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4 Abstract

aBstraCt

maija-stiina tuloisela-rutanen

sense of coherence (soC) – typological examination with grounded theory 
approach

University of Turku, Department of Public Health

The purpose of this study was to deepen the knowledge about sense of coherence 
of working age adults (aged between 28-60). With knowledge gained from the re-
search the aim was to increase theoretical knowledge of Antonovsky’s salutogenic 
theoretical model. The goal of the study was to understand what the interviewees 
thought about their lives and how life experiences and SOC scores corresponded with 
each other. People participating to the research were involved in the Health & Social 
Support(HeSSup) -study in the years 1998 and 2003. The original sample represented 
the Finnish population in the age groups: 20-24 y, 30-34 y, 40-44 y and 50-54 y. In 
the study grounded theory methodology (Glaserian procedure) was applied. The data 
was collected in three phases. In phase one 27 people were interviewed. In the second 
phase additional information in written form was collected. Eight people responded to 
this request. In the third phase seven people were interviewed. During the interviews 
people participating in the study filled in the 13-item Sense of coherence scale (SOC 
13). The data was divided in three parts according to increasing SOC scores and were 
analyzed separately. As a result a substantive theory including the Basic Social Process 
called “Wholeness of life in this moment” was identified. The Basic Social Process 
comprised a typology formed according to the SOC scores. Each typology consisted 
of four types. The types were attached to the Basic Social Process. Phases of the Basic 
Social Process were: Past life experiences, Leaning on past life experiences while cre-
ating a base for future living (certain personality, living in present, view of life) and 
Future. During analysis interviewees’ experiences were not linked to certain contexts 
but they were affiliated with their actions and behaviour. During the review of the 
results a short description of life course research and social and cultural environment 
was presented.

The results of the study are descriptive and improved understanding of what kinds of 
factors are connected with sense of coherence and how the connection is constructed. 
The substantive theory is valid in this data. Results partly followed Antonovsky’s theo-
retical model i.e. the higher the SOC –scores the more coherent was the typology of the 
factors. The description of the typologies reveal  that all typologies included difficult life 
experiences. It is essential how these experiences are faced. Those with the strongest 
sense of coherence have the best chances to cope with life’s challenges. It can be said 
that every participant in this study was survivor.

keywords: Sense of Coherence, Grounded Theory, Typology



 Tiivistelmä 5

tiivistElmä

maija-stiina tuloisela-rutanen

Elämänkokemukset ja koherenssin tunne – typologinen tutkimus grounded 
theory -metodologiaa soveltaen

Turun yliopisto, Kansanterveystieteen oppiaine

Tutkimuksen tarkoituksena on laadullisin menetelmin syventää tietoa työikäisten 
(28–60-vuotiaiden) suomalaisten kvantitatiivisesti mitatun koherenssin tunteen takana 
olevista tekijöistä. Tutkimuksella halutaan tuottaa aineistolähtöisesti tietoa siitä, mitkä 
käsitteet kuvaavat tutkittavien kerrottujen elämänkokemusten kautta selvitettyä kohe-
renssin tunnetta ja samalla lisäämään ymmärrystä Antonovskyn salutogeenisesta teo-
reettisesta mallista. Tutkimukseen osallistuneet olivat Health and Social Support tutki-
mukseen vuosina 1998 ja 2003 osallistuneita. Koko kyseinen tutkimusotos edusti vuonna 
1998 20–24, 30–34, 40–44 ja 50–54 -vuotiasta Suomen väestöä. Tutkimuksen metodi-
na käytettiin glaserilaista grounded theory -metodologiaa. Tutkimuksen aineistonkeruu 
toteutettiin kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin 27 tutkitta-
vaa. Toisessa vaiheessa haastateltavilta kerättiin lisäaineistoa kirjallisesti. Kahdeksan 
vastasi tähän pyyntöön. Kolmannessa vaiheessa haastateltiin seitsemää. Haastattelujen 
yhteydessä haastateltavat täyttivät koherenssin tunteen mittarin (13-osainen). Aineisto 
analysoitiin koherenssipisteiden mukaisesti kolmena eri aineistona. Tulokseksi saatiin 
substantiivinen teoria. Tutkimuksen tuloksena kuvattiin sosiaalinen perusprosessi, joka 
nimitettiin Elämän kokonaisuudeksi tässä hetkessä. Sosiaalisen perusprosessin sisällä 
on typologia. Jokaisesta koherenssipisteryhmästä muodostettiin oma typologia. Kukin 
typologia sisälsi neljä tyyppiä. Sosiaalisen perusprosessin vaiheet olivat: ehdot tämän 
hetken taustalla, eläminen ehtojen varassa ja uusia luoden (tietynlainen ihminen, elä-
minen tässä hetkessä, kokonaisnäkemys elämästä) sekä jatkaminen ehtojen varassa ja 
uusia luoden. Typologiat ovat nimeltään eheät, pärjäävät ja sinnittelijät. Haastateltavien 
kokemuksia ei analyysivaiheessa pyritty liittämään tiettyyn kontekstiin, vaan ne liittyi-
vät toimintaan ja käyttäytymiseen. Tulosten tarkasteluvaiheessa tehtiin kuitenkin lyhyt 
kuvaus elämänkulkututkimuksesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä.

Tutkimustulokset ovat kuvailevia ja niiden perusteella saadaan viitteitä siitä, millaiset 
asiat ovat yhteydessä koherenssin tunteeseen ja millä tavalla yhteys rakentuu. Saatu sub-
stantiivinen teoria on pätevä tässä aineistossa. Tulokset noudattelevat Antonovskyn sa-
lutogeenista teoreettista mallia siltä osin, että mitä korkeammat koherenssipisteet olivat, 
sitä enemmän typologiassa oli eheyttä lisääviä tekijöitä. Eheys tuo elämään henkistä 
liikkumavaraa, jota typologian tyypit (rakentava, ilmavasti elävä, elämänmyönteinen, 
juureva realisti) ilmentävät. Typologioiden kuvauksista voidaan lukea, että kaikissa tyy-
peissä kuvataan vaikeita elämänkokemuksia. Olennaista on se, miten näihin vaikeuksiin 
suhtaudutaan. Eheillä on parhaat edellytykset käsitellä elämän haasteita. Voidaan kuiten-
kin todeta, että kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet olivat selviytyjiä. 

avainsanat: koherenssin tunne, grounded theory, typologia
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1 johdanto

Elämänhallintaan liittyvien asioiden tutkiminen ei ole kovin omaperäistä eikä sillä ole 
uutuusarvoa. Se on pikemminkin ikiaikaista. Erityisen kiinnostavaksi sen kuitenkin te-
kee tässä ajassa se, että monenlaisten muutosten keskellä ihminen joutuu miettimään 
uudenlaisia tapoja selviytyä arjessaan. Yhteiskunta on muuttunut niin paljon ja niin no-
peasti, että voidaan puhua murroksesta. Ihmisten henkinen koherenssin tunne on heiken-
tynyt ja tämän seurauksena henkinen tasapaino voi uhata järkkyä. Tällöin ollaan mielen-
terveyden ”harmaalla alueella”. (Hämäläinen 2009, 12.) Tietoyhteiskunnan vaatimukset 
sekä ihmisten henkilökohtaisen vastuun kasvaminen individualismin ja siitä seuranneen 
autonomisuuden seurauksena johtavat riittämättömyyden kokemukseen ja epävarmuu-
teen (Hämäläinen 2009, 12; Ehrenberg 2007, 100–101). Erityisesti nuori ihminen voi 
tämän seurauksena joutua riippuvuuksien uhriksi. Tällainen on esimerkiksi ulkonäköön 
ja ruokaan liittyvä riippuvuus ja siitä seurauksena anoreksia. (Puuronen 2004, 85–95; 
Välimaa 2001, 89–106.) Huntleyn (2006) mukaan, jotta ihminen voisi pärjätä muuttu-
neissa olosuhteissa, hänen täytyy valita oikein ja osata oikeita asioita. Epävarmuudessa 
ja monien valintamahdollisuuksien ympäröimänä se ei ole helppoa. Koherenssin tun-
teessa on kysymys paitsi elämän hallinnasta, niin myös elämän kokemisesta ymmärret-
tävänä ja merkityksellisenä (Antonovsky 1979, 1987b; Hämäläinen 2009, 9-11). Kyse 
on siis myös elämän tarkoituksesta ja kärsimyksen lieventämisestä. Yksinkertaistetusti 
voisi sanoa, että ihminen, jolla on elämän perusasetelmat järjestyksessä, on löytänyt 
jonkinlaisen tarkoituksen elämälleen. Hänen kärsimyksensä siedettävyyttä lisää se, että 
sillä on jonkinlainen mieli.

Elämänhallintaa kannattaa edelleen tutkia. Tiede ei ole toistaiseksi kyennyt luomaan 
mitään yhtä ja ainoaa perusteoriaa siitä, miten ihminen parhaiten hallitsisi elämäänsä. 
Suomenkielisessä tutkimusperinteessä myöskään elämänhallinnan käsite ei ole aivan 
kiistaton (Kärkkäinen 2004, 6). Monet tutkijat ovat luoneet malleja tai teorioita siitä, 
miten ihminen selviytyy elämässään. Osa niistä on levinnyt laajastikin ihmisten tietoi-
suuteen ja niitä on sovellettu käytäntöön. Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaukses-
sa esitellään länsimaissa yleisesti tunnettuja elämänhallinta- ja selviytymiskäsityksiä. 
Tämän väitöskirjan kiinnostuksen kohteena on Aaron Antonovskyn salutogeeninen mal-
li. Mallin peruskäsite on koherenssin tunne. Koherenssin tunteen osatekijät ovat edellä 
mainitut hallittavuus, ymmärrettävyys ja merkityksellisyys. Salutogeenisessa mallissa 
lähtökohtana on suunnata huomio ihmisen voimavaroihin. Antonovskyn tarkoituksena 
on selvittää, miksi ihminen pysyy terveenä, eikä miksi hän sairastuu. (Antonovsky 1979, 
1987b.)

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, mitä käyttäytymisen eroja voidaan todeta 
koherenssin tunteeltaan poikkeavien ihmisten välillä. Grounded theory -metodologian 
käyttäminen tässä tutkimuksessa on haasteellista. Jotta tutkija pystyisi luomaan aineis-
tolähtöisen teorian, tulee hänen lähestyä aineisto avoimesti ilman ennakko-oletuksia. 
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Aineiston keruun ja analysoinnin ajaksi hänen tulee sulkea pois mielestään kaikki val-
miit teoriat, jotta tutkimusta varten kerätty aineisto itsessään saa etusijan. (Glaser 1998, 
73–74.) Ilmiö on liian laaja kuvattavaksi yhdessä tutkimuksessa kattavasti, mutta valittu 
grounded theory -metodologia antaa mahdollisuuden luoda yleiskuvan aiheesta. Kline 
(1995, 251–252) pohtii yleisellä tasolla tutkimisen problematiikkaa. Hän näkee tie-
deyhteisöissä eri tehtävät erityisosaajilla ja yleisellä tasolla asioita tutkivilla. Yleiskuva 
jostain asiasta on pinnallinen siihen näkemykseen verrattuna, minkä alan erityisosaaja 
asiasta voi tuottaa. Ideoiden ja problemaattisten kysymysten esille tuominen on kuiten-
kin mahdollista ja tärkeääkin. Varsinaiset ratkaisut tuottaa kuitenkin erityisasiantuntija. 
Kline ei näe turhana erityisasiantuntijoiden ensisijaisuutta, mutta näkee ulkopuolisen 
tarkkailijan roolin hyvin tärkeänä kokonaisuuden hahmottamiseksi. Tämä väitöskirja 
on tehty poikkitieteellisesti kansanterveystieteen ja terveyssosiologian aloilla. Lisäksi 
käytetään hyväksi erityisesti kasvatustieteellisiä, hoitotieteellisiä, persoonallisuuspsy-
kologisia ja sosiaalipsykologisia elementtejä. Tutkija ei paneudu yksittäisen tieteenalan 
tietoon niin syvällisesti kuin yksittäinen alan erityisasiantuntija tekisi, mutta hän pyrkii 
tuottamaan tietoa jatkotutkimukselle elämänhallinnan näkökulmasta.

Tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista menetelmää ja se täydentyy kvantitatiivisella 
menetelmällä. Tutkimusta varten haastateltiin suomalaisia työikäisiä ihmisiä (28–60-v.) 
ja haastatteluaineisto analysoitiin grounded theory -metodologiaa käyttäen, mikä pitää 
sisällään aineistolähtöisen lähestymistavan. Kvantitatiivista menetelmää käytettiin, kun 
tutkittavien (n=34) koherenssin tunnetta mitattiin. Tutkimusraportti on yksityiskohtai-
nen, jotta lukija voisi arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Siinä kuvataan tutkimus-
prosessi ja menetelmälliset ratkaisut mahdollisimman tarkasti. Tuloksia tarkastellaan 
suhteessa muuhun tämän alueen ajankohtaiseen teoreettiseen tietoon. Lisäksi tuloksia 
suhteutetaan joihinkin Suomessa viime vuosikymmeninä tehtyihin ja esiteltyihin sel-
viytymistutkimuksiin. Tutkimuksen tuloksena on substantiivinen teoria. Teoria sisältää 
kolme typologiaa haastateltavien saamien koherenssipisteiden mukaan jaoteltuna sekä 
sosiaalisen perusprosessin, jonka sisällä typologiat ovat. Typologioista voidaan päätellä, 
millaisia tekijöitä eri koherenssipisteiden takana on.
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2 kirjallisuuskatsaus

2.1 antonovskyn teoreettinen malli

2.1.1 teoreettisen mallin esittely
Terveyssosiologi Aaron Antonovsky on kehittänyt salutogeenisen mallin, joka on perin-
teisestä sairauslähtöisestä lähestymistavasta poikkeava ajattelumalli. Salutogeeninen on 
Antonovskyn luoma uudissana. Antonovskyn mielenkiinnon kohteena ei ole se, miksi 
joku sairastuu, vaan se, miksi joku pysyy terveenä. Äärimmäisen kuormittavista olosuh-
teista huolimatta monet ihmiset elävät suhteellisen onnellisina ja terveinä. Antonovsky 
arvosteli biolääketieteessä ja stressitutkimuksessa vallalla olleita käsityksiä terveydestä 
ja sairaudesta. Hänen mukaansa ei voida sanoa, että ihminen on joko terve tai sairas. 
Ihminen on koko ajan jossain kohdassa terveys–sairaus-jatkumoa. Kaikkien elämään 
kuuluu asioita, jotka kuormittavat ja sairastuttavat. Tärkeää on, miten ihminen kykenee 
näihin kuormittaviin asioihin vastaamaan. (Antonovsky 1979, 1987b.)

Antonovskyn luoman mallin keskeinen käsite on koherenssin tunne. Koherenssin tunnet-
ta voidaan sanoa voimavaraksi, joka käynnistää muita voimavaroja. Kohdatessaan kuor-
mittavia tekijöitä yksilö käyttää yleisiä puolustusvoimavarojaan. Nämä resurssit tuotta-
vat elämänkokemuksia, jotka edistävät koherenssin tunteen kehittymistä. Koherenssin 
tunne kehittyy vähitellen. Jo varhaislapsuudessa ihminen pyrkii saavuttamaan tasapai-
non ja pyrkii ennakoimaan tulevia tapahtumia. Lisäksi hän pyrkii löytämään jonkin te-
kijän, joka motivoisi häntä tulevaan toimintaan. Hallittavuuden tunne alkaa myös ke-
hittyä varhaisina vuosina tuloksena siitä, että lapsi on saanut toiminnalleen vastinetta 
aikuisilta. Sellaisille lapsille, joiden vanhemmilla on vahva koherenssin tunne, voi kehit-
tyä useammin vahva koherenssin tunne kuin sellaisille lapsille, joiden vanhemmilla on 
heikko koherenssin tunne. Jos koherenssin tunne kehittyy vahvaksi tai kohtalaiseksi, se 
stabiloituu vähitellen yksilön ollessa noin kolmekymmentävuotias. Tämän jälkeen muu-
tokset koherenssin tunteessa ovat vähäisiä, mutta eivät mahdottomia. Sen sijaan niillä, 
joilla on heikko koherenssin tunne, on vaarana sen vähittäinen lasku iän lisääntyessä. 
(Antonovsky 1987b, 27–29, 94–101, 120–123.)

”Koherenssin tunne on kokonaisvaltainen suuntautuneisuus, joka ilmentää py-
syvän, joskin dynaamisen luottamuksen määrää siitä, että 1) elämän aikana 
ihmisen sisältä ja ulkoisesta ympäristöstä tulevat ärsykkeet ovat strukturoitu-
ja, ennustettavia ja selitettävissä olevia, että 2) ihmisellä on käytettävissään 
resursseja, joilla hän voi vastata näiden ärsykkeiden aiheuttamiin vaatimuk-
siin ja 3) nämä vaatimukset ovat haasteita, joihin kannattaa panostaa ja sitou-
tua.” (Antonovsky 1987b, 19, käännös Raitasalo 1995, 49.)
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Koherenssin tunteessa on erotettavissa kolme osatekijää. Ne ovat ymmärrettävyys, hallit-
tavuus ja merkityksellisyys. Ymmärrettävyys kuvaa sitä, miten ihminen kokee ympäris-
töstä tulevat ulkoiset ja sisäiset ärsykkeet. Se kertoo, missä määrin ärsykkeet ovat hänen 
mielestään järkeviä, strukturoituja, johdonmukaisia ja selkeää informaatiota sen sijaan, 
että ne olisivat järjestäytymättömiä, sattumanvaraisia ja odottamattomia. Sellainen ihmi-
nen, jolla on korkea ymmärrettävyyden tunne, uskoo, että ärsykkeet, jotka hän kohtaa, 
ovat selitettävissä olevia. Tällainen ihminen kykenee antamaan merkityksen jopa sodal-
le, kuolemalle tai epäonnistumiselle. Antonovskyn mukaan ymmärrettävyyden osatekijä 
oli helposti löydettävissä. Kaksi muuta kolmesta osatekijästä ovat sen sijaan vaikeampia 
ennakoida. (Antonovsky 1987b, 16–18.)

Hallittavuus on sitä, että ihminen kokee tapahtumien olevan sellaisia, että hän tai jotkut 
muut (esimerkiksi Jumala, omaiset tai työtoverit) voivat vaikuttaa niihin. Hallittavuuden 
tunne kuvaa sitä, ettei ihminen koe itseään uhriksi tai ettei elämä kohtele häntä epäoi-
keudenmukaisesti. Tapahtuu ikäviä asioita, mutta ihminen on kykenevä selviytymään, 
eivätkä vaikeat asiat tuota surua loppumattomasti. (Antonovsky 1987b, 17–18.) 

Merkityksellisyys kuvaa sitä, miten ihminen kokee ärsykkeet. Ärsykkeiden aikaansaamat 
vaatimukset voivat olla haasteita, tai ne voidaan kokea taakaksi. Kyse on merkityksellisyy-
destä sekä tunnetasolla että kognitiivisesti. Asian merkityksellisyys ihmiselle määrittelee 
sen, miten halukas ihminen on sijoittamaan johonkin asiaan voimavarojaan. Antonovsky 
sanoo merkityksellisyyden osatekijän nimen syntyneen Franklinin teoksen nimen pohjalta. 
Franklinin ajatuksiin hän sanoo tutustuneensa tosin vasta omien koherenssin tunteen kol-
mea osatekijää koskevien teoreettisten pohdintojensa jälkeen. (Antonovsky 1987a, 156; 
1987b, 18.) Franklinin teoksen suomenkielinen nimi on ”Ihmisyyden rajalla” (vrt. englan-
ninkielinen nimi Man’s Search for Meaning; meaningfulness) (Frankl 1978). 

Näistä kolmesta osatekijästä merkityksellisyys on kaikkein tärkein. Ilman sitä hallitta-
vuus ja ymmärrettävyys eivät toimi. Toiseksi tärkein on ymmärrettävyys. Hallittavuus 
jää vähiten tärkeäksi, mutta se ei ole kuitenkaan tarpeeton. Jonkin osatekijän heikkene-
minen heijastuu koko koherenssin tunteen heikkenemisenä. (Antonovsky 1987b, 21–22.)

Ihmisen kuormittuminen on väistämätöntä erilaisissa elämäntilanteissa (Antonovsky 
1987a, 153). Kun henkilö kuormittuu, hän käyttää yleisiä puolustusvoimavaroja (ge-
neralized resistance resources, käännös: Suominen, Blomberg, Bäckman, Helenius, 
Koskenvuo 1994, 54. Muita käännöksiä: yleiset kestokyvyn voimavarat; Vahtera 1993, 
34; yleistyneet vastustusresurssit; Raitasalo 1995, 48; yleistyneet hallintaresurssit; 
Raitasalo, 1996, 61). Ne ovat yleisiä sen vuoksi, etteivät ne ole sidoksissa johonkin tiet-
tyyn tilanteeseen, vaan toimivat monenlaisissa tilanteissa. Yleiset puolustusvoimavarat 
määräävät, mitä erityisiä puolustusvoimavaroja (specific resistance resources) on käy-
tössä. (Antonovsky 1979, 98–100.)

Vaikka olisi valmistautunut tiettyihin elämäntilanteisiin, voi tapahtua yllättäviä asioita, 
jotka toimivat ärsykkeinä. Näitä ärsykkeitä kutsutaan stressoreiksi. Stressoreita on luke-
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mattomia, joten kaikkien luetteleminen on mahdotonta. Toisaalta sekin, että ympäristö 
ei anna meille mitään ärsykkeitä on stressori. Stressorin kohdatessaan ihminen joutuu 
jännitystilaan (tensiotila). Jännitystila ei ole patogeeninen, mutta voi muuttua sellaiseksi, 
jos ihmisellä ei ole keinoja tilanteen laukaisemiseksi. Patogeenisessa tilanteessa jänni-
tystila muuttuu stressitilaksi. Mitä vahvempi koherenssin tunne ihmisellä on, sitä pa-
remmin hän selviytyy stressiprosessista. (Antonovsky 1979, 70–97.) Hän osaa arvioida, 
mikä selviytymiskeino monista olemassa olevista on tarkoituksenmukaisin juuri siinä 
tilanteessa (Vahtera 1993, 36).

Yleiset puolustusvoimavarat ovat yksilön, ryhmän tai yhteiskunnan ominaispiirteitä. 
Niiden avulla ihminen pystyy mahdollisimman hyvin kohtaamaan tai välttämään kuor-
mittavia asioita elämässään. (Antonovsky 1979, 98–102.) Voimavaroja voidaan kuvata 
myös jakamalla ne ulkoisiin ja sisäisiin. Sisäisiä voimavaroja voivat olla esimerkiksi 
koulutus, älykkyys, tarkkaavaisuus, voimakas kiinnostus johonkin kohteeseen sekä so-
siaalisen kanssakäymisen taidot. Ulkoisia voimavaroja voivat olla yhteiskunnan koulu-
tuspalvelut, sosiaalinen tuki, saatavilla olevat terveyspalvelut sekä vapaa-ajan palvelut. 
Ulkoiset voimavarat riippuvat toisista ihmisistä (yksilöistä tai sosiaalisista järjestelmis-
tä). Ei riitä, että voimavarat ovat tasoltaan ja laadultaan hyviä, vaan niiden pitää integ-
roitua keskenään hyvin, ilman ristiriitaa. (Suominen ym. 1994, 54; Suominen, Helenius, 
Blomberg 1996, 7.)

Antonovsky julkaisi keskeiset salutogeenisen mallin kehittämistä ja perusteluja käsit-
televät teoksensa vuosina 1979 ja 1987. Vuonna 1983 hän julkaisi ensimmäisen kerran 
kysymykset, joilla koherenssin tunnetta saatettiin mitata. Mittari käsittää kaikkiaan 29 
kysymystä. Mittari kehittyi teoreettisen ajattelun ja pilottitutkimuksen (haastattelutut-
kimus) tuloksena. Tämän jälkeen Antonovsky konsultoi kollegoitaan, esitestasi mitta-
rin ja korjaili sitä. Hän teki testin israelilaisilla aikuisilla ihmisillä. Mittarilla pystytään 
jakamaan tutkittavat niihin, joilla on korkea, kohtalainen tai matala koherenssin tun-
ne. (Antonovsky 1979, 1987b, 1993b.) Antonovsky ei tuonut teksteissään esille, minkä 
pistemäärien kohdalla koherenssin tunteen suojaava vaikutus yksilön kohdalla päättyy. 
Epäselvää on, onko olemassa jotkut tietyt pistemäärät ja jos on, ovatko nämä pistemäärät 
samoja kaikilla. (Eriksson, Lindström 2006, 379.)

Heti vuoden 1983 jälkeen alettiin mittaria kokeilla eri puolilla maailmaa ja eri tieteen-
aloilla. Vuonna 1993 Antonovsky (1993b, 727) kirjoitti, että koherenssin tunne mitta-
reita (29-osainen ja 13-osainen) on käytetty 14 kielellä. Kyselyyn oli tuolloin vastan-
nut yli 14 000 ihmistä (10 000 pidempään kyselyyn ja yli 4000 lyhyempään kyselyyn).  
Erikssonin ja Lindströmin (2005, 460–466) Antonovskyn koherenssin tunteen mittarista 
2005 julkaistun yhteenvedon mukaan vuosina 1992–2003 julkaistujen tutkimusten mu-
kaan mittari oli käännetty 33 kielelle ja sitä oli käytetty 32 maassa. Lomakkeesta oli tuol-
loin käytössä 15 eri versiota. Mittari todettiin tämän yhteenvedon perusteella (käsitti 458 
tieteellistä artikkelia ja 13 väitöskirjaa) validiksi ja reliaabeliksi. Uuden version kehittä-
minen on yhteenvedon tekijöiden mielestä tarpeetonta. Tärkeämpää heidän mielestään 
olisi keskittyä laadullisten menetelmien kehittämiseen koherenssin tunteen tutkimiseksi. 
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Koherenssin tunteen mittaria on käytetty muun muassa lääketieteen, sosiologian, psyko-
logian ja hoitotieteen tutkimuksissa. 

Antonovskyn viimeiset artikkelit ilmestyivät hänen kuolemaansa edeltävänä vuonna 
(Antonovsky 1993a, 1993b). Toisessa artikkeleissa (Antonovsky 1993a), joka sisältää 
myös vastineen hänen saamaansa kritiikkiin, Antonovsky on käsitellyt yhteiskuntapo-
liittisia kysymyksiä. Hän tarkastelee maailmaa kuuden käsitteen kautta: kompleksisuus, 
kaaos, konflikti, koherenssi, pakko ja sivistyneisyys (complexity, conflict, chaos, cohe-
rence, coercion ja civility). Tension rinnalle on tullut tähän yhteyteen sopiva sosiaali-
poliittinen ja sosiologinen konfliktin käsite. Koherenssin tunteeseen liittyy myös käsite 
perussääntöjen järjestelmä (canon). (Antonovsky 1993a, 973.) Raitasalo (1996, 67) tul-
kitsee perussääntöjen järjestelmän tarkoittavan kokonaisuutta, jonka muodostavat ihmi-
sen sisäistämien arvojen, uskomusten, mielipiteiden ja katsomusten suhteellisen pysyvä 
kokonaisuus. Tämän tekstin kirjoittajan tulkinta on, ettei Antonovsky näissä viimeisim-
missä artikkeleissaan ole muuttanut tai hylännyt aiempaa ajattelumalliaan, mutta sen 
sijaan osoittaa, että salutogeeninen malli on sovellettavissa laajemminkin kuin mitä hän 
on aiemmin tehnyt. (Antonovsky 1993a, 970).  

Antonovskyn kehittämää mallia on myös kritisoitu. Mburu (1993, 974–976), Siegrist 
(1993, 978–979) ja Waitzkin (1993, 977–978) ovat antaneet varsin kriittiset kommentti-
puheenvuorot Antonovskyn viimeiseksi jääneestä artikkelista. Mburu (1993, 974–976) 
käy yksityiskohtaisesti läpi artikkelin ja löytää siitä paljon heikkouksia. Yhteenvetona 
hän toteaa, että Antonovsky tekee yleistyksiä, joita ei voida testata, koska ne ovat huo-
nosti määriteltyjä. Käsitteet ovat epäselviä ja epätarkkoja, jolloin niiden käyttö tekee 
koko artikkelin merkitykseltään arveluttavaksi. Siegristin (1993, 978–979) kritiikki on 
hieman lievempää. Hän pitää Antonovskyn mallia kehittämisen arvoisena, mutta lisä-
tarkennuksia tarvitaan. Hän näkee Antonovskyn merkittävänä ja luovana terveyssosio-
logian tutkijana. Hän tuo kuitenkin esiin joitain ongelmia. Ensiksikin emotionaalisia 
kokemuksia ei ole integroitu koherenssin tunteeseen ja toiseksi keskeisiä sosiologisia 
ja psykologisia tekijöitä ei ole kytketty teoreettisesti koherenssin tunteen käsitteeseen. 
Waitzkinin (1993, 977–978) kritiikki liittyy lähinnä tähän tiettyyn artikkeliin eikä niin-
kään Antonovskyn teoreettiseen malliin. Antonovskylla (1993a, 980–981) oli mahdolli-
suus vastata näihin kriittisiin arviointeihin. Hän torjuu ne ja esittää omana käsityksenään, 
että emotionaaliset kokemukset kuuluvat koherenssin tunteen merkityksellisyys-kompo-
nenttiin. Sosiaaliset tekijät liittyvät koherenssin tunteeseen puolustusvoimavarojen kaut-
ta. Hän ilmaisee myös, että on tarpeen jossain vaiheessa kirjoittaa jälleen koherenssin 
tunteesta uusi kirja, jossa hän aivan yksityiskohtaisesti perustelisi teoreettisen mallin 
empiirisen aineiston tuella. Kommentoidussa artikkelissa hän esimerkiksi kertoo, että 
on edelleen epäonnistunut tension käsitteen vakuuttavassa selventämisessä (Antonovsky 
1993a, 970). 

Raitasalon (1996, 69) mielestä Antonovsky on osittain epäonnistunut pyrkiessään luo-
maan egon vahvuuden ja minäpsykologiaa. Hänen käsityksensä mukaan ongelmana 
on, että Antonovsky ei kykene pitämään erillään ihmisen ulkopuolella olevia tekijöitä 
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ihmisen omia kokemuksia, tulkintoja ja ilmaisuja koskevasta koherenssi-käsityksestä. 
Jos elämänhallintaa tarkastellaan vain koherenssin tunteen näkökulmasta, jää tarkastelu 
kapeaksi. Koherenssin tunteeseen perustuva malli on myös teoreettisesti jäsentymätön. 
Positiivista palautetta Raitasalo sen sijaan antaa salutogeenisesta lähestymistavasta.

Suominen ym. (1994, 58) kritisoivat Antonovskyn näkemystä siitä, että koherenssin 
tunteeseen on vaikea vaikuttaa kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen. Tämä on heidän 
mielestään ristiriitaista, koska koherenssin tunne on yhteydessä puolustusvoimavaroihin 
ja näihin kaikkiin on mahdollista vaikuttaa.

Koherenssin tunnetta on tutkittu pääasiassa käyttämällä alkuperäistä 29-osaista mit-
taria (Orientation to Life Questionnaire, OLQ) tai lyhennettyä 13-osaista versiota. 
Koherenssin tunteen mittari on ollut käytössä tutkimuksissa ainoana mittarina tai mui-
den mittareiden rinnalla. Lisäksi sitä on tutkimuksissa käytetty yhdessä kvalitatiivisten 
menetelmien kanssa. 

Koherenssin tunnetta koskeva tutkimus on ollut suurimmalta osin luonteeltaan kvan-
titatiivista tutkimusta. Kvalitatiivisia tutkimuksia ei kirjallisuushakujen perusteella ole 
kovin paljon. Antonovsky (1987b, 63–64) korostaa erilaisten menetelmien tärkeyttä 
koherenssin tunnetta tutkittaessa. Hän pitäisi hyvänä grounded theory -metodologian 
käyttöä salutogeenisen kysymyksen selventämisessä. Myös etnometodologian ”puhdas 
kuvaus” (”immaculate description”) ihmisistä, joilla on heikko tai vahva koherenssin 
tunne, rikastuttaisi salutogeenisen lähestymistavan ymmärtämistä. 

2.1.2 kvalitatiivisia aineksia sisältävien koherenssin tunne - tutkimusten 
menetelmällinen kuvaus

Usean kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ollut koherenssin tunteen voimakkuu-
den ja kokemusten välisen tai muun vastaavan yhteyden löytäminen ja tarkempi ana-
lyysi. Tutkimukset on enimmäkseen toteutettu siten, että on valittu tietty ryhmä ihmisiä, 
joita on haastateltu.  Lisäksi tutkittavat ovat vastanneet koherenssin tunnetta selvittävän 
mittarin kysymyksiin. Yeheskelin (1995, 25–35) tarkoituksena oli selvittää mahdollis-
ta korrelaatiota keskitysleiriltä selviytyneiden ihmisten elämänkerrallisten piirteiden ja 
heidän sen hetkisen koherenssin tunteensa välillä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, 
mitkä asiat vaikuttivat koherenssin tunteen kehittymiseen. Haastattelurungon rakentami-
sessa hyödynnettiin Eriksonin psykososiaalisen teorian mukaista ikäjakoa. Haastattelu 
oli puolistrukturoitu. Haastattelujen tiedonkeruu oli kvalitatiivinen, mutta analyysi oli 
kvantitatiivinen. Koherenssin tunne mitattiin lomakkeella.  Sagy ja Antonovsky (1996, 
200–205; 2000, 155–166) tutkivat myös sosiodemografisten tekijöiden, elämänhistorian 
ja koherenssin tunteen välisiä yhteyksiä. Tutkijoiden tarkoituksena oli etsiä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat koherenssin tunteen syntyyn. Koherenssin tunne mitattiin lomakkeel-
la. Sosiodemografiset tiedot ja elämänhistoria selvitettiin puolistrukturoidulla haastatte-
lulomakkeella. Tuloksia on käsitelty kahdessa artikkelissa. Ensimmäisessä artikkelissa 
(1996) esitettiin alustavia tuloksia kahden haastattelun perusteella. Haastattelujen ana-
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lyysi oli tässä artikkelissa kvalitatiivinen. Toisessa artikkelissa (2000) oli otettu huo-
mioon 89 haastattelua. Haastattelujen analyysi oli tässä artikkelissa kvantitatiivinen. 
Haastattelulla saadut tiedot sijoitettiin tiettyihin edeltä määriteltyihin kategorioihin. 
Rennemark ja Hagberg (1997a, 221–229) tutkivat elämänhistoriaa ja koherenssin tun-
netta. Heidän tarkoituksenaan oli selvittää muistetun menneisyyden ja koherenssin tun-
teen välisiä yhteyksiä. Haastattelun rungon muodostamisen lähtökohtana oli Eriksonin 
psykososiaalinen teoria. Haastattelujen tiedonkeruu oli kvalitatiivinen, mutta analyysi 
kvantitatiivinen. Koherenssin tunne mitattiin lomakkeella. 

Eräissä tutkimuksissa on tutkittu ihmisten kokemusta erilaisista asioista ja rinnalla on 
selvitetty heidän sen hetkistä koherenssin tunnettaan. Varsinaisia korrelaatioita ei kuiten-
kaan ole etsitty, koska haastattelujen analyysit ovat olleet laadullisia. Menetelmät ovat 
olleet toisiaan täydentäviä. Jakobsson, Hallberg ja Lovén (1997, 108–116) haastattelivat 
eturauhassyöpää sairastavia miehiä. Haastateltavilta selvitettiin heidän terveydentilaan-
sa suhteessa päivittäiseen elämänkulkuun ja käsityksiin elämän laadusta. Lisäksi käytet-
tiin elämän laatua ja koherenssin tunnetta mittaavia lomakkeita. Majumdar, Grossman, 
Dietz-Waschkowski, Kersig ja Walach (2002, 719–730) tutkivat meditaatioon pohjautu-
van kahdeksan viikon ohjelman vaikutusta siihen osallistuneisiin ihmisiin. Osallistujat 
haastateltiin ja he täyttivät viisi erilaista lomaketta ennen ja jälkeen ohjelman sekä seu-
rantakerralla kolmen kuukauden jälkeen. Yksi lomakkeista mittasi koherenssin tunnetta. 
Scheffer Lindgren ja Renck (2008, 219–228) tutkivat perheväkivallasta kärsineitä nai-
sia. Naisia haastateltiin ja haastattelut analysoitiin sijoittamalla psykologisiin stressire-
aktioihin ja koherenssin tunteeseen liittyvät käsitteet ja muuttujat ennalta määriteltyihin 
koodauskategorioihin. Mikäli sopivaa kategoriaa ei löytynyt, käytettiin uusia koodeja. 
Lisäksi haastateltavat täyttivät koherenssin tunteen mittarin (lyhennetty 13-kysymyksen 
versio) ja psykologisia stressireaktioita selvittäviä mittareita. 

Kvalitatiivisia tutkimuksia, joissa viitekehyksenä on Antonovskyn teoreettinen malli, on 
joitakin. Malterudin ja Hollnagelin (2004, 11–15) tutkimuksessa selvitettiin tilannetta, 
jossa potilaan ja lääkärin arvio potilaan tilasta poikkeaa. Tutkimuksen kohteena oli ti-
lanne, jossa potilas arvioi itse tilansa paremmaksi kuin lääkäri. Potilaiden kohtaaminen 
lääkärin kanssa videoitiin. Videot käytiin läpi soveltamalla Antonovskyn käsitteitä ym-
märrettävyys, merkityksellisyys ja hallittavuus analyysin pohjana.

Strang ja Strang (2001, 127–134) haastattelivat aivokasvainpotilaita selvittäen heidän 
ja heidän omaistensa kykyä tulla toimeen, ymmärtää ja antaa merkityksiä tilanteelleen 
sekä spiritualiteetin heille antamaa tukea. Lisäksi haluttiin selvittää näiden asioiden yh-
teyttä koherenssin tunteeseen. Haastattelujen runko oli rakennettu käsitteiden ymmär-
rettävyys, hallittavuus ja merkityksellisyys pohjalta. Tulokset tulkittiin hermeneuttisesti 
ja Antonovskyn koherenssin tunteen viitekehystä käyttäen. Hallgren, Kihlgren, Norberg 
ja Forslin (1995, 130–137) tutkivat naisten käsityksiä synnytyksestä ja synnytysvalmen-
nuksesta ennen valmennusta sekä sen ja synnytyksen jälkeen. Haastateltavat kertoivat 
käsityksiään haastattelussa. Haastattelut analysoitiin käyttäen näkökulmana koherenssin 
tunteen kolmea osatekijää ymmärrettävyys, hallittavuus ja merkityksellisyys. 
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Milbergin ja Strangin (2004, 605–618) tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata palliatiivi-
sen kotihoidon kontekstissa kahta Antonovskyn teoreettisen mallin keskeistä käsitettä 
(ymmärrettävyys ja hallittavuus). Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kotihoidossa 
olevien potilaiden hoitajia, jotka eivät olleet hoitoalan ammattilaisia. Haastattelut olivat 
puolistrukturoituja. Keskustelut litteroitiin ja analysoitiin kvalitatiivista hermeneuttista 
lähestymistapaa käyttäen. Tutkimuksen tuloksena oli tietoa siitä, miten ymmärrettävyys 
ja hallittavuus ilmenevät hoitajilla.

Andershedin ja Ternestedtin (1998, 106–116) tutkimuksessa käytettiin sekä induktiivis-
ta että deduktiivista lähestymistapaa samojen haastattelujen analysointiin. He tutkivat 
kuolevia omaisiaan hoitaneita (kuusi perhettä) tarkoituksenaan lisätä tietoutta kuole-
van omaisen hoitoon sitoutumisesta ja koherenssin tunteesta. Haastattelut analysoitiin 
induktiivisesti sitoutumisen selvittämiseksi ja deduktiivisesti koherenssin tunteen sel-
vittämiseksi. Tulokseksi saatiin typologia (kaksi erilaista tapaa sitoutua). Induktiivinen 
analyysi tehtiin neljän eri vaiheen kautta, jotta saatiin kokonaiskäsitys kunkin perheen 
tilanteesta ja viidennessä vaiheessa verrattiin eri perheiden kokemuksia. Tuloksista sel-
visi, että omaiset ponnistelivat kovasti tehdäkseen tilanteen itselleen ymmärrettäväksi ja 
hallittavaksi. Tämän vuoksi aineisto tutkittiin myös siten, että se analysoitiin deduktiivi-
sesti Antonovskyn käsitteiden hallittavuus, merkityksellisyys ja ymmärrettävyys näkö-
kulmasta. 

Bryant, Corbett ja Kutner (2001, 927–941) halusivat selvittää, mistä iäkkäiden ihmisten 
terveys rakentuu ja mikä sitä ylläpitää. He haastattelivat iäkkäitä ihmisiä puolistruktu-
roidulla haastattelulomakkeella. Lomake oli muotoiltu kirjallisuudesta saadulla tiedolla. 
Yksi yhdeksästä lomakkeen muotoutumiseen vaikuttaneesta terveyteen liittyvästä käsit-
teestä oli Antonovskyn koherenssin tunne. Tutkimusmenetelmänä käytettiin grounded 
theory -metodologiaa. Tulokseksi saatiin (aiemmin vuonna 2000 esiteltyyn määrälli-
seen aineistoon yhdistettynä) terveen vanhenemisen malli. Canvin, Marttila, Burstrom 
ja Whitehead (2009, 238–245) tutkivat Britanniassa köyhyydessä ja puutteellisissa 
elämänolosuhteissa eläviä ihmisiä. Haastattelujen tausta-ajatuksena oli salutogeeni-
nen teoreettinen malli. Haastateltavina oli sosiaalityöntekijöitä ja heidän asiakkaitaan. 
Haastateltavilta ei kysytty suoraan Antonovskyn mallin termein asioita, mutta heiltä ha-
luttiin kuulla tapahtumista, jotka olivat odottamattomia, positiivisia tai joilla oli myön-
teinen lopputulos. Haastattelujen lisäksi tehtiin havaintopäiväkirjaa. Haastattelut ja ha-
vaintopäiväkirjat analysoitiin grounded theory -metodologiaa käyttäen. 

Hansen Falkdal, Edlund ja Dahlgren (2006, 170–182) tutkivat pitkällä sairauslomalla 
olleiden kokemuksia työhön paluusta, siirtymisestä pitkälle sairauslomalle tai eläkkeel-
le. Tutkimus oli kvalitatiivinen ja haastatteluilla saatu aineisto analysoitiin grounded 
theory -metodologiaa käyttäen. Tutkimusta täydennettiin kvantitatiivisella menetelmällä 
mittaamalla tutkittavien koherenssin tunne. Tulokseksi saatiin neljä ideaalityyppiä, joita 
muodostettaessa hyödynnettiin grounded tehory -metodologian analyysin tuloksia sekä 
inhimillisen toiminnan mallia (Model of Human Occupation), Antonovskyn salutogee-
nista mallia (SOC) ja Gennepin statuksen siirtymävaihe (status passage) teoriaa. Tyypit 
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olivat itseohjautuva (vahva koherenssin tunne), rajoittunut ja alistuvainen (kohtalaisen 
vahva koherenssin tunne) sekä ambivalentti (heikko koherenssin tunne).  Mammonin 
(2010) tutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajien sopeutumista mittaamalla kohe-
renssipisteet alkutilanteessa ja kahden vuoden kuluttua. Haastattelut tehtiin seuranta-
vaiheessa ja analysoinnin tuloksena saatiin kolme tyyppiä, jotka ovat todellisia ihmisiä.   

2.1.3 tutkimustuloksia koherenssin tunteesta ja sen yhteydestä eri tekijöihin
Koherenssin tunteen ja sukupuolen välistä yhteyttä on selvitetty useassa tutkimuksessa. 
Tulokset eivät ole täysin yhteneväisiä. Miehillä on todettu olevan korkeampia koherens-
sipisteitä kuin naisilla (Heiman 2004, 505–520; Larsson, Kallenberg 1996, 175–180; 
Suominen, Blomberg, Helenius, Koskenvuo 1999, 937–946) tai koherenssin tunteessa 
ei ole havaittu sukupuolten välisiä eroja (Lundberg 1996, 265–273; Lundberg, Nyström 
1994, 252–257.) Koherenssin tunteen osa-alueita tarkasteltaessa miehet ilmaisivat pa-
rempaa kykyä ymmärtää ja naiset ilmaisivat suurempaa koettua elämän merkitykselli-
syyttä (Suominen ym. 1994, 57). Pallantin ja Laen (2002, 45–46) tutkimuksessa saatiin 
Antonovskyn 13-osion mittarilla samanlainen kokonaispistemäärä naisille ja miehille. 
Näin oli siitä huolimatta, että monella osa-alueella oli sukupuolten välisiä eroja. Naisilla 
emotionaalinen sosiaalinen tuki sekä suunnittelu olivat esimerkiksi merkittävämpiä ko-
herenssin lähteitä kuin miehillä. Ruotsalaisten ja kreetalaisten naisten ja miesten kohe-
renssin tunnetta mitattaessa havaittiin, että kreetalaisilla naisilla oli matalampi koherens-
sin tunne kuin ruotsalaisilla naisilla. Toisaalta kreetalaisten miesten koherenssin tunne 
oli korkeampi kuin ruotsalaisten miesten. (Faresjö, Karalis, Prinsback, Kroon, Lionis 
2009, 95–98.) Japanilaisten ja suomalaisten koherenssin tunnetta vertaavassa tutkimuk-
sessa japanilaisten miesten ja naisten välisessä koherenssin tunteessa ei ollut eroa, kun 
sen sijaan suomalaisilla naisilla oli alhaisempi koherenssin tunne kuin suomalaisilla 
miehillä (Kroll, Blomberg, Suominen, Helenius 1998, 142–151).   Sukupuoli on todettu 
olevan välillisesti ja välittömästi yhteydessä koherenssin tunteeseen siten, että pojat ovat 
lapsuudessaan alttiimpia kokemukselle siitä, että voivat olla osallisia johonkin (Sagy 
ym. 2000, 155–166). 

Tutkimustulokset iän ja koherenssin tunteen välisestä yhteydestä vaihtelevat myös. 
Korkea ikä on joissain tutkimuksissa kytkeytynyt heikompaan koherenssin tunteeseen 
kuin alhaisempi ikä (Harri 1998, 202–212;  Kroll ym. 1998, 142–151; Suominen ym. 
1994, 56; Suominen ym. 1996) tai koherenssin tunteella ja iällä ei ole todettu olevan 
yhteyttä (Suominen ym. 1999, 937–946) suomalaisia miehiä tutkittaessa. Tutkituista ja-
panilaisista nuoremmilla oli heikompi koherenssin tunne kuin iäkkäämmillä (Kroll ym. 
1998, 142–151). Ruotsalaisessa tutkimuksessa vanhemmilla ihmisillä oli merkitsevästi 
korkeampi koherenssin tunne kuin nuoremmilla ihmisillä (Nilsson, Holmgren, Westman 
2000, 16). Kiinalaisia tutkittaessa ei ikä ollut yhteydessä koherenssin tunteeseen (Fok, 
Chair, Lopez 2005, 173–181). Yeheskelin tutkimuksessa (1995, 23–35) elämäkerrallisia 
asioita tutkittaessa eri ikävaiheiden ja koherenssin tunteen välillä ei todettu yhteyttä. 
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Koulutustasolla ja koherenssin tunteella on todettu yhteys siten, että mitä korkeampi on 
koulutustaso, sitä vahvempi on koherenssin tunne (Kroll ym. 1998, 142–151; Sagy ym. 
2000, 155–166; Suominen ym. 1994, 58). Vahvalla koherenssin tunteella on havaittu 
yhteys myös korkeaan sosiaaliseen luokkaan ja sosioekonomiseen asemaan (Lundberg 
1996, 265–273; Suominen ym. 1994, 57) sekä tuloihin (Fok ym. 2005, 173–181; Sagy 
ym. 2000, 155–166).

Sosiaaliset suhteet ovat monien tutkimusten mukaan yhteydessä koherenssin tunteeseen. 
Kokemus sosiaalisesta tuesta on yhteydessä vahvaan koherenssin tunteeseen (Bengtsson-
Tops, Hansson 2001, 432–438;  Suominen ym. 1994, 57) ja matala koherenssin tunne al-
haiseen sosiaaliseen tukeen (Nilsson ym. 2000, 16). Myönteiset lapsuuden ihmissuhteet, 
hyvä parisuhde ja merkitykselliset sosiaaliset suhteet aikuisiässä näyttävät vaikuttavan 
koherenssin tunnetta vahvistavasti (Volanen 2011, 5–8). Kukkuraisen (2006, 5, 80, 100) 
mukaan sosiaalinen tuki, jota fibromyalgiaa sairastavat saivat läheisiltään, on yhteydessä 
koherenssin tunteeseen. Läheisiltä saatu tuki oli sitä korkeampi, mitä korkeampi kohe-
renssin tunne on. Emotionaalinen tuki korreloi vahvemmin koherenssin tunteen kanssa 
kuin tiedollinen ja välineellinen tuki.

Elämäkerrallisista seikoista koherenssin tunne on positiivisesti yhteydessä merkityksel-
liseen toimintaan, lämpimään, kodikkaaseen ympäristöön tai ilmapiiriin sekä kehityk-
sellisten tekijöiden tyydyttymiseen (Yeheskel 1995, 25–35). Se, että lapsi tai nuori on 
kokenut, että hän on saanut osallistua asioihin ja vaikuttaa lopputulokseen, on positii-
visesti yhteydessä koherenssin tunteeseen (Sagy ym. 2000, 155–166). Eriksonin teorian 
pohjalta elämänhistoriaa tarkasteltaessa yhteyksiä koherenssin tunteen eri osa-alueisiin 
löytyi. Ymmärrettävyyden todettiin olevan yhteydessä läheisyysvaiheeseen, merkityk-
sellisyyden luottamus- ja autonomiavaiheeseen ja hallittavuuden luottamus-, identiteet-
ti- ja läheisyysvaiheeseen (Rennemark ym. 1997a, 221–229.) Jos lapsi kokee ristiriitai-
suutta lapsuudenperheessään, sillä näyttäisi olevan vaikutusta koherenssin tunteeseen (ei 
välitä vaikutusta terveyteen) (Lundberg 1997, 821–831). 

Ammattiaseman merkitystä tutkittaessa saatiin tulokseksi, että toimihenkilöillä, joilla on 
vahva tai kohtalainen koherenssin tunne, on vähemmän sydänsairauksia kuin niillä, joil-
la on matala koherenssin tunne. Sen sijaan työläisillä ei tällaista vaikutusta ole havaittu. 
(Poppius, Tenkanen, Kalimo, Heinsalmi 1999, 109–120.) Työläisistä niiden, joilla on 
heikko koherenssin tunne, on todettu sairastuvan tilastollisesti merkittävästi useammin 
syöpään kuin niiden, joilla on kohtalainen tai vahva koherenssin tunne. Ne, joilla on 
heikko koherenssin tunne, polttavat useimmin tupakkaa ja käyttävät enemmän alkoho-
lia kuin ne, joilla on kohtalainen tai korkea koherenssin tunne.  (Poppius, Virkkunen, 
Hakama, Tenkanen 2006, 205–211.) Vahvalla koherenssin tunteella ja siihen yhteydessä 
olevalla optimismilla on todettu olevan vaikutusta syöpää sairastavien tilanteeseen posi-
tiivisesti siten, että ne vähentävät heidän ja heidän puolisoidensa ahdistus- ja masennus-
oireita (Gustavsson-Lilius 2010, 7, 64–65). Korkealla koherenssin tunteella on todettu 
olevan yhteyttä kokonaiskuolleisuuden alenemiseen sekä alhaisempaan kuolleisuuteen 
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sydän- ja verisuonisairauksissa ja syövässä. Syövässä yhteys koherenssin tunteeseen on 
todettu vain miehillä. (Surtees, Wainwright, Luben, Khaw, Day 2003, 1202–1209.)

Koettu tai mitattu terveys on tutkimusten mukaan yhteydessä vahvaan koherenssin 
tunteeseen (Larsson ym. 1996, 175–180; Suominen 1993, 51–79; Vahtera 1993, 119). 
Vastaavasti heikko koherenssin tunne on todettu olevan yhteydessä huonoon terveyteen 
(Lundberg 1996, 265–273). Ruotsalaisessa aineistossa naisilla tämä yhteys oli mer-
kittävä, mutta miehillä ei (Nilsson ym. 2000, 16). Ne, joilla on vahvempi koherenssin 
tunne, näyttäisivät ottavat aktiivisemman roolin sairautensa hoidossa (Fok ym. 2005, 
173–181). Bengtsson-Tops ym. (2001, 432–438) mukaan skitsofreniapotilaiden kohe-
renssin tunne on negatiivisessa yhteydessä psykopatologiaan. Koherenssin tunteen on 
tutkittu korreloivan negatiivisesti stressin kanssa (Flannery, Flannery 1990, 415–420; 
Flannery, Perry, Penk, Flannery 1994, 575–577; Harri 1998, 202–212). Erkissonin ja 
Lindströmin (2006, 376–381) tekemän systemaattisen selvityksen mukaan koherenssin 
tunteella näyttäisi olevan selkeä yhteys mielenterveyteen. Yhteys fyysisen terveyden ja 
koherenssin tunteen välillä ei ole aivan yhtä selvä, mutta tutkimukset viittaisivat siihen, 
että koherenssin tunteella voisi olla yhteyttä fyysiseenkin terveyteen.

Koherenssin tunnetta on mahdollista kohottaa tietynlaisilla interventioilla. Esimerkiksi 
työttömien koherenssin tunnetta on mahdollista vahvistaa työllistämistoimenpiteillä. 
Poikkeuksena ovat kuitenkin ne, joilla on huonot coping-taidot tai työkyky on alentunut. 
Heidän koherenssin tunteensa on todettu alenevan intervention seurauksena. (Vastamäki 
2009, 36, 88–89.) Mielenterveyspotilailla on todettu keskusteluterapian auttavan heitä ja 
kohottavan koherenssin tunnetta. Interventioilla pystytään koherenssin tunteen osateki-
jöistä vaikuttamaan kaikkein eniten hallittavuuteen. (Langeland 2007, 61–62.)

Koherenssin tunteen pysyvyyttä on tutkittu paljon. Antonovskyn (1987b, 89–127, 182) 
käsityksen mukaan koherenssin tunne on melko pysyvä ja se vakiintuu kolmeenkym-
meneen ikävuoteen mennessä. Koherenssin tunteen pysyvyys on saanut vahvistusta 13 
vuoden välein tehdyillä mittauksilla pitkittäistutkimuksessa. Koherenssin tunne on py-
syvämpi niillä, joilla on korkeat koherenssipisteet kuin niillä, joilla on matalat kohe-
renssipisteet. (Hakanen, Feldt, Leskinen 2007, 602–617.) Samansuuntaisia tuloksia ovat 
saaneet Nilsson, Holmgren, Stegmayr ja Westman (2003, 297–304) viiden vuoden seu-
rantatutkimuksessa. Henkilökohtaiset elämänmuutokset ja yhteiskunnalliset muutokset 
aiheuttavat muutoksia niiden koherenssin tunteeseen, joilla on matalat koherenssipisteet. 
Pysyvyydestä on saatu myös Antonovskyn teoreettisesta mallista poikkeavia tuloksia. 
Volasen (2011, 8, 65) mukaan koherenssin tunne laski kielteisten elämänkokemusten 
seurauksena. Koherenssin tunteen tasolla ei ollut vaikutusta sen pysyvyyteen. Smith, 
Curtis Breslin, Beaton (2003, 475–484) totesivat, että ainakin ammattiasemalla on yhte-
ys koherenssin tunteen pysyvyyteen 30 ikävuoden jälkeenkin. Se jäi avoimeksi, mikä ul-
koisissa olosuhteissa aiheuttaa muutoksen koherenssin tunteen tasossa. Honkisen (2009, 
62) tutkimuksen mukaan koherenssin tunne vakiintuu jo 15-vuotiaana, mutta pientä 
vaihtelua koherenssin tunteessa voi tämänkin jälkeen olla.
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On havaittu, että se, mitä tietyn yksilön tietty koherenssipistemäärä merkitsee ja mit-
kä ovat koherenssin tunteen lähteet, on koherenssin tunnetta käsittelevissä tutkimuk-
sissa jäänyt lähes kokonaan selvittämättä (Suominen, Ahvenainen, Mattila, Rautava, 
Koskenvuo 2002, 299; ks. myös Lundberg 1997, 830–831).  

2.2 antonovskyn salutogeenisen ajattelun vertailua muihin sitä lähellä 
oleviin käsityksiin

Nykyään kysymyksiä stressistä ja selviytymisestä, elämänhallinnasta ja copingista 
(Sullivanin alkuperäisteksti 1993, 1772, 1777: ”stress and stress-related health out-
comes” ja ”stress and coping”) pohditaan hyvin monilla tieteenaloilla ja se on lähentänyt 
eri tieteenalojen edustajia (esim. epidemiologeja, psykologeja, sosiologeja, hoitotietei-
lijöitä). Kaikki pohtivat samaa kysymystä, miksi jotkut ihmiset voivat hyvin, vaikka 
elämän ehdot/olosuhteet ovat puutteelliset. (Sullivan 1993, 1972–1777.) Toisaalta vaik-
ka tutkijoiden käsitykset ovat lähentyneet, niin kokonaisuutena tutkimuksen kenttä on 
varsin hajanainen ja moninaisuudellaan hämmentävä. Yksistään yhtenäisten peruskäsit-
teiden löytäminen on vaikeaa. 

Elämänhallinta on yleisessä arkisessa kielenkäytössä tavallinen ilmaisu. Sen käyttö ei 
ole tieteellisissä teksteissä yksiselitteistä. Kärkkäisen (2004, 6) mukaan (elämänhallinta) 
”käsitteen epäselvyys on osittain suomalainen ilmiö”. Elämänhallinta-käsitettä käytetään 
yleisesti tieteellisissä teksteissä ja tutkimuksissa (esim. Järvikoski 1994, Raitasalo 1995, 
Poutanen 2000, Räsänen 2005, Seppänen 2010). Sitä voidaan pitää omana erillisenä käsit-
teenä (Järvikoski 1994, 98–100; Räsänen 2005, 21) tai se voidaan ymmärtää synonyymiksi 
coping-käsitteelle (Räsänen 2005, 21). Se voidaan käsittää myös coping-sanan suomennok-
seksi (Raitasalo 1995; Riihinen 1996). Coping-sanaa on käytetty niin ikään suomalaisessa 
tutkimuksessa sellaisenaan (vierasperäinen sana) (Palosaari 1999, Räsänen 2005, Ylilehto 
2005). Elämänhallinta voidaan käsittää myös yläkäsitteeksi (sateenvarjokäsitteeksi). Tällöin 
se yhdistetään selviytymisstrategioihin, koherenssin tunteeseen, coping-käsitteeseen ja so-
siaalisen tuen muodostumiseen. (Poutanen 2000, 42.) Elämänhallintaa käytetään myös sel-
viytymisen synonyymina tai lähikäsitteenä. Elämässä selviytymiseen yhdistetään kuitenkin 
ulkopuolista arviointia enemmän kuin elämänhallintaan. (Kärkkäinen 2004, 6–7.) 

Tässä tutkimuksessa Antonovskyn teoreettinen malli tulkitaan yhdeksi (pitkälle ke-
hitetyksi) teoreettiseksi malliksi, jolla elämänhallinta-ilmiötä pyritään selvittämään. 
Selviytyminen käsitetään elämänhallinnasta erilliseksi käsitteeksi, jolla on suhde elä-
mänhallintaan. Elämänhallinta ymmärretään yksilön pyrkimyksenä selviytyä erilaisista 
vaativista elämäntilanteista. 

Tämän lyhyen käsitemäärittelyn jälkeen asemoidaan Antonovskyn teoreettinen malli elä-
mänhallinta- ja selviytymisproblematiikan teoreettisessa keskustelussa. Sen vuoksi tässä 
luvussa esitetään keskeisten teoreetikkojen ajatuksia ja vertaillaan niitä Antonovskyn 
salutogeeniseen malliin. Vertailtavina Antonovskyyn ovat: Lazaruksen stressiteoria, 
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Rotterin kontrolli-käsite (locus of control), Seligmanin opitun avuttomuuden teoria 
(learned helplessness), Banduran pystyvyys-käsite (self-efficacy expectancy), Kobasan 
sitkeys-käsite (hardiness) ja empowerment-käsite.   

Kaksi keskeistä tutkimussuuntausta ovat: 1) hallintastrategioiden ja 2) yleisten hallinta-
piirteiden tutkiminen. Ensin mainitussa halutaan löytää tiettyjä strategioita, joita ihmiset 
käyttävät tilanteissa, joissa heille on syntynyt sisäinen tai ulkoinen stressi. Jälkimmäisessä 
nojaudutaan paljolti persoonallisuustekijöiden tutkimiseen; etsitään paitsi tiettyjä piirtei-
tä, niin myös tyylejä ja taipumuksia. (Raitasalo 1995, 31.) Salutogeeninen malli edustaa 
jälkimmäistä tutkimussuuntausta.

Lazaruksen (1984, 1991, 1993, 1999) stressiteoria on tutkimussuuntauksena hallin-
tastrategioiden tutkimista. Lazarus halusi selvittää, miten ihmiset käyttäytyvät stressi-
tilanteissa. Hän kehitti mittarin (“Ways of Coping Questionnaire”), jolla on mahdollista 
kartoittaa hallintastrategioita. Kartoituksessa kysytään ihmisten ajatuksia ja toimintaa 
tilanteissa, joissa he ovat stressaantuneita. (Lazarus 1993, 235–238; Lazarus 1999, 114.) 

Psykologisessa stressissä ihmisen ja hänen toiminta- ja elinympäristönsä välinen vuo-
rovaikutus on häiriintynyt ja ihminen kokee sen epänormaalin kuormittavana (Lazarus, 
Folkman 1984, 11–12). Ihminen kokee hyvinvointinsa olevan uhattuna ja hän joutuu 
tavallisuudesta poikkeavaan jännitystilaan (Leskinen, 2004, 18). Lazaruksen (1991, 112, 
125; 1993, 238) mukaan selviytymisstrategioita on useita, mutta tärkeimmät ovat ongel-
masuuntautuneet ja tunnesuuntautuneet lähestymistavat. Ensimmäinen suuntaus tarkoit-
taa, että ihminen pyrkii muuttamaan tilannetta. Ihminen pyrkii muuttamaan tilannetta 
siten, että stressi poistuisi tai vähenisi. Jälkimmäinen tarkoittaa, että hän yrittää työstää 
kokemaansa ja muuttaa omaa käsitystään tilanteesta. Uudelleen arviointi on ehkä yksi 
tehokkaimmista tavoista käsitellä stressaavia tilanteita.

Lazarus korostaa stressin kokemisen yksilöllisyyttä. Antonovsky (1979, 73) on samaa 
mieltä, että ihmisen aiemmat kokemukset ja elämäntilanne vaikuttavat. Hän korostaa 
kuitenkin, että tärkeämpää kuin yksilölliset erot, ovat sittenkin yhtäläisyydet. Suurin osa 
ihmisistä pitää samoja asioita stressoreina ja vaikka määrittelemmekin jotkin asiat eri 
tavalla, niin ilmiöistä, jotka ovat stressioireita, ollaan samaa mieltä. Erona Lazaruksen 
ja Antonovskyn ajattelussa on myös se, että Antonovsky ajattelee, että stimuloija on 
neutraali siihen asti kunnes yksilö sen arvioi. Lazarus sen sijaan korostaa stimuloijan 
uuvuttavuutta. (Harri 1998, 203.)

Rotter (1975, 1990) on kehittänyt kontrollin käsitteen (locus of control) ja hän jakaa sen 
sisäiseen (internal control) ja ulkoiseen (external control) kontrolliin. Kontrolli ei ole 
sidottu vain yhteen tyypilliseen tilanteeseen kulloinkin, vaan sillä on merkitystä laajem-
maltikin ihmisen elämässä. Sisäinen hallintakäsitys tarkoittaa ihmisen käsitystä siitä, 
että jokin asia on hänen omasta toiminnastaan riippuvainen. Ulkoinen hallintakäsitys 
on nimensä mukaisesti tapahtuma, joka on ihmisen ulkopuolella ja johon hän ei usko 
voivansa vaikuttaa ja joka on odottamaton. Asiat riippuvat toisista ihmisistä, onnesta, 
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sattumasta tai kohtalosta. Näitä hallintakäsityksiä voidaan ajatella jatkumon kahtena ää-
ripäänä. Jos ihminen onnistuu jossakin asiassa, niin tämä tietty toiminta vahvistuu ja hän 
haluaa tehdä uudelleen saman asian, koska uskoo onnistumisen kokemukseen. (Rotter 
1975, 56–66; 1990, 489; Sullivan 1993, 1776.)

Seligman (1975, 21–74) tarkoittaa opitulla avuttomuudella, että ihminen kokee olevan-
sa pystymätön vaikuttamaan oman elämänsä tapahtumiin. Ihmiselle on kehittynyt täl-
lainen käsitys negatiivisten elämänkokemusten myötä. Jos hänellä sitten myöhemmin 
olisikin mahdollisuus tehdä jokin asia, niin hän ei enää uskalla ryhtyä siihen. Lisäksi 
opittu avuttomuus yleistyy myös epäonnistumisen tuottaneesta tapahtumasta muihinkin 
tilanteisiin. Ihminen ei enää yritä jotain tiettyä/tiettyjä asiaa/asioita, koska ei usko onnis-
tuvansa. Kokemus vaikuttaa motivaatioon ja oppimiseen alentavasti ja tunteisiin tunne-
pitoisuuden lisääntymisenä. Tunnetta voidaan kuvata eräänlaiseksi peloksi (”can loosely 
be called fear”). Pelko kasvaa negatiivisten kokemusten myötä, jos ihminen kokee, ettei 
hän kykene kontrolloimaan traumaa, ja vähenee myönteisten kokemusten myötä. Opitun 
avuttomuuden tunne ei johdu yksilön henkilökohtaisista ominaisuuksista. Se on synty-
nyt elämänkokemusten myötä ja on ympäristön aikaansaama. 

Seligmanin ja Rotterin käsitykset on usein sekoitettu Antonovskyn hallittavuuden käsit-
teeseen. Ero on kuitenkin selvä. Antonovskyn salutogeenisessa mallissa tapahtumat ovat 
ymmärrettäviä, ei käsittämättömiä. Ihmisellä on tunne, että tapahtumat ovat jonkinlaisessa 
kontrollissa, vaikka eivät aina ihmisen omassa. (Sullivan 1993, 1776.) Antonovsky (1987a, 
156) pohtii hallittavuuden käsitettä suhteessa Rotterin kontrollin käsitteeseen. Rotterin 
käsitys siitä, että elämän hallinta on jokaisen ihmisen itsensä käsissä, on Antonovskyn 
käsityksen mukaan vain yksi mahdollisuus. Kontrollin ja opitun avuttomuuden käsitteet 
ovat lähtökohdiltaan patogeenisiä ja rajoittuneempia kuin salutogeenisen mallin käsitteet. 
Lisäksi ne ovat kulttuurisidonnaisempia kuin koherenssin tunne. (Sullivan 1993, 1776.) 

Banduran (1977; 1982; 2002) teoriassaan käyttämä pystyvyys-käsite on ihmisen oma kä-
sitys siitä, että hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tavoiteltavaan lopputulokseen (pys-
tyvyysodotus). Pystyvyysodotusta seuraa tulosodotus, joka tarkoittaa, että ihminen uskoo 
tietyn käyttäytymisen muutoksen vaikuttavan lopputulokseen. Pystyvyysodotus liittyy jo-
honkin erityiseen asiaan ja toimintaan tässä tilanteessa eli se on spesifinen. Ihminen menee 
mielellään sellaisiin tilanteisiin, joissa uskoo selviytyvänsä ja välttää tilanteita, joiden us-
koo etukäteen olevan itselleen ylivoimisia. Pystyvyysodotukset vaihtelevat tasoltaan, voi-
makkuudeltaan ja yleisyydeltään. Tulosodotuksilla on fyysisiä, sosiaalisia ja itsearvioin-
tiin liittyviä vaikutuksia. Riippuen minäpystyvyyden oikeaan osuneesta arvioinnista yksilö 
joko onnistuu tai epäonnistuu. Kokemuksen pohjalta hän tekee niin sanotun itsereflektion 
eli prosessoi, punnitsee ja integroi eri tavoilla keräämäänsä informaatiota toiminnastaan 
ja ympäristöstään ja sen perusteella arvioi uudelleen kykyjään. Jotta hänelle kehittyisi mi-
näpystyvyys, joka on sinnikkyyttä sisältävä, tarvitsee hän kokemuksia ankaralla yrittä-
misellä saavutettujen haastavien tilanteiden voittamisesta. Bandura laajentaa pystyvyyden 
myös kollektiiviselle tasolle. Se, miten tulevat sukupolvet elävät elämänsä riippuu siitä, 
millainen kollektiivinen pystyvyytemme on. Samanlaisuus Antonovskyn salutogeeniseen 
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malliin näkyy siinä, että tulosodotusten synty on yhteydessä ymmärrettävyyteen ja pysy-
vyysodotukset ovat yhteydessä hallittavuuteen (Suominen 1993, 32).

Kobasan (1982, 5–32) teorian keskeinen idea on yksilön myönteisyyden vaikutus hänen 
elämäänsä. Keskeinen käsite on sitkeys. Sitkeyttä kuvaavat käsitteet sitoutuminen (com-
mitment), haasteellisuus (challenge) ja omatoimisen kontrollin käsite (control). Sitkeys 
on yhteydessä terveyteen. Asioiden kokeminen myönteisesti haasteellisena ja usko mah-
dollisuuksiin itse kontrolloida lisäävät yksilön terveyttä. Sitoutuminen merkitsee sitä, 
että ihminen tietää oman arvonsa, mutta se liittyy myös yhteisöllisyyteen. Sitoutuva ih-
minen haluaa ja hänellä on kyky käsitellä stressaavia tilanteita.

Kobasan ja Antonovskyn ajatukset ovat monissa kohdin samankaltaisia. Sitoutumisen 
käsitteessä on yhteneväisyyttä Antonovskyn merkityksellisyyden käsitteen kanssa. 
Sitoutuminen Kobasalla merkitsee sitä, että ihminen on kiinnostunut asioista ja paneutuu 
niihin. Hän on päämäärätietoinen ja sitoutunut toisiin ihmisiin. Ihmiset, jotka kokevat 
elämän haasteellisena pitävät muutoksia positiivisina asioina ja oppivat niistä. He voi-
vat olla omissa yhteisöissään myönteisinä muutoksen eteenpäin viejinä. Haasteellisuutta 
voisi verrata Antonovskyn merkityksellisyyden käsitteen käytännölliseen puoleen. 
Kontrollin käsite poikkeaa Antonovskyn hallittavuuden käsitteestä kuten Rotterin ja 
Seligmaninkin vastaavat käsitteet poikkeavat. (Sullivan 1993, 1777.) 

Järvikoski (1994, 118) esittää, että empowerment-käsite poikkeaa muista hallintakäsityk-
sistä, koska sitä on käytetty arvioitaessa tavoitteellisen prosessin etenemistä tai lopputu-
losta. Jos empowerment ymmärretään prosessin tavoiteltuna päätöksenä, se lähestyy elä-
mänhallintakäsitystä. Empowerment-käsitteelle ei ole helppo löytää suomenkielistä vasti-
netta. Käsite voimaantuminen vastaa melko hyvin empowerment-käsitettä, johon kuuluu 
ihmisestä itsestään lähtevää voimaantumisprosessi (kts. Siitonen 1999, 83). Lähtötilanne 
on usein, että ihminen on avuton tai häneltä puuttuu valtaa. Omia tavoitteita ei ole saavu-
tettu ja voimavarat ovat puutteelliset. Prosessin lopputuloksena vahvuuden tunne kasvaa ja 
hän ei koe kohtaamiaan asioita niin kuormittavina. (Friis, Eirola, Mannonen 2004, 22–23; 
Järvikoski 1994, 118–119.) Empowerment-käsitettä on käytetty ja lähestytty eri näkökul-
mista. Terveyden edistämisen näkökulmasta painotetaan yksilölähtöisyyttä. Ihminen itse 
toimii ja hoitaa itseään.  Tavoitellussa tilanteessa mahdollisuudet vahvistuvat, tieto lisään-
tyy, hänen toiminnassaan tapahtuu konkreettisia muutoksia. Hallintakäsitykset vahvistuvat 
(esim. laaja-alainen elämänhallinta, elämäntilanteiden, ympäristön, muutosten, työn ja sai-
rauden hallinta). (Friis ym. 2004, 23; Järvikoski 1994, 118.)

2.3 grounded theory -metodologia

2.3.1 glaserilaisen grounded theory -metodologian yleisesittely
Glaserilaisen grounded theory -metodologian kehittäjä on amerikkalainen sosiologi 
Barney G. Glaser. Teorian historia alkaa 1960-luvulta. Tuolloin ilmestyi ensimmäinen 
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teoriaa esittelevä kirja. Glaser julkaisi kirjan yhdessä Anselm Straussin kanssa. Tämän 
jälkeen Glaser on julkaissut yksin lukuisia teoriaa esitteleviä ja täsmentäviä kirjoja ja 
artikkeleja. (esim. Glaser, Strauss 1967, 1971; Glaser 1978, 1992, 1994, 1998, 2001, 
2003, 2005.) 

Glaserilainen grounded theory -metodologia on korostetusti aineistolähtöinen ja sillä 
on tarkoituksena luoda induktiivista teoriaa. Tutkijalla on maksimaalinen autonomia 
suhteessa aineistoonsa ja hänestä kehittyy tutkimuksen kohteena olevan substantiivisen 
alueen asiantuntija. Aineistoa analysoidaan niin kauan, että se saadaan käsitteellisesti 
supistettua sellaiseen muotoon, että mahdollisimman harvoilla käsitteillä selitetään kiin-
nostuksen kohteena oleva ilmiö. (Glaser 1992, 8, 16, 18, 53; ks. myös Tuomola-Karp 
2005, 33.) Tavoitteena on löytää keskeinen kategoria, johon muut kategoriat ovat jollain 
tavalla yhteydessä (Glaser 1998, 26, 117, 135). Strauss kehitti grounded theory -metodo-
logiaa yhdessä Corbinin kanssa induktiivis-deduktiiviseen suuntaan. Heidän mielestään 
induktiivista aspektia on liikaa korostettu alkuperäisessä Glaserin ja Straussin esittämäs-
sä teoriassa. Edelleen he totesivat, että liian ahtaasti induktiivisuudessa pitäytyminen 
johtaa steriileihin ja ikävystyttäviin tutkimuksiin. (Strauss, Corbin 1990, 111–112; 1994, 
277.)

Grounded theory -metodologiaa voidaan käyttää sellaisilla alueilla, joita ei vielä tunneta. 
Tutkija antautuu sellaiselle tutkimusasetelmalle, jossa hän ei tunne tutkittavaa aluetta. 
Hän ottaa riskin, että tilanne ei ole koko prosessin ajan aivan täysin hänen hallittavis-
saan. Hän lähtee selvittämään tiettyä substantiivista aluetta tutkittavien näkökulmasta. 
(Glaser 1998, 11.) Toisaalta (laadullisen) menetelmän käyttöä voidaan perustella sillä, 
että sillä voidaan tutkia ilmiöitä, joita ei määrällisellä tutkimuksella tavoiteta tai ne ovat 
sillä vaikea tutkia. Laadullisella tutkimuksella voidaan paneutua aihealueen kannalta 
keskeisiin asioihin. (Glaser ym. 1971, 18; Glaser 1978, 10.) Tutkijalla on tutkimuksen 
alkaessa vain alustava ongelma, oikeastaan vain aihealue, josta hän on kiinnostunut. 
Etukäteen tarkkaan laadittu ongelma sitoisi tutkijaa ja estäisi aidon aineistolähtöisen 
prosessoinnin. Tällöin aineisto pakotettaisiin valmiisiin luokkiin ja aineistolähtöisyyden 
periaate ei toteutuisi. (Glaser 1978, 3; Glaser 1998, 118–119, 127–132.) Tutkija kes-
kittyisi etsimään vahvistusta olemassa olevaan teoriaan ja todellinen aineistossa oleva 
ilmiö jäisi löytymättä (vrt. Siitonen 1999, 32).

Glaser (1978, 39; 1998, 55, 136) kuvaa asiaa käsitteellisillä tasoilla. Teoria rakennetaan 
induktiivisesti aineiston analyysin progressiivisilla portailla.  Grounded theory -metodo-
logia perustuu kolmetasoiseen käsitteelliseen analyysiin. Ensimmäinen taso on aineisto, 
toinen taso on käsitteet ja niiden ominaisuudet ja kolmas tason on integraatio lajittele-
malla ja ryhmittelemällä. Muodostuneesta substantiivisesta teoriasta päästään neljännel-
le tasolle eli formaaliseen teoriaan. Kehittämistä voi jatkaa tästä edelleenkin ilman rajaa. 
Substantiivinen teoria koskee vain jotain tiettyä toiminnan aluetta eli sitä ilmiötä, jota 
on tutkittu. Se on luonnollinen ja lähes automaattinen lähtökohta formaaliselle teorialle. 
Vaikka formaalin teorian voisi kehittää suoraan aineistostakin, niin yleensä on tarpeellis-
ta aloittaa substantiivisesta teoriasta. Se antaa oikean suunnan relevanttien kategorioiden 
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löytämiseksi. Teoria ulotetaan laajalle alueelle ja abstraktion tasoa nostetaan formaalissa 
teoriassa. Se on siten yleistettävämpi kuin substantiivinen teoria. Formaalin teorian muo-
dostuksessa käytetään olemassa olevia teorioita. Ydinkäsitteeseen voidaan esimerkiksi 
yhdistää valmiiden teorioiden aineksia. Saatu teoria on kuitenkin myös palautettavissa 
tutkimuksen lähtökohtana olevaan aineistoon. Alkuperäiseen aineistoon palaaminen on 
mahdollista missä vaiheessa tahansa, mutta formaalin teorian muodostamisen jälkeen ai-
neisto on mahdollista ymmärtää uudella tavalla. (Glaser ym. 1967, 79–99; Glaser 1978, 
142–157; Ora-Hyytiäinen 2004, 75, 97–114; Siitonen 1999, 54, 80–81, 184–185.)

Grounded theory -metodologia on hyvin systemaattinen menetelmä (Glaser 1992, 16). 
Analysoinnin systemaattisuus kiteytyy jatkuvan vertailun nelivaiheeseen prosessiin. 
Ensimmäisenä vaiheena on luoda kategoriat koodaamalla aineisto rivi riviltä. Koodit 
hyväksytään kategoriaan vertailemalla kukin tapaus erikseen. Toisena vaiheena on ka-
tegorioiden integrointi. Seuraavaksi rajataan teoria. Viimeisenä vaiheena on teorian kir-
joittaminen. (Glaser ym. 1967, 105–115.) Koko prosessin ajan tutkija on teoreettisesti 
herkkä. Teoreettinen herkkyys merkitsee, että tutkija kykenee nostamaan substantiivis-
ten, aineistolähtöisten koodien abstraktiotasoa. Niistä muodostuu niin sanottuja teoreet-
tisia koodeja. Apunaan tässä työskentelyssä tutkija voi käyttää Glaserin kehittämiä teo-
reettisia koodausperheitä tai keksiä itse sellaisen. (Glaser 1978, 1, 55–82; Glaser 1998, 
170–176.) Tutkija voi tutkimuksen edetessä olla moneen kertaan hyvinkin huolissaan, 
tekeekö hän oikeita ratkaisuja. Hän voi kuitenkin olla luottavainen, sillä grounded the-
ory -metodologia on itseään korjaava metodi. (Glaser 1998, 150.) Tutkijan tulee olla 
itsenäinen ja luottaa omiin ratkaisuihinsa. Samanlaista tulosta ei kukaan toinen tutkija 
jostain tietystä aineistosta saa, mutta se ei ole luotettavuuden kriteeri. Riittää, kun tutkija 
toimii johdonmukaisesti ja pyrkii toimimaan parhaan ymmärryksensä mukaan suhteessa 
aineistoonsa. (Glaser 1998, 147–148; Kaikkonen 1999, 429–431.)

Systemaattisuus on tutkijalle hyvä tuki muuten niin avoimella tutkimusareenalla. Glaser 
(1978, 22–25) ja Morse (1994, 23–34) ovat kuvanneet analyysia tutkijan kokemukse-
na. Glaser (1978, 22–25; 1998, 54) jakaa prosessin etenemisen kolmeen vaiheeseen. 
Ensimmäisessä vaiheessa tutkija tutustuu aineistoon ja se siirtyy vähitellen hänen ajatte-
luunsa. Hänen pitää ikään kuin antautua aineiston vietäväksi. Vaihe voi olla ajoittain työ-
läs ja tuskallinen. Seuraavassa vaiheessa aineisto alkaa jäsentyä tutkijalle ja hänelle tulee 
oivalluksia aineistossa olevista yhteyksistä. Hänelle tulee niin sanottuja HEUREKA-
elämyksiä. Tutkijalla on myös pelkoja siitä, että aineisto ei toimikaan ja mitään tuloksia 
ei synny. Kolmannessa vaiheessa tutkija kirjoittaa tulokset. Hän kokoaa analyysin aikana 
kertyneet ajatukset kokonaisuudeksi. Koko prosessi vaatii tutkijalta kärsivällisyyttä. On 
vaara, että tutkija jättää tutkimuksensa kesken turhautumisen hetkillä, kun ilmiö ei vielä 
näyttäydy kokonaisuutena. Morse (1994, 23–34) näkee grounded theory -metodologian 
prosessissa yleisen kvalitatiivisen tutkimuksen prosessinomaisuuden. Kognitiivisen pro-
sessin vaiheet ovat ymmärryksen saavuttaminen, syntetisointi, teorisointi ja uudelleen 
kontekstualisointi. Teorian löytämiseksi tarvitaan työtä ja on harhaan johtavaa kuvitella, 
että se jotenkin itsestään nousisi aineistosta.
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Glaser (1998, 81) korostaa aineiston merkitystä sellaisenaan. Hän myöntää, että ih-
misellä on luontainen tapa pakottaa aineistoa, mutta tutkijan on tietoisesti koko ajan 
työnnettävä sivuun se, mitä hän tietää entuudestaan tutkittavasta alueesta. Mikäli tutki-
ja pakottaa aineistoaan, niin emergoituminen ei mahdollistu (Glaser 2005, 90). Glaser 
(1998, 43, 95) uskoo, että tutkija voi kehittyä tässä taidossa. Deduktiivisuutta hän pitää 
yksinkertaisena ja helppona. Lopputulokseksi siitä saadaan korkeintaan kuvaus tai veri-
fiointi. Induktio sen sijaan on vaikeaa ja vaativaa. Tutkija yrittää löytää sen, mitä aineis-
tossa todella tapahtuu. Hän käsitteellistää sen ja selvittää käsitteiden välisiä yhteyksiä. 
Tutkimuksessa itsessään, jatkuvan vertailun menetelmässä, on kuitenkin sisäistä deduk-
tiivisuutta. Vaikka Glaser (1978, 1992, 1998) esittelee grounded theory -metodologian 
hyvin järjestelmällisenä ja jopa tiukkana metodina, niin toisaalta hän korostaa tutkijan 
(aineistoon sidottua) luovuutta ja innovatiivisuutta. 

2.3.2 glaserilainen grounded theory -metodologia käytännössä
Grounded theory -metodologiassa teorian kehittäminen jatkuvan vertailun menetelmällä 
ei etene lineaarisesti, vaan tutkijan on ajoittain palattava aiempiin vaiheisiin (”…a pro-
cess composed of a set of double-back steps”). Vaiheet, joiden kautta aineistosta kehittyy 
teoria, ovat: aineiston kerääminen, avoin koodaus, teoreettinen aineiston keruu, muis-
tiinpanojen kirjoittaminen (memos) sekä oletetun ydinkategorian löytymisen jälkeen 
selektiivinen teoreettinen aineiston keruu, koodaus ja muistiinpanojen kirjoittaminen, 
muistiinpanojen lajittelu, alustava tekstin kirjoittaminen, uudelleen kirjoittaminen ja lo-
pulta tutkimuksen julkaiseminen. Kaikki edellä luetellut vaiheet on käytävä huolellisesti 
läpi, jotta saadaan laadukas tutkimus. (Glaser 1978, 16; Glaser 1998.)

Tutkijalla ei tutkimusta aloittaessaan ole tietoa, mistä, mitä ja kuinka paljon hän 
tulee aineistoa tarvitsemaan. Ensimmäinen tiedonkeruu on mahdollisimman avoin. 
Tutkijalla ei pitäisi olla aineistoa kerätessään ennakkokäsityksiä ja -tietoa tutkittavas-
ta alueesta muuta kuin suuntaa antavasti. Ennakkoon laadittuja hypoteeseja ei käyte-
tä. Itse asiassa tutkija voisi ääritapauksessa mennä mihin vain ja kuunnella ketä vain, 
koska relevantti ongelma emergoituu hyvin pian. Täydellinen avoimuus ei aina ole 
helppoa toteuttaa ja usein tutkijat kokevatkin miellyttävämpänä, että heillä on jonkin-
laiset valmiit kysymykset ja/tai yleinen ongelma-alue (general perspective), jota he 
ryhtyvät tutkimaan. Tämä on tietenkin vähemmän kuin täydellinen avoimuus, mut-
ta riittää mahdollistaakseen emergoitumisen. (Glaser 1978, 37, 44–45; Glaser 1998, 
120.)

Tämän jälkeen tehtävät aineiston hankinnat perustuvat jatkuvan vertailun menetelmään. 
Koodauksen myötä selviää, mitä olisi kysyttävä ja millaista aineistoa kerättävä jatkos-
sa. Ei ole tarkoituksenmukaista kerätä samankaltaista aineistoa uudelleen ja uudelleen 
kysyen samanlaisia kysymyksiä. Aineiston keruu tulisi rajoittaa minimiin.  Teoreettista 
otantaa jatketaan niin kauan kunnes kaikki kehitetyt kategoriat on saturoitu. (Glaser 
1978, 44–49; Glaser 1992, 75, 101–102; Glaser 1998, 141, 157–159.)
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Se, että tutkija ei tiedä tutkittavasta aihealueesta syvällisesti, vaikuttaa haastattelutilan-
teeseen myönteisesti. Tutkijan on mahdollista kuulla tutkittavaa ilman pakottavia ennak-
ko-oletuksia. Jos haastattelusta puuttuu selkeä struktuuri, se mahdollistaa laaja-alaisen ja 
syvällisen keskustelun. Keskustelussa voi nousta esiin asioita, joita ennakko-oletuksissa 
ei olisi osattu ottaa huomioon. (Glaser 2001, 135–140; Glaser 1998, 121–122.) Glaser 
(1998, 159) käyttää mielellään ilmaisua ”all is data”, kaikki on aineistoa. Vaikkakin 
haastattelut ovat yleisimmin käytetty aineistomuoto, niin esimerkiksi muita käyttö-
kelpoisia lähteitä ovat sanomalehtiartikkelit, raportit, havainnot, käsikirjat, luettelot ja 
niin edelleen. Glaserin (1998, 107–113; 2001, 54–55) mielestä haastatteluja on turha 
nauhoittaa, vaan tutkijan tulisi kirjoittaa haastateltavan tuottama teksti puheen aikana. 
Haastattelijan tarkkaavaisuus kärsii hänen mukaansa nauhoituksesta. Lisäksi tutkittavan 
puhetta kirjoitettaessa se suodattuu ja jäljelle jää olennainen. Tämä helpottaa ja nopeut-
taa analysointia.

Aineiston käsittely aloitetaan koodauksella. Koodaus tehdään rivi riviltä ja lause lauseel-
ta. Impressionistinen, aineistosta vaikutelmia hahmottava, lähtökohta ei ole suositeltava. 
(Glaser 1978, 57–58; Glaser 1998, 140.) Koodauksessa käytetään sekä substantiivisia 
että teoreettisia koodeja. Koodauksen ensimmäinen vaihe on avoin koodaus. Tutkittavan 
aihealueen kannalta merkittävät asiat otetaan huomioon ja koodataan substantiivisilla 
koodeilla. Ne ovat suoraan empiriasta nousseita koodeja. Ne voivat olla niin sanottuja 
in vivo -koodeja eli koodeiksi otetaan suoraan aineiston ilmaus tai empiiriselle asialle 
annetaan nimi, jota ei vielä ole käsitteellistetty. Toisin sanoen substantiivinen koodi on 
yhteinen nimi aineistossa samaa asiaa tarkoittavalle ilmaisulle. (Glaser 1978, 70; Glaser 
1998, 163.) Kun substantiivisista koodeista muodostetaan edelleen kategorioita, synty-
vät teoreettiset koodit. Tällöin uusia tapauksia verrataan jo aiemmin samaan kategoriaan 
koodattuihin tapauksiin. Teoreettisilla koodeilla nostetaan aineistoa käsitteellisemmälle 
tasolle. Toisin sanoen teoreettiset koodit ovat yhteys aineiston ja teorian välillä. Ne kä-
sitteellistävät säännönmukaisuuden, joka aineistossa on. Kategorioita muodostaessaan 
tutkija kyselee; mikä tutkimus tämä on? (“what is this study of?”) mihin kategoriaan 
tämä tapaus/tapahtuma viittaa? (”what category does this incident indicate?”), minkä 
kategorian mihin ominaisuuteen tämä tapaus tai tapahtuma viittaa? (”what property of 
what category does this incident indicate?) ja mitä aineistossa itseasiassa tapahtuu?, 
mikä on osallistujien/asianosaisten päätarkoitus? (“what is actually happening in the 
data?”, “what is the participants main concern?”). (Glaser 1978, 57; Glaser 1998, 123, 
140.) Teoreettisia koodeja muodostettaessa voidaan apuna käyttää myös niin sanottu-
ja koodausperheitä. Glaser (1978, 74–82; Glaser 1998, 170–175) antaa niistä lukuisia 
esimerkkejä, mutta sanoo, että tutkija voi kehittää myös omansa. Ne ovat apuvälineitä, 
jotka eivät pakota aineistoa, vaan toimivat tarvittaessa teoreettista herkkyyttä tukevina. 
Glaser (1992, 83) haluaa tehdä selvän eron Straussiin ja Corbinin avoimen koodauksen 
jälkeen käyttämään aksiaaliseen koodaukseen, jossa apuna ovat koodausparadigma ja 
konditionaalimatriisi. Glaserin mielestä aksiaalisen koodauksen vaarana on aineiston 
pakottaminen. (ks. Strauss ym. 1990, 96–115.) 
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Aineiston teoreettinen otanta ja koodaus vuorottelevat, kunnes tutkija on löytänyt ydin-
kategorian (Glaser 1998, 140–141). Ydinkategoria eroaa muista kategorioista siinä, että 
sen saturoituminen vie pidemmän ajan. Se esiintyy useasti aineistossa ja se on keskei-
nen siten, että sillä on yhteyksiä moniin muihin kategorioihin. (Glaser 1978, 95–96.) 
Aineistosta emergoituva ydinkategoria on usein sosiaalinen perusprosessi. Sosiaalisia 
perusprosesseja on kahdenlaisia: sosiaalipsykologisia ja sosiaalis-strukturaalisia. 
Sosiaalipsykologinen prosessi on esimerkiksi joksikin tuleminen tai henkilöityminen. 
Sosiaalis-strukturaalinen liittyy johonkin sosiaaliseen rakenteeseen, joka on prosessissa 
(kasvamassa tai rappeutumassa). Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi keskittäminen ja 
hajauttaminen. Ne voivat esiintyä yhdessäkin, mutta yleensä niin, että sosiaalipsykolo-
ginen prosessi ei tarvitse sosiaalis-strukturaalista tullakseen ymmärretyksi, mutta so-
siaalis-strukturaalinen tarvitsee sosiaalipsykologisen tullakseen ymmärretyksi. (Glaser 
1978, 102.) Monet pitävät sosiaalista perusprosessia grounded theory -metodologian 
ainoana tavoitteena. Kuitenkin se on vain yksi monista mahdollisuuksista teoreettises-
ti koodata ja käsitteellistää ydinkategoria. Esimerkiksi Glaser ja Strauss saivat tutki-
muksessaan ”Awareness of Dying” ydinkategoriaksi typologian. (Glaser 1978, 96–97; 
Glaser 1998, 169.) Ydinkategorian löytymisen jälkeen alkaa selektiivinen teoreettinen 
aineiston keruu ja koodaus. Aineiston kerääminen rajoitetaan tietylle rajalliselle alueelle 
eli tähän ydinkategoriaan ja siihen (läheisessä) suhteessa oleviin kategorioihin. Koodaus 
ja teoreettinen otanta päättyvät, kun kaikki kategoriat on saturoitu. (Glaser 1978, 61–62; 
Glaser 1998, 157–159.)

Tutkija tekee koko prosessin ajan muistiinpanoja. Ne voivat olla hyvin vapaamuotoisia 
ja ne ovat tarkoitettu vain tutkijan omaan käyttöön. Muistiinpanojen tarkoituksena on 
auttaa tutkijaa pitämään analyysiprosessi hallinnassa. Prosessin kuluessa tutkijan mie-
leen nousee ajatuksia ja ideoita, joiden kirjaaminen on välttämätöntä niiden muistami-
seksi. Muistiinpanot auttavat nostettaessa kategorioiden käsitteellistä tasoa, syntyviä 
kategorioita kehitettäessä ja mahdollisten hypoteesien muodostamisessa. Vaativa vaihe 
on, kun kategorioiden yhteyksiä pyritään hahmottamaan. Muistiinpanoista tutkija voi 
löytää ajatuskulkujaan, joita voi hyödyntää ”lopullisen” oivalluksen saavuttamiseksi. 
Muistiinpanot elävät jatkuvan vertailun prosessin mukaan. Lopulta nekin saavuttavat 
saturaation ja ne ovat valmiita lajiteltaviksi ja auki kirjoitettaviksi (”the memos cry to be 
sorted and written”). Myös muistiinpanojen kirjoittamisessa pitäisi varoa aineiston pa-
kottamista. (Glaser 1978, 83–92; Glaser 1998, 177–186; Backman, Kyngäs 1998, 267.)

Lajittelu on teorianmuodostamisprosessissa viimeinen vaihe, ja se vaatii tutkijalta luo-
vuutta. Siinä kulminoituu pitkällinen työ, joka on tehty empirian käsitteellistämiseksi. 
Siinä tulee testattua, kuinka hyvin tutkija jatkuvan vertailun menetelmän toteutti. Tutkija 
lajittelee prosessin aikana kertyneet muistiinpanot. Ne integroituvat käytännöllisesti kat-
soen itsestään ja jokainen muistiinpano sopii johonkin kohtaan. Mikään ei ole poishei-
tettävissä, mutta relevanttius vaihtelee. Tutkija voi jättää pois kuitenkin jotain sellaista, 
mikä ei ole kovin kekseistä syntyvän teorian kannalta. Lajittelun avuksi on esitetty yk-
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sitoista ”sääntöä”, jotka auttavat hahmottamaan ja käytännössä toteuttamaan lajittelun. 
(Glaser 1978, 117–127; Glaser 1998, 187–192.)

Tutkimusasetelmaa arvioitaessa on otettava huomioon kaksi asiaa, jotka on huomioitava 
paitsi tutkimustulosten tulkinnan näkökulmasta, niin myös tutkimuseettisestä näkökul-
masta. Jos tutkimuksen tuloksena emergoituu typologia, niin tärkeää on erottaa se, että 
tutkimuksessa ei tulkita yksittäistä ihmistä, vaan tarkoituksena on tyypitellä käyttäyty-
mistä. Näin ei loukata ketään, koska kyse on käyttäytymisen tavoista, ei tietyn ihmisen 
persoonallisuudesta. Tutkittavilla voi olla ominaisuuksia useasta käyttäytymistyypistä. 
Tiettyä tyyppiä ei voida henkilöidä yhteen tutkittavaan. (Glaser 1978, 69.) Samoin, jos 
ydinilmiönä on sosiaalinen perusprosessi, niin jokaisen kategorian takana on useampia 
käsitteitä. Kategoriaa ei luoda yhden substantiivisen koodin varaan. Kategorian taustalla 
olevat substantiiviset koodit ovat yleensä useammalta tutkittavalta poimittuja tai tietyn 
tutkittavan useammasta kokemuksesta. Näin kenenkään yksittäisen tapa ajatella ei eri-
tyisesti nouse esille. (vrt. Glaser 1978, 65.)

2.4 yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta
Antonovskyn salutogeeninen malli on yksi monista länsimaissa tunnetuista elämänhal-
linta-käsityksistä. Se poikkeaa muista tässä työssä esitetyistä käsityksistä siinä, että elä-
män hallinnan sijaan siinä on pikemminkin kyse luottamuksesta siihen, että ihminen 
kykenee strukturoimaan, ennustamaan ja selittämään ympäristön ärsykkeitä ja vastaa-
maan ärsykkeiden aiheuttamaan tilanteeseen. Luottamuksen määrää nimitetään kohe-
renssin tunteeksi. Sen osatekijät ovat merkityksellisyys, ymmärrettävyys ja hallittavuus. 
Elämänhallinta-käsitykset voidaan jakaa kahteen tutkimussuuntaukseen, jotka ovat hal-
lintastrategioiden tutkiminen ja yleisten hallintapiirteiden tutkiminen. Antonovskyn sa-
lutogeeninen malli kuuluu näistä jälkimmäiseen ryhmään. Monilla vastaavilla teorioilla 
ja malleilla on yhtymäkohtia Antonovskyn salutogeeniseen malliin.

Koherenssin tunnetta on tutkittu kvantitatiivisesti, kvalitatiivisesti ja nämä menetelmät 
yhdistäen. Puhtaasti kvalitatiivisia tutkimuksia ei ole tehty kovin paljon. Kvalitatiivisissa 
tutkimuksissa haastatteluilla tai jollain muulla menetelmällä saatu aineisto on analysoi-
tu deduktiivisesti siten, että analyysin viitekehyksenä on käytetty Antonovskyn salu-
togeenista mallia. Toinen tapa on lähestyä rakentamalla haastattelurunko käsitteiden 
hallittavuus, merkityksellisyys ja ymmärrettävyys pohjalta (Strang ym. 2001, 127–
134). Kvantitatiivisissa tutkimuksissa on käytetty Antonovskyn kehittämiä koherens-
sin tunteen mittareita, joista yleisimpiä käytössä olevia ovat 29-osainen alkuperäinen 
ja 13-osainen lyhennetty versio. Saadut pisteet lasketaan yhteen ja tutkittavat jaetaan 
pistemäärien perusteella kolmeen ryhmään: korkeimpien, kohtalaisten ja matalimpien 
pisteiden ryhmään. Koherenssipistemääriä tutkitaan sitten suhteessa eri asioihin kuten 
esimerkiksi koettu terveys, koulutustaso ja sosiaaliset suhteet. Tutkimuksissa, joissa on 
yhdistetty sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen menetelmä, tutkittavat haastatellaan 
tai heiltä kerätään laadullista aineistoa jollain muulla menetelmällä. Lisäksi he täyttävät 
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koherenssin tunteen mittarin (ja tämän lisäksi voi olla joitain muitakin mittareita). Tällä 
tavalla niissä tutkitaan esimerkiksi jotain tiettyä sairautta sairastavia. Koherenssin tunne 
tutkimuksista suurempi osa on kvantitatiivisia tutkimuksia kuin kvalitatiivisia tutkimuk-
sia. Antonovsky (1987b, 63–64) piti tärkeänä, että koherenssin tunnetta tutkittaisiin mo-
nipuolisin menetelmin ja myös esimerkiksi grounded theory -metodologialla.

Se, mitä tietyn yksilön tietty koherenssipistemäärä merkitsee, ja/tai mitkä ovat koherenssin 
tunteeseen vaikuttavia tekijöitä, on lähes tutkimatonta aluetta. Kirjallisuuskatsauksessa 
on yksi tämän tyyppinen tutkimus: Hansen Falkdal ym. (2006) ovat tehneet groun-
ded theory -metodologiaa soveltaen typologian pitkillä sairauslomilla olleista eri ko-
herenssipisteryhmittäin. Typologioiden muodostamista ohjasivat salutogeeninen mal-
lin ohella muutkin teoriat. Tällä käsillä olevalla tutkimuksella on tavoitteena sellaisen 
ydinprosessin kuvaaminen, joka tuottaa aineiston esiin nostaman, emergoiman mallin. 
Analyysivaiheessa aineistoa ei käsitellä suhteessa salutogeeniseen malliin. Salutogeenista 
mallia käytetään hyväksi aineiston jakamisessa ensimmäisen koodauskierroksen jälkeen 
kolmeen osaan koherenssin tunteen pisteiden mukaan. Glaserilainen grounded theory 
-metodologia soveltuu tällaiseen tutkimukseen. Se on aineistolähtöinen ja siinä pyritään 
aineistoa lähestymään ilman ennakko-oletuksia. Haastavaksi tämän menetelmän käy-
tön tekee se, että tutkija on ennen tutkimusta tutustunut laajasti koherenssin tunnetta 
käsittelevään kirjallisuuteen ja siitä tehtyihin tutkimuksiin. Tutkijan on tietoisesti py-
rittävä pitämään haastattelu- ja analysointivaiheessa mielensä avoimena kaikille uusille 
ajatuksille ja vältettävä deduktiivisuutta. Kuviossa 1 on esitetty tutkimuksen asetelma 
glaserilaisittain.

 

 
   GROUNDED THEORY -METODOLOGIA 
- ennakkokäsityksistä vapaa lähestyminen 

  

 
     AINEISTON KERUU                                                           TUTKIMUSONGELMA                               
     - tarvittavan tiedon kerääminen                - mitä koherenssipisteiden takana on 
        kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti 
 

kuvio 1. Tutkimuksen asetelma glaserilaisittain 
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3 tutkimuksEn tarkoitus, tavoitE ja 
tutkimuskysymyksEt

Tutkimuksen tarkoituksena on laadullisin menetelmin syventää tietoa työikäisten 
(28–60-vuotiaiden) suomalaisten kvantitatiivisesti mitatun koherenssin tunteen takana 
olevista tekijöistä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla voidaan kehittää Antonovskyn teo-
reettista mallia.

Tutkimuskysymykset:

1. Mitkä käsitteet kuvaavat tutkittavien kerrottujen elämänkokemusten kautta selvi-
tettyä koherenssin tunnetta?

2. Minkälainen on näiden käsitteiden välinen suhde?

3. Millainen substantiivinen teoria muodostuu kerrottujen elämänkokemusten kautta 
selvitetystä koherenssin tunteesta?
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4 tutkimusasEtElma

4.1 perustelut aiheen ja menetelmän valinnalle
Tässä tutkimuksessa yhdistyvät tutkijan kaksi kiinnostuksen kohdetta. Toisaalta tut-
kijalla on kiinnostus käyttää tutkimuksessa menetelmää, joka antaisi mahdollisuuden 
tutustua ihmisen ajatteluun sellaisena kuin hän sen itse sanallisesti esittää. Tätä sa-
nallista viestiä voisi tutkia esimerkiksi fenomenologisella tutkimusotteella eli tutki-
jalla on halu ymmärtää tutkittavan ajatuksia. Toisaalta tutkijalla on kiinnostus sel-
vittää ihmisen ajatuksia omasta kyvystään ja mahdollisuuksistaan elää tämän hetken 
maailmassa. Molemmat kiinnostuksen kohteet ovat varsin laajoja ja ymmärrettävästi 
vaativat selkeää rajausta.

Oman koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella tutkija oli tutustunut jonkin verran 
erilaisiin teorioihin, jotka pyrkivät selvittämään ihmisen hallinnan tunteita. Pohtiessaan 
tutkimusongelmaa hän tutustui aktiivisesti alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. 
Tutustumisen seurauksena kiinnostus terveyssosiologi Aaron Antonovskyn ajatteluun 
heräsi. Salutogeenisessä mallissa näytti olevan selkeät käsitteet, joihin voisi tukeutua 
tutkimusta suunnitellessa.

Grounded theory -metodologia sopii tutkimuksen toteuttamiseen, koska se on tietyl-
lä tavalla avoin eli alustavan tutkimusongelman voi muuttaa tutkimuksen kuluessa 
(Glaser 1998, 118–119). Valintaa vahvisti, kun tutkija löysi Aaron Antonovskyn kirjasta 
”Unraveling the Mystery of Health” (Antonovsky 1987b, 63–64)  viittauksen Glaserin 
ja Straussin löytämään tutkimusmetodologiaan. Antonovsky sanoo tutustuneensa groun-
ded theory -metodologiaan laajasti. Hän toivoi, että sitä sovellettaisiin salutogeeniseen 
tutkimukseen. Lisäksi hän viittasi etnometodologiaan ja sen mahdollisuuksiin kuvata 
ihmisiä, joilla on erilaiset koherenssipisteet. Lopulta tutkija yhdisti nämä kaksi asiaa. 
Tutkimusasetelmaksi vahvistui aineistolähtöinen glaserilainen grounded theory -meto-
dologia, jossa lähdettiin selvittämään aineistolähtöisesti, millaisia elämänkokemuksia 
koherenssipisteiden takana on. Ajatus tutkimusaineiston käsittelystä nimenomaan kol-
mena erillisenä aineistona saatujen koherenssipisteiden mukaan nousi Antonovskyn 
teoksista (Antonovsky 1979, 1987b).

Grounded theory -metodologia sopii käytettäväksi alueilla, joita on tutkittu vain vähän 
tai joissa uuden näkökulman saaminen kiinnostuksen kohteeseen on toivottavaa (Glaser 
1978, 10; Glaser 1998, 11). Koherenssin tunnetta on tutkittu melko vähän kvalitatiivi-
silla menetelmillä ja mitä tietyn yksilön tietty koherenssipistemäärä merkitsee ja mitkä 
ovat koherenssin tunteen lähteet on lähes tutkimaton alue (vrt. Suominen ym. 2002, 299; 
ks. myös Lundberg 1997, 830–831). 
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4.2 aineiston keruun ensimmäinen vaihe

4.2.1 tutkittavien valinta
Glaserilaisen grounded theory -metodologian idea, että aineiston keruu ja analyysi ete-
nevät samanaikaisesti perustuen teoreettiseen otantaan, ei toteudu täydellisesti tässä tut-
kimuksessa. Tämä tutkimus etenee kolmessa eri vaiheessa, joista kahden jälkimmäisen 
tutkittavien valinta ja aineiston keruu perustuvat teoreettiseen otantaan. (Glaser 1978, 
37; Glaser 1998, 157–158.) 

Ensimmäisessä vaiheessa olisi ollut oikeastaan saman tekevää, mistä tutkittavat olisi 
hankittu. Käytännössä tutkittavien hankinta ei ole kuitenkaan aivan helppoa. Sen täh-
den tässä vaiheessa käytettiin valikoivaa otantaa. Tällöin lähtökohtana on se, että etu-
käteen päätetään, ketä tutkitaan. Aineiston keruu tehdään tiettynä ajankohtana. Tutkijan 
aiempi tieto (tutkimukset, teoriat) aiheesta ohjaa otoksen valintaa. Hän päättelee, mistä 
hän saisi relevanteimman tiedon. Koska koherenssin tunteen tutkiminen ei kuitenkaan 
johtaisi ilmiön kokonaisuuden hallintaan, voidaan tässä tutkimuksessa pitää perusteltu-
na, että tutkija valitsee otannan. Glaserilaisen grounded theory -metodologian mukai-
nen aineiston kyllääntymisen havaitseminen on valikoivassa otannassa ongelmallista 
ja oikeastaan se ei ole edes mahdollista, jos kaikki aineisto kerätään yhdellä kertaa ja 
analysointia ei tehdä rinnan aineiston keruun kanssa. (Glaser 1978, 37; Backman ym. 
1998, 266; Vehviläinen-Julkunen ym. 1992, 52.) Tutkimuksessa jätettiinkin avoimeksi 
mahdollisuus jatkaa aineiston keruuta ensimmäisen vaiheen aineiston analysoinnin jäl-
keen. Valikoiva otanta oli siksikin perusteltua, että tutkimusta varten piti saada riittävästi 
tutkittavia kustakin koherenssipisteryhmästä. Kun tutkittavien valinta suunnattiin ihmi-
siin, joiden koherenssipisteet tiedettiin, oli pyritty maksimoimaan mahdollisuus saada 
tällainen aineisto ja ainoa vaihtoehto oli oikeastaan valikoiva otanta.

Haastateltavat haettiin satunnaisesti suomenkielisistä, jotka ovat täyttäneet Health 
and Social Support (HeSSup) (Korkeila, Suominen, Ahvenainen, Ojanlatva, Rautava, 
Helenius, Koskenvuo 2002) tutkimuksen kyselylomakkeet vuosina 1998 ja 2003. 
Vuonna 2003 lomake lähetettiin 24385 henkilölle. Nämä ihmiset olivat vastanneet myös 
vuonna 1998. Vuonna 2003 lomakkeen saaneista vastasi 80 prosenttia. Koko kyseinen 
tutkimusotos edusti vuonna 1998 20–24, 30–34, 40–44 ja 50–54 vuotiasta Suomen vä-
estöä. Aineistossa ruotsinkieliset ja Turussa asuvat olivat tarkoituksellisesti yliedus-
tettuina. Lomakkeissa on myös koherenssin tunnetta mittaava 13 kysymyksen sarja. 
Haettaessa tutkittavia tähän tutkimukseen hyödynnettiin koherenssipisteitä vuodelta 
2003. Otokseen valittiin yhtä paljon sellaisia, joilla oli korkeimpia, kohtalaisia ja ma-
talimpia koherenssin tunteen pisteitä, jotta saataisiin haastateltavia jokaisesta ryhmästä. 
Koherenssipisteryhmien rajat saatiin vuoden 2003 kyselyyn vastanneiden (15926) kohe-
renssipisteistä. Koherenssipisteiden tertiilit laskettiin ja vastanneet jaettiin näin kolmeen 
mahdollisimman yhtä suureen ryhmään. Tällöin luokkien rajoiksi tulivat 63 (matalan 
ja kohtalaisen raja, ko. luku kuuluu keskitasoon) ja 73 (kohtalaisen ja korkean raja, ko. 
luku kuuluu keskitasoon). Toinen otantaan vaikuttava tekijä oli haastateltavien kotipaik-
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ka. Haastateltavaksi pyydettävät olivat tietyistä kunnista Keski-Suomesta, Hämeestä, 
Uudeltamaalta ja Kymenlaaksosta siten, että tutkijan haastattelumatkoista ei tullut kovin 
pitkiä ja toisaalta paikkakunnat eivät olleet hänelle henkilökohtaisesti erityisen tuttuja.

Tutkittavien valintaprosessi alkoi, kun HeSSup-projektin biostatistikko otti 2003 vuonna 
vastanneista satunnaisotannan toukokuussa 2005. Otanta tehtiin määritellyiltä paikka-
kunnilta siten, että otannassa oli 60. Ensimmäiset haastattelupyyntökirjeet lähetettiin elo-
kuussa 2005. Tässä vaiheessa myönteisiä vastauksia tuli 14. Näistä yksi kieltäytyi myö-
hemmin. Seuraavat 60 kirjettä lähetettiin uusille ihmisille tammikuussa 2006. Vastauksia 
tuli nyt 17. Näistä kolme kieltäytyi myöhemmin. Haastateltavia oli näin kaikkiaan 27. 
Vastauskuoria palautui kuusi, koska vastaanottajaa ei tavoitettu. Haastateltavista naisia 
oli 16 ja miehiä 11. Ikäjakauma oli 28 vuodesta 60 vuoteen (liite 6).

Niille, joiden osoitteet tutkija sai, hän lähetti kirjeen, jossa pyydettiin osallistumaan tut-
kimukseen. Mukana oli myös lomake, jolla saattoi lupautua tutkimukseen (Liite 1) ja 
palautuskuori. Tutkija otti puhelimitse tai sähköpostilla yhteyttä haastateltaviksi lupau-
tuneisiin ja sopi haastatteluajankohdan. Koska tutkimus ei ollut lääketieteellinen tutki-
mus, niin Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteinen eettinen 
toimikunta ei edellyttänyt virallista lupaa tutkimuksen toteuttamiseen, mutta edellytti 
kuitenkin toteuttamaan tutkimuskäytäntöä, joka täyttää eettiset suositukset.

4.2.2 haastattelut
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa aineisto kerättiin haastattelemalla. Lisäksi tut-
kittavat täyttivät koherenssin tunteen mittarin (13 kysymyksen lyhennetty versio, lii-
te 2). Haastattelu on metodina sekä tutkijalle, että tutkittavalle useimmiten mieluinen 
(Hirsjärvi, Hurme 2010, 11). Pyrkimyksenä on ymmärtää tutkittavaa haastattelutilan-
teessa. Tarkoituksena on, etteivät haastateltavat vain vastaa asiantuntijoiden laatimiin 
kysymyksiin, vaan he osallistuvat dialogiin. (Kvale 1996, 11.) Mikäli vuorovaikutus itse 
haastatteluissa on suhteellisen epämuodollista, mutta paneutuvaa, voidaan sillä hankkia 
sellaista tietoa, mitä ei olisi muuten mahdollista saada. On kuitenkin muistettava, että 
vaikka haastattelu tuntuu yksinkertaiselta tiedonkeruumenetelmältä, voi tämä tunne olla 
harhaanjohtavaa. Haastatteluihin ei pidä lähteä valmistautumattomana. Ei riitä, että tut-
kija hallitsee haastattelun teknisesti. Hänen on ymmärrettävä sen olevan vaativa tieteelli-
nen metodi. (Hirsjärvi ym. 2010, 11–12.) Tutkija valmistautui haastatteluihin lukemalla 
haastatteluista kertovia kirjoja. Lisäksi hän valmistautui haastatteluihin varaamalla niitä 
varten kiireettömän ajan, jotta hänellä oli aikaa etukäteen valmistautua haastattelutilan-
teeseen ja olla läsnä haastattelussa katsomatta kellosta ajan kulumista kiirehtiäkseen 
muualle.

Laadullisen tutkimuksen haastattelujen toteuttamista varten ei ole olemassa tarkkoja 
sääntöjä. Sillä ei ole tiettyä rakennetta (unstructured) eikä tiettyjä standardeja (nonstan-
dardized).  (Kvale 1996, 13.) Haastattelu on joustava tiedonkeruumenetelmä. Siinä voi-
daan toimia tilanteen mukaan ja reagoida haastateltavan antamiin vihjeisiin. (Hirsjärvi, 
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Remes, Sajavaara 2009, 204–205.) Toisaalta tilanne on mutkikkaampi kuin tehtäessä 
(kvantitatiivista) tutkimusta valmiilla lomakkeella. Laadullisen tutkimushaastattelun to-
teuttamiseksi laadukkaasti pitää tutkijan toimia ammattitaitoisesti. Koska haastatteluti-
lannetta on mahdoton tarkasti ennalta suunnitella, täytyy tutkijan olla valmis tekemään 
menetelmällisiä ratkaisuja koko haastattelun ajan. Tämä edellyttää haastattelijalta laajaa 
tietoa haastattelun aiheesta ja metodologisista mahdollisuuksista. (Kvale 1996, 13.) Kun 
tutkimus tehdään induktiivisesti grounded theory -metodologian mukaisesti, tutkijalla 
voi olla tietoa alasta yleisesti, mutta spesifisestä tutkittavasta alueesta hänellä ei ole tark-
kaa tietoa ja jos onkin, niin hänen on pidettävä itsensä avoimena yllättäville löydöille 
(Glaser 1998, 121–122). Tutkimustilanteet vaativat tutkijalta suurta keskittymistä edellä 
kuvatusta syystä eli koko ajan oli oltava valmiina reagoimaan yllättäviinkin vastauksiin, 
jotta haastattelu etenisi johdonmukaisesti. Tutkija koki, että hänen ammattitaitonsa haas-
tattelijana kehittyi koko tutkimusprosessin ajan. 

Tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua. Se on puolistrukturoitu menetelmä. Tutkija 
oli hahmotellut tietyt teemat (Liite 3), joista hän keräsi tietoa. Jokaiseen teemaan oli 
valmiiksi laadittu apukysymyksiä, joita oli tarkoitus käyttää haastattelun tukena tilan-
nekohtaisesti. Teemojen ja apukysymysten laadinnassa ei käytetty mitään valmista lo-
maketta tai teoriaa apuna. Tutkija laati haastattelun tueksi kysymysrungon pyrkien saa-
maan sen kattamaan eri elämänalueet mahdollisimman laajalti. Hirsjärven ym. (2000, 
35) mukaan teemahaastattelu on sopiva tutkimuksissa, joissa käsitellään arkaluontoisia 
aiheita. Tutkittavalle annetaan tilaisuus tuoda esiin teemaa koskevat näkökulmat moni-
tahoisesti. Tästä on se etu, että hänen puheensa voidaan näin sijoittaa laajempaan kon-
tekstiin. Teemahaastattelu pyrkii myös syvällisyyteen. Tutkittavalta voidaan saada myös 
perusteluja hänen esittämiinsä mielipiteisiin. Kvalen (1996, 125–126) mukaan haastatte-
luja ohjaa kirjoittamaton sääntö tietynlaisesta roolijaosta. Asetelma on epäsymmetrinen 
ja kirjoittamaton sääntö tulee ilmi, kun se jotenkin rikotaan. Haastattelija on säännön 
mukaan tilannetta eteenpäin vievä ja hän lopulta päättää, mistä milloinkin keskustel-
laan. Haastateltavan ei pidä ottaa tilannetta haltuunsa. Tutkija joutui tässä tutkimukses-
sa muutaman kerran tilanteeseen, jossa tämä kirjoittamaton sääntö kesken haastattelun 
rikkoutui, mutta tilanne palautui luontevasti ennalleen. Toisaalta paradoksaalista on, että 
kyse ei ole autoritaarisesta vaan tasavertaisesta suhteesta. Kyse on dialogista, aktiivises-
ta vuorovaikutuksesta. Yhteisen ymmärryksen saavuttaminen on keskeistä dialogissa. 
Tämä onnistuu vain, jos on keskinäistä ymmärrystä edistävä ilmapiiri. Toisaalta dialogi 
onnistuessaan tuottaa tällaista ilmapiiriä. Haastatteluissa oli tärkeää, että dialogi mah-
dollisti sen, että ”ennen kulkemattomia polkuja voitiin löytää” (Salo-Lee 2009, 67).

Varsinaisten haastattelujen lisäksi tutkija teki kolme pilottihaastattelua. Kaksi haastatte-
lua tehtiin tutkimuksen alkuvaiheessa ja kolmas tutkimuksen puolivälissä, kun ensim-
mäisen tiedonkeruuvaiheen jälkimmäinen haastelukierros alkoi. Pilottihaastattelujen 
ensisijaisena tarkoituksena oli lisätä haastattelutaitoa ja testata, miten valittujen aihealu-
eiden ja apukysymysten käyttö sujuu glaserilaisessa grounded theory -metodologian tut-
kimusasetelmassa. Lisäksi tutkija halusi totutella myös haastattelun tekniikkaan (mm. 
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nauhurin käyttöön) ja tutkijan rooliin. Kolmannella haastattelulla tarkistettiin, että va-
litulla linjalla kannatta edelleen pysyä. Pilottihaastattelut sujuivat hyvin. Tutkija tunsi 
haastateltavat jollain tavalla entuudestaan, mikä helpotti luottamuksellisen ilmapiirin 
luomista. Valittujen aihealueiden ja apukysymysten lista toimi sekin. Haastattelut kulki-
vat listaan tukeutuen melko vapaamuotoisesti ja tutkittavat saivat puhua aiheista laajasti 
ja niin sanotusti aiheen vierestäkin. Tutkija pyrki hyödyntämään haastatteluissa keskus-
telunomaisuutta, vaikka tästä olikin seurauksena, että tutkijalle kertyi paljon aineistoa. 
Koska haastattelun lähtökohta oli laaja, jäi tutkijalle tässä vaiheessa vielä epävarmuus 
siitä, onko kerättävä aineisto tutkimuksen kannalta kaikin osin relevanttia ja syvälli-
syydeltään sopivaa (vrt. Backman 2001, 57).

Varsinaisista haastatteluista 13 tehtiin marraskuun 2005 ja tammikuun 2006 välisenä 
aikana. Loput 14 haastattelua tehtiin maaliskuun 2006 ja kesäkuun 2006 välisenä aika-
na, kun oli saatu hankittua lisää haastateltavia. Haastattelut tehtiin tutkittavien kodeissa, 
tutkittavien työpaikoilla tai jossain julkisessa laitoksessa. Haastattelutilat valikoituivat 
tutkittavan tilanteen mukaan ja näin ollen olivat toimivia. Muutamassa kotona tehdyssä 
haastattelussa oli muita perheenjäseniä kuuloetäisyydellä osan haastatteluajasta. Se ei 
näyttänyt haittaavan haastateltavia ja tutkijan näkemyksen mukaan haastateltavat pu-
huivat yhtä avoimesti perheenjäsenten läsnä ollessa kuin jos he eivät olisi olleet läsnä. 
Haastattelut kestivät 45 minuutista kahteen tuntiin.

Haastattelujen aluksi tutkija selvitti tutkittaville, että heillä on missä vaiheessa tutkimus-
ta tahansa mahdollisuus keskeyttää haastattelu tai kieltää valmiin haastattelun käyttö 
tutkimuksessa. Kukaan ei halunnut keskeyttää haastattelua tai kieltää aineiston käyttöä. 
Haastattelut nauhoitettiin. Tätä ei kukaan vastustanut ja nauhurin läsnäolo ei vaikuttanut 
häiritsevältä. Toisin kuin Glaser (1998, 107–113; 2001, 54–55 ) tutkija piti nauhoitta-
mista välttämättömyytenä. Tutkijan olisi ollut vaikea erottaa tuotetusta puheesta, mikä 
on tutkimuksen kannalta tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Tämä johtui varmaankin 
tutkimusongelman laajuudesta ja tarkoituksellisesta täsmentymättömyydestä. Lisäksi 
koska keskustelut olivat kovin intensiivisiä, niin kirjoittaminen olisi häirinnyt keskus-
telun eteenpäin vientiä ja havainnointia. Tutkittavien eleitä, ilmeitä, sanavalintoja ja 
äänenpainoja ei analysoitu, mutta ne auttoivat vuorovaikutustilanteessa ymmärtämään 
haastateltavaa. Haastattelut litteroitiin sanatarkasti. Tekstiä tuli 455 sivua 1 rivivälillä. 
Litterointiin kului paljon aikaa, kuten Glaser (1998, 107–113) varoittikin. Sen sijaan 
tutkimuksen kannalta niin sanottua ”turhaa puhetta” oli todella vähän tai ei oikeastaan 
lainkaan. Sekin aineisto, jota ei voitu suoraan hyödyntää tutkimuksessa, vei keskustelua 
eteenpäin tuottaen taas uutta ”merkittävää” puhetta. 

Haastattelut etenivät hyvin eri tavoilla. Lähtökohtana tutkija piti sitä, että haastattelurun-
ko on hyvä tuki, mutta se ei saa kahlita keskustelun kulkua. Varsinkaan apukysymyksiä 
ei kaikissa haastatteluissa hyödynnetty sellaisenaan. Jos tutkittava oli hyvin puhelias, 
tutkija antoi hänen puhua ja lopuksi tarkisti, tuliko kaikki pääkohdat käytyä jollain ta-
valla läpi. Joissain haastatteluissa haastateltavat odottivat nimenomaan, että heitä haas-
tatellaan gallup-kyselymäisesti ja tällöin tutkija käytti aktiivisemmin apunaan haastat-



38 Tutkimusasetelma

telurunkoa apukysymyksineen. Tutkija hyödynsi haastatteluissa keskustelunomaisuutta 
niin paljon kuin mahdollista. Hän pyrki myös olemaan keskeyttämättä haastateltavaa. 
Yleensä tutkijalta odotetaan myös, että hän ei ilmaise voimakkaasti omia käsityksiään 
ja emootioitaan, vaan pyrkii olemaan ikään kuin ulkopuolinen tarkkailija, mutta kuiten-
kin samalla persoonallinen keskustelukumppani. Tutkijan tulisi pyrkiä myös välttämään 
vastakkainasettelua haastateltavansa kanssa. Tutkija vältti kysymyksiä, jotka olisivat 
voineet vaikuttaa tilanteen luottamukseen horjuttavasti ja ei tuominnut tutkittavan mie-
lipiteitä, vaan pyrki tukemaan häntä kertomaan omia näkökulmiaan. Joskus tutkija toi 
esille omia ajatuksiaan, mutta pyrki tekemään sen kontrolloidusti ja lähinnä vain, jos 
haastateltava oli asiasta esittänyt jo oman mielipiteensä. Lisäksi tutkija vältti kysymyk-
siä, joihin saattoi vastata vain yhdellä sanalla: kyllä tai ei. Jos tutkittava antoi vihjeen 
tai suoraan sanoi, ettei halunnut kertoa jostain asiasta, se ohitettiin. (Hirsjärvi ym. 2010, 
97–98, 103–105; Kuula 2011, 155.) 

Haastattelutilanne pitäisi saada turvalliseksi, jotta tutkittava voisi puhua mahdollisim-
man vapautuneesti kokemuksistaan ja tunteistaan. Ilmapiirin luomisesta tällaiseksi on 
päävastuu haastattelijalla. (Kvale 1996, 125.) Ilmapiiri haastatteluissa oli myönteinen 
ja haastateltavat vaikuttivat kaikki tilanteessa motivoituneilta. Se, oliko kaikki haasta-
teltavien kertoma totta, oikein muistettua tai tuliko kaikki asioihin liittyvät olennaiset 
näkökulmat esiin, on vaikea arvioida.  On kiinnitetty huomiota, että haastateltavilla on 
taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia (Hirsjärvi ym. 2009, 206–207). 
Tämän tutkimuksen kannalta ei ole merkityksellistä pohtia, ovatko haastateltavat pyr-
kineet antamaan sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. Merkitystä on sillä, että haasta-
teltava on tullut kuulluksi ja saanut kertoa sen, mitä hän haluaa elämästään tuoda esille. 
Keskustelussa luodaan myös uusia merkityksiä. (Hirsjärvi ym. 2010, 48–49.) 

Haastattelutilanteissa tutkija havaitsi myös useaan otteeseen, että haastateltavat saattoi-
vat puhua samasta asiasta haastattelun eri kohdissa hieman eri sanoin tai eri sävyyn. 
Tutkijalle ei kuitenkaan tullut sellainen tunne, että kukaan haastateltavista olisi tietoi-
sesti halunnut muunnella totuutta. Alasuutarin (2006, 84) mukaan tämä kertoo siitä, että 
haastateltava esiintyy saman haastattelun aikana useassa roolissa.

Tutkija valitsi jo varhaisessa vaiheessa, onko tutkimus relativistista vai realistista. 
Tutkijan ontologinen valinta tässä on realismi eli teksti itsessään on todellista. Se, mitä 
ihmiset puhuvat, on asioiden aito todellisuus. Tässä tapauksessa se, mitä ihmiset puhu-
vat otetaan heidän todellisena kokemuksenaan. Jos suhtautuminen olisi relativistinen, 
niin puhe nähtäisiin yhdenlaisena todellisuuden versiona ja tutkija pyrkisi ikään kuin 
katsomaan tekstin taakse. Tällöin tutkija selvittäisi, miten ihmiset esimerkiksi puhuvat 
alkoholinkäytöstään. Relativismissa halutaan saada selville ihmisten asioille antamia 
merkityksiä. (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 2006, luku 7.1.2..)

Aihealueista tulevaisuus jäi haastattelussa vähemmälle. Muutamassa ensimmäisessä haas-
tattelussa tutkija ei ymmärtänyt sen olevan kovin tärkeä. Sitten, kun se tuli haastatteluihin 
säännöllisesti mukaan, niin haastateltavilla ei ollut siihen kovin paljoa sanottavaa verrat-
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tuna moniin muihin asioihin. Mahdollisesti kyse oli vastausväsymyksestä, josta Karisto 
ja Konttinen (2004, 97) tutkimuksessaan puhuvat. Heidän tutkimuksessaan tutkittavia 
pyydettiin lopuksi kertomaan unelmistaan. Kysymykseen ei saatu kovin paljon vastauksia 
ja haastateltavat olivat sitä mieltä, että kyseiseen kysymykseen on jo aiemmin vastattu. 
Tämän tutkimuksen tutkittavat vastasivat tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin lähes vii-
meisenä. Sen jälkeen he saivat vielä kertoa jonkin tärkeän asian tai täydentää aiemmin 
kertomaansa. Monet ikään kuin innostuivat uudelleen vastaamaan tähän avoimeen kysy-
mykseen, vaikka tulevaisuus kysymykseen oli vastattu jo hieman suppeammin.

Haastattelujen jälkeen tutkija pyysi tutkittavaa täyttämään koherenssin tunteen mittarin 
(lyhennetty versio) (Liite 2). Mittarissa on HeSSup-tutkimuksen kyselylomakkeen ky-
symykset 82–97, yhteensä 16 kysymystä. Kysymyksistä kolme ei kuulunut koherenssin 
tunteen mittarin kysymyksiin (kysymykset 85,89,95). Näiden kysymysten pisteitä ei las-
kettu mukaan kokonaispistemäärään.

4.2.3 aineiston analysointi
Aineiston analysointi alkoi avoimella koodauksella, joka osoittautui pitkäksi ja moni-
vaiheiseksi prosessiksi. Teknisenä apuvälineenä analysoinnissa käytettiin Atlas.ti –tie-
tokoneohjelmaa (Turunen, Ruohomäki 2001). Ohjelma ei auta itse analysoinnissa, vaan 
ajattelutyön tekee tutkija itse. Ohjelmalla pysytään hallitsemaan suuriakin aineistoja. 
Analyysin edettyä pidemmälle tutkija käytti koodi- ja kategoriakortteja apunaan palau-
tuen aina kuitenkin Atlas.ti -ohjelman kautta alkuperäiseen aineistoon. (Kuviot 2 ja 3)

Koska tutkija ei ollut aiemmin tehnyt tutkimusta glaserilaisella grounded theory -me-
todologialla, hän lähti koodauksessa varovaisesti liikkeelle. Glaser (1998, 137) puhuu 
substantiivisesta koodauksesta ja substantiivisista koodeista sekä teoreettisesta kooda-
uksesta ja teoreettisista koodeista. Substantiivinen koodaus voi olla suoraan tutkitta-
van puhetta in vivo tai koodit ovat jo hieman eteenpäin kehiteltyjä niin että niissä on 
jo analyysin ja luovuuden mukanaan tuomaa voimaa (”imageric and analytic power”). 
Ensimmäisessä vaiheessa tutkija kävi aineiston läpi poimien sieltä mielestään tärkeät 
ilmaisut. Kehyksenä tutkijalla oli, että hän lähtee analyysissaan ikään kuin etsimään tut-
kittavan elämisen ideaa, punaista lankaa tai elämän läpikulkevaa säiettä siihen kietoutu-
vien asioiden kautta. Tutkittavan elämän ulkoisiin koviin faktoihin kuten ikä, ammatti, 
sukupuoli, asuinpaikka ja niin edelleen ei lopulta puututtu. Ne osoittautuivat analyysissa 
epäoleellisiksi. (vrt. Glaser 1998, 148–149.) Tosin siihen, milloin tutkittavat olivat syn-
tyneet, palattiin myöhemmin tulosten pohdintavaiheessa, mutta tätä tietoa ei käytetty 
kategorioiden muodostamiseen, vaan sen hahmottamiseksi, millaisessa laajemmassa 
kontekstissa tutkittavat olivat elämänsä eläneet.

Koodit olivat tässä ensimmäisessä vaiheessa lähes kauttaaltaan in vivo koodeja. Tutkija 
poimi tekstistä paljon koodeja, koska se varmisti, että tärkeitä asioita jää pois mahdol-
lisimman vähän ja niiden poimimiseen ei menisi seuraavilla kerroilla aikaa. Tutkija 
kirjoitti koko ajan muistiinpanoja (memos).  Koko koodauksen ajan tutkija myös vah-
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visti tietämystään grounded theory -metodologiasta grounded theory -metodologiaa kä-
sitteleviä kirjoja ja artikkeleita sekä toisten tutkijoiden tutkimuksia lukemalla. Toisen 
koodauskierroksen jälkeen tutkijalle alkoi hahmottua koodauksen ja jatkuvan vertailun 
menetelmän idea koko laajuudessaan. 

 

 
Elämän kokonaisuus tässä hetkessä 

 

  
 
”ulkoiset asiat”  ”sisäinen kokemus” 
(myös kokemuksellisia)   
 

 
 

tulevaisuus  ominainen tapa toimia (ajaton)  
– oma tunne  
– oma kokemus  
– konkreettinen tilanne  
 
taustatekijät  pysyvät tuntemukset,  
– oma tunne  kokeminen, ominaispiirre 
– oma kokemus  (ajaton) 
– konkreettinen tilanne  
 
elämäntilanne   ”yleistunnelma elämässä”   
– oma tunne   
– oma kokemus  
– konkreettinen tilanne  

kuvio 2. Ensimmäinen koodauskaava
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Tutkijalla oli hyvin avoin suhtautuminen aineistoon. Tämä suhtautuminen tuotti analysoin-
nissa ahdistustakin, koska aineisto vaikutti ensivaiheessa varsin heterogeeniselta ja siihen 
oli vaikea tarttua mistään kohtaa kiinni. Toisaalta vaihe oli varsin kiehtova, sillä tekstejä 
sai lukea ikään kuin löytöretkeilijä. Toisella analysointikierroksella koodeja yhdisteltiin 
ja niiden teoreettista tasoa nostettiin (teoreettisia koodeja syntyy). Glaserilaisen groun-
ded theory -metodologian mukaisesti sanottuna aineistosta alkoi emergoitua kategorioita. 
Tarpeettomia koodeja, jotka eivät olleet tutkimusaiheen kannalta relevantteja, poistettiin.  

Tämän tehtyään tutkija laski tutkittavien koherenssipisteet ja aineisto analysoitiin tästä 
eteenpäin kolmena erillisenä aineistona. Tutkittavat jakautuivat koherenssipisteryhmiin 
siten, että korkeimpien pisteiden ryhmässä oli yhdeksän, kohtalaisten pisteiden ryhmäs-
sä 12 ja matalimpien pisteiden ryhmässä kuusi. Koodauksen avuksi tutkija otti seuraa-
valla koodauskierroksella käyttöön itse kehittelemänsä koodauskaavan. Tutkija oletti 
tässä vaiheessa, että on mahdollista erottaa selkeästi tutkittavien elämässä tapahtuneet 
”ulkoiset asiat” (myös kokemuksellisia) ja heidän ”sisäinen kokemuksensa”. ”Ulkoisilla 
asioilla” tutkija tarkoitti esimerkiksi tutkittavan tunnetta, kokemuksia ja konkreettisia ti-
lanteita liittyen heidän omaan ammattiinsa tai koulutukseensa. ”Sisäisillä kokemuksilla” 
tutkija tarkoitti esimerkiksi tutkittavan eettisiä pohdintoja. (Kuvio 2.)

 
 
                           ”yleistunnelma elämässä”(context, konteksti) 
 
  pysyvät tuntemukset (condition, olosuhteet) 
   

 
 
taustatiedot -------------> IHMINEN --------------------------------> 
(cause, syy)   

                          
 

 
ominainen tapa toimia  elämäntilanne  tulevaisuus 
(covariance,     (contingent,  (consequence, seuraus) 
samanaikaisesti  jostakin riippuvainen) 
vaikuttava) 
 

kuvio 3. Edelleen kehittynyt koodauskaava sijoitettuna kuuden C:n malliin
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Heterogeeninen aineisto alkoi hahmottua tutkijalle jonkinlaisena kokonaisuutena. Tässä 
vaiheessa tutkija alkoi myös pohtia, että ehkei typologian luominen olekaan ainoa 
vaihtoehto, vaan sen tilalle tai rinnalle voikin ehkä syntyä sosiaalinen perusprosessi. 
Koodauskaava kehittyi edelleen. Jako ulkoisiin ja sisäisiin asioihin poistui epäadekvaat-
tina, koska koko ajan oli kyse haastateltavan omasta kokemuksesta eli sisäisistä asi-
oista. Tilanteen ollessa edelleen sekava, vaikkakin hahmottumaan päin, tutkija vahvisti 
koodauskaavaansa Glaserin kehittämällä koodausperheellä. Kuuden C:n malli on yksi 
monista Glaserin esittämistä koodauskaavoista ja se muistutti tutkijan omaa ajatuskul-
kua. Tutkijan käyttämät termit olivat erilaiset ja logiikkakin oli erilainen, mutta tiettyä 
analogiaa löytyi Glaserin esittämään kaavaan. (Glaser 1978, 74–82 ; 1998, 170–175.) 
Koodausperhe helpotti koodausta ja toi tutkijalle varmuutta. Kuviossa suluissa Glaserin 
käyttämät englanninkieliset termit ja tämän tutkimuksen tekijän suomenkieliset kään-
nökset näistä termeistä (Kuvio 3).

Eri vaiheiden koodauskaavat ja aineistolle tehtävät kysymykset sekä muistiinpanojen 
kirjoittaminen pitivät analysointiprosessin aikana teoreettista herkkyyttä yllä. Samoin 
jatkuva aineistoon palaaminen piti tutkijan linjassa. Tutkija havaitsi myös menetelmän 
itseään korjaavan ominaisuuden (Glaser 1998, 10). Koodeista muodostettiin alakatego-
rioita, jotka edelleen yhdistettiin yläkategorioiksi ja nämä edelleen yläyläkategorioiksi, 
jotka olivat tyyppien ominaisuuksia. Kussakin tyypissä oli viisi ominaisuutta (yläyläka-
tegoriaa). Tyypeistä muodostettiin typologiat.

Ensimmäisen aineiston koodaus päättyi siihen, että tutkijalla oli sosiaalinen perusproses-
si ja siihen saumattomasti kytkeytyvät kolme typologiaa. Tyyppejä oli tässä vaiheessa 
korkeimpien ja kohtalaisten pisteiden typologioissa neljä ja matalimpien pisteiden ryh-
mässä kolme. Sosiaalinen perusprosessi oli tässä vaiheessa ihmisen elämän kokonaisuus 
tässä hetkessä (tämän hetken taustalla olevat ehdot, eläminen tässä hetkessä, tietynlainen 
ihminen ja kokonaisnäkemys elämästä, jatkaminen) (Kuvio 4). Aineisto ei tutkijan mie-
lestä ollut saturoitunut. Tämä ei tullut tutkijalle yllätyksenä, sillä analysoinnin aikana 
muistiinpanoihin kertyi aineksia, jotka puolsivat teoreettista otantaa. 

kuvio 4. Ensimmäisessä analysointivaiheessa syntynyt sosiaalinen perusprosessi
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4.3 aineiston keruun toinen vaihe: tutkittavien valinta, kirjallisen 
materiaalin kerääminen ja aineiston analysointi

Uuden aineiston keräämiseksi tutkija päätyi palaamaan jo haastattelemiensa luo 
(Liite 4). Koska haastatellut olivat suhtautuneet varsin myönteisesti haastattelutilan-
teeseen, niin tutkija ajatteli, että paras aineistonkeruumenetelmä uudessakin tilan-
teessa olisi ollut haastattelut. Haastattelut olisivat kuitenkin vaatineet suuret järjes-
telyt, ja niiden työläyden vuoksi tutkija päätyi kirjallisen materiaalin keräämiseen. 
Tätä puolsi se, että tutkija koki tuntevansa tutkittavat sen verran hyvin haastattelujen 
ja analysoinnin perusteella, että tekstien analysointi voitaisiin tehdä luotettavasti. 
Kirjallisen materiaalin keräämisen valitseminen aineiston hankintamenetelmäksi oli 
tietoinen riski. Monille tekstin kirjoittaminen ja itsensä avaaminen kirjallisesti voisi 
olla vaikeaa.

Muistiinpanoista tutkija poimi asioita, joista hän katsoi aiheelliseksi kerätä lisäaineistoa. 
Aiemmin kerätty materiaali ja sen tuottamat emergoituneet kategoriat ohjasivat kysy-
mysten laadintaa. Tutkija pyysi ja sai palautetta suunnittelemistaan kysymyksistä yhdel-
tä pilottihaastatteluun osallistuneelta. Kortteista (1982, 299) mukaillen: pitkäaikaisten 
kontaktien - tässä samoilta tutkittavilta tiedonkeruu toistamiseen - kautta on mahdollista 
saada tietää, miten haastateltavat itse (todella) sosiaalisen käyttäytymisensä kokevat. 
Mielenkiintoista tutkimuksellisesti oli se, että tarkoituksellisesti tutkija ei lähtenyt kur-
kistamaan sosiaalisten defenssien taakse, vaan aineisto ohjasi siihen. 

Kirjeitä lähetettiin kaikille haastatelluille eli 27 kirjettä. Tutkija sai kahdeksan kirjal-
lista vastausta ja yksi kuori palautui (liite 6). Aineistoksi saatiin tässä vaiheessa teks-
tiä 9 sivua ykkösrivivälillä. Teksti oli hyvin tiivistä ja lyhyydestään huolimatta paljon 
informaatiota sisältävää. Tutkija saattoi tekstejä lukiessaan ja analysoidessaan todeta, 
että kaikissa vastauksissa oli kullakin tutkittavalla sama punainen lanka kuin aiemmin 
tehdyissä haastatteluissa. Moniin asioihin tuli kyllä lisää ulottuvuutta. Uuttakin asiaa 
tuli.  Uudet asiat olivat lähinnä elämäntilanteiden voimakkaita muutoksia, jotka eivät 
muuttaneet jo saatuja tuloksia.  Kategorioiden nimet täsmentyivät analysoinnin myötä, 
mutta mitään suuria muutoksia ei tullut. Tutkija olettaa, koska toisen vaiheen vastaukset 
ovat samankaltaisia verrattuna haastatteluihin, että haastateltavilla ei kuitenkaan ollut 
voimakkaita sosiaalisia defenssejä käytössään ensi vaiheessa. Analyysissa liikuttiin täs-
sä vaiheessa lähemmäksi tämän tutkimuksen lopullista ratkaisua.

4.4 aineiston keruun kolmas vaihe: tutkittavien valinta, haastattelut ja 
aineiston analysointi

Aineiston keruun kolmannessa vaiheessa keskityttiin kartuttamaan tietoa kahdesta 
reuna-aineistosta eli pyrittiin saamaan matalimpien pistemäärien ja korkeimpien pis-
temäärien aineistoon lisää materiaalia. Kirjeitä lähetettiin kaksikymmentä molempien 
ryhmien edustajille (Liite 5). Myöntäviä vastauksia tuli seitsemän (liite 6). Yksi haas-
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tateltava palautti tyhjän lomakkeen ja vastaanottajaa ei tavoitettu kirjeellä 11 tapauk-
sessa. Kolmannen vaiheen haastattelut tehtiin loppuvuodesta 2008 ja alkuvuodesta 
2009.

Haastattelut toteutettiin samoilla periaatteilla kuin aiemminkin. Haastattelija piti hyvänä, 
että aiemmista haastatteluista oli kulunut riittävän kauan aikaa, sillä hän sai näin haastat-
teluihin tuoreuden ja innostuneen tunnelman. Toisaalta haastattelurutiini oli kehittynyt ja 
hän saattoi haastattelussa olla entistä vapautuneempi papereistaan ja haastattelut etenivät 
sujuvasti keskustelunuomaisesti.

Kun haastattelija laski koherenssin tunne mittareiden pisteet, sai hän tulokseksi, että 
kaksi kuului korkeimpien pisteiden ryhmään, kolme kuului kohtalaisten pisteiden ja 
kaksi matalimpien pisteiden ryhmään. 

Kolmannen kierroksen haastattelut litteroitiin ja uutta tekstiä tuli 109 sivua ykkös-
rivivälillä. Koodit sijoitettiin mahdollisuuksien mukaan aiempiin alakategorioihin. 
Kaikille koodeille ei löytynyt paikkaa alakategorioista. Yläkategorioista paikka löytyi 
lähes kaikille uusillekin alakategorioille ja ominaisuuksiin (yläyläkategorioihin) si-
joittuivat kaikki korkeimpien pisteiden ja kohtalaisten pisteiden ryhmässä. Alimpien 
pisteiden aineisto täydentyi merkittävästi ja ominaisuuksiin (yläyläkategorioihin) tuli 
muutoksia. Mitään oleellista ja radikaalia ei tullut, mutta yläkategorioiden lisääntyes-
sä oli tarpeen ja mahdollista luoda uusia ominaisuuksia (yläyläkategorioita). Kolmen 
tyypin rinnalle emergoitui neljäs tyyppi, joka syntyi siis kolmen edellisen pohjalta. 
Tyyppi ei syntynyt niin, että uudesta aineistosta olisi muodostunut juuri tämä nimen-
omainen tyyppi, vaan se sai ominaisuuksia tai ominaisuuksien osia jo olemassa ole-
vista tyypeistä. Typologia ennen kolmannen vaiheen analysointia oli tukirakenteisiin 
tarttuva, myönteisyyteen pyrkivä ja olemisensa keskittävä. Uusi typologia oli tukira-
kenteisiin tarttuva, myönteisyyteen pyrkivä, olemisensa keskittävä ja juureva paineen 
alla eläjä (uusi tyyppi).

4.5 yhteenveto aineiston analysoinnin vaiheista
Kuvioissa 5. ja 6. esitetään aineiston analysoinnin vaiheet. Kuviossa 5. selvennetään, 
miten aineiston jakaminen koherenssipisteiden mukaan toteutettiin tutkimuksen eri vai-
heissa. Kuviossa 6. esitetään koodauksen eri vaiheet.
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I Vaihe 
 
– litterointi (27 haastattelua, 455 sivua): analysointi yhtenä aineistona, kaksi 
          analysointikierrosta 
– koherenssipisteiden laskeminen 
– analysointi kolmena eri aineistona (9 korkeimmat pisteet, 12 kohtalaiset pisteet, 6 
          matalimmat pisteet), koodien teoreettinen taso nousee analysointikertojen lisääntyessä 
          (kaksi analysointikierrosta ja tarkistukset) 

 
 
 
II Vaihe 
 
– lisäaineisto, edellisessä vaiheessa haastateltujen kirjalliset vastaukset (8 tekstiä, 9 sivua)
– analysointi (1 korkeimmat pisteet, 5 kohtalaiset pisteet, 2 matalimmat pisteet, kolme 
           analysointikierrosta) 
 

 
 
 

III Vaihe 
 

– litterointi (7 haastattelua, 109 sivua): analysointi yhtenä aineistona: yksi 
           analysointikierros 
– koherenssipisteiden laskeminen 
– analysointi kolmena eri aineistona (2 korkeimmat pisteet, 3 kohtalaiset pisteet, 2 
           matalimmat pisteet), koodien teoreettinen taso nousee analysointikertojen lisääntyessä 
           (kaksi analysointikierrosta) 
  

 
 kuvio 5. Aineiston analysoinnin vaiheet, koherenssipisteiden huomioiminen
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kuvio 6. Aineiston analysoinnin vaiheet, koodaus ja saturoituminen.
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5 tuloksEt

5.1 johdanto typologioihin
Tutkimusaineisto kerättiin ja analysoitiin kolmessa eri vaiheessa. Kolmannen vaiheen 
jälkeen tutkija totesi aineiston saturoituneen. Tutkimuksen tuloksena emergoitunut 
ydinkategoria on tässä tutkimuksessa kustakin koherenssipisteaineistosta (korkeimpien, 
kohtalaisten, matalimpien) noussut typologia. Typologioiden lisäksi kutakin aineistoa 
yhdistää sosiaalinen perusprosessi, jonka sisältä typologiat löytyvät. Jokaisesta kohe-
renssipisteryhmästä muodostettiin neljä eri tyyppiä. Tyyppejä kuvataan viidellä eri piir-
teellä (ominaisuudella): ehdot (tämän hetken taustalla), tietynlainen ihminen, eläminen 
tässä hetkessä, kokonaisnäkemys elämästä (eläminen ehtojen varassa, uusia luoden) ja 
jatkaminen (ehtojen varassa ja uusia luoden) (Kuvio 7). 

Sosiaalinen perusprosessi emergoitui ensimmäisen tiedonkeruun pohjalta syntyneen ana-
lyysin yhteydessä ja täsmentyi analyysin edetessä. Olennaisin muutos aiempaan kuvioon 
on, että kuvio on supistettu yhdessä linjassa eteneväksi. Aiemmassa kuviossa kuvion eri 
osiin ja näistä osista poispäin eri suuntiin osoitti nuolia. Nuolet kuvasivat elämän moni-
muotoisuutta ja kontekstialisuuteen sitoutumista. Tutkija tiedostaa edelleen, että elämä 
on monimuotoinen ja -ulotteinen, mutta jotta tutkija olisi rehellinen tästä aineistosta saa-
tavalle tiedolle, rajataan kuvio yksilinjaiseksi. Ilmiöt ajatellaan kronologisiksi suhteessa 
toisiinsa, mutta kausaalisuhteita ei pyritä esittämään. Mahdolliset jatkotutkimukset voi-
vat avartaa kuvioita laajemmalle. 

 

 
 
 

 
 
 
 

– tietynlainen ihminen    
    – eläminen tässä hetkessä 

 – kokonaisnäkemys elämästä 
 

Ehdot tämän 
hetken taustalla 

Eläminen 
ehtojen varassa 
ja uusia luoden 

Jatkaminen 
ehtojen varassa 
ja uusia luoden 

kuvio 7. Tutkittavan oma kokemus elämästä ja elämän kokonaisuus tässä hetkessä

Glaserin (1998) mukaan typologiat emergoituvat tutkijan tietoisuuteen aineistosta ana-
lyysin edetessä jatkuvan vertailun menetelmällä. Typologioiden pohjana ovat aineistosta 
nousseet kriteerit, joiden suhteessa tyypit eroavat toisistaan. On kuitenkin tärkeää muis-
taa, että grounded theory -metodologialla saatu tulos ei ole kenenkään yksittäisen ihmi-
sen ääni, vaan tuotettu abstraktio (”grounded theory is not their (=participants’) voice: it 
is generated abstraction from their doings”) (Glaser 2001, 11, 157–158). 
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Tässä tutkimuksessa kriteerit, joiden suhteen tyypit eroavat toisistaan, ovat: ehdot, tie-
tynlainen ihminen, eläminen tässä hetkessä, kokonaisnäkemys elämästä ja jatkaminen.  
Ehdot kuvaavat niitä tekijöitä lapsuudessa ja nuoruudessa, jotka tutkittava on tuonut 
keskeisinä esiin haastattelussa. Eläminen ehtojen varassa on haastateltavan kokemus 
hänen elämästään haastatteluhetkenä. Jatkaminen kuvaa haastateltavan ajatuksia tule-
vaisuudesta.

Typologia ei tässä kuvaa yhden ihmisen persoonallisuutta, vaan tarkoituksena on tyy-
pitellä käyttäytymistä (Glaser 1978, 69). Saadut niin sanotut ideaalityypit luodaan tut-
kimuksen apuvälineeksi. Ne ovat hypoteettisia ja eivät näin välttämättä vastaa todellis-
ta tilannetta. (Heiskala 1992, 10; Helin 2004, 34.) Tutkimuksen tuloksia lukevat voi-
vat löytää omia ominaisuuksiaan monesta eri luodusta tyypistä (Alasuutari 2006, 84). 
Typologiat voidaan laatia myös siten, että ne kuvaavat tiettyjä todellisia ihmisiä. Tällöin 
ne ovat väistämättä osittain päällekkäisiä ja tätä kautta tutkittavat löytävät itsensä use-
ammasta tyypistä kuten hypoteettisissa ideaalityypeissäkin. (Temmes 2006, 71.)

Roosin (1988, 205) mielestä typologia on varsin hyvä tapa havainnollistaa kvalitatiivista 
aineistoa. On olemassa myös muita mahdollisuuksia havainnollistaa aineistoa. Nämä 
muutkin tavat voivat olla yhtä pätevästi teoreettisesti perusteltavissa. Mikä on paras 
tapa, se ei ole arvioitavissa. Tässäkin tutkimuksessa tutkijalla oli analyysin aikana mie-
lessä erilaisia tapoja, joita olisi ollut mahdollista käyttää. Roosin (1988, 205) mukaan 
typologian vahvuus on myös sen heikkous. Kun aineisto on kuvattu jollain typologialla, 
niin lukijan on vaikea hahmottaa muita mahdollisuuksia kovin hyvin, koska tällä tietyllä 
typologialla aineisto on ikään kuin vangittu.  

Layder (1998, 73–77) lähestyy typologioiden problematiikkaa hieman eri tavalla. 
Typologioita on Layderin mukaan kahdenlaisia. Toiset typologiat liittyvät ihmisen toi-
mintaan ja käyttäytymiseen (behavioural typologies) ja toiset liittyvät systeemiin ja ra-
kenteisiin (system or structural typologies). Tämän tutkimuksen typologiat ovat ihmisen 
toimintaan ja käyttäytymiseen liittyviä. Ne tuovat esiin tutkittavien asioille antamia mer-
kityksiä, elämänkokemuksia, asenteita ja toiminnan vaikuttimia. Jälkimmäinen typolo-
giatyyppi viittaa konteksteihin, joihin käyttäytyminen liittyy. Typologiat suhteutuvat 
toisiinsa siten, että käyttäytyminen liittyy aina johonkin kontekstiin. Tässä tutkimuk-
sessa keskitytään vain käyttäytymiseen. Systeemit ja rakenteet huomioivan typologian 
muodostaminen edellyttää analysointia, joka on käyttäytymistä huomioivaa analysointia 
tiheämpää ja kattavampaa.

Typologioiden muodostamisessa on ollut pyrkimys ehdottomaan uskollisuuteen al-
kuperäiselle aineistolle. Abstraktiotasoa nostamalla on päästy lopullisiin termeihin. 
Typologian viiden piirteen takana olevat kokemukset vaihtelevat yksilötasolla hyvinkin 
paljon. Näitä yksilötason kokemuksia on kuvattu tässä tutkimusraportissa hyvin tarkasti. 
On otettava huomoioon, että jokaiselle ihmiselle, jonka kuvitellaan edustavan kyseistä 
tyyppiä, ei kuvitella tapahtuneen kaikkia asioita, joita kuvataan. Kyse on tyypillisestä 
toiminnasta ja sen vaihtelun kuvaamisesta. Näin lukija voi saada havainnollisen kuvan 



 Tulokset 49

asiasta ja samalla se lisää luotettavuutta. Havainnollisuutta on edelleen lisätty suorilla 
lainauksilla haastatteluista. Lainauksien käyttöön pyydettiin erillinen lupa haastatelta-
vilta. Tosin tutkija ei ymmärtänyt pyytää erillistä lupaa ensimmäisellä haastattelukier-
roksella. Hän kysyi lupaa kirjallisia aineistoja kerätessään ja sai kaikilta kahdeksalta 
vastanneelta luvan. Samoin hän sai luvan kaikilta seitsemältä jälkimmäiseen haastatte-
lukierrokseen osallistuneelta. Aineisto-otteet ovat näin viidentoista haastatellun teksteis-
tä. Tunnistettavuuden vähentämiseksi haastateltavien tunnisteet on jätetty pois. (Tutkija 
käytti väitöskirjan käsikirjoitusvaiheessa tunnisteita, jotta aineistoon palaaminen oli 
vaivatonta.) Anonymiteetti on taattu myös siten, että aineistolainaukset ovat lyhyitä ja 
niistä on poistettu identifioivat elementit. Lisäksi tutkittavalle tyypilliset ilmaisutavat ja 
murreilmaukset on pyritty muuttamaan. 

Tulokset kuvataan typologia kerrallaan ja kustakin typologiasta tyyppi kerrallaan. 
Tyyppien kuvaamiset etenevät käyden läpi seuraavat: elämisen ehdot tämän hetken 
taustalla, eläminen ehtojen varassa ja uusia luoden (tietynlainen ihminen, eläminen 
tässä hetkessä, kokonaisnäkemys elämästä) sekä jatkaminen ehtojen varassa ja uusia 
luoden. Läpikäyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että tutkittavien yksilöllisiä koke-
muksia kuvataan sanallisesti ja niitä täydennetään haastatteluista poimituilla lainauk-
silla. Lisäksi käytetään aiempaa teoriatietoa luotettavuuden lisäämiseksi ja ilmiöiden 
sekä käsitteiden selventämiseksi ja tutkijan ymmärryksen laajentamiseksi. (Siitonen 
1999, 32; Strandman 2009, 94.) 

5.2 Eheät
Tämän ryhmän tutkittavien koherenssipisteet ovat enemmän kuin 73. Heillä on aineiston 
korkeimmat pisteet. Aineisto koostuu yhdestätoista haastattelusta ja yhdestä tutkittavan 
omasta tekstistä. Haastatelluista seitsemän on naisia ja neljä on miehiä. Litteroitua teks-
tiä on 177 sivua. Tämän ryhmän typologian tyypit ovat: rakentava, ilmavasti elävä, elä-
mänmyönteinen ja juureva realisti.

5.2.1 rakentava 
Rakentava-tyypin ihminen kasvatetaan vastuulliseksi kansalaiseksi. Hän on sosiaalisesti 
kyvykäs ja hän elää vakaasti. Hänen kokonaisnäkemystään elämästä luonnehtii vastuun-
tuntoisuus ja hän on hämmästelevä tulevaisuutta ajatellessaan.

Keskeisenä piirteenä vastuulliseksi kasvatettaessa ovat niin sanotut perinteiset arvot ja 
välittämiseen kasvattaminen. Perinteisinä arvoina tässä ajatellaan aineistosta emergoitu-
neita työntekoa, rehellisyyttä, yritteliäisyyttä ja uskoa. Työnteon rakentava-tyyppi oppii 
jo nuorena. Työ on keskeisellä sijalla lapsuudenkodissa. On itsestään selvää, että pitää 
tehdä työtä ja olla ahkera. Vanhempien antama malli on merkittävä työnteon oppimi-
sessa. Kasvatuksessa painotetaan työhön sitoutumista ja sitä, että tärkeää ei ole se, mitä 
työtä kukin tekee, vaan se, että mitä työtä tehdäänkin, se tehdään hyvin. Työnteko ei 
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lapsena välttämättä tunnu aina mukavavalta, mutta vähitellen huomataan, että se antaa 
osaltaan rikkautta elämään.

Vanhemmat tekivät töitä ja se oli itsellekin selvä arvostuksen mitta. Siitä se 
varmaan lähti. 

Rehellisyys arvona kuvattiin yhtenä tavanomaisista arvoista tai siihen liitettiin kom-
mentti ”tietenkin”. Rehellisyys on yhteydessä luotettavuuteen ja siihen, että on sanansa 
mittainen. Sovitut asiat pitää hoitaa ja se, mikä otetaan hoidettavaksi, hoidetaan kun-
nolla. Jos rehellisyydestä poikkeaa, tulee asia jälkikäteen hoitaa asianosaisten kanssa 
perinpohjaisesti kuntoon. Rehellisyys yhdistettiin paitsi vanhemmilta saaduksi arvoksi, 
myös uskonnolliseen kasvatukseen liittyväksi.

Yritteliäisyys sekä siihen kuuluva tietynlainen itsellisyys johtavat omillaan pärjäämi-
seen. Yhteiskunnan apujen vastaanottamista vältetään.

Itsetunto ja ylpeys jotenkin niin kuin periytyneet…, että ei olla kenenkään ta-
lutettavissa. 

Usko on joillekin tuttu kodin perintönä.

… ja minulla on sellainen tuntuma, että [vanhempi] oli luottamus muuhunkin 
kuin omiin voimiinsa ja samalla tavalla minä niin kuin ajattelen sitä, … 

Välittämiseen kasvetaan esimerkin ja elämisen kautta. Kotona voidaan antaa pyyteettö-
män auttamisen malli. Toisaalta joskus kotona on erityistilanne – paljon lapsia tai sai-
rautta – jolloin lapsi tai nuori joutuu ottamaan erityisen paljon vastuuta tilanteen pa-
kosta. Tällaisesta tilanteesta nuori kokee oppivansa tulevaisuutta varten hyvin paljon. 
Katkeruutta tai huonoja muistoja ei ole jäänyt. Kotona korostetaan myös tasa-arvoa - 
kaikkien ihmisten samanarvoisuutta sekä toisten ihmisten arvostamista. Se, että itse on 
saanut hyväksyntää ja rakkautta, auttaa olemaan suvaitsevainen toisia kohtaan. Toisten 
ihmisten arvostamiseen kuuluu myös hyvä käytös, johon lasta ohjataan.

…, että meille sai tulla ja meillä sai olla ja [vanhempi] niin kuin näki muutakin 
kuin sen oman pikkupiirin.   

…, että muista pitää huolehtia ja arvostaa heitä. 

Korhosen (1999, 230) isyyden muutosta käsittelevässä tutkimuksessa tulee esiin, kuinka 
kunnollisen kansalaisen idea yhdistää sukupolvien kasvatusajattelua. Tämän tutkimuk-
sen vastuulliseksi kansalaiseksi kasvattamisen käsite ja Korhosen kunnolliseksi kansa-
laiseksi kasvattaminen ovat sisällöltään hyvin lähellä toisiaan. Korhonen tutki isyyden 
muutosta aineistossa, jossa haastateltavina olivat tuolloin keski-ikäiset suurten ikäluok-
kien miehet. Rehellisyyteen, työteliäisyyteen ja muiden huomioon ottamiseen kasvatta-
minen oli sisältynyt tutkittavien lapsuudessa kasvatukseen keskeisesti ja sisältyi edel-
leen heidän kasvattaessaan omia lapsiaan. Ruoppilan (1954) yli neljäkymmentä vuot-



 Tulokset 51

ta aiemmin julkaisemassa aineistossa ovat samat arvot esillä. Niin ikään Kemppaisen 
(2001, 69–81) tutkimuksessa olivat vuonna 1908 syntyneistä vuoteen 1979 syntyneisiin 
ulottuvassa aineistossa kunnollisuus, toisen huomioon ottaminen ja kunnioittaminen 
sekä rehellisyys tärkeä osa kasvatusta. Väärien tekojen tunnustaminen ja sovittaminen 
eli vastuun kantaminen vastuukasvatuksen ideana nousee paitsi luterilaisesta syntien so-
vittamisen myös länsimaisen oikeusajattelun käsityksistä (Ahola, Hirvihuhta 2002, 20). 

Työnteko ja siihen ohjaaminen olivat Kemppaisen (2001, 58–81) 1908–1961 syntynei-
den aineistossa esillä selvästi. Sen jälkeen vuosina 1967–1979 syntyneiden aineistossa 
painottuivat harrastuksiin ja koulunkäyntiin neuvominen. Kujalan (2003, 166–173) mu-
kaan ne, jotka olivat lapsia sodan aikaan, joutuivat tekemään työtä jo hyvin nuoresta. 
Tämä edisti sitä, että he oppivat, miten selviydytään vaikeista asioista. Sota-aika opetti 
myös yhteisvastuullisuuteen. Lisäksi kekseliäisyys kehittyi. Harva katkeroitui sen vuok-
si, että joutui varhaisessa vaiheessa lapsena töihin ja että lapsuus oli poikkeuksellinen 
sodan vuoksi. Sota-ajan vaikutus tuli esille myös rakentavan tyypin elämässä, vaikka 
aineiston vanhimmatkin olivat syntyneet vasta vuonna 1946. Sota oli kuitenkin läsnä 
hyvin voimakkaasti monien tässä tutkimuksessa haastateltujen elämässä heidän lapsuu-
dessaan. Se oli esillä etenkin vanhempien kokemuksissa. Lisäksi elettiin materiaalisesti 
niukkaa aikaa. Työn tekemiseen rakentavan tyypin ihminen suhtautuu myös pitkällä ai-
kavälillä myönteisesti. Se on antanut elämään sisällöllistä rikkautta.

Hieman vanhempaa kasvatustyyliä tutkinut Aukia (2010, 227–231) löytää tutkimuk-
sessaan kolme erilaista tyyliä kasvattaa talonpoikaiskulttuurissa 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa. Tyylit ovat jyrkästi rajoittava, rajoittava ja salliva. Kahdessa ensimmäisessä 
tyylissä tavoitteena oli ”lasten varhainen sopeuttaminen kotien elämäntapaan, hyväk-
syttyjen tapojen ja työnteon omaksuminen, pahan poistaminen lapsesta ja omapäisyyttä 
osoittavan lapsen tahdon murtaminen mahdollisimman aikaisin”. Lisäksi pyrkimykse-
nä oli, että lasten taivaaseen pääsy turvataan. Tämä mahdollistui olemalla kuuliainen 
Jumalalle. Jyrkästi rajoittava kasvatustyyli ”näyttäytyi paitsi tapakasvatuksessa myös 
työkasvatuksessa, jossa korostettiin työntekovelvollisuutta Jumalalta saatuna käskynä, 
ja samoin vaikutti myös työntekoon velvoittanut vanhempi lainsäädäntö.” Rajoittavassa 
kasvatustyylissä käytettiin ruumiillista kuritusta vähemmän kuin jyrkästi rajoittavassa. 
Rajoittavassa tyylissä oli tärkeää, että lapselle kerrottiin kurituksen syy eikä kuritusta-
pahtuma ollut vain tiukka rituaali. Sallivassa kasvatuksessa ”isämalli on ollut pikem-
minkin Uuden testamentin rakastavassa isähahmossa kuin Vanhan testamentin etäisessä 
tuomari-isässä.” eli vanhatestamentillisen lainomaisen seurakuntauskollisuuden sijaan 
korostettiin uustestamentillista sovitususkoa. Vanha kulttuuri elää edelleen jollain ta-
valla arvoissa ja asenteissa. Sieltä valikoidaan joitain piirteitä nykyaikaan. Tässä ty-
pologiassa on ollut lähinnä kyse sallivasta ja rajoittavasta kasvatuksesta. Mahdolliset 
rajoittavan kasvatuksen piirteetkin rakentava tyyppi on hyväksynyt aikaan ja yleiseen 
käytäntöön liittyvinä. Kasvatustyylit voidaan jakaa myös neljään eri tyyliin; vastuuntun-
toinen, autoritaarinen, salliva ja välinpitämätön. Tyylejä voidaan tarkastella vaativuuden 
ja vastavuoroisuuden ulottuvuuksien näkökulmasta. Vastuuntuntoiset vanhemmat ovat 
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vaativia, mutta vastavuoroisia. Vastavuoroisuus rohkaisee lasta aktiivisuuteen, itsenäi-
seen päätöksentekoon, itseilmaisuun ja vastuuntuntoisuuteen. Autoritaarisuuteen sen si-
jaan kuuluu vaativuuden lisäksi torjuvuus, joka johtaa passiivisuuteen ja riippuvuuteen. 
(Aunola, Stattin, Nurmi 2000, 206–207; Baumrind 1989, 349–378; Maccoby, Martin 
1983, 1-101.) Psykologinen kontrolli voi johtaa masennukseen ja muihin sisäisiin ongel-
miin ja joissain tapauksissa ulkoisiinkin ongelmiin kuten rikollisuuteen. Käyttäytymisen 
kontrolli johtaa yleensä ulkoisiin ongelmiin. (Barber 1996, 3296–3315.)

Rakentava-tyyppi on sosiaalisesti kyvykäs. Sosiaalinen kyvykkyys ilmenee siten, että 
hän on niin sanotusti helppo lähimmäinen ja myönteinen ihmiskontakteissa. Hän kyke-
nee kohtaamaan konfliktit rakentavasti ja ajattelee lähimmäisen parasta. Lisäksi hän on 
mukana yhteisten asioiden hoidossa tai ne kiinnostavat häntä, mutta jostain syystä hän 
ei ole mukana itse. 

Helppo lähimmäisyys on sitä, että ihminen on yhteistyökykyinen ja pidetty ihminen. 
Hän ei suutu helposti ja on lähimmäisten kannalta pääasiassa harmiton. Hän on avoin 
eikä hänellä ole salattavia asioita. Hän on monissa asioissa aktiivinen, mutta kuitenkin 
sillä tavalla pidättyväinen, että on julkisuuskuvaltaan monesti aktiivinen seurailija. Hän 
ei lähde barrikaadeille julistamaan oppejaan ja ajatuksiaan. Oman minän esille tuonti on 
vierasta. Pitkäpinnaisuus ja rauhallisuus ovat hänelle ominaisia piirteitä.

Varmaan se (tolaltaan meneminen) vaatii jo melkoisen ihmeen, mutta suututta-
maan varmaan pystyy, mutta vaatii erityistä osaamista. …, että minä suuttui-
sin, niin harvinainen asia. … Ei kuulu tapoihin. Ei ole keino ratkoa ongelmia. 

 Rakentavalla tyypillä on pyrkimys tulla toimeen ihmisten kanssa. Riita on hänen mie-
lestään energian tuhlausta, ja hän pyrkii olemaan sovittelevainen. 

Tavoittelemisen arvoisia ovat hyvät suhteet läheisiin ja kanssaihmisiin. 

Joskus ympäristön kanssa toimeen tuleminen merkitsee oman kiukun nielemistä. Se ei 
ole kuitenkaan sama asia kuin omista mielipiteistä luopuminen ja niiden esittämättä jät-
täminen.

No, ehkä joskus menneisyydessä (näytti kiukkua), mutta että ajan myötä…niin 
sitä on tottunut nielemään sitten, että en minä tiedä, osaanko minä mitään 
kiukkua näyttääkään. 

Myönteisyys ihmiskontakteissa tarkoittaa sosiaalisuutta, tyytyväisyyttä ihmissuhteisiin 
sekä suvaitsevaisuutta. Sosiaalisuutta on se, että rakentava tulee toimeen erilaisten ih-
misten kanssa ja hänellä on monipuolinen sosiaalinen verkosto. Hän tarvitsee ihmis-
kontakteja ja ne ovat hänelle tärkeitä. Hän on sitä mieltä, että sosiaalisilla suhteilla on 
merkitystä hyvinvoinnille. Ihmisten kanssa keskustelu on mukavaa kuten myös muu 
yhdessäolo ja tekeminen.



 Tulokset 53

Tärkeitä ovat … ja kyllä minulla niin kuin ihmissuhteet ovat, ystävyydet ovat. 
Tietysti niin kuin joskus miettii…, että ehtiikö näistä ystävistä nauttimaan… 

Hän on tyytyväinen ihmissuhteisiinsa. Se merkitsee useille, että sosiaalinen verkosto on 
monipuolinen ja tuttavia (ja ystäviäkin) on paljon. Ystäviä on sekä läheisiä että kaukai-
sia. Hyviksi ystäviksi, niin sanotuiksi sydänystäviksi, riittää kuitenkin vain muutamakin 
ystävä. Sukulaisiin on myös hyviä kontakteja ja yhteyttä pidetään jopa päivittäin.

En ole siinä mielessä ollut sellainen, joka olisi erityisesti koskaan kaivannut 
suurta ystäväpiiriä. Mutta … ei ole ollenkaan ongelma, että ei ole ystäviä.

Suvaitsevaisuus merkitsee ympäristön ilmiöiden hyväksymistä. Se on yksi tärkeä arvo 
hänelle. Hän ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki ihmiset ovat erilaisia ja sellaisenaan 
arvokkaita. Elämän voi järjestää monella tavalla ja mikään tapa ei ole se ainoa oikea. 
Hän kunnioittaa toisia ihmisiä eikä odota, että toiset ihmiset ajattelisivat samalla tavalla 
kuin hän.

Minulla on ehkä se, että minä ajattelen omalla tavallani, toinen saa ajatella 
mitä tahansa, vaikka me olisimme ajatuksissa täysin eri tavalla, se ei niin kuin 
poliittisessa eikä uskonnollisessa mielessä, niin se ei niin kuin minua, se ei 
vaikuta siihen ihmissuhteeseen, että minä sen mukaan jotain rajaan…  

Hän kykenee kohtaamaan konflikteja. Vahvuuksina ovat neuvottelutaito ja kyky ratkais-
ta ristiriitatilanteita. 

Se on, se on osaamiseni juuri. Tulen toimeen hyvin ristiriitatilanteissa. 

Hän ei yleensä suutu, mutta jos suuttuu, on suuttuminen lyhyt ja kiivas. Pitkävihaisuus 
ei ole ominaista. Hän ei myöskään jää pohtimaan pitkäksi aikaa kokemaansa ilkeyttä. 
Hän ei karta ristiriitatilanteita. Työyhteisössään hän voi olla henkinen kyseenalaistaja, 
totuudentorvi ja perustelujen kyselijä tai sitten hän voi olla ihan virallisestikin työssään 
ristiriitojen selvittelijänä esimerkiksi ammattiyhdistysaktiivina. Hänellä on itsellään ko-
kemus, että hän on selvinnyt ristiriitojen selvittelystä.

Toisen hyvän ajatteleminen, heikkojen puolustaminen ja oikeudenmukaisuus ovat hänen 
tapansa toimia. Hän ottaa huomioon toisen ihmisen tarpeita ja tunteita. Hänen toimin-
nassaan on vahvasti altruistisia piirteitä. Hän ymmärtää toisten hätää. Lähimmäisten aut-
taminen on luonnollinen osa elämää. Samoin hän on valmis jakamaan omastaan muille. 
Oman edun tavoittelu on vierasta. Hän ei ole kateellinen muille, koska ei näe syytä 
sellaiseen. Kultainen sääntö kuvaa hänen asennettaan lähimmäisiin. Hän ei toimi toisia 
kohtaan siten kuin ei toivoisi itse tulevansa kohdelluksi.

Se (toisten puolien pitäminen ja yhteinen hyvä) on rakennettu sen verran si-
sään, ettei sitä huomaa edes. Varmaankin, koska ei minulla ole minkään näköi-
siä motivaatio-ongelmia tähän (toisten hyväksi tehtävä) työhön. 
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Hän nimeää itsensä heikkojen puolustajaksi ja pienen ihmisen puolella olijaksi. 
Oikeudenmukaisuus on tärkeä arvo hänelle. Hän ei tee sitä, mitä ei hyväksy toisilta 
ihmisiltäkään.

Käytännöllinen yhteinen hyvä on yhteisten asioiden hoidossa mukana olemista tai yh-
teiset asiat kiinnostavat häntä. Hän voi olla mukana opiskelijajärjestöissä, ammattiyh-
distystoiminnassa, kunnan tai seurakunnan luottamuselimissä tai sitten työ itsessään on 
yhteiskunnallista vaikuttamista. Kiinnostus voi olla vielä seurailua, mutta ei ole tulevai-
suudessa pois suljettua, että hän lähtisi yhteisten asioiden hoitamiseen mukaan.

Kyllä minä saan yhteiskunnallista vaikuttamista työssäni ihan tarpeeksi. En 
minä sitä enempää tarvitse.

Puohiniemi (2002, 27–37, 70–73, 370) on tutkinut suomalaisten arvoja, asenteita ja 
ajankuvaa vuosina 1991–2001. Tutkimuksessa selvitettiin kymmentä arvoa (hyväntah-
toisuus, yhdenmukaisuus, perinteet, turvallisuus, suoriutuminen, valta, hedonismi, virik-
keisyys, itseohjautuvuus ja universalismi) Schwarzin universaalin arvomittarin mukaan. 
(kts. Savig, Schwartz 1995, 437–448.) Tärkein suomalaisten arvo tutkimuksen mukaan 
on hyväntahtoisuus. Se on tärkein eri ikäryhmissä, eri koulutusluokissa ja molemmilla 
sukupuolilla. Hyväntahtoisuus on Puohiniemen tutkimuksen mukaan erityisesti lähellä 
oleviin liittyvää huolenpitoa ja kiltteyttä. Se näkyy lisäksi ystävällisenä tervehtimisenä 
ja haluna helpottaa sosiaalista vuorovaikutusta. Taustalta voi löytyä erilaisia motiiveja, 
jotka ovat toissijaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi arvostuksen ja hyväksynnän saaminen 
tai työnyhteisössä aseman parantamisen toive. Lisäksi Schwartzin arvomittarin mukaan 
Puohiniemen vuoden 2001 arvoaineiston moniulotteisella skaalauksella hyväntahtoi-
suuteen kuuluvat vastuullisuus, rehellisyys, uskollisuus, anteeksiantaminen, ympäristön 
suojeleminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, henkinen ja hengellinen elämä, avuliai-
suus ja perheen turvallisuus. Sosiaalisesti kyvykkäällä on monia yhtymäkohtia hyvän-
tahtoisuuteen. Rakentavan motiivit toimia hyväntahtoisesti näyttäisivät olevan periaat-
teellisempia kuin johonkin tiettyyn yksittäiseen päämäärään pyrkimistä. (ks. Puohiniemi 
2002, 35–36.)

Käsitteitä sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot ei pidä sekoittaa keskenään, koska ne kuvaa-
vat eri asioita. Joskus sosiaalisesti taitava on myös sosiaalinen ja päinvastoin, mutta ei 
läheskään aina. Sosiaalisesti taitava ihminen on kyvykäs kohdatessaan toisia ihmisiä. 
(Kultanen 2009, 190, 192.) Keltikangas-Järvisen (2007, 82–89; 2010, 20–23) mukaan 
sosiaaliset taidot pitää opetella erikseen. Sosiaaliset taidot ovat sitä, että osataan tilan-
nekohtaisesti toimia tarkoituksenmukaisesti suhteessa ympäristöön. Niiden tarkempi 
merkitys on riippuvainen historiallisesta ajankohdasta ja kulttuurista. Sosiaaliset taidot 
on helppo oppia, jos on aidosti kiinnostunut toisesta ihmisestä. Ihminen voi olla hyvin 
sosiaalinen ja etsiytyä toisten ihmisten seuraan, mutta olla silti taitamaton toisten ihmis-
ten kanssa. Hän voi esimerkiksi puhua usein ja paljon itsestään. Tällöin hän ei pysähdy 
kuuntelemaan toisia ihmisiä. Tämän tutkimuksen sosiaalisesti kyvykäs on sosiaalinen, 
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mutta sen lisäksi hänellä on sosiaalisesti hyvät taidot. Nämä kaksi asiaa eivät sulje toisi-
aan pois, mutta eivät aina ilmene yhdessä.

Vakaus on sitoutumiskykyisyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi vakaus ilmenee siinä, että ul-
kopuoliset ovat osoittaneet hyväksyntää ja arvostusta. Sitoutumiskyky näkyy suhteessa 
moneen asiaan. Vakaa kykenee sitoutumaan parisuhteeseen, perheeseen, työhön, har-
rastuksiin, ammattiin, työpaikkaan ja asuinpaikkaan. Se näkyy yksilön elämässä myös 
siinä, että tiettyyn asiaan kyetään ajallisesti pitkäjänteisesti sitoutumaan. Lisäksi sitoutu-
minen ilmenee asioihin syvällisenä paneutumisena ja asioiden eteen ollaan valmiita nä-
kemään monenlaista vaivaa. Elämässä ei etsitä vain helppoja vaihtoehtoja. Vastuullisuus 
on yksi sitoutumisen syy.

Kyllä minä aika paljon teen, kun minä täällä (töissä) joka ilta kuhkin… Täytyy 
erilaisia [työtehtäviä tekee] niin sitten minä usein illalla teen niitä. 

Sitoutuminen liittyy läheisesti jatkuvuuteen. Vuorinen (2009, 144) on väitöskirjassaan 
tutkinut ikääntymistä maaseudulla. Yhteen tutkimuksessa löydetyistä elintavoista, tra-
ditionaaliseen, kuuluu keskeisesti jatkuvuus ja sen kokeminen. Jatkuvuus on paitsi lap-
sena sisäistettyjen periaatteiden ja elämäntapojen arvostamista ja elämän aikana niihin 
nojaamista, niin myös tiettyjen jokapäiväisten tottumusten ja toimintatapojen mukaan 
edelleen toimimista. Rakentava on valmis näkemään vaivaa sen eteen, mihin on sitoutu-
nut. Myös Andersson (2007, 145) kuvaa näin vanhojen pariskuntien elämää. Jatkuvuus 
on riskinottoa, jonka luottamus pitkässä suhteessa mahdollistaa. Olemassa oleva elämä 
on koettu hyväksi ja se on pohja, jolta edelleen halutaan elämää jatkaa. 

Rakentavan sitoutumisessa on jotain syvää vastuunottoa elämästä, joka ei pienistä vas-
toinkäymisistä hajoa ja joka herättää luottamusta ympäristössä. Tällaista sitoutumista ku-
vaa Heinonen (2005, 257) jalkapallofaneja käsittelevässä tutkimuksessaan. Jalkapallon 
seuraaminen ei ole faneille ainoastaan voiton tai tappion jännittämistä. Siihen liittyy 
paljon enemmän asioita. Se on oma alakulttuurinsa ja siihen liittyvä hyvänolon tunne on 
jalostunutta. Sitoutumisen ja panostamisen kautta ”kiinnitytään reflektiivisesti kulttuuri-
seen materiaaliin, maailmaan ja itseen”.

 Luotettavuus ilmenee aineistossa suoraselkäisyytenä, rehellisyytenä itseä kohtaan sekä 
vastuun ottamisena. Suoraselkäisyys kulkee rehellisyyden rinnalla. Lapsena omaksuttu 
arvo kantaa edelleen. Jälleen rehellisyys-termin yhteydessä käytetään ilmaisuja ”totta 
kai” ja ”tavanomainen”. Rakentava on oikeudentuntoinen ja hermostuu helposti vilpilli-
syydestä. Hän ei odota itselleen enempää oikeuksia ja etuja kuin pystyy muille antamaan.

Ne (arvot) ovat kotoa aikalailla, mitä on jäänyt. Hyvin vähän ne ovat varmaan 
sen jälkeen muuttuneet. Todella vähän. 

Kiihdyn helposti, jos huomaan vilpillisyyttä, toisen oikeuksien loukkaamista 
tai epäoikeudenmukaisuutta ja oman edun tavoittelua, hyötymistä toisen kus-
tannuksella. 
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Mielenkiintoista on huomata, että lähes samoin sanoin (suoraselkäisyys, oikeudentuntoi-
suus vs. suoraselkäisyys, oikeudenmukaisuus), mutta negaationa kuvaa Vaaranen (2004, 
4, 46) kaaharipoikien moraalia. Hän nimittää kaaharipoikien toimintaa rappioroman-
tiikaksi. Siihen kuuluu muun muassa henkisten voimien luhistuminen sekä sen hyväk-
syminen. Oman alhaisuuden, piittaamattomuuden tai epäonnistumisen esittely kuuluu 
asiaan. Suoraselkäisyyttä ja oikeudenmukaisuutta pidetään epäaitoutena. Nämä ominai-
suudet tulkitaan itsensä korottamiseksi paremmaksi kuin toiset ihmiset.

Vastuuntuntoinen on rehellinen itselleen. Tämä ilmenee terveenä itsekritiikkinä. Hän 
myöntää heikkoutensa ja keskeneräisyytensä. Hän tietää heikkoutensa ja on valmis an-
tamaan muille kiitosta. Taidoissaan ja voimavaroissaan hän näkee rajoituksensa. Hän 
toimii työelämässä tämän rajallisuuden mukaan ja on aivan tyytyväinen omaan tehtä-
väänsä ja panokseensa siinä. Vastuun ottaminen osoittaa muille eri tilanteissa, että tähän 
ihmiseen voi luottaa.

Ympärillä olevat ihmiset ovat huomanneet rakentavan luotettavuuden ja toimivat suh-
teessa häneen tämän tiedon mukaan. He osoittavat hyväksyntää ja arvostusta. Tämä ar-
vostus näkyy työelämässä siten, että luotettava ihminen saa vastuuta ja hänen kanssaan 
työskennellään mielellään.

Elämä rakentuu keskeisesti vastuun kantamiselle. Rakentava korostaa esimerkiksi, että 
jokaisella on vastuu omasta elämästään. Muiden syyttely henkilökohtaisesta elämänti-
lanteesta tai olosuhteista ei ole tarpeen. Yhteisössä jokaisella on vastuu olemisestaan ja 
yhteisön toimivuudesta. Omat valinnat ovat tärkeitä terveydelle ja elämänlaadulle.

Ominaista on vastuun kantaminen perheestä ja laajemminkin toisista ihmisistä. Hän ko-
rostaa, että niiden, jotka ovat hankkineet lapsia, tulisi kantaa vastuunsa vanhempana 
siihen asti kunnes lapset ovat aikuisia. Toisista ihmisistä vastuun ottaminen voi olla joko 
kohtuullista tai mennä ylitunnollisuuteen. Toisten auttaminen on pyyteetöntä.

Mutta enhän minä [tietyt ihmiset] ole voinut jättää, että minä olen edelleen 
[tietty ryhmä] yhdistyksen toimihenkilö. 

Hän on vastuuntuntoinen myös työssään. Se tarkoittaa huolellista paneutumista annettui-
hin tehtäviin. Hänelle on mieluisaa, jos esimies antaa vastuuta. Aikuisen roolissa ja kas-
vattajana hän tuntee vastuunsa lapsien ja nuorten ohjaamisesta ja kasvattamisesta. Tämä 
vastuu sisältää sekä rajat että rakkauden. Rajoilla luodaan puitteet, joissa toimitaan. Sen 
lisäksi lasta ja nuorta ohjataan puhumalla ja tätä kautta kannustetaan ottamaan vastuuta 
elämästään. Tärkeää hänen mielestään on olla aikuinen suhteessa lapsiin. Hän korostaa 
myös, että koti on lapselle tärkeä.

Rakentava ihmistyyppi odottaa myös muilta vastuullisuutta. Kasvattajana hän antaa ja 
odottaa lapsilta ja nuorilta vastuunkantoa. Harmittavaa hänen mielestään on, jos vasta-
puoli ei pidä sovitusta kiinni.
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Tunnen kiukkua, ärtymystä ja tyytymättömyyttä, jos joku asia ei mene niin kuin 
pitäisi. Jos olen sopinut tapaamisesta jonkun kanssa eikä hän tulekaan tai 
myöhästyy reippaasti ilmoittamatta syytä. 

Hän odottaa laajemminkin vastuullisuutta ja asioiden sujumista yhteiskunnassa.

Olen ärtynyt, jos systeemit tässä yhteiskunnassa eivät pelaa ja keksitään mil-
loin mitäkin syitä, miksi ei toimita niin kuin pitäisi. 

Ihmisenä rakentava on vastuuntuntoinen. Vastuuntuntoinen ”kantaa vastuuta”. Hän ei ”pa-
kene vastuuta” eikä häntä voi moittia ”vastuuttomuudesta”. Kielikuvana ”vastuun kanta-
minen” viittaa taakkaan. (Varto 1997, 56.) Huolimatta negatiivissävyisestä kielikuvasta 
rakentavan tyypin ominaispiirre, vastuuntuntoisuus, vastuun kantamisena on positiivissä-
vytteistä ja hänelle itselleen luontevaa, ei pakonomaista. Hän ei etsi syitä muista ihmisistä 
oman elämänsä tapahtumiin, vaan korostaa henkilökohtaista vastuuta. Hän ei pelkää vas-
tuuta, vaan pitää sitä yhteisöllisesti välttämättömänä. Varton (1997, 56) mukaan omien 
tekojen vaikutusten myöntäminen arvaamattomiksi on juuri vastuun kantamista. Ihmistä ei 
voi kuitenkaan pitää syyllisenä. Maailma on niin monimutkainen koostuen monista toisiin-
sa vaikuttavista osista ja näiden osien vaikutuksia on vaikea selittää. Tästä syystä ihmisen 
oman toiminnan vaikutuksia on mahdoton täydellisesti ennakoida. Rakentava on myös si-
säistänyt tämän asian myöntämällä olevansa rajallinen, mutta hän ei kuitenkaan lamaannu 
tästä vaan toimii niissä rajoissa ja niillä edellytyksillä, mitä hänellä on.

Tulevaisuuttaan ajatellessaan rakentava ihminen on hämmästelevä. Paitsi, että hän häm-
mästelee maailmanmenoa, on hänellä pelkoja ikävistä tapahtumista. Maailmanmeno 
näyttää hänen silmissään muuttuvan koko ajan. Hän kokee, ettei pysty vaikuttamaan. 
Elämän rytmi näyttää kiivastuvan koko ajan ja hänen on oltava tässä lisääntyvässä vauh-
dissa mukana. Hän kokee, ettei voi vaikuttaa asiaan ja siksi päällimmäinen tunne on 
jonkinlainen voimattomuus. Hän tietää ja kokee, ettei tämän hetken maailmanmeno ole 
oikein.

Pelot ikävistä tapahtumista ovat joko yleistä huolestumisen tunnetta ja pelkoa jostain 
mahdollisesta kriisistä tai tiettyyn asiaan liittyvää pelkoa. Tällaisia konkreettisia asioita 
ovat esimerkiksi huoli lapsista ja omasta sekä läheisten terveydestä.

Tulevaisuuteen suhtautumisessa on takana vastuullisuutta itseä, lähimmäisiä ja 
koko maailmaa kohtaan. Joillekin asioille hän pystyy tekemään jotain ja joillekin ei. 
Tulevaisuuteen liittyvät ajatukset eivät vaikuta häiritsevästi päivittäiseen elämään, vaik-
ka niihin liittyy epätietoisuutta ja hämmästelyä.

5.2.2 ilmavasti elävä
Sellaiselle, jonka elämässä kuvataan olevan ilmavuutta, annetaan kasvamisessa tilaa. 
Hän on aktiivisesti haasteisiin tarttuva ja itseään toteuttava. Hänelle on tärkeää aitous 
ihmisenä. Tulevaisuudesta hänellä ei ole erityisiä toiveita.
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Kasvamiselle tilaa antaminen merkitsee aineistossa kasvumahdollisuuksia ja luonnon-
lapsena kasvamista. Kasvumahdollisuudet kuvataan vapauden tunne itsenäisyydestä ja 
lapsuudessa annettuina mahdollisuuksina. Vapaudentunnetta kuvataan vapautena valita 
omat arvot. Kotona tarjotaan arvoja, mutta ei pakoteta niihin. Oman koulutuspolun valit-
seminen on myös mahdollista. Lisäksi vapauden tunne on mahdollisuutta tehdä lapsena 
paljon itsenäisesti erilaisia asioita.

Ei todellakaan (vanhemmat painostaneet valitsemaan tiettyä koulutuspolkua). 
Se olisi ollut ihan sama, mitä he olisivat painostaneet, se ei olisi vaikuttanut 
lopputulokseen. 

Lapselle ja nuorelle annetaan myös mahdollisuuksia koulunkäyntiin ja opiskeluun.

Eikä sitä (koulunkäyntiä) niin kun vanhemmatkaan asettanut kyseenalaisek-
si… 

Aikio (2007) on tutkinut lisensiaattityössään saamelaisia selviytyjiä. Heille on annettu 
lapsena kasvamisessa tilaa samoin kuin ilmavasti elävälle tyypille. Selviytymisen taus-
talla on Aikion mukaan useita tekijöitä. Selviytyjät on lapsena kasvatettu käyttämään 
omaa päättelykykyään. Totuuksia ei opetettu ulkoa. Lähisukulaiset kertoivat lapsille 
juttuja ja heidän oli itse pääteltävä, mikä oli totta ja mikä ei. Vanhemmat olivat tämän 
toiminnan ulkopuolella. He olivat turvaverkkona ja auttoivat, jos lapsi ei osannut päätel-
lä, mitä uskoa. (Kajanto 2006.) Suomalan (1999, 108–116, 120) tutkimustulokset ovat 
samansuuntaisia. Lapsen saavuttamat oppimistulokset ovat parhaat, kun hänellä on ollut 
mahdollisuus olla aktiivinen omassa oppimistilanteessaan ja hänelle vältetään antamas-
ta liian pitkälle valmisteltuja malleja ongelmien ratkaisemiseksi. Näin on mahdollis-
ta, että hän oppii ongelmanratkaisutaitoja nopeammin kuin valmiita malleja antamalla. 
Prosessiin liittyy kuitenkin tärkeänä osana opettajan ja muiden oppilaiden kanssa käy-
ty keskustelu. Keskustelulle on kolme edellytystä: Sen on kohdistuttava opetettavaan 
asiaan, keskustelussa olisi synnyttävä ristiriitatilanteita ja näitä tilanteita oppilaiden on 
ratkottava. (Suomala 2001, 68.)

Ilmavasti elävä voi kasvaa myös niin sanotusti luonnonlapsena. Se tarkoittaa eläväis-
tä lapsuutta. Hän saa elää ja olla vapaasti. Hän on vilkas ja tekee ajoittain kepposia. 
Tahallinen vahingonteko tai ilkeily ei ole toiminnan tarkoitus. Koulussa viihtyminen 
saattaa olla vaikeaa. 

…, mutta olinhan minä vilkas. …, jos tarkoitetaan tyhmyyksiä, niin en minä 
vahinkoa tehnyt enkä muuta. 

Haasteisiin tarttuminen ilmenee energisyytenä sekä elämässä eteenpäin pyrkimisenä. 
Energisyys näkyy aktiivisuutena, ahkeruutena ja toimintatarmona. Hän käyttää aikansa 
tehokkaasti. Aktiivisuus nähdään ihmiselle hyvänä asiana ja suoranaisesti terveyteen-
kin vaikuttavana. Tekemättömyys ei sovi hänelle. Hänellä on paljon ja monipuolisesti 
harrastuksia, mikäli aikaa riittää. Säännöllisyys on ominaista harrastamisessa. Ilmavasti 
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elävällä on paljon ihmissuhteita ja hän aktivoi toisiakin toimintaan. Hän on ahkera ja te-
kee paljon töitä. Töiden valikointi ei ole ominaista, mutta joustavuus on tyypillistä. Hän 
jaksaa hyvin työssään ja poissaoloja on vähän.

En muista koska olisin ollut poissa, että. 

Eteenpäin pyrkiminen näkyy aineistossa monipuolisesti. Se on aktiivista tilanteisiin 
tarttumista, omimman kiinnostuksen etsimistä, halua kehittää itseään ja ympäristöään, 
rohkeutta elää, omien vaivojen vähättelyä sekä esimiesasemassa tai muuten vaativassa 
työssä työskentelyä. Aktiivinen tilanteeseen ryhtyminen on oman elämän kulkuun päät-
täväisesti tarttumista. Oman elämän kulkuun tulisi tarttua voimakkaasti, mutta kaikkiin 
asioihin ei voi vaikuttaa eikä tilanteita hallita. Joskus omaan elämään vaikuttaminen 
vaatii erityistä vaivannäköä. Tilanteisiin tarttuminen merkitsee joskus isojakin haasteita 
ja vaativien tehtävien vastaanottamista.

Omimman kiinnostuksen etsiminen näkyy kokeilunhaluna sekä ”oman jutun” etsimise-
nä ja elämää kannattelevan/motivoivan aatteen etsimisenä. Elämä voi olla tyydyttävää ja 
asiat jopa hyvin, mutta jokin vie eteenpäin etsimään vielä mieluisempaa asiaa. Halu ke-
hittää itseä ilmenee erilaisten kurssien käymisenä, täydennyskoulutuksena ja jopa uuden 
ammatin opiskeluna aikuisiällä. Motivoivana voimana on usein jonkinlainen opiskelun 
halu ja elämässä eteenpäin meno. Ilmavasti elävällä on myös halu kehittää itseään työs-
sään tai harrastuksissa.

Eteenpäin pyrkiminen johdattaa ilmavasti elävän esimiesasemaan tai muuten vaativaan 
työhön. Vaativassa työssä hän kohtaa esimerkiksi haasteita, yksinäisyyttä, itseohjautu-
misen tarvetta ja vaikeiden asioiden ratkomista. Ilmavasti elävä hakeutuu tietoisesti joh-
tajaksi tai hänen aktiivisuutensa palkitaan johtajuudella. Joskus elämän kulku tulkitaan 
ajautumiseksi.

Se (esimiesasema) oli riittävän haastava aloitus työelämään. Ei tarvitse valit-
taa, että tarvitsi aloittaa helposta ja yksinkertaisesta. 

Ei sillä tavalla, että kyllä en hakeutunut sillä tavalla (esimiesasemaan) tai sa-
notaan, että…. …, että ja tietysti kokemusta oli paljon, että ei haluttu päästää 
sitten ihmistä pois. 

Ihminen, jolla on elämässään ilmavuutta, on myös itseään toteuttava. Itsensä toteuttami-
nen ilmenee oman toiminnan kontrolloimisena, omien kiinnostuksen kohteiden ja taipu-
musten tunnistamisena, oman kiinnostamattomuuden tunnistamisena, haluna vaikuttaa 
sekä ulkoisena ja sisäisenä riippumattomuutena.

Oman toiminnan kontrolloiminen on moninaista psyykkistä itsesäätelyä, itsetuntemukseen 
liittyvää toimintaa ja itsesuojelua. Psyykkinen itsesäätely voi olla omien voimavarojen 
säännöstelyä ja suojaamista liiallisilta ympäristöärsykkeiltä, haasteilta sekä rasitukselta. 
Työ voi esimerkiksi olla hyvin tärkeä osa elämää, mutta kuitenkaan se ei tarkoita, että 
omasta itsestä ei huolehdittaisi. Toisaalta psyykkinen itsesäätely voi olla omien rajojen 
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tunnistamista ja näissä rajoissa – haasteellisissakin tilanteissa – toimimista. Itsetuntemus 
auttaa löytämään oman tason, joka ei ole yli- eikä alimitoitettua omille kyvyille. Se auttaa 
myös itsetunnon rakentamisessa ja ylläpitämisessä haasteellisissa tilanteissa. Itsesuojelu 
on konkreettista selustan turvaamista esimerkiksi raha-asioissa sekä ammattipätevyyden 
säilyttämisessä ja lisäämisessä. Itsesuojeluun liittyy myös se, että ilmavasti elävä lähtee 
ahdistavista tilanteista pois. Lisäksi ihminen pyrkii itsekriittisyyden ja itsensä koulimisen 
kautta sisäiseen kasvuun. Omien kiinnostuksen kohteiden ja taipumusten tunnistaminen on 
oman osaamisen tunnistamista ja ”oman jutun löytämistä”. ”Oma juttu” löytyy perheestä, 
työstä ja/tai harrastuksista. Oma ura on ollut selvillä jo varhain. Oman tien etsimistä ja 
löytämistä ovat ohjanneet myös uteliaisuus ja opinhaluisuus. Lapsuudenkodin ulkopuo-
lelta hän on voinut haluta ja on tiennyt löytävänsä jotain enemmän ja laajemmin kuin 
kotiympyröistä. Samoin joilla kuilla on ollut ehyt vuosia kestänyt ura. Omien taipumusten 
tunnistaminen ja niiden arvostaminen ovat ominaista. 

Vaatii tietynlaista luonnetta tällainen työ. Se on yksi asia, että ei sovi kaikille 
ihmisille. 

Toisaalta oman kiinnostumattomuuden tunnistaminenkin näkyy. Se voi rajata toimintaa 
tietyillä alueilla. Esimerkiksi, jos politiikka tai opiskelu ei kiinnosta, tällöin näihin ei 
tuhlata energiaa. Voi myös olla, että kiinnostumattomuus johonkin ja epätyydyttävä elä-
mäntilanne ajaa etsimään uutta ratkaisua elämässä. 

Mutta ei minua politiikka sillä tavalla kiehdo. Kyllä minä käyn äänestämässä 
ja aina… 

Ilmavasti elävä tyyppi haluaa vaikuttaa lähiympäristössään. Hän on yhteisössä se, joka 
ottaa asioita esille. Häntä kiinnostaa myös yhteiskuntaan vaikuttaminen, mutta hän vai-
kuttaa siihen välillisesti työnsä kautta. Sisäinen ja ulkonainen riippumattomuus näkyvät 
hänen elämässään. Riippumattomuus viehättää häntä ja se johtaa vapauteen henkilökoh-
taisissa valinnoissa. Hän karttaa valmiiseen muottiin asettumista. Hän ei halua tulla luo-
kitelluksi tietynlaiseksi. Toisten ihmisten hyväksyntä tai jatkuva ihmisjoukossa olo eivät 
ole hänelle välttämätöntä. Omillaan toimeentulo on yksi elämän tavoiteltavista arvoista. 
Joskus se johtaa etäisyyden ottoon lapsuuden perheestä ja suvusta.

…, mutta ei, minä en ole sellainen, joka – miten minä nyt sanoisin – tarvitsen 
ihmisten sosiaalista hyväksyntää tai seuraa, että minä en kuulu niihin henki-
löihin. 

…minä en ole sellainen, joka kaipaa jatkuvasti toisten seuraa… 

Aktiivinen haasteisiin tarttuminen ja itsensä toteuttaminen voidaan yhdistää mielen joh-
tamiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Åhman (2003, 3, 47, 55–61, 214–224) tutki oman 
mielen johtamista. Käsite oman mielen johtaminen muodostuu oman itsen johtamisen 
sekä inter- ja intrapersoonallisen älykkyyden teorioihin perustuen kuvaamaan henkis-
tä itsensä johtamista. Oman mielen johtamista pidettiin Åhmanin tutkimuksen tulosten 
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mukaan tärkeänä kaikille erilaisissa organisaatioissa toimiville. Esimiehenä toimiville 
sitä pidettiin muita yksilöitä jonkin verran tärkeämpänä. Oman mielen johtaminen on 
”ajatusten, tunteiden ja tahdon ohjaamista oman potentiaalin toteuttamiseksi ja elämän 
tasapainon löytämiseksi, eli menestymisen saavuttamiseksi”. Yksilö pystyy reflektoi-
maan itseään, tiedostamaan ja oppimaan minäjoustavuuden (minäkäsitys ja itsetunte-
mus), tulosjoustavuuden (tavoitteellisuus ja arvot), sinäjoustavuuden (ihmiskäsitys ja 
verkostoituminen) ja muutosjoustavuuden (paradigmat, uskomukset ja asenteet) alueil-
la. Tämä auttaa vastaamaan tämän hetken haasteisiin monenlaisissa erityyppisissä or-
ganisaatioissa. Åhman yhdistää postmoderniuden keskeiseksi haasteeksi uudenlaiselle 
asenteelle. Hän toteaa, että postmodernismista kirjoittavat ovat erimielisiä siitä, onko 
postmodernius inhimillisyyden, itseohjautuvuuden, yksilöllisyyden ja arvojen kunnioit-
tamista vai onko se sitä, että yksilö matkii toisia. Åhman perustaa tutkimuksensa ajatte-
lun ensimmäiseen oletukseen. Samoin tämän käsillä olevan tutkimuksen ilmavasti elävä 
aktiivisena haasteisiin tarttujana ja itsensä toteuttajana ei perusta toimintaansa toisten 
matkimiseen vaan aitoon, itsenäiseen ajatteluun. Tyytyväisyys elämään ja elämän tasa-
paino on Åhmanin (2003, 226) mukaan ilmeisesti seurausta hyvästä oman mielen johta-
misesta huomioiden kuitenkin, että on muitakin vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi 
ammattitaito ja fyysinen kunto.

Heikkilä (2006, 95–96, 160–162) selvittää tutkimuksessaan minäkäsitystä, itsetuntoa 
sekä elämänhallintaa ja sisäistä yrittäjyyttä suhteessa toisiinsa. Sisäiseen yrittäjyyteen 
kasvaminen on hänen mukaansa henkinen prosessi. Sen ominaisuudet ovat itsenäisyys, 
ongelmanratkaisuhalukkuus ja -kykyisyys, aloitteellisuus, tavoitteellisuus, luovuus, 
innovatiivisuus, muutoshalukkuus ja -kykyisyys sekä tunne omasta sisäisestä yrittä-
jyydestä. Tutkimuksen taustaoletuksena on, että minän henkinen kasvu sekä sisäiseksi 
yrittäjäksi kasvu yhdentyvät. Kun ihminen kasvaa henkisesti, ilmenee se vahvistunee-
na minäkäsityksenä ja itsetuntona, jotka taas korreloivat vahvistuneen elämänhallinnan 
tunteen kanssa. Uusissa, vaativissa tilanteissa yksilö voi tilapäisesti taantua aiemmalta 
tasoltaan, mutta minäkäsitys ja itsetunto palautuessaan palauttavat elämänhallinnan tun-
teenkin ennalleen. Yksilö on jatkuvassa sisäisessä kilpailutilanteessa itsensä voittamisen 
kanssa. Ilmavasti elävällä on ollut lapsesta lähtien halu saavuttaa enemmän ja laajemmin 
kuin mitä normaali arki ilman ylimääräistä kilvoittelua olisi tarjonnut. Hän on kasvanut 
henkisen kasvun ohella sisäiseen yrittäjyyteen.

Aitous ihmisenä kuvaa ilmavasti elävän kokonaisnäkemystä elämästä. Se, että hän on 
aito ihminen, tarkoittaa ensinnäkin tässä sopusointua itsen kanssa. Hän kykenee ja halu-
aa olla itsekseen välillä. Hän korostaa, että asiat lähtevät siitä, että ihminen on sopusoin-
nussa itsensä kanssa. Hän ei pyri muuttamaan toisia ihmisiä, vaan se on kunkin oma asia, 
miten elämänsä järjestää. Omassa elämässään hän on keksinyt selityksen olemassaolol-
leen. Itsetuntonsa hän kokee terveeksi.

…, että ei ole semmoinen kaikista taisteluista (huolimatta), mitä tällaisessakin 
työssä joutuu tekemään – ei ole tavallaan – on joku semmoinen terve itsetunto 
kuitenkin jäljellä. 
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Aito ihminen on luonnollinen oma itsensä. Hän on teeskentelemätön. Ulkonäköön pa-
nostaminen minän korostamiseksi ei ole ominaista, vaan riittää esimerkiksi, että vaat-
teet ovat sopivat. Hän on sitä mieltä, että kiire tulee ihmiselle, kun hän kokee itsensä 
”tärkeäksi”. Hänellä ei siis välttämättä ole kiire. Politiikka ei häntä miellytä, vaan pi-
kemminkin se tuntuu epämiellyttävältä. Palautteen muille ihmiselle hän pyrkii antamaan 
kasvotusten, sillä takanapäin puhuminen ei hänestä ole asiallista. Omalla linjalla olemi-
nen saa lisää voimaa toisilta saadusta hyvästä palautteesta.

…, sillä tavalla yritän niin kuin sanoa sen asian, joka minua harmittaa, etten 
sano takanapäin, vaan yritän sanoa sen asian. Yritän muotoilla ja sanoa sen 
asian niin kuin…, miten minä näkisin sen asian: asia on näin. 

Yksinkertainen elämä ja pienet asiat tyydyttävät aitoa ihmistä

Kai silloin, kun asiat ovat mukavasti, niin minä varmaan olen tyytyväinen. Ei 
sen ihmeellisempää. 

Tyytyväinen pienistä asioista. Ei minulla mitään ihmeellisiä, isoja asioita tar-
vitse olla. 

Vapaamuotoisuus on yksi hänen piirteensä. Se voi näkyä pukeutumisessa, tietynlaisiin 
tilanteisiin osallistumisena tai tietynlaisten työtehtävien valinnassa.

Aito ihminen ei ole materialisti. Materiaaliset arvot eivät ole etusijalla elämässä. Rahaa on 
hyvä olla sen verran, että saa ruokaa sekä muuta elämässä tarpeellista. Maailmanmenon 
kaupallistuminen on aidon ihmisen mielestä huono asia. Ihmisille tarjotaan tavaraa os-
tettavaksi ja tavaroita ostetaan, vaikka tarvetta ei olisikaan. Hän on sitä mieltä, että ra-
halla ei saa kaikkea. Esimerkiksi terveyttä ei saa rahalla. Rahan vuoksi ei kannata uhrata 
perheen hyvinvointia. Elämän rikkaus ei ole mitattavissa rahassa. Elämänkokemus ja 
erityisesti menetykset ovat tehneet rahan toissijaiseksi asiaksi elämässä.

Joskus hankin jotakin (merkki) kalusteita ja (merkki) astioita ja muita, mutta 
että en varmaan nykyään enää sitten jotenkin. Jotenkin arvostan enempi ih-
missuhteita kyllä. 

Aitous ihmisenä johtaa pohtimaan yhteiskunnan ja luonnon suhdetta. Tämän hetken yh-
teiskuntateoriassa yhteiskunnan luontosuhde on kriisiytynyt. Kulttuuri ja luonto on ym-
märretty vastakkaisiksi ja aidon alkuperäisen ihmisyyden on ajateltu tukahtuvan yhteis-
kunnan lainalaisuuksista ja säännöistä. Sosiologisessa tutkimuksessa ruumiillisuuteen 
liittyvien ilmiöiden tutkiminen (esim. seksuaalisuus, syöminen, alkoholin käyttö) halu-
taan erottaa luonnontieteistä. Yhteiskuntapoliittinen keskustelu, jota on käyty elämänta-
vasta ja hyvinvoinnista on myös erotellut luonnon ja kulttuurin. Modernien elämänta-
paliikkeiden ajattelun taustalla on valistuksen ajan uusstoalaisuus eli oppi luonnollisesta 
hyvästä elämästä. ”Luonnollisten tarpeiden teoria ei individualistisessa ja moniarvoises-
sa nyky-yhteiskunnassa ole mahdollinen, mikä ilmenee esimerkiksi alkoholipoliittisen 
kontrollijärjestelmän hajoamisena.” Tilalle on tullut ei-normatiivinen ja suhteellisuutta 
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painottava hyvinvointikäsitys. Tavoitteena on ikävien asioiden minimoiminen. Tärkeää 
yhteiskunnan valtajärjestelmälle ei ole ihmisten tapa elää. Tärkeää on se, miten ihmisten 
toiminnan seuraukset koskevat toisten ihmisten velvollisuuksia ja oikeuksia. (Sulkunen, 
2002, 20–21.)

Globalisoituneessa yhteiskunnassa ei ole enää koskematonta luontoa eikä myöskään 
aitoa, luonnollista ihmiselämää. Ihminen joutuu monenlaisten moraalisten kysymysten 
eteen arkipäivän ratkaisuissaan, koska luonto (ja koko elämä) on kokonaan moralisoitu-
nut. Sulkunen (2002, 22) esittää esimerkkinä sikiöseulonnat ja luomuruuan luonnon ja 
kulttuurin sekoittumisesta. Ensimmäisessä tapauksessa pohditaan syntymättömiä lapsia 
koskevia valintoja ja jälkimmäisessä teollisesti valmistettuja luomutuotteita. Ilmavasti 
elävä, joka on aito ihmisenä, pohtii näitä kysymyksiä ja valitsee mielestään luonnol-
lisimman vaihtoehdon. Tämän tutkimuksen näkökulmasta on mielenkiintoinen myös 
jatkuvan toimintamallin käsite (engl. habit). Tämän käsitteen mukaan ”voimme toimia 
ymmärrettävästi ja myös rationaalisesti antamatta toiminnallemme tietoisesti ilmaisuja 
ja olemalla siitä kielellisesti tietoisia, pelkästään noudattamalla vakiintunutta toiminta-
mallia.” Esimerkiksi voidaan ottaa liikkuminen liikenteessä. Noudatamme sääntöjä ja 
olemme sosiaalisia, mutta se tulee tietoiseksi vasta, kun tapahtuu jotain epätavallista. 
Tällöin ei edellytetä ehdotonta rajaa ”kielelliseksi oletetun kulttuurin ja ei-kielelliseksi 
oletetun luonnon välillä”. (Sulkunen, 2002, 23.) Jatkuvan toimintamallin käsitteen mu-
kaan jokainen ihminen on suhteessa luontoon aidolla tavalla. Ilmavasti elävän aitous 
ihmisenä ei ole mitään syvällisesti pohdittua aatteellista yhteyttä luontoon, vaan jollain 
tavalla mutkatonta ihmisenä olemista omana itsenä osana tätä maailmaa.

Elämän jatkoa ajatellen ilmavasti elävällä ei ole erityisiä toiveita. Hän ei odota paljon 
tulevaisuudelta. Hänellä ei ole suuria unelmia tai haaveita. Hän on odottavalla kannalla 
ja luottavainen tulevaisuutta pohtiessaan.

Tulevaisuuteen luottavasti suhtautuvat toimivat tavoitteellisesti, koska he ajattelevat, 
että heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä kulkuun ja siten tulevaisuuteensa 
(Järvinen 1999, 145–149, 159; ks. myös Rubin 1995, 17). 

5.2.3 Elämänmyönteinen 
Elämänmyönteisellä on kokemuksia myönteisestä lapsuudesta. Hän suhtautuu myöntei-
sesti elämään ja kiintymyssuhteet ovat hänelle tärkeitä. Hän hyväksyy elämän sellaise-
naan. Usko hyvään tulevaisuuteen kantaa häntä ja on hänen tavoitteensa.

Kokemukset myönteisestä lapsuudesta ovat hyviä muistoja ja myönteisiä lapsuuden-
ajan ihmissuhteita. Kokemukset myönteisistä ihmissuhteista kuvataan perheeseen liit-
tyviksi. Suhteet vanhempiin ovat elämänmyönteisellä ihmisläheisellä aina olleet hyvät. 
Parhaimmillaan ne ovat ystävälliset ja rakkaudelliset. Vanhempi saattaa olla positiivinen. 
Tämä ilmenee hauskuutena, leppoisuutena ja leikkisyytenä. Siitä seuraa, että elämä on 
myönteistä. Elämänmyönteinen saa tukea vanhemmilta ja isovanhemmilta. Vanhempi 
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tukee väsymättä. Jokin kielteinenkin piirre, esimerkiksi vanhemman alkoholin käyttö, 
saattaa olla vähemmän haitallinen asia, kun vanhempi kuitenkin on myönteinen lasta 
kohtaan. 

…ja sitten se, että välttämättä ei aina ollut sillä tavalla taloudellisesti kaikkea, 
mitä keksi toivoa, että olisi saanut, mutta että tuota äiti jaksoi kuunnella.

Vanhemman tuki saattaa ilmetä hyvin tarkkana lapsen elämän seuraamisena ja vaarakoh-
dissa puuttumisena.

Hyvät muistot lapsuudesta – ihmissuhteiden lisäksi – ovat moninaiset. Lapsuus muis-
tetaan onnellisena aikana. Koti on ilmapiiriltään hyvä. Siihen kuuluvat rakkaus ja hy-
väksyminen. Vanhemman jatkuva läsnäolo kotona on yksi myönteisyyttä lisäävä tekijä. 

…se oli semmoinen rakastava ja hyväksyvä ilmapiiri ja tosiaan, että niin sieltä 
se varmaan on peräisin se, että minun niin kuin on helppo erilaisten ihmisten 
kanssa tulla juttuun… 

Kotona ei tarvitse pelätä. Lapsuuden rikkaus ei ole materiaalista vaan henkistä. Kuria on, 
mutta se on lempeää tai muuten oikeudenmukaiseksi koettua. Vanhempien kontrollointi, 
järjestyksen pitäminen ja satunnaiset rangaistuksetkin koetaan hyvinä, kun ne ovat oi-
keudenmukaisia.

Että vaikka ei meillä niin kuin ankara kasvatus ollut, mutta kuitenkin, että saa-
tettiin joutua nurkkaan seisomaan… 

…itse minä ne (rangaistukset) uhmalla tavallaan niin kuin hankin. 

Lapsuus on sosiaalinen. Siihen kuuluu paljon sosiaalista olemista ja tekemistä. 
Kavereiden ja sisarusten kanssa pelataan ja leikitään paljon. Heidän kanssaan myös rii-
dellään ja otetaan toisistaan mittaa. Lapsena isossa perheessä kasvaessa kehittyy sosi-
aalisuus. Vanhemman tai jonkun muun aikuisen hyvä esimerkki kannustaa eteenpäin ja 
suuntaa elämän valintoja myönteisesti. Ihmiset kuvataan parhaaksi asiaksi lapsuudessa. 
Lapsuus on osa tavallista elämää. Se on sellaista kuin se keskimäärin muissakin kodeissa 
on samoina vuosikymmeninä. 

… ja sitten just [aikuinen ihminen] esimerkillään näytti, että oman perhe-
piirinkin ulkopuolella, jos huomaakin, että joku tarvitsee apua niin, että sitä 
ollaan valmiita antamaan, huomataan, että lähimmäinenkin. Kyllähän minä 
tietysti omalla… ehkä siitä jotain on minullekin siirtynyt…

Myönteistä lapsuutta ja sen positiivisia seurauksia lapsen tulevaisuudelle voidaan sel-
vittää sosiaalisella pääomalla. Sosiaalinen pääoma ylittää tieteiden väliset raja-aidat. Se 
on tullut tieteellisissä teksteissä esille muun muassa sosiologiassa, tilastotieteessä, kas-
vatustieteessä, terveystieteissä, taloustieteessä ja psykologiassa. (Iisakka, Alanen 2006, 
7–8; Pulkkinen 2002, 36–44.) Sosiaalisen pääoman käsite liittyy sosiaalisen rakenteen 
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yhteisöllisiin piirteisiin ja sillä ajatellaan olevan jokin tuotos. Luottamukselliset suh-
teet ja verkostoituminen sekä vastavuoroisuus ovat sitä keskeisesti kuvaavia käsitteitä. 
Verkostoituminen ei siis yksin riitä, vaan yhteydenpidon tulee olla aitoa kanssakäymis-
tä. Parhaimmillaan sosiaalinen pääoma voi edistää yksilön ja yhteisön tavoitteellista ja 
taloudellista toimintaa. Sen ajatellaan vaikuttavan hyvinvointia, yhteiskunnan suoritus-
kykyä ja taloudellista kehitystä edistäen yhdessä fyysisen pääoman, luonnonvarojen ja 
inhimillisen pääoman (yksilöiden osaaminen) kanssa. (Ruuskanen 2000, 93–118; 2001.) 
Hyyppä (2002, 50, 157–168) määrittelee sosiaalisen pääoman: ”yhteiskunnan sosiaali-
siin rakenteisiin juurtuneita normeja ja sosiaalisia suhteita, jotka antavat ihmiselle mah-
dollisuuden koordinoida toimintaansa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi”. Se on 
hänen mukaansa lähellä yhteisöllisyyttä. Sen perusta luodaan varhaislapsuudessa.  

Pelkonen ja Pulkkinen (Pulkkinen 2002, 36–47, 131) ovat kehitelleet käsitteen sosiaa-
linen alkupääoma. Sosiaalisen alkupääoman lapsi saa ympäröivästä yhteisöstä ja tämän 
yhteisön välisistä suhteista. Hänessä itsessään sitä ei automaattisesti ole, vaan se omak-
sutaan aktiivisesti kasvatuksessa tai passiivisesti ympäristövaikutuksista. Sosiaalisen 
alkupääoman kolme aluetta ovat arvot ja normit, yhteisön tuki sekä luottamus. Se, 
millaisia kokemuksia lapsella on kasvuympäristössään, vaikuttaa hänen mahdollisuu-
teensa kartuttaa kulttuurista pääomaa (esim. tietoja, taitoja, moraalista luotettavuutta). 
Kulttuurisen pääoman ominaisuuksista riippuvat hänen kykynsä luoda sosiaalisia ver-
kostoja, luottamuksellisia ihmissuhteita ja arvojärjestelmä (=sosiaalinen pääoma). Näin 
hänen ”kulttuurinen ja sosiaalinen pääomansa karttuvat vastavuoroisesti, ja suotuisissa 
oloissa kasvun suunta on yksilön ja yhteisön yhteinen hyvä.” Kootusti voi sanoa, että 
lapsen saama yhteiskunnan perusarvojen mukainen sosiaalinen pääoma edistää hänen 
mahdollisuuksiaan kehittyä elämässään siten, että hän kykenee tasapainoisiin suhteisiin 
ympäröivän maailman kanssa. 

Tutkimustulosten mukaan äidin ja isän hyvä parisuhde, isän hyvä suhde lapseen sekä äi-
din huolehtivaisuus luovat pohjan lapsen kehitykselle luottavaiseksi aikuiseksi. Lisäksi 
vanhempien käyttämät kasvatuskeinot vahvistavat lapsen vanhempiaan kohtaan tunte-
maa luottamusta. Kolmanneksi, jos äidin ja isän alkoholinkäyttö on kohtuullista, lapsella 
on parempi mahdollisuus luottaa heihin. Mikäli vanhempien tuki ei ole riittävää, voi 
lapsi saada sitä myös kodin ulkopuolelta (esim. isovanhemmat). (Pulkkinen 2002, 131.)

Lapselle on tärkeää, että hän voi elää vuorovaikutuksessa vanhempiensa kanssa. Pelkkä 
aikuisen passiivinen läsnäolo ei ole riittävää. Lapsi saa vaikutteita ympäristöstä ja omal-
ta osaltaan myös muovaa ympäristöä. Vuorovaikutus lapsen kanssa tulisi olla lapsiläh-
töistä. Aikuinen ymmärtää tällaisessa vuorovaikutuksessa lapsen kulloisenkin kehitys-
vaiheen merkityksen. Tämä näkyy muun muassa sopivien tavoitteiden ja rajoitteiden 
asettamisessa. (Pulkkinen 2002, 141.)

Toinen tapa tarkastella lapsen myönteisiä elämän lähtökohtia on Bowlbyn kiinty-
myssuhdeteoria. Lähtökohtana on ajatus siitä, että jo aivan pienenä lapsi on aktii-
vinen kontaktinotossaan. Hän haluaa kiinnittyä hoitajaansa ja nimenomaan jonkun 
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vaaratilanteen uhatessa hän haluaa kiinnittyä erityisen voimakkaasti. (Hautamäki 
2001, 21–22.) Lapsen ja aikuisen suhde voidaan ajatella organisoituneeksi systee-
miksi. Systeemi aktivoituu turvallisuuden tunteen laskiessa tietyn kynnysarvon alle. 
(Sinkkonen 2003, 93.) Tyypillisiä kontaktinottotapoja ovat ”imeminen, katsekontakti, 
hymy, itku, jäljittely, ääntely, jokeltelu, seuraaminen, syliin pyrkiminen ja kiinni tar-
raaminen” (Hautamäki 2001, 22).

Kiintymyssuhde on joko turvallinen tai turvaton. Turvaton kiintymyssuhde voi olla jä-
sentynyt (välttelevä) tai ristiriitainen (ambivalentti)/vastusteleva. (Ainsworth, Blehar, 
Waters, Wall 1978, 310–322; Broberg, Almqvist, Tjus 2005, 129–131; Sinkkonen 2003, 
95–96.) Näiden lisäksi Main ja Solomon (1986) esittävät, että on neljäskin tapa kiintyä 
eli on jäsentymätön kiintyminen, joka perustuu pelolle (Broberg ym. 2005, 131–133). 
Jos lapsen kiintymyssuhde on turvallinen, kykenee hän vapaammin tutkimaan ympäril-
lä olevaa maailmaa kuin turvattomasti kiintynyt. Äidin (tai muun huoltajan) tukemana 
lapsella on pyrkimys ja mahdollisuus koota itsensä.(Hautamäki 2001, 24.) Lapsi saa 
kokea äidin rakkauden ja ymmärretyksi tulemisen (Broberg ym. 2005, 126). Itsensä ko-
koamiseen kuuluu jatkuvuuden tunteen ylläpitämisen lisäksi mahdollisuus hyvänolon ja 
merkityksellisyyden kokemukseen itseään kohtaan suhteessa muihin (Hautamäki 2001, 
24). Kiintymyssuhteiden voidaan nykytiedon mukaan olettaa olevan universaaleja, kos-
ka kulttuurien välinen tutkimus ei ole voinut toisinkaan vielä osoittaa. (Van Ijzendoorn, 
Sagi 1999, 731.) Elämänmyönteisellä, jolla on myönteisiä kokemuksia lapsuudesta, on 
ollut tämän teoreettisen tiedon (sosiaalinen alkupääoma ja turvallinen kiintymyssuhde) 
mukaan hyvät edellytykset tasapainoiseen kehitykseen. 

Myönteinen suhtautuminen elämään on ensinnäkin tyytyväisyyttä omaan elämään ja ih-
missuhteisiin. Osalla on kokemus, että elämä on mennyt hyvin. Hyvin meneminen on 
osalle sitä, että elämä on ollut tasaista ja hän ei ole mielestään kokenut kriisejä. Hänellä 
ei ole valittamista. Tavallinen elämä voi riittää hänelle, vaikka joidenkin ulkopuolisten 
mielestä se voi olla yksitoikkoista. Hän käyttää termejä: leppoisa, hauska, onnellinen ja 
tyytyväinen kuvatessaan elämänsä eri puolia. Toisella osalla, joka on kuitenkin myös 
tyytyväinen elämäänsä, on kokemusta elämän raskaudesta. Tällöin vertailu toisiin ihmi-
siin helpottaa tai sitten voi nähdä oman elämänsä etuoikeutena.

(kuvaa raskaita kokemuksia, joita on ollut myötäelämässä), niin usein ajatte-
lee, että tämä on ollut elämän aitiopaikka: on ollut kokemassa kaikenlaista, 
vaikka kyseessä olevia asioita ei ole tarvinnut kokea henkilökohtaisella tasolla. 

Tyytyväisyys ihmissuhteisiin näkyy, kuten on kuvattu luvussa 5.2.1. rakentavan tyy-
pin ominaisuuksia kuvattaessa kohdassa sosiaalisesti kyvykäs. Hänellä on positiivinen 
lähtökohta-asenne elämään. Hän haluaa ihan tietoisesti etsiä positiivisia asioita ja jät-
tää huonojen asioiden miettimisen. Hän luottaa ihmisiin negatiivistenkin kokemusten 
jälkeen. Hän ei näe ihmisiä pahoina. Vaikeidenkin elämänkokemusten jälkeen hän voi 
nähdä asian niin, että hän selvisi vähällä tai että parempaa on tulossa.
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Vahvuutenani pidän myös lujaa luottamusta siihen, että… jos tänään ovat asi-
at huonosti, voi huomenna tai ensi viikolla olla ilon päivä elämässä.  

Myönteiseen elämänasenteeseen kuuluvat myös valmius ja halu kasvaa ihmisenä. 
Elämänmyönteinen arvostaa omien rajojen ja tyylin löytämistä sekä kunkin omaa tapaa 
tehdä työtä. Toimintaansa hän korjaa saamansa palautteen mukaan. Hän joko pyytää 
palautetta suoraan tai sitten hän tekee havaintoja toisten toiminnasta ja puheista käyttäen 
sitten näitä palautteena. Myös monipuoliset elämänkokemukset auttavat kasvamaan ih-
misenä ja joskus pysäyttävätkin rajuudellaan. 

Hänen positiivisuutensa on myös joskus mukavuudenhaluisuutta. Hän nauttii elämästä 
järjestäen itselleen myönteisiä kokemuksia. Nämä kokemukset voivat liittyä esimerkiksi 
ystäviin, ruokaan, ostamiseen sekä liiallisten ja ylimääräisten haasteiden välttämiseen. 
Hän on myös esteettinen ihminen, joka nauttii kaikesta kauniista.

…, jos haasteita olisin halunnut lisää, niin en minä enää tässä työssä olisi. 
…kyllä minä olisin ihan jossain muualla … Ei, mukavuudenhalua pitää aina 
välillä olla. 

Tyytyväisyyttä on tutkittu monella eri tieteenalalla. Martikainen (2006, 24–29) on väi-
töskirjansa teoreettisessa osassa selvittänyt tyytyväisyystutkimuksen eri suuntauksia. 
Tutkimussuuntaukset ovat jaettavissa viiteen luokkaan: filosofinen, psykologinen, sosiolo-
ginen, taloustieteellinen ja terveystieteellinen. Sosiologinen suuntaus on modernin tyyty-
väisyystutkimuksen uranuurtaja. Ensimmäiset tällaiset tutkimukset tehtiin Yhdysvalloissa 
vuonna 1957. (Martikainen 2006, 27; Ojanen 2007, 1.) Suomalaiset sosiologit alkoivat 
tehdä onnellisuustutkimuksia 1970-luvulla. Allardt (1976, 32–49) lähestyi subjektiivista 
onnellisuutta ja hyvinvointia pohtimalla niitä elintason (having), yhteisyyssuhteiden (lo-
ving) ja itsensä toteuttamisen (being) käsitteillä. Terveystieteellinen onnellisuustutkimus 
on lähes yhtä vanhaa. Sosiologit selvittivät myös mielellään onnellisuuden ja mielenterve-
yden suhdetta. Vanhinta elämäntyytyväisyyden ja onnellisuuden tutkimusta on filosofinen 
suuntaus. Monet filosofit pitävät onnellisuuden tavoittelua elämän päämääränä. Toiset fi-
losofit taas pitävät sitä ongelmallisena, koska henkilökohtaisen onnellisuuden saavuttami-
nen voi aiheuttaa kärsimystä jollekin toiselle. Lisäksi ihminen ei tiedä, ovatko asiat, joita 
hän tavoittelee, todella niitä, jotka tekevät hänet onnelliseksi. Psykologinen onnellisuus-
tutkimuksen suuntaus selvittää itsetunnon ja identiteetin tai persoonallisuuden piirteiden 
ja tyytyväisyyden keskinäisiä suhteita. Taloustieteellinen onnellisuustutkimus on uutta. 
Onnelle voidaan laskea näennäinen hinta, mutta taloustieteilijät eivät kuitenkaan usko, että 
taloudellinen hyvinvointi kykenisi olemaan vaihtoehto tyydyttäville ihmissuhteille ja työs-
tä saataville onnistumisen kokemuksille. (Martikainen 2006, 24–29.) Tässä tutkimuksessa 
esitettyjä tuloksia elämäntyytyväisyydestä voisi lähestyä oikeastaan kaikkien muiden pait-
si taloustieteellisen lähestymistavan kautta. 

Toiseksi, onnellisuus voidaan nähdä tutkimuksissa joko subjektiivisena tai objektiivi-
sena ilmiönä. Objektiivisen näkökulman edustajat olettavat, että onnellisuutta tuottavat 
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tekijät ovat kaikille samat. Se, miten onnellinen ihminen on, riippuu siitä, miten kukin 
ihminen kykenee saavuttamaan ”tavoittelemisen arvoisia elementtejä”. Subjektiivisen 
näkökulman edustajat eivät mitätöi objektiivista näkökulmaa, mutta he pyrkivät sel-
vittämään erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä ja eri elämänvaiheissa ”rakennettavaa 
onnea”. (Martikainen 2006, 29; ks. Ojanen 2007, 2.) Tässä tutkimuksessa onnellisuus 
ja sen lähikäsite tyytyväisyys nähdään subjektiivisena ilmiönä. Kyse on erilaisissa tilan-
teissa rakennetuista onnen ja tyytyväisyyden kokemuksista, jopa raskaita kokemuksia 
läpi käyneet ihmiset voivat kokea onnea ja tyytyväisyyttä.

Elämänmyönteiselle kiintymyssuhteet ovat tärkeitä. Hänelle ovat tärkeitä yleises-
ti ihmissuhteet ja eläimet. Erityisen tärkeitä siinä ohessa ovat perhe ja lähisuhteet. 
Ihmissuhteiden tärkeyttä hän kuvailee siten, ettei ihminen tule toimeen ilman toisia ih-
misiä vaan me ihmiset tarvitsemme toisiamme. Sosiaaliset suhteet ovat voimavara ja 
erityisesti pitkäaikaiset suhteet. Pitkäaikaisissa ihmissuhteissa toisen rinnalla kulkemi-
seen voi luottaa ja olla turvallisesti erimielisyyksistä huolimatta. Ihmissuhde ei perus-
tu mihinkään aineelliseen, vaan itse toinen ihminen on tärkein. Esimerkiksi läheisel-
le ei korvata yhdessäoloa rahalla tai muulla aineellisella, vaan hänelle annetaan aikaa. 
Eläinkontaktit voivat olla myös tärkeitä. Ihmisellä on tällöin hänen mielestään hyvä olla 
kotieläin. Eläimet ovat perheenjäseniä. Tällöin perheen ihmiset ovat kiintyneitä eläimiin 
ja päinvastoin. Eläimistä luopuminen ei ole helppoa.

Lähisukulaiset ovat tärkeitä. Hänellä on hyvät ja kiinteät suhteet lähisukuun ikävaiheesta 
riippumatta. Jo lapsena vanhempien ja sisarusten kanssa on ollut hyvät välit.

Sillä tavalla, että meillä oli sisarusten kanssa hyvät välit, että minä en muista, 
että meillä olisi koskaan ollut sellaista niin kuin jotkut sisarukset tappelee hir-
veästi … ei ainakaan mieleen jäänyt. 

Välit säilyvät vanhempiin ja sisaruksiin hyvinä. Aikuisena vanhempien luona käydään 
säännöllisesti. Heille soitellaan paljon, etenkin jos he asuvat etäällä. Sisarusten kanssa 
vietetään yhteistä aikaa. Joillekin sisaruksista on tullut läheisiä ystäviä, joiden kanssa 
voi jakaa asioita.

Puhelinyhteys (vanhempiin) on varmaan pari-kolme kertaa viikossa. 

Tärkein asia on oma ydinperhe ja siinä sekä puolison että lasten kanssa toimeen tu-
leminen. Isyys, äiteys ja isovanhemmuus ovat tärkeitä asioita ja niihin suhtaudutaan 
vastuullisesti. Jostakin voi tuntua, että elämässä ei olisi mitään, jos ei olisi perhettä. 
Tasapainoinen suhde puolisoon ja lapsiin toimii. Puoliso nähdään realistisesti omine 
ominaisuuksineen. Lapsensa elämänmyönteinen tuntee hyvin ja rakastaa heitä ehdoitta. 
Hän antaa lapsilleen aikaa säästelemättä. Perheen kanssa kokonaisuutenakin liikutaan 
paljon yhdessä. Perhekuvio tuo iloa, mutta vaatii joskus haasteisiin vastaamista.

Minä en ole yksin onnistunut erityisen hyvin uusperheen kasaamisessa ja toi-
minnassa, mutta koko perhe on. 
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Läheisten menettämiset ovat pysäyttäneet ja oman elämän asioita on joutunut asetta-
maan uuteen tärkeysjärjestykseen.

…, mutta koen kyllä ihmissuhteiden tärkeyden, että ehkä sillä tavalla niin kuin 
jotenkin materiaali – menettänyt merkityksensä. 

 Aikuisten kiintymystyylien muodostumiseen vaikuttavat heidän suhteensa lapsina var-
haislapsuuden tärkeisiin ihmisiin. Myönteiset ja kielteiset kokemukset muokkaavat hä-
nen käsityksiään itsestään ja toisista ihmisistä. Tosin elämän varrella saadut kokemukset 
saattavat muokata kiintymystyylejä edelleen. Suhde sellaiseen, jolla on toimiva(mpi) 
kiintymystyyli, voi muuttaa kiintymystä turvallisemmaksi. Myös terapiassa kiinty-
mystyyli voi muuttua. (Männikkö 2001, 124.) Kiintymystyyli voi siis olla turvalli-
nen tai turvaton. Turvattomasti kiintynyt voi olla takertuva, itseriittoinen tai pelokas. 
(Bartholomew, Horowitz 1991, 226–244.) Turvallisesti kiintynyt on itsevarma, ystä-
vyyssuhteet toimivat ja hän sitoutuu parisuhteisiin (Bartholomew ym. 1991, 229–244).  
Männikön (2001,123–124)  tutkimuksessa he ovat ulospäin suuntautuneita, sosiaalisia ja 
heillä on hyvä psykososiaalinen toimintakyky. Vastaavasti turvattomilla on monenlaisia 
ongelmia (psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia). Hyvinvointi näkyy turvallisesti kiintyneil-
lä esimerkiksi lämpimyytenä, avoimuutena ja yhteiskunnan normeihin sopeutumisena. 
Heillä ei ole persoonallisuudessaan haavoittuvuutta millään osa-alueella. Turvallinen 
kiintymystyyli on voimavara, joka auttaa ihmistä ”selviämään nykyisen elämänmenon 
heille asettamista haasteista ja paineista eri elämänalueilla”. Myönteisesti elämään suh-
tautuva on kiintynyt turvallisesti ja kiintymyssuhteet ovat hänelle nimenomaan voimava-
ra. Ihmis- ja eläinsuhteilla ei ole välinearvoa, vaan ne ovat elämän kannattelevia asioita.

Elämänmyönteiset hyväksyvät elämän sellaisenaan. Kuvaukset sisältävät syviä elä-
mänkokemuksen tuomia elämänviisauksia. Ne sisältävät myös ajatuksia elämän reali-
teetteihin tyytymisestä, ei stressaantuvasta elämänasenteesta ja ajautumisesta tulevaan. 
Elämänkokemuksen tuomaa viisautta kuvataan esimerkiksi elämän arvokkuuden ja ter-
veyden lahjan pohtimisessa. Lisäksi se näkyy oman elämän avartamisena oman itsen 
ulkopuolelle ja asioiden katsomisena laajemmasta näkökulmasta kuin vain ihan lähelle. 
Omaa vastuullisuutta omasta elämästä ja ratkaisuista tuodaan myös esille.

Elämän realiteetteihin tyytyminen tulee kuitenkin eteen, vaikka tiettyyn rajaan asti us-
kotaan, että ihminen voi vaikuttaa ja hänen pitääkin yrittää vaikuttaa elämäänsä. Oma 
luonne ja ulkoisen maailman realiteetit ovat joskus rajoitteena. Elämä vain joskus on 
sitä, mitä se on. On mentävä eteenpäin niillä edellytyksillä ja voimilla, mitä itse kunkin 
elämässä on. Elämä voi kuitenkin olla hyvää ja tasapainoista. Myönteisesti elämään suh-
tautuva ei jää pohtimaan vanhoja asioita, pettymyksiä tai tekemättömiä tekoja.

…kaikki ratkaisut on tehty niillä tiedoilla, mitkä sillä hetkellä on ollut olemas-
sa, että en minä jää harmittelemaan sitä… En minä jää jälkikäteen pohtimaan 
asioita. 
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Hän ei ole stressaantuva ihminen. Hän ei murehdi samaa asiaa montaa päivää eikä ajat-
tele asioista raskainta puolta. Hänellä on hyvä paineensietokyky. Joissain tilanteissa hän 
kokee positiivisen sävyistä ajautumista tulevaan elämänsä isohkoissakin ratkaisuissa. 
Hän ilmaisee asian tällöin termein ”itsestäänselvyys”, ”sattumanvarainen”, ”sattuman-
kauppaa” ja ”ei tietoista”. 

Usko ja toivo hyvästä tulevaisuudesta luonnehtivat elämänmyönteisen ajatuksia tulevas-
ta elämästä. Hän luottaa tulevaisuuteen ja on toiveikas. Hänen tavoitteenaan on hyvä elä-
mä. Luottavaisuus tulevaisuuteen tarkoittaa päivä kerallaan elämistä. Elämä on hänelle 
tässä ja nyt. Nyt pitää elää ja toteuttaa asioita eikä kannata sitten jälkikäteen haikailla ja 
lopulta katkeroitua, kun ei saanut mitään tehtyä. Vielä luottavaisuus voi olla luottamusta 
siihen, että konkreettinen arjen asiakin järjestyy ja näin siitä ei kannata huolehtia etukä-
teen. Hän on toiveikas kriisitilanteessa, että elämä muuttuu hyväksi.

Tavoitteena on hyvä elämä, joka on tasapainoista ja elämäntäyteistä. Ajatuksena on, että 
elämä ei olisi tyhjänä oleilua ja vain kohti kuolemaa siirtymistä. Tasapainoinen elämä ei 
ole ainoastaan myönteisiä asioita.

Tavoittelemisen arvoista on myös tasapainoinen elämä, jossa on sopivasti va-
loa ja varjoja, iloa ja surua – sitä elämän rikkautta, jota ei voi rahassa mitata. 

Hyvä tasapainoinen elämä on myös liiallisen stressin välttämistä. Siihen kuuluu elämän-
tyyli, jossa ehkäistään minän tuhoaminen liialla työllä ja murehtimisella.

Mäkikangas (2007, 40, 49–51) on tutkinut positiivisen psykologian näkökulmasta ih-
misen hyvinvointia ja terveyttä. Keskeisin tavoite oli tutkia yksilöllisten voimavarojen 
pysyvyyttä ja keskinäistä korrelaatiota aikuisena. Tutkimuksen tulokset ovat saman-
suuntaisia kuin mitä elämänmyönteisestä tässä tutkimuksessa kuvataan. Tutkimuksen 
mukaan korkea itsearvostus, optimismi ja koherenssin tunne näyttävät ilmenevän yh-
dessä. Korrelaatio korkean itsearvostuksen ja korkean optimismin välillä havaitaan.  
Myönteinen elämänasenne oli yhteydessä elämän tyytyväisyyteen monilla elämän alu-
eilla (vapaa-aika, työ, ammatinvalinta, asuminen, toimeentulo). Aikuisiän optimistisuu-
den takaa löytyy lapsilähtöinen kasvatus ja hyvä koulumenestys. Elämänmyönteisyys 
todettiin melko pysyväksi aikuisiässä eli tulevaisuuteen suhtauduttiin luottavaisesti. 
(Mäkikangas 2007, 40, 49–51.)

5.2.4 juureva realisti 
Juurevalla realistilla on haastavia lapsuudenkokemuksia. Hän on rajallisuutensa myön-
tävä ja hänellä on elämässään tukipilareita. Elämää luonnehtii vahvasti asioihin paneu-
tuminen. Tulevaisuutta pohtiessaan hän nimeää konkreettisia toiveita.

Haastavia lapsuudenkokemuksia ovat lapsena otettu erityinen vastuu sekä työstetyt, ra-
joittavat lapsuudenkokemukset. Vastuun ottaminen lapsuudenperheessä syntyy perheen 
erityistilanteesta. Perheessä voi olla paljon lapsia, sairautta tai vammaisuutta. Vastuun 
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ottaminen on huolehtimista, hoitamista ja mallina olemista. Se on ajoittain raskasta, 
mutta tuntuu kuuluvan asiaan eikä sitä vastaan kapinoida. Joskus tähän voi liittyä tietoi-
nen kiltin ja harmittoman roolin ottaminen, jottei aiheuttaisi lisävaivaa, kun perheessä 
on muutenkin hankalaa.

… minun sitten piti olla tällainen tavallaan malli, että josta sisarukset katsoi-
vat, että miten toimitaan missäkin tilanteessa. 

Lapsuuteen liittyy rajoittavia kokemuksia, jotka on sittemmin työstetty. Tällainen ko-
kemus voi olla vanhemman persoonaan liittyvä uhkaavuus, jolle lapsi kuitenkin saa se-
lityksen. Toisesta vanhemmasta on turvaa. Kodin aineellinen puute voi vaikuttaa myös 
jokapäiväiseen elämään, mutta kompensoituu kodin hyvällä ilmapiirillä. Koulussa koet-
tu negatiivinen kohtelu vaikuttaa pitkään, mutta sitäkin helpottavat oma sisukkuus, saatu 
tuki ja asian selviäminen. Myös varhainen eroon joutuminen perheestä on vaativa koke-
mus. Kaikissa edellä luetelluissa on kuitenkin jokin selviytymistä edistävä asia, johon 
lapsi voi tarttua.

Jähi (2004, 119–129, 171) on tutkinut psyykkisesti sairaiden vanhempien lasten lapsuu-
denkokemuksia. Haastatteluhetkellä jo aikuisia olevien lasten kertomuksissa ”kysymys 
psyykkisen sairauden merkityksestä ja kysymys selviytymisestä kietoutuvat toisiinsa”. 
Joku kokee löytävänsä elämäänsä ymmärtämyksen ja hyväksymisen vanhemman sai-
rauden aiheuttamasta elämän määräytymisestä tietynlaiseksi tai joku kokee olevansa 
lapsesta asti selviytyjäluonne. Selviytyminen ilmenee myös hyvin monilla henkilökoh-
taisena rakentumisena ehjäksi ihmiseksi. Itäpuisto (2005, 97–99) pohtii myös lasten sel-
viytymistä ja pitää selviytymiskäsitettä ongelmallisena. Hänestä ei pitäisi ajatella sel-
viytymistä vain siitä näkökulmasta, että lapsesta tulee selviytynyt aikuinen. Asiaa tulisi 
tarkastella myös lapsena olemisen ajassa. Hän on tutkiessaan alkoholistiperheiden lapsia 
löytänyt kolme toiminnan tapaa selviytyä alkoholistivanhemman/-vanhempien kanssa. 
Nämä kolme tyyppiä ovat: itsestä huolehtiminen, vanhempien tai muiden ihmisten hoi-
taminen ja asioiden hoitaminen. Juurevan realistin kohdalla on ensisijaisesti kyse siitä, 
miten hän selviytyi siinä hetkessä lapsena. Toissijaista on se, miten hän puhuessaan liitti 
nämä selviytymiskokemuksensa myöhempään elämäänsä. Juurevalla realistilla on tässä 
aineistossa selviytymisen toimintatapoina itsestä huolehtiminen ja muiden ihmisten hoi-
taminen (vrt. Itäpuisto 2005, 97–99).

Juurevalla realistilla on elämässään kokemuksia, jotka muistuttavat häntä inhimillisestä 
rajallisuudesta. Hänellä on kokemuksia kriiseistä ja oman jaksamisen rajallisuudesta. 
Kriisejä ei ole kovin paljon, mutta osa niistä on raskaita. Niistä selviydytään kuitenkin 
hyvin.

Jaksamisen rajallisuuden kokemukset ovat uupumisen ja voimattomuuden tuntemuksia. 
Aineksia voisi olla voimakkaaseenkin kokemiseen, mutta vahvat tunteet menevät suh-
teellisen nopeasti ohi tai ne eivät kasva kovin suuriksi.
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…, että näkee, jotkut asiat pitäisi olla tällä tavalla näin, että ei voi vaikuttaa. 
… Sinulla on kuitenkin kädet sidottu. …, että tällainen asia minua harmittaa 
ihan hirveästi. 

Hänellä voi olla tilapäistä tuen tarpeen tunnetta. Hän kuvaa tilannetta siten, että välillä 
on tällaisia hetkiä. Hän tiedostaa, että elämässä on kuitenkin iloisia ja surullisia hetkiä 
vuorotellen ja toisessa tilanteessa taas, että kyse on osittain omista valinnoista. Fyysinen 
vamma ja huomattava toiminnanrajoitus vaikeuttavat elämää, mutta niiden kanssa on 
opittu elämään ja eletään rohkeasti.

Muuta rajallisuutta hänen elämäänsä voivat tuoda epävarmuuden tunteet, joihin liit-
tyvät huolestuminen eri asioista, turvallisuushakuisuus ja epävarmuus suhtautumi-
sessa vastaantuleviin asioihin. Huolenaiheet liittyvät esimerkiksi epämääräisten fyy-
sisten oireiden tunnistamiseen, menettämisen pelkoon ja läheisistä huolehtimiseen. 
Turvallisuushakuisuus voi liittyä rahaan. Ristiriitainen suhtautuminen asioihin näkyy 
esimerkiksi siinä, että hänellä on epävarmuutta, missä hän asuisi, millaisessa ammatti-
asemassa hän haluisi olla ja miten läheisiä hän haluaisi ihmissuhteiden olevan.

Juureva realisti tunnustautuu inhimilliseksi ihmiseksi. Hän tunnistaa oman inhimillisen 
heikkoutensa. Tämä näkyy voimattomuuden tunnustamisena heikkouksien voittamises-
sa sekä asioiden tekemisenä itselleen helpommaksi lopputuloksen kustannuksella.

…, mutta muuten voisin viettää varmaan paljonkin terveellisempää elämää. 

Vertaistuen juureva realisti kokee hyvänä ja hän hakeutuu aktiivisesti vertaistukiryh-
mään. Vertaistukiryhmä antaa mahdollisuuden jakaa arkipäivän ongelmia. Hän on käyt-
tänyt ammattiapua tai sanoo tarvittaessa olevansa valmis käyttämään sitä. Avun tarpeen 
myöntäminen voi olla suuri askel, koska hän on tottunut selviytymään.

…, niin minä sitten muutaman kerran kävin [terapeutti] juttusilla, että tuota 
minä sanoin, että minusta tuntuu, että minä en jaksa… 

Hän kertoo kokevansa syyllisyyttä omasta osuudestaan kriiseihinsä ja monenlaisista ar-
kipäivän ratkaisuistaan. Hän on kykenevä myös armahtamaan itseään näissä asioissa ja 
järjellisesti perustelemaan valintojaan.

Savukosken (2008, 219–220) väitöskirjassa on tutkittu anoreksiaa sairastavien selviyty-
mistä. Jokainen sairastunut käy yksilöllistä tietänsä ja sairaudesta voi selviytyä monella 
eri tavalla. Selviytymistä edistävät myönteiset elämänkokemukset, sairastuneen tuke-
minen (erityisesti ystävien ja vertaisten tuki) sekä uuden elämän, jossa on sisäistetty 
uusia ajatuksia, oppiminen. Jotta oppiminen onnistuisi, pitää oppijan ensin löytää itsensä 
ihmisenä. Tämä on ihmiselle ensisijaista ja sen jälkeen oppiminen mahdollistuu. (Ropo 
1998.) Juureva realisti kykenee katsomaan vaikeita asioita monelta näkökulmalta ja hän 
näkee myönteisenkin puolen elämästä. Hän on valmis hakemaan ja vastaanottamaan 
tukea. Pyykkö (2003, 133) löysi masentuneita ja ei-masentuneita iäkkäitä tutkiessaan 
kaksi pääkategoriaa, joista toinen lähenee juurevan realistin kokemusta elämän rajalli-
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suudesta. Keskeistä on, ettei luovuteta vaan mennään eteenpäin elämässä.  Ongelmat on 
ratkottava itse, vaikka toisiltakin otetaan tietyissä tilanteissa tukea vastaan. Ihmisellä on 
usko, että asiat selviävät niin kuin ovat ennenkin selvinneet. Kategorian nimi on: ”Aina 
on olemassa takaportti” (”There is always a loophole”).

Juurevalla realistilla on joku tai joitain tukipilareita elämässään, joiden varaan hän voi 
elämäänsä tukea. Tällaisia tukipilareita ovat kokemukseen luottaminen, uskon kohde, it-
sessään tärkeä työ, kannattelevat haaveet, materiaalinen turva, terveys ja terveelliset elä-
mäntavat. Nämä eivät ole yhteismitallisia asioita ja niiden merkitys eri ihmisillä vaihtelee.

Kokemukseen luottaminen merkitsee perinteisten arvojen omaksumista sekä kokemuk-
sen ja menneisyyden kunnioittamista. Vakaalla on perinteisiä arvoja, kuten toisten aut-
taminen, isänmaallisuus, suvaitsevaisuus, työnteko, rehellisyys ja omillaan toimeen tu-
leminen. Lisäksi hän kunnioittaa suomalaista kulttuuriperintöä ja kokeneempia ihmisiä. 
Kokeneempien ihmisten – aikuisten, kokeneempien työtovereiden, vanhempien – aja-
tuksia kannattaa kuunnella, koska heillä on elämännäkemystä.

Kokemukseen ja perinteeseen luottamista kuvaa myös Hangasmaa (2003, 77–88) tutki-
essaan maanviljelijöitä Euroopan Unionin aiheuttamien muutosten paineessa. Osa vil-
jelijöistä saa voimaa historiasta. He kokevat olevansa osa pitkää sukupolvien jatkumoa. 
Nykyiset EU-ajan vaikeudet ja yleensäkin eri aikoina vallitsevat poliittiset tilanteet aja-
tellaan yhtenä vaiheena historiassa. Perinne ja vuosisatojen viljelyketju ja sen mukanaan 
tuoma vastuu on vahvempi kuin muutosten ohimenevät tuulet. Aiempia sukupolvia ja 
heidän työnsä tuloksia kunnioitetaan. Perinne on pohja tämän päivän työlle. 

Uskon kohde on yksi juurevan realistin elämän tukipilareista. Uskon kohde on useimmi-
ten Jumala. Se on hyvin henkilökohtainen asia monelle. Jumalan johdatukseen uskotaan 
ja Häneen luotetaan. Rukoillen pidetään yhteyttä Jumalaan usein joka ilta ja erityistä 
apua Jumalalta koetaan saatavan vaikeissa elämäntilanteissa. Uskotaan myös toisten ih-
misten esirukousten kantavan omassa elämässä. Rukous tuo turvaa, rauhaa, tukea ja hy-
vää oloa. Usko voi olla lapsuudenkodin perintöä tai se voi olla myös kriittistä pohdintaa. 
Paitsi, että usko on henkilökohtaista, niin koetaan myös, että kirkko tuo elämään tiettyjä 
raameja esimerkiksi surutyössä.

… silloin (vaikeassa elämäntilanteessa) kyllä tuntui, että aamulla piti rukoilla, 
että kun saisi voimia tätä päivää varten ja illalla oli tyytyväinen, että tästäkin 
päivästä on selvitty… 

Usko voi olla myös niin sanottua sattumauskoa. Sattuma kuljettaa ihmistä eteenpäin. 
Ihminen ei voi vaikuttaa kuin pieniin asioihin elämässään. Muutoin asiat tapahtuvat 
omalla painollaan. Ihminen on myös luonnonjärjestyksen toteuttaja ja erityisesti lisään-
tyminen on yksi ihmisen elämän tarkoitus ja päämäärä.

Ylikarjula (1999, 78–89) on tutkinut ikääntyneiden tahdistinpotilaiden elämän eheyt-
tä. Kolme tekijää, jotka erityisesti helpottavat elämän eheyden löytymistä, ovat elämän 
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sisällöllinen rikkaus, toisilta ihmisiltä saatu tuki ja uskonnollisten asioiden merkitys. 
Johtopäätöksenä on, että asioiden katsominen oman perspektiivin ulkopuolelle antaa 
asioille erilaisia merkityksiä, jotka edistävät sitten elämän eheyttä. Uskonnollisuus 
on merkityksellinen arvo sairaille ja ikääntyville ja sillä on ahdistavaksi koetuissa ti-
lanteissa positiivista vaikutusta. Uskonnollisuus tuo turvallisuuden, merkityksellisyy-
den ja hallinnan tunnetta elämään. Kodin merkitys ja esimerkiksi äidin rukoukset ovat 
myöhemmin elämässä kantaneet. Lisäksi seurakuntayhteydellä on eheyttävä vaikutus. 
Teinosen (2005, 106—107, 136–137, 143) väitöskirjassa selvitetään terveyden ja us-
konnollisuuden välisiä yhteyksiä iäkkäillä. Uskonto koetaan tutkimuksessa suurimmak-
si osaksi myönteiseksi ja sillä on tukea antava merkitys elämänvaikeuksissa. Iäkkään 
lapsuus ja kaikki muutkin ikävaiheet pitäisi arvioida pohdittaessa uskonnon merkitystä. 
Jumalakuvan muodostumiseen ovat vaikuttaneet ne, jotka on lapsuudessa koettu uskon-
nollisuuden edustajina. Varsinaista kausaalista suhdetta ei tule esille, mutta ne, jotka 
osallistuvat uskonnollisiin tilaisuuksiin, pitävät suhteitaan muihin ihmisiin tyydyttäväm-
pinä kuin tilaisuuksiin ei osallistuvat. 

Työn merkitys on juurevalle realistille moninainen. Se on tärkeä osa elämää ja sisällöl-
lisesti merkityksellinen. Se on joillekin periytynyt jo lapsuudesta arvona. Työ kuvataan 
tärkeäksi, ensiarvoisen tärkeäksi ja jopa elämäntavaksi. Työn tekee mielekkääksi sen 
palkitsevuus, haasteellisuus, monipuolisuus, oman työn tuloksen näkeminen ja työpai-
kan hyvä työilmapiiri. Palkitsevalta tuntuu, kun selviää vaikeasta työtehtävästä. Nämä 
niin sanotut vaikeat työtehtävät tuovat myös haasteellisuutta. Se, että tilanteet vaihtuvat 
ja työtehtävät ovat moninaiset, tuo myös tyydytystä. Mielekäs työ ei aina edes tunnu 
vaikealta.

Tässä on haasteita ollut hirveän paljon kyllä. Aika on mennyt äkkiä. Ehkä 
sitä jossain vaiheessa on ajatellut, että ehkä sitä olisi jotakin muutakin voinut 
tehdä, mutta että voi sanoa, että ihan mukavaa, mielenkiintoista työtä on ollut 
tosi paljon. 

Hangasmaan (2003, 125) tutkimuksessa kuvataan työntekoa maaseudulla. Se on paitsi 
yksi jatkuvuutta rakentava asia, myös muulla tavoin voimavara. Voimavara työnteko on 
silloin, kun se tuottaa myönteisiä tuntemuksia. Myönteisiä tuntemuksia tuottavat mah-
dollisuus henkilökohtaiseen ajankäytön suunnitteluun ja yleensäkin itsenäinen päätök-
senteko, fyysisestä voimankäytöstä tyydytyksen saaminen ja työn tuloksen näkyminen 
konkreettisesti.  

Yhtenä elämän merkittävänä tukipilarina ovat tulevaisuudentoiveet. Elämässä pitää olla 
unelmia ja haaveet kannattelevat. Osa niistä toteutuu ja osa ei. Tärkeää kuitenkin on, 
että on jotakin, mitä odottaa. Materiaalinen turva tulee taloudellisesta vakaudesta, ra-
han tärkeydestä ja taloudellisesta pärjäämisestä. Osalle riittää, että selviytyy tavallisesta 
kulutuksesta ja niin sanotusti palkkapäivästä toiseen. Tavoitteetkaan eivät ole aina vält-
tämättä suuren suuret kulutuksessa. Osalle raha on tärkeämpää. On mukava tunne, kun 
tulee hyvin toimeen ja rahaa riittää. 
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Nyt, että tällä hetkellä ei ole sillä tavalla niin kuin silloin jossain vaiheessa to-
siaan, että oli taloudellisestikin kireätä ja jos ei nytkään liikaa ole, mutta sillä 
tavalla, että hyvin tulee [säännöllinen rahantulopäivä] seuraavaan toimeen. 

Terveys koetaan hyväksi. Terveys kuvataan ”hyväksi”, ”ihan hyväksi” ja ”tosi hyväksi”. 
Se voidaan suhteuttaa myös omaan ikään ja koetaan tällöin ikätasoiseksi. Sairauslomia 
juurevalla realistilla on todella vähän. Toisaalta vaikean sairauden läpikäynyt ja va-
jaakuntoiseksikin jäänyt kokee terveytensä puutteet lähinnä iän tuomaksi ongelmaksi.

Kyllä, pakkohan sitä on (nukkua kunnolla), kun ikää tulee. Niin terve minä 
kyllä aina olen ollut, että en minä oikeastaan töistäkään paljon poissa.

Terveelliset elämäntavat liittyvät liikuntaan ja ruokavalioon. Liikunta on yleensä melko 
säännöllistä ja monipuolista. Ruokavalio on usein niin sanottua terveellistä perusruokaa. 
Siinäkin pyritään säännöllisyyteen. Liiallisia rasvoja vältetään ja kasvikset, hedelmät ja 
vihannekset ovat suosittuja. Luomutuotteet ja vähän käsitellyt elintarvikkeet ovat joi-
denkin mieleen. Terveellisiin elämäntapoihin ei aina mainita syytä, mutta joskus se on 
havahtumista oman terveyden tai läheisten terveyden pettämisen jälkeen. Työkin voi 
tuoda terveydellisiä vaatimuksia. 

Terveydellä on hyvin monia määritelmiä ja se merkitsee eri ihmisille eri asioita (Pelkonen 
2005, 13). Terveyden määrittelijänä WHO on ollut tärkeä suunnannäyttäjä. Vuoden 1948 
määritelmä piti terveyttä ”täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ti-
lana”. Terveys on näin päämäärä. (WHO 1958, Savola, Koskinen-Ollonqvist 2005, 10–11 
mukaan.) WHOn Ottawan asiakirjassa vuodelta 1986 pidetään terveyttä elämän voima-
varana, ei enää päämääränä (WHO 1986). Terveydestä on myös määritelmiä, joissa se 
määritellään ominaisuudeksi tai tasapainoksi. Terveyttä voidaan kuvata kyvyksi toimia, 
selviytyä ja suoriutua. (Savola ym. 2005, 10–11.) Terveys voidaan sitoa myös ikään siten, 
että poikkeamat iänmukaisesta terveydestä määritellään sairauksiksi (Pelkonen 2005, 13). 
Erityisesti hoitotieteessä terveys määritellään korostaen ihmisen omaa käsitystä tervey-
destään. On tärkeää, millaisia tietoja ja kokemuksia itse kullakin on terveystilanteestaan ja 
miten hän tilanteensa tulkitsee. (Rissanen 1999, 24.) Terveys on kokemusta siitä, että on 
hyvä olla. Terveellä ei ole fyysisiä ja psyykkisiä oireita tai hän kykenee hallitsemaan niitä. 
(Pelkonen 2005, 13.) Pelkosen määrittely pätee juurevaan realistiin. Erityisesti on huomat-
tava, että juureva realisti kykenee hallitsemaan mahdollisia oireitaan. 

Juureva realisti on asioihin paneutuva. Hän perustaa toimintansa pohdintaan ja on lin-
jakas toiminnoissaan. Pohdintaan perustuva toiminta on suunnitelmallista ja hän jär-
keistää asioita. Kaukonäköisyys on ominaista eli hän ennakoi päätöksiensä seurauksia. 
Epämääräisyys häiritsee häntä ja hän haluaisi tietää mahdollisimman tarkkaan, miten 
asiat elämässä etenevät. Suunnitelmallisuus näkyy ajankäytön hallinnassa. Hän priorisoi 
tekemisensä selkeästi, muttei jätä vähemmän kiireellisiä töitä tekemättä. Päivittäin hän 
täsmentää tekemisiään kirjaamalla paperille tehtäviä töitä. Hänen suunnitelmallisuuten-
sa näkyy lisäksi rahan harkittuna käyttönä ja urasuunnitteluna.
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No, varmaan, kun näin paljon ikää on, niin on oppinut jotenkin elämään sillä 
tavalla, että jotenkin ne rahat riittää, mitkä ovat ja jotenkin nyt on vähän tullut 
säästöönkin. 

Hän järkeistää asioita. Ominaista on toimintojen ja ratkaisuvaihtoehtojen perustelu it-
selle ja toisille järjellisin syin. Esimerkkejä tilanteista, joissa hän voi toimia näin, ovat 
avioero, uralla eteneminen, alkoholin käytöstä pidättäytyminen ja kiireen hallinta. Hän 
saattaa jopa toivoa järjestelmällisyytensä rinnalle vahvaa innostumista johonkin aattee-
seen. Hänen toimintansa on hyvin asiapohjaista.

Ei, se [tietty aatteellinen toiminta] oli ihan asian hoitamista asiana. Ihan 
myönteisissä merkeissä, mutta ei minulla mitään semmoista aatteen paloa ja 
intoa ole. Sama se on ollut, ei minulla ole [tietty aatteellinen toiminta] eikä 
mihinkään tämmöiseen…

Linjakkuus toiminnoissa on määrätietoisuutta, selkeälinjaisuutta, eettisyyttä, vakautta 
ja sille on leimaa-antavaa järjestelmällisyys. Määrätietoisuus on voima, joka vie hanka-
lissakin tilanteissa eteenpäin. Se ilmenee hyvin monella tavalla. Päättäväisyys on tietyn 
selkeän päätöksen tekemistä ja sen mukaan elämistä. Päätös voi koskea jotain mutki-
kasta asiaa, joka vaan on hoidettava ja selkeä päätös auttaa etenemään. Kurinalaisuus 
kohdistuu ensisijaisesti omaan minään itsekurina. Itsekurilla hän voi saada henkilökoh-
taista elämää koskevia isohkojakin muutoksia aikaan. Sitkeys ja sisukkuus estävät hän-
tä helpolla luovuttamasta vaikeissakaan tilanteissa. Hän myös pitää puoliaan ja hakee 
toisillekin oikeuksia. Jämäkkyys on valitulla linjalla pysymistä ja asioiden selvittelystä 
kiinni pitämistä. 

Ei, on tilanteita, että se ei auta enää. Asiat ovat tarpeeksi solmussa, niin ei 
siinä ystävällisyys enää auta. Kyllä se on pakko selvittää. 

Asioissa hän etenee selkeälinjaisesti. Asioiden etenemisen edellytys on niiden käsittely 
ja hän toimii tietyn ajatuksellisen toimintakaavan mukaan. Hänelle on ominaista järjes-
telmällisyys. Hän pitää asioiden järjestämisestä matemaattisiksi ja loogisiksi kokonai-
suuksiksi. Suunnittelu- ja järjestelytyötä on mukava tehdä. Asioiden valmiiksi saattami-
nen tuottaa hänelle mielihyvää. Hänellä on kyky tehdä nopeita päätöksiä.

Tunnen mielihyvää ja tyytyväisyyttä, kun saan työn tai urakan valmiiksi. 

Eettisyys ohjaa hänen toimintaansa. Se näkyy esimerkiksi ihanteiden opettamisessa lap-
sille ja ammattieettisenä työskentelynä. Hän on myös anteeksiantavainen. Tunne-elämän 
vakaus ohjaa häntä ja näin on erityisesti työelämässä, jolloin tunteet pidetään erillään 
päätöksenteosta.

Ei, minä en ole sellainen. Minulla tämä (tunteet) ei mene…sillä lailla nopeasti 
ylös ja alas. 
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Parhaat päätökset ovat sellaisia, jotka ovat perustehtävän mukaisia. Tuntuu 
hyvältä, kun pystyy sanomaan vaikeasta asiasta niin, että kaikki ”tunneilmai-
su” on poissa. 

Asioihin paneutuva on juurevan yksi viidestä ominaisuudesta (kokonaisnäkemys elämäs-
tä). Aiempiin tutkimuksiin löytyy yhteys Big Five -teoriasta. Teoriasta käytetään Suomessa 
myös nimeä Viiden faktorin malli. Malli on laajalti hyväksytty persoonallisuuspiirreteoria 
ja sitä käytetään ympäri maailmaa. Sen perustana ovat persoonallisuuspiirreteoria ja viisi 
peruspiirrettä. Se on eräänlainen typologia, joka yhdistyy tähän tutkimukseen siten, että 
yksi viidestä tyypistä, tunnollinen, on monella tavalla yhtenäinen juurevan asioihin paneu-
tuva ominaisuuden kanssa. (Heikkinen 2007, 11, 28–29.) Wittin (2002, 843–849) mukaan, 
jos ihminen on tunnollinen ja jos hän on samalla vain vähän ulospäin suuntautunut, ne yh-
dessä ilmenevät varovaisuutena, konservatiivisuutena (vrt. perinteet) ja itsensä hillitsemi-
senä. Työssä menestymiseen tunnollisuudella on suuri myönteinen vaikutus. Jos ihminen 
on myös ulospäin suuntautunut (ekstrovertti, yksi viidestä peruspiirteestä) tunnollisuuden 
lisäksi, niin se kohottaa vielä hieman työsuoritusta, mutta ei kovin merkittävästi. Alhaisen 
tunnollisuuden ihmisellä ulospäin suuntautuminen alentaa työsuoritusta. Juurevalla realis-
tilla yhdistyvät tunnollisuus ja voimakas sitoutuminen työhön. Hän ei ole erityisen ulos-
päin suuntautunut, mutta ei erityisen vetäytynytkään.

Juurevalla realistilla on monenlaisia konkreettisiin asioihin liittyviä tulevaisuudentoivei-
ta. Suurelta osin toiveet liittyvät ihmisiin. Hän haluaisi saada lisää perhettä; joko omia 
lapsia tai lastenlapsia. Lasten pärjääminen elämässä ja oma selviäminen avioliitossa on 
toiveena. Lisäksi hänellä on vapaa-ajan viettoon ja eläkeläisyyteen liittyviä toiveita. 
Työpaikalta hän odottaa merkityksellisyyttä. Terveytensä hän toivoo säilyvän.

…ja että jos niin kuin lastenlapsia joskus tulee, niin kyllä minä varmaan siellä 
konttaisin vieläkin lattialla tietysti. 

Konkreettiset tulevaisuuden toiveet viittaavat tässä merkitykseltään tärkeisiin kooltaan 
ehkä pieniinkin, mutta realistisiin haaveisiin. Kurjen (2009, 34, 43–44, 56–57) tutki-
muksessa haaveet liikkuvat epärealistinen-realistinen jatkumolla ja sitä risteävällä ak-
selilla haaveet vaihtelevat koon ja merkityksellisyyden mukaan. Realistinen merkitsee 
Kurjen tutkimuksessa jotain hyvin arkista, tavanomaista ja perinteistä. Ne ovat tavallisia 
perheeseen ja turvalliseen elämään liittyviä haaveita, joita pidetään usein kunnianhimot-
tomina. Vastakohtana on haihattelija ja pilvilinnojen rakentelija.

5.3 pärjäävät
Tämän ryhmän tutkittavien koherenssipisteet ovat 63–73. Heillä on aineiston kohta-
laiset pisteet. Aineisto koostuu 15 haastattelusta ja viiden tutkittavan omasta tekstistä. 
Haastatelluista kuusi on naisia ja yhdeksän on miehiä. Litteroitua tekstiä on 243 sivua. 
Tämän ryhmän typologian tyypit ovat: itsellinen vastuunkantaja, kasvatuksella ohjattu, 
vakaa vaeltaja ja sinnikäs taistelija.
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5.3.1 itsellinen vastuunkantaja
Itsellinen vastuunkantaja ottaa vastuuta elämästään varhain. Hän on omaa tietä kulkeva 
ja sisäinen ryhdikkyys luonnehtii hänen elämäänsä. Hänellä on oma elämänsä kontrol-
lissa. Hän ei toivo tulevaisuudelta mitään erityistä.

Vastuunotto varhain merkitsee vastuunottoa lapsuudessa ja nuoruudessa. Se ilmenee 
vastuunottamisena lapsuudenperheessä, vastuullisena suhtautumisena työntekoon, var-
haisena kypsymisenä ja aikaisena itsenäistymisenä sekä eteenpäin pyrkimisenä lapsena. 
Vastuunottaminen lapsuudenperheessä on vastuun ottamista perheen yhteisestä tilan-
teesta, kun työtä on paljon ja/tai perheessä on jokin erityistilanne kuten perheenjäsenen 
vakava sairaus.

[Vanhempi] sairastui sitten (kun tutkittava oli lapsi). Minä olen sitten ollut 
vähän se perheen kakkosisäntä sitten. 

Vastuullisuus ilmenee myös vastuun ottamisena omista teoista.

Niin ja vastuuta kyllä joutui kantamaan. Oli särjetty jotain [leikkikaverit] 
kanssa, niin kaikki sai siitä hyvästä kantaa sen vastuun. 

Vastuullisuuteen kasvetaan kotona, kun siellä opetetaan toimeliaisuutta ja oma-aloittei-
suutta. Koko lapsuuden lähiympäristökin voi antaa esimerkkiä ja tätä kautta omaksutaan 
vastuullisuuden malli. Joku on myös perusluonteeltaan jo alkujaan hyvin varhaiskypsä 
ja valmis vastuun kantamiseen. Vastuullisuus voi ilmetä vastuun kantamisena omista 
asioista. Taustalla on motiiveina esimerkiksi halu päästä eteenpäin ja pärjätä elämässä. 
Vastuun ottaminen näkyy erityisen hyvin ja paljon työntekoon vastuullisesti suhtautu-
misena. Lapsuudenkodissa opetetaan työnteon arvo. Se on joissain kodeissa varsin kor-
kealle nostettu ja selkeästi opetettu arvo. Itsellinen vastuun kantaja voi liittää sen evan-
kelisluterilaiseen oppiinkin alkujaan kuuluvaksi. Työnteko kuuluu näin luonnollisena 
asiana lapsuuteen ja nuoruuteen. Aina työnteko ei ole hauskaa, mutta siitä jää silti myös 
hyviä muistoja. Työhön ryhdytään jo nuorena joko osallistumalla kodin töihin tai sitten 
sen lisäksi mennään myös hyvin nuorena kesätöihin kodin ulkopuolelle. Kun työteon 
tärkeys ja merkitys omaksutaan jo lapsena, niin siihen tulee oma halu ja tavoitteeksi 
tulee nopeasti päästä työelämään ihan oikeasti.

… ja tuota se tuntui niin kuin sitten se työnteko ihan mukavalta ja halusin 
päästä varsinaisiin töihin mahdollisimman aikaisin… 

Eheät-typologiassa vastuullisuudesta puhuttaessa viitataan Kujalan (2003) tutkimuk-
seen, jossa saadaan myönteisiä tuloksia siitä, ettei varhainen työnteko ja sen mukana 
tullut yhteisvastuullisuus katkeroittanut moniakaan. Näre ja Kirves (2007, 29) kuvaavat 
samaa aikakautta ja sen lapsia kirjassa ”Haavoitettu lapsuus”. Lapsuuteen liittyi paljon 
kokemuksia, jotka haavoittivat lapsia ja olivat heille käsittämättömiä. Myöhemmin sota-
ajan voi nähdä myönteisenä siinä mielessä, että monien vaikeiden ja traumatisoivien 
tapahtumien rinnalla myöhemmin eteen tulleet kielteiset kokemukset ovat tuntuneet pie-
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niltä. Varhainen vastuunotto luonnehtii tätä veteraanisukupolven ja suurten ikäluokkien 
väliin jäänyttä kannattelijasukupolvea. Vaikka kannattelijasukupolven edustajista puhu-
taan varhaisina vastuunottajina, jatkui varhainen vastuunotto myös suurten ikäluokkien 
edustajien lapsuudessa. Erityisesti maataloissa lapsuutensa viettäneet ottivat kotitiloil-
laan vastuuta myös ennen aikuisikää. (Häkkinen, Linnanmäki, Leino-Kaukianen 2005, 
67–68.) Suurten ikäluokkienkin aikaan lasten työnteko oli tarpeellista perheen toimeen-
tulon vuoksi. Tutkimuksien tulokset varhaisen vastuunoton vaikutuksista lapseen näyttä-
vät ristiriitaisilta. Keskeinen ero lapsen kokemuksessa on siinä, että vanhemman ollessa 
mukana ja tukemassa lasta, vastuunotto ei tunnu niin raskaalta kuin lapsen kokiessa 
kantavansa vastuuta yksin. Jos lapsi joutuu ottamaan aikuiselle kuuluvaa vastuuta, hän 
joutuu kieltämään omat lapsen tunteensa. Parenting/parentifikaatio eli roolien vaihtu-
minen tapahtuu usein perheissä, joissa on ollut trauma tai alkoholismia. Tällöin lapsi 
joutuu lohduttajan, hoitajan tai muuten taakan kantajan rooliin tuntien vastuuta vanhem-
pien jaksamisesta. (Itäpuisto 2005, 103; Näre ym. 2007, 12, 29; Moffet 2007, 66–70.) 
Itsellinen vastuunkantaja kuvaa vastuunottoa ja työntekoa neutraalisti (ja jää kuulijan 
arvailujen varaan, miten hän näihin asioihin suhtautuu) tai enemmän myönteisesti kuin 
kielteisesti.

Itsellinen vastuunkantaja on oman tiensä kulkija. Hän on itsenäinen ja hänellä on oma 
selkeä vakaumus. Itsenäisyys näkyy itsenäisen tekemisen ja ajattelun tärkeytenä, sisäi-
senä ja ulkonaisena riippumattomuutena sekä selkeänä omintakeisena ammatillisena lin-
jana. Hän korostaa itsenäistä ajattelua. Toisille ihmisille ei pitäisi kritiikittömästi tarjota 
tiettyjä malleja toimia. Ihmiselle pitää jättää vapaus kysyä ja itse perehtyä asioihin.

Ei ole vain yksi malli toimia hyvin ja periaatteessa pitää suosia monia malleja, 
jos maailmassa tapahtuu joku järkytys, niin heti voi napata toisen mallin, että 
jos tämä malli ei olekaan enää relevantti. 

Itsenäistymisen tarve johtaa hänet yksilöllisiin ratkaisuihin esimerkiksi ihmissuhteissa 
tai työssä. Hän kokee mielihyvää, kun elämässä on mahdollisuus järjestellä asioita halu-
amallaan tavalla ja hän voi toteuttaa itseään. Työssä itsenäisyys ei merkitse yhteistyöky-
vyttömyyttä työtovereiden tai esimiehen kanssa.

…mutta kyllä se antoisuus. Minä ainakin kovasti pidin, koska siinä sai niin 
kuin itse… Minä sain niin kuin itse suunnitella, että minä pystyin siinä niin 
kuin aika paljon tuomaan itseäni esille ja toisaalta tulin hyvin toimeen esi-
miesten kanssa… 

Kun hän on tehnyt itsenäisen ratkaisun ja se on hänen yksityiselämäänsä eikä vaikuta 
yhteisiin asioihin, niin hän voi olla sitä mieltä, että se on aivan hänen oma asiansa. Hän 
ei ole ratkaisuissaan tilivelvollinen tai riippuvainen toisista ihmisistä.

Itsenäisyyden eräänä puolena on sisäinen ja ulkoinen riippumattomuus. Hän haluaa olla 
sosiaalisesti vapaa menettämättä kuitenkaan yhteyksiä muihin ihmisiin. Hän varmistaa 
itselleen ihmissuhteissa liikkumatilan. Riippumattomuuden toteuttaminen edellyttää 
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joskus ulkoisiakin järjestelyjä. Se voi olla voimakas itsenäistyminen lapsuudenkodista, 
asuminen mieluummin kaupungissa kuin maalla tai puolison kanssa oman tilan järjeste-
lyä molemmille.

Sitä joskus ihminen kaipaa sellaista omaa tilaa… 

Jollakin riippumattomuushakuisuus ei ole näin voimakasta. Se on tällöin paremminkin 
kykyä olla yksin tai yhdessä.

…, että pärjään yksin kyllä ihan hyvin, mutta porukassakin on mukavaa… 

Itsenäisyys näkyy myös selkeänä omintakeisena ammatillisena linjana. Työhön liitty-
vät valinnat on tehtävä itse. Kokemus opettaa häntä suhtautumaan erilaisiin tilanteisiin. 
Tärkeää on, että työ tuottaa sitä tulosta, mikä on hänen oman ammatillisen näkynsä 
mukaista. Hän haluaa ohjata toisiakin toimimaan omien näkemystensä mukaan, vaik-
ka samalla mennään kurinalaisesti kohti yhteisiä päämääriä. Palautteeksi riittää joskus 
oman työn tuloksen näkeminen. Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta saatu palaute an-
taa suuntaa ja palkitsee.

…ja sitten, kun saa menemään sen…niin kuin oikeaan suuntaan, niin tuota 
sitten näkee niin kuin oman työn tulokset aika selvästi ja sitten se…palaute, 
mikä tulee sieltä…

Hänellä on selkeä vakaumus. Hänen oma vakaumuksensa voi ilmetä siten, etteivät ek-
sistentiaaliset pohdinnat tai hengellisyys kiinnosta. Hän ei usko yliluonnolliseen, maa-
ilmanselityksien pohtiminen ei kiinnosta ja tarvetta jumalanpalveluselämään ei ole. 
Toisaalta omaa tietä kulkevalla voi olla vahva uskonnollinen vakaumus. Hän ei välttä-
mättä käy kirkossa ahkerasti, mutta hänen vakaumuksensa toimii muuten käytännössä. 
Se tulee esille esimerkiksi siten, että sanotaan, että uskotaan, uskonto on arjessa mukana, 
hänellä on oma vakaumus tuosta uskosta ja että hän lukee Raamattua.

Hän kokee vahvuusalueekseen kykynsä ajatella kriittisesti yhteiskunnallisista asioista. 
Ajattelu poikkeaa enemmistön ajattelutavasta. Kriittisyys voi olla valoisaa, eteenpäin 
suuntautuvaa kriittisyyttä tai pessimististä. Pessimistinen kriittisyys johtaa vaikuttamat-
tomuuteen ja omassa varassa elämiseen. Ominaista käyttäytymiselle on tällöin, ettei 
haluta vaikuttaa millään tavalla yhteiskuntaan. Politiikka ja siihen osallistuminen eivät 
häntä kiinnosta tai uskoa politiikan vaikuttavuuteen ei ole. Uskoa kansalaisvaikuttami-
sen mahdollisuuksiin ei ole laajemmaltikaan. Omien oikeuksien ajaminen julkisesti tun-
tuu vieraalta. Ominaista voi olla halu jollain tasolla elää itselleen karttaen tarpeettomia 
velvollisuuksia haluten tehdä itselleen mieluisia asioita. Hänellä ei ole jatkuvuuden tar-
vetta. Tähän liittyy kuitenkin vastuun kantaminen lähipiirissä ja työelämässä. 

Tuli tämmöinen terveen kriittinen suhtautuminen suomalaiseen yhteiskun-
taan… 
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Omaa tietä kulkevaa voidaan kuvailla autenttisuuden käsitteettä avaamalla. Se, joka on 
autenttinen, ei elämässään kulje toisten ihmisten viitoittamia teitä ilman, että hän on 
koetellut asian. Hän harkitsee itse esimerkiksi arvonsa, halunsa, tarpeensa, toiveensa ja 
tapansa. Hän voi omaksua arvoja, joita useat samassa yhteisössä jakavat, mutta arvova-
linta on kuitenkin hänen omansa ja tapansa seurata todellista itseään. Autenttisuus mer-
kitsee sellaisen elämäntavan etsimistä, joka on omin. (Häyhtiö 2010, 179, 199; Mikkola 
2003, 191; Mikkola 2007.) Komulaisen (1998, 189–190) tutkimuksessa itsensä löytä-
misen kertomuksien kertojilla on ”käytössään aidon minän ydinretoriikka”. Aito minä 
kuuluu menneisyyteen, se löydetään tässä hetkessä ja se on tulevaisuuden voimavara. 
Autenttisuuden voidaan sanoa olevan ”individualismia täydellisimmillään” (Mikkola 
2003, 191; Mikkola 2007). Petäjän (2010, 82–83, 131) mukaan autenttinen ihminen on 
avoin ja hän ei tiedä, mihin se tie, jonka hän valitsee, vie hänet. Autenttisuuden vasta-
kohta on epäautenttisuus, valmis ja vaihtoehdoton elämä.

Itsellisen vastuunkantajan sisäinen ryhdikkyys ilmenee periaatteellisuutena, sisäisenä 
vahvuutena ja herkkänä omanatuntona. Periaatteellisuus on vaativuutta ja pitkäjäntei-
syyttä, omista oikeuksista huolehtimista, päättäväisyyttä sekä jämäkkyyttä ja kärsimät-
tömyyttä. Vaativainen vaatii paljon sekä itseltään että muilta. Vaativaisuuteen liittyy ne-
gatiivisiakin piirteitä suhteessa toisiin ihmisiin. Se saa joskus niin sanotun nipottamisen 
piirteitä.

…, jos on itse nipottaja, niin minä en pidä nipottajista siinä vastapäätä. 

Pitkäjänteisyys on vahvuus. Se näkyy hänen halunaan paneutua tekemäänsä. Kokemus 
on, että hänen henkilökohtaisessa elämässänsä selviytymisen syy on tasaisuus. Hän on 
pitkäjänteisesti edennyt elämässään tietynlaista elämäntapaa noudattaen.  Omista oi-
keuksista huolehtiminen merkitsee hänelle omien oikeuksien peräämistä erilaisissa ti-
lanteissa (esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnassa) ja puolien pitämistä tarvittaessa 
(esimerkiksi viranomaisten päätöksiä arvioitaessa).

…, että monta kertaa tulee niitä hylkyjä, että sitten kun tarpeeksi kauan jaksaa 
valittaa, niin voihan se onnistuakin. 

Päättäväisyys on monitahoista. Se on päättäväisesti asioihin tarttumista ja sen loppuun 
viemistä, minkä on aloittanut. Se on myös sitkeää sisukkuutta, periksiantamattomuut-
ta ja näyttämisenhalua. Nämä ovat askeleen pidemmälle menoa kuin päättäväisyys ja 
tärkeäksi koetun asian vuoksi uhrataan voimia jopa väsymykseen asti. Jääräpäisyys on 
yrittämistä yrittämisenkin jälkeen lähes mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa. 

Asioiden hoitamisessa olen melkein aina päässyt haluamaani myönteiseen 
lopputulokseen, vaikka se olisi hankalakin asia. Olen jääräpää. 

Jämäkkyys on positiivissävytteistä suoraselkäisyyttä ja määrätietoisuutta. Siihen kuu-
luva periaatteellinen tiukkuus on myös positiivista vaativuutta, jotta elämä sujuisi. Se 
näkyy toiminnassa vahvana asioihin tarttumisena, esimerkiksi johtotehtävässä vahvana 
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eripuraisenkin ryhmän johtamisena ja henkilökohtaisessa elämässä kielteisten houkutus-
ten väistämisenä. Tyhjä valittaminen on hänen mielestään kielteistä. Hän sanoo joskus 
asioista hyvin suoraan läheisilleen, mielestään jopa liiankin suoraan. Hänen jyrkkyyten-
sä ja kärsimättömyytensä ovat oikeamielistä ja periaatteellista, mutta ilmenevät negatii-
vissävytteisinä.

Heikkoutenani on joissakin perusasioissa jyrkkä suhtautuminen ja kärsimät-
tömyys. 

Sisäinen vahvuus on kykyä käsitellä vaikeita kokemuksia ja armahtavaisuutta omaa mi-
nää kohtaan. Anteeksiantaminen toisille ihmisille ja katkeruuden yli pääseminen ovat 
hänelle keinoja päästä vaikeiden asioiden yli. Armahtavaisuus omaa minää kohtaan on 
toinen anteeksiantamisen muoto. Kriisien työstäminen ammattiauttajien kanssa ammat-
tiapuun luottaen auttaa häntä joissain tilanteissa elämässä eteenpäin. Erilaiset vertaistuen 
muodot ovat myös olleet hyödyllisiä. Hänellä on myös kyky yksinkertaistaa asioita si-
ten, että kerran ohitettuun ei palata, vaan elämää jatketaan eteenpäin.

Kyllä se [sairaus] varmaan muuttikin. Tietyllä tavalla antaa itselleen enem-
män anteeksi. Antanut sitä tuota tietyllä tavalla elämänkokemusta. Näkemystä 
tietyllä tavalla tai juuri asioihin ja ehkä se tärkeysjärjestys on nyt kääntynyt 
siihen asiaan ihan oikeaan, ainakin olettaisin. 

Itsellisellä vastuunkantajalla on herkkä omatunto, ja hän kokee monista asioista syylli-
syyttä. Keskeinen syyllisyyttä aiheuttava tekijä on tunne siitä, ettei ole riittävästi huomi-
oinut läheisiään tai että on jollain tavalla aiheuttanut heille pahaa mieltä.

Toisaalta hän on sisäisesti ryhdikäs, mikä ei ole ristiriidassa edellisen kanssa. Sisäinen 
ryhdikkyys on hyvin paljon samansuuntaista, mitä kirjoitetaan jämäkkyydestä. Jämäkkä 
ihminen ottaa vastuun omasta elämästään. Hän ei vaadi itseltään täydellisyyttä, vaan on 
salliva itseään kohtaan. Hän kokee, että hänellä on täysvaltainen oikeus omien ajatusten-
sa ja emootioidensa esiintuomiseen. Siksi hänen toimintansa ei perustu muiden ihmisten 
asettamiin vaatimuksiin. Hän ei kuitenkaan yritä alistaa toisia oman tahtonsa mukaiseen 
toimintaan ja ajatteluun. (Katajainen, Lipponen, Litovaara 2003, 89.) Jokinen (2007) pu-
huu jämäkästä ja viisaasta johtajuudesta. Edellinen pohjautuu arvoihin ja kokemukseen. 
Jälkimmäinen pohjautuu tunteisiin ja luovuuteen. Luovuus ilmenee toiminnallisena luo-
vuutena, loogisena luovuutena tai tunneälynä. Jämäkkyys ja viisaus täydentävät toisiaan. 
Mikäli johtaja on ehyt sisäisesti, niin hän kykenee yhdistämään nämä kaksi elementtiä. 
Jämäkkä johtaja, joka on myös viisas, ei alista alaisiaan. Toisaalta viisas johtaja, joka ei 
ole jämäkkä, johtaa ilman suuntaa. 

Itsellisellä vastuunkantajalla on oma elämä kontrollissa siten, että hän kykenee kont-
rolloimaan toimintaansa, hän on vastuullinen kansalainen ja ottaa vastuuta itsestään. 
Yksi tapa kantaa vastuuta on terveydestä huolehtiminen. Oman minän kontrolloimi-
seen kuuluvat oman elämän kulkuun aktiivisesti puuttuminen, psyykkinen itsesäätely, 
itsesuojelu ja yksinäisyyteen vetäytymisen tarve. Oman elämän kulkuun vaikuttami-
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nen näkyy ahdistavasta tilanteesta aktiivisesti poissiirtymisenä. Hän hakee tyydyttä-
vämmän tavan elää ja toimia. Alkuperäinen tilanne voi olla henkisesti ja fyysisesti 
raskas tai se voi uhata omanarvontuntoa. Jos kyseessä on elämää järkyttänyt kriisi, 
tarvitaan siinä uuden elämän mallin lisäksi asian työstämistä sekä usein läheisten ja 
ammattilaisten apua.

Ihmisen ei tarvitse koko elämäänsä antaa työlle ja on muitakin asioita, joita 
kannattaa arvostaa, ja sitten menin [toinen työpaikka], että tein ihan hyvän 
ratkaisun siinä. 

Psyykkinen itsesäätely saa monenlaisia muotoja hänen elämässään. Se on esimerkiksi 
pyrkimystä rennon elämänasenteen omaksumiseen, arkipäivän tekemisten priorisointia, 
aikuisena tietyillä toimintatavoilla lapsuuden puutteiden kompensointia tai itsensä sääs-
tämistä ristiriitatilanteissa. 

[Tietty paikka] ilmapiiri ei ole hyvä, mutta olen sitä mieltä, ettei kaikkeen tar-
vitse reagoida. 

Hankalassa elämäntilanteessa psyykkinen itsesäätely voi olla muun tekemisen etsimistä, 
jotta vaikea tilanne ei nousisi tärkeäksi elämässä. Henkisen työn tuomaa kuormitusta 
voi purkaa tekemällä esimerkiksi jotain ruumiillista rasitusta vaativaa tai tuottamatonta 
työtä. Itsesuojeluun liittyy turvallisuushakuisuus ja hyväksikäytetyksi tulemisen välttä-
minen. Yksinäisyyteen vetäytymisen tarve taas on halua olla yksin ja halua määritellä se, 
milloin on toisten seurassa.

Vastuullisen kansalaisena hän on vastuullinen aikuinen ja vastuullinen työntekijä. 
Vastuullista aikuista luonnehtii erityisesti vastuullisuus kasvattajana. Se merkitsee 
usein tiukahkoja rajoja ja tästä seuraa yhteentörmäyksiä lasten ja nuorten kanssa. Häntä 
kuitenkin kannustaa toimimaan määrätietoisesti kasvattajana tietoisuus siitä, että vä-
linpitämätön kasvatus on karhunpalvelus vastuuta opettelevalle. Hän kantaa vastuuta 
aikuisistakin ihmissuhteista eikä odota vain yksipuolisesti itselleen hyötyä ja mielihy-
vää. Vastuullisuus näkyy siinä, että häntä harmittaa, jos hän epäonnistuu tekemisissään. 
Vastuullisena työntekijänä hän haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ja jopa ensi-
luokkaisesti. Esimiesasemassa ollessaan hän haluaa toimia esimerkillisesti. 

Tehtävät ja vastuut, jotka olen saanut hoitaakseni, olen pyrkinyt hoitamaan ne 
mahdollisimman hyvin myös ottaen työtoverit huomioon. 

Vastuullisuus itsestä näkyy omista teoista vastuullisuuden kantamisen korostamisena. 
Ihmisen on hänen mielestään tärkeä oppia sääntöjä sekä kantamaan vastuunsa valinnois-
taan ja niiden seurauksista. Välinpitämättömyys omista tekemisistä ei ole hänen tapansa 
toimia.

…, että sellaista hälläväliä ajatusmaailmaa minulla ei ole ollut koskaan. 
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Hän tutkiskelee itseään kriittisesti. Hän näkee omia heikkouksiaan ja omaa osuuttaan ih-
missuhdeongelmissa. Joissain tapauksissa hän pyrkii muuttamaan itseään. Itsekriittisyys 
on joskus niin voimakasta, että hän pitää sitä heikkoutenaan.

Terveydestä huolehtiminen on terveellisten elämäntapojen noudattamista ja itsehoitoa 
erilaisissa muodoissaan. Terveys on hänelle tärkeä asia ja huoli terveydestä edistää tie-
tyissä tilanteissa terveellisten elämäntapojen noudattamista. Säännöllinen liikunta ja ter-
veellinen ruokavalio ovat tavat, joilla terveyttä edistetään tavallisimmin. Laihduttaminen 
ja yritys lopettaa tupakanpoltto ovat voimakkaita keinoja puuttua omaan elämään. Itseä 
hoidetaan edellisillä eli ruokavaliolla, liikkumalla ja laihduttamalla. Sen lisäksi itsehoi-
toa ovat muun muassa terveyteen ja sairauteen liittyvien kirjojen lukeminen, ystävien 
kanssa oleminen, auringon valo sekä levon ja työnteon vuorottelu. 

…, että olisihan se mukavaa ollut olla siellä mukana, mutta kaikkeen ei voi 
revetä. …ei sitä nyt ehdoin tahdoin viitsi tuhota omaa terveyttään. 

Backman (2001, 44) kuvaa neljä itsestä huolenpidon tyyppiä tutkiessaan kotona asuvi-
en ikääntyvien selviytymistä. Omavastuinen itsestä huolenpito lähenee tässä kuvattua 
piirrettä oma elämä itsellä kontrollissa, joka kuvaa itsellisen vastuunkantajan kokonais-
näkemystä elämästä. Omavastuinen ikääntyvä kokee päivittäiset tekemisensä merkityk-
sellisiksi ja on innostunut. Hän on vastuullinen, mikä näkyy terveyden ja sairauksien 
omaehtoisena hoitamisena.

Itsellisellä vastuunkantajalla ei ole erityisiä tulevaisuuden toiveita. Hän ei ole kuiten-
kaan pessimistinen tai välinpitämätön tulevaisuudestaan. Hän on elämässään tottunut 
aina ottamaan vastaan, mitä on tullakseen. Hän elää päivän tai hetken kerrallaan. Hän ei 
odota mitään ihmeellistä ja mitään suuria tulevaisuudenhaaveita hänellä ei ole. Lähinnä 
hän toivoo tasaista elämää. 

…, niin kuin nämä sairaudetkin saattaa tulla ihan yllättäen ja mitä milloinkin, 
että vaikka tässä nyt aina vähän jatkoakin eteenkin päin tätä elämää ajattelee, 
mutta ei mitään kumminkaan sellaisia ihmeempiä suunnitelmia. 

Tulevaisuuteen luottavaisesti suhtautuva vastuunkantaja, jolla ei ole erityisiä toiveita, 
lähenee eheät-typologian ilmavasti elävää. 

5.3.2 kasvatuksella ohjattu
Kasvatuksella ohjattu saa selkeälinjaisen kasvatuksen. Hän on rakentava lähimmäinen. 
Elämänkulku määräytyy osittain hänestä itsestään riippumatta, mutta hän on elämässä 
myönteisesti kiinni oleva. Tulevaisuuden edessä hänellä on huoli.

Selkeälinjaiseen kasvatukseen kuuluu rehellisyyden vaatimus. Lapsi ja nuori oppivat 
erottamaan oikean ja väärän sekä pahan ja hyvän. Lapsuudenkodista on vahvana perin-
tönä suoraselkäisyys ja yritteliäisyys. Tässä tarkoitettu yritteliäisyys on niin sanottua si-
säistä yritteliäisyyttä. Se tarkoittaa myös sitä, että mikään ei tule ilmaiseksi, vaan kaiken 
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eteen hänen on nähtävä vaivaa. Lisäksi lapsen tulee oppia elämässään pärjäämään omil-
laan. Toimeliaisuus on näin ollen ominaista hänelle kodin perintönä. Lapsuudenkodissa 
opetetaan vastuuntuntoisesti hoitamaan tietyt velvoitteet ja olemaan sillä tavalla tarmo-
kas, ettei anna periksi.

Aika tervejärkistä kasvatusta, rehellisyyttä ja tietyllä tavalla sellaista toime-
liaisuutta, omatoimisuutta. 

…, että on opetettu kulkemaan sillä tavalla,…, että osaa niin kuin pitää aina-
kin puoliaan, ettei ihan anna kaikkea periksi… 

Lapselle asetetaan tietyt rajat. Lasta rangaistaan niin sanotusta pahanteosta ja kiukutte-
lulle laitetaan rajoja. Kuri ei tunnu pahalta vaan asiaan kuuluvalta. Lapsuudessa opitaan 
myös tavat. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi tervehtiminen, kodin siisteys ja ruoka-
aikojen noudattaminen. Uskonnollisessa kodissa siirtyy siihen liittyviä arvoja lapselle. 
Lapsi saa elämännormiksi kirkkoon kuulumisen ja hänet kasvatetaan kristillisiin arvoi-
hin pienestä pitäen. Lapsuudenkodissa olevia muita arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja 
työnteko. 

Selkeälinjainen kasvatus on hyvin lähellä eheät-typologian rakentavan ihmistyypin vas-
tuulliseksi kansalaiseksi kasvattamista.

Rakentava lähimmäinen haluaa olla ihmissuhteissaan rakentava, ei hajottava. Tämä nä-
kyy sovittelevaisuutena, joka puolestaan ilmenee konfliktien välttämisenä ja pyrkimyk-
senä diplomaattisuuteen. Tosin esimiestehtävissä tämä piirre ei ole aina toimiva, kos-
ka joskus tulee tilanteita, että on pakko valita. Joissain tilanteissa sovittelevasta tuntuu 
hyödyttömältä alkaa peräämään oikeutta. Hän ei tällöin aktiivisesti hae ratkaisua, vaan 
vaikenee ja jättää tilanteen sinälleen.

…, mutta en ole viitsinyt sitten kaivaa oikeuttani, minä olen ajatellut, että mitä 
se nyt hyödyttää, että … 

 Rakentava ihminen ymmärtää, että ihmissuhteet ovat yhteispeliä. Ihmissuhteissa saa 
antaessaan, vaikka vaivannäkö toisen eteen on toisinaan mittavaa (esim. sairaan läheisen 
hoitaminen). 

…, että minä olen mielestäni aika hyvä kuuntelija, mutta minä saan siitä sa-
malla itse. 

Lähimmäisyyteen pyrkiminen merkitsee tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta, toisen 
hyvän ajattelemista ja erilaisuuden ymmärtämistä. Toisen hyvän ajatteleminen ilme-
nee hyvin monella tavalla. Se on halua auttaa muita. Auttaminen on hyvin monenlais-
ta. Jollekin käytännöllinen auttaminen on ominaista. Toinen taas auttaa henkisesti ja 
lohduttaa rinnalla kulkien. Se on arkielämässä joko omassa työssä tai vapaaehtoisena 
toimimista. Auttaminen voi olla luovasti monenlaista: kuuntelemista, rahallista apua, 
kahvituksissa auttamista, käytännöllistä tekemistä. Rakentava lähimmäinen ottaa toisen 
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ihmisen yksilöllisesti omine tarpeineen huomioon. Toisen ihmisen tilanteeseen eläydy-
tään ja voidaan laittaa hänen tarpeensa joskus omien tarpeiden edelle.

…ja kyllä siinä niin kuin se sama auttamisenhalu niin kuin on… 

Toisen ihmisen kunnioittaminen on keskeinen asia. Lähimmäisyyteen pyrkivä ymmärtää 
erilaisuutta. Hän on suvaitsevainen ja hyväksyy erilaiset ihmiset ja ilmiöt ympäristös-
sään. Hän ymmärtää, että elämän voi järjestää monella tavalla ja että on monia malleja 
toimia hyvin. Hän pitää erilaisista ihmisistä ja tietoisesti ottaa kontakteja toisinkin ajat-
televiin kuin hän itse on. 

Toisinajattelevuus antaa, mutta myös ottaa. Se on melko vaativa elämäntapa. 

Jokainen on arvokas ja arvostettu ja kukin elää tavallaan. 

Rakentava lähimmäinen on myös yhteisvastuullinen. Tämä näkyy hänen elämässään 
yhteiskunnallisena ja yhteisvastuullisena aktiivisuutena sekä haluna yrittää vaikuttaa 
yhteisiin asioihin. Aktiivisuus on konkretisoitunut kunnallispolitiikassa, seurakuntahal-
linnossa, järjestötoiminnassa ja ammattiyhdistystoiminnassa mukana olemisena. Jos hän 
ei ole virallista tietä vaikuttamassa yhteisiin asioihin, voi hän pyrkiä vaikuttamaan lä-
hiyhteisössään. 

Hyvät ihmissuhdetaidot ovat etuna rakentavan lähimmäisyyden luomisessa. Sosiaalisuus 
on ihmissuhteiden toimivuuden tärkeä perusta. Rakentavan lähimmäisen on helppo luo-
da kontakteja ja hän on hyvä vuorovaikutustaidoissaan. Ihmisten kanssa oleminen kiin-
nostaa ja tärkeää työssä käymisessä on nimenomaan ihmisten tapaaminen. Hyvät ystävät 
ja ihmissuhteet ovat hänen mielestään tavoittelemisen arvoisia.

Tämä ihmisten kanssa oleminen, että se on ollut kaikista parasta, että juuri 
ihmisten kanssa tekemistä ja olemista ja tämmöistä. 

Ihmissuhteissa hän on usein aktiivinen osapuoli ja kannattelija. Hän vie keskustelua 
eteenpäin ja pyrkii vaikuttamaan eheyttävästi lähiympäristöönsä. Parisuhteessa hän pai-
nottaa yhteistyötä. Hän voi pyrkiä vaikuttamaan puolisonsa ratkaisuihin ja hän on tämän 
tukija. Rakentava lähimmäinen on myös johtajuuteen kykenevä.  Hän organisoi mielel-
lään asioita lähiympäristössään ja on eräänlainen vaikuttajahahmo.

Myös kasvatuksella ohjatulla tyypillä on toimivat ihmissuhteet. Ihmissuhteet ovat hä-
nelle tärkeitä. Tuttavia on hyvin paljon, ystäviä melko paljon ja hyvin läheisiä ystäviä 
muutama. Tällainen rakenne sosiaalisissa suhteissa on toimiva ja hän on tyytyväinen 
ihmissuhteisiinsa. Kasvatuksella ohjatun sosiaalinen verkosto on monipuolinen, koska 
siihen kuuluu eri alojen ihmisiä. Osa valikoi läheisiä ihmissuhteitaan tarkemmin kuin 
toinen. Ihmissuhteet muuttuvat elämäntilanteiden myötä, mutta se ei välttämättä häntä 
haittaa. Joillekin toisille pitkäaikaiset ihmissuhteet tuovat turvaa ja he iloitsevat niistä. 
Sosiaaliset kontaktit palkitsevat, kun ne ovat pyyteetöntä yhdessäoloa ja ne vahvistuvat 
yhteisessä tekemisessä. Ystävät ovat auttaneet häntä selviytymään tiukoissa tilanteissa. 
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No, sitten on niin kuitenkin, että ihmiset ovat jotenkin vaan kasvanut erilleen, 
ja tuota se on muuttunut … minulla on tullut tietysti oman [työ] kautta voisi sa-
noa, että kohtuullisen laaja sosiaalinen verkosto. … joka puolella on hirveästi 
tällaisia tuttuja, että tuota tällaista kanssakäymistä on, mutta kyllä minä niin 
kuin olen ihan tyytyväinen… 

Sosiaalisia suhteita voidaan pitää myös voimavarana. Kasvatuksella ohjatun on helppo 
olla, kun hänet hyväksytään sellaisenaan. Ystävien kanssa voi pitää hauskaa ja nauttia 
yhdessäolosta. Tärkeintä on ihmissuhteiden sisäinen puoli, niiden laatu – ei määrä.

Ystävien kanssa on hyvä olla, kun he hyväksyvät toisensa sellaisenaan …ja 
ystävät eivät häivy vaikka heidän kanssaan olisikin eri mieltä 

Hyväksynnän ja arvostuksen saaminen muiltakin kun ystäviltä on tärkeää kasvatuksella 
ohjatulle. Hän saa hyvää palautetta työyhteisöltään. Hänelle annetaan vastuuta alaisena 
ja jos hän on esimies, hänen toimintaansa ollaan tyytyväisiä, koska hän saa asioita ai-
kaan. Perheeltä hän saa myös palautetta. Erityisen tärkeältä ja palkitsevalta tuntuu hyvän 
palautteen saaminen, kun kyseessä on uusperhe. Hänellä on tarvittaessa tukea saatavilla 
ja kriisitilanteissa tukiverkosto on toiminut. Ystävät ovat kuunnelleet ja hän on saanut 
myös käytännöllistä apua läheisiltä.

Hänellä on kiinteät perhesuhteet. Perhe on etusijalla elämän arvojärjestyksessä. 
Perheessä on tärkeimmät ihmissuhteet ja ne tuottavat iloa. Hän pyrkii sovittamaan yh-
teen työn ja vapaa-ajan karsimalla kaikki ylimääräiset työmenot. Parisuhde on toimiva, 
sillä puolison kanssa on hyvä vuorovaikutus, johon kuuluu keskinäinen luottamus ja 
toisen tukeminen. Hän haluaa kuunnella ja kunnioittaa puolisoaan. Parisuhde tasoittaa 
hänen elämänsä kulkua. 

Lapset ovat myös hyvin tärkeitä. Lapsen saaminen on ollut kasvatuksella ohjatun ta-
voitteena koko aikuisiän. Lapset ovat hänellä työn edellä ja tuottavat iloa vanhemmal-
leen. Hän tukee lapsiaan vielä aikuisiässäkin. Toisaalta lapsista on huolta ja vanhempi 
kärsii heidän ongelmistaan. Isovanhempana oleminen on tärkeää ja hän nauttii siitä. 
Lapsenlapsille hän pystyy antamaan enemmän aikaa kuin omille lapsille. Lastenlasten 
opettaminen ja opastaminen tuo iloa. Lastenlapsissa tuntuu olevan elämän tarkoitus, jos 
niitä ei vielä ole niin niitä kaivataan lapsien aikuistuttua. Muut lähisukulaiset ovat myös 
tärkeitä esimerkiksi vanhemmat, äiti, isä ja/tai sisarukset. 

…, että jollakin tavalla olisi enemmän aikaa vai onko se sitten niin, että yrittää 
kuitata niille lapsenlapsille sen, minkä omille jäi tekemättä… 

Ihmiset ovat ensiarvoisen tärkeitä elämässä. Ensin on perhe, sitten ystävät. 
Perhe on tärkein. Ystävät ovat tärkeitä. Ne tukevat huonoilla hetkillä ja iloit-
sevat, kun on syytä. 

Rakentava lähimmäinen on hyvin lähellä eheät-typologian vastuuntuntoisen piirrettä 
”sosiaalisesti kyvykäs”. 
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Kasvatuksella ohjatun elämän kulku on määräytynyt osittain itsestä riippumatta. Hänen 
elämänsä isoja ratkaisuja tapahtuu osittain hänen omasta harkinnastaan riippumatta tai 
läheiset ovat ohjanneet hänen elämäänsä. Ensimmäisessä tapauksessa asiat etenevät it-
sestä riippumatta tai sitten hän vain ajautuu elämässään. Kokemukset siitä, että päätökset 
tapahtuvat jollain tavalla itsestä riippumatta voivat olla eri ihmisillä hyvinkin erilaisia. 
Osa kokee, että sattuma on ohjannut heidän elämäänsä. He ilmaisevat asian siten, että 
tapahtuma on sattumanvarainen, sattuma ohjannut tai ohjautui jotenkin. Jälkeenpäin 
ihminen voi ihmetellä, miten hän ollenkaan tällaiseen tilanteeseen elämässään päätyi. 
Kaikesta huolimatta hänestä tuntuu elämä kuitenkin varsin omalta. Samantyyppistä ajat-
telua on, kun ihminen ajattelee elämän olevan tuurista kiinni. 

…, kun minä [ammattiin opiskelu] kävin, niin [käyty koulu] ei ollut mitenkään 
niin kuin ohjattu, vaan se ohjautui jotenkin sattumanvaraisesti…

Joku uskoo, että Jumala johdattaa elämää. Hänellä on perusluottamus asioiden ratkea-
miseen. Tässäkin tapauksessa tulee jälkeenpäin ajatuksia siitä, että näinhän sen pitikin 
elämän edetä. Lisäksi ihminen voi ajatella, että hän on aikakautensa lapsi. Hänen elä-
mänkaarensa on hyvin samantyyppinen kuin muiden ikätovereidensakin. Hänelle on 
muodostunut tietynlainen ajattelutapa, jonka pohjalta hän toimii. Mikään edellä luetel-
luista kolmesta ei kuitenkaan poista oman päätöksenteon osuutta. Sen sijaan, jos hän 
puhuu ajautumisesta elämässään, tulee sellainen mielikuva, että omalla ajattelulla ei ole 
osuutta tapahtumien kulussa. Hänellä on tunne, että hän on elämässään ajautunut milloin 
mihinkin. Toisaalta sitten on myös niin, että kun kerran on ajauduttu johonkin, niin siinä 
on sitten vaan oltu. Asiat yksinkertaisesti ovat sillä tavalla kuin ovat. Jonkun mielestä 
elämä menee osittain omalla painollaan ja osittain asioihin voi vaikuttaa.

Löyttyniemi (2004, 169) puhuu elämän hallinnasta ja elämän virrassa ajautumisesta. 
Hänen tutkimansa lääkärit käänsivät epävarman asian, kokemansa työttömyysuhan, voi-
tokseen sattuman logiikalla. Ajautumiselle ja ajelehtimiselle voi antaa hänen aineistos-
saan myönteisen merkityksen. Tämän päivän kulttuurissamme ne voidaan nähdä myös 
kahdella muulla tavalla: 1) kritiikkinä tehokkuuden ja suorituskeskeisyyden ylenmääräi-
selle ihannoinnille ja 2) kuvastamassa myöhäismodernia itsekkyyttä ja lyhytjänteisyyt-
tä. Lindemanin mukaan kohtalo- ja johdatususkolla ihmiset jäsentävät maailmaa. Näin 
voidaan lievittää stressiä. Samalla ratkaistaan epäjärjestyksen ja -oikeudenmukaisuuden 
sekä sattuman ongelma. Ideologioihin turvaudutaan, kun maallistuva maailma ei tuota 
ihmiselle tyydyttävää päämäärää. (Pohjanpalo 2000.) Myöhemmin Lindeman on tul-
lut toiseen tulokseen ja hänen mielestään taikausko ja uskonto tekevät maailmasta vai-
keaselkoisemman (Puttonen 2005). Ihminen tarvitsee rationaalista ajattelua silloin, kun 
hänen täytyy löytää ongelmiinsa oikea ratkaisu. Elämysperäistä ajattelua hän käyttää 
silloin, kun ongelma pitää keinolla millä hyvänsä ratkaista. Tällainen tilanne voi olla esi-
merkiksi jokin hätätilanne, jossa ei ole aikaa etsiä niin sanottua oikeaa ratkaisua asiaan 
syvällisesti perehtymällä.(Lindeman 1997.)
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Ylikarjulan (1999, 78–89) tutkimuksessa ikääntyneiden tahdistinpotilaiden elämästä il-
menee, kuten eheät-typologian juurevan realistin elämässä tukipilareita kohdassa sel-
vitettiin, että uskonnollisuus tuo turvallisuuden, merkityksellisyyden ja hallitsemisen 
tunnetta elämään. 

Läheisillä ihmisillä – vanhemmilla ja puolisolla – on vaikutusta kasvatuksella ohjatun 
elämään. Tässä ei tarkoiteta suoranaisesti arvojen vaikutusta, vaan konkreettisia tapah-
tumia tai ilmiöitä. Vanhempien ohjaus näkyy parhaiten koulunkäyntiin, uravalintaan ja 
harrastuksiin liittyvissä asioissa. Puolison vaikutus läheisimpänä elämän ihmisenä on 
kahtia jakautunut. Se voidaan kokea niin ohjailevaksi, että elämää ei koeta omaksi tai 
sitten se voi olla omaa elämää täydentävää. Puolison olemassaolo tasoittaa elämää ja se 
voi olla omaa elämää avartavaa.

Laittaa (vaimo) minutkin ajattelemaan, että useimmiten. 

Ketokivi (2010, 16, 134–141) tutkii väitöskirjassaan niitä vaihtoehtoisia asioita, jotka 
kasvatuksella ohjatullakin ovat eli jännitettä tietynlaisen riippuvuuden ja yksilöllisyy-
den/itsenäisyyden välillä. Ketokiven mukaan siteisyyden ja toisaalta individuaalisen 
dynamiikka on tärkeää tajuta, jotta relationaalinen itseyden muodostuminen tulisi ym-
märrettäväksi. Siteisyys ja individuaalisuus tarvitsevat toinen toistansa syntyäkseen. 
Niiden suhde on moniselitteinen ja tulkinnanvarainen ja niitä pidetään relationaalisten 
prosessien eri vaiheina.

Elämässä myönteisesti kiinni oleminen on elämänmyönteisyyttä, energisyyttä, eteenpäin 
pyrkivyyttä, kaavoihin kangistumattomuutta ja elämästä nauttimista. Elämänmyönteisellä 
on positiivinen elämänasenne, joka ilmenee vaikeissa tilanteissa pyrkimyksenä myöntei-
seen ajatteluun. Hän on myös huumorintajuinen ja monesta tilanteesta hän selviää sillä 
eteenpäin. Yleensäkin hän uskoo asioiden järjestyvän eli hänellä on perusluottamus, että 
asiat menevät niin kuin niiden pitää mennä. Ihmissuhteissaan hän on joskus liiankin 
luottavainen. Katkeroitumista hän välttää ja hän onkin kyennyt selviämään tilanteista, 
jotka altistavat katkeruudelle. Hänen mielestään on tärkeää nauttia tästä hetkestä vaike-
uksista huolimatta. 

Elämä on rajoittuneisuudestaan huolimatta aivan liian arvokasta jäädä mu-
rehtimaan, eletään ja nautitaan tästä hetkestä. 

Kasvatuksella ohjatulla tyypillä on hyvä itsetunto ja hän iloitsee omista saavutuksistaan. 
Hyvä itsetunto on sitä, että arvioinnin kohteeksi joutuminen ei masenna, oma osaami-
nen tunnistetaan ja sitä arvostetaan. Tyytyväisyys elämään on sen hetkiseen elämän-
tilanteeseen sekä oman elämän perusratkaisuihin ja -rakenteisiin liittyvää. Hän kokee 
selviytyneensä hyvin elämässä ja saaneensa tehdä haluamiaan asioita. Hän kokee, ettei 
hänen elämässään ole ollut kovin suuria asioita, jotka ovat epäonnistuneet. Elämälleen 
asettamiansa tavoitteita hän on saavuttanut. Hän iloitsee omista saavutuksistaan ja te-
kemistensä tuloksista. Myös omasta itsestä huolehtiminen, esimerkiksi tupakanpolton 
lopettaminen, tuo iloa. Toisten elämäntilanteisiin omaa elämäänsä verratessaan hänelle 
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tulee kiitollisuus omasta elämäntilanteesta. Lisäksi hänellä on kokemus, että hän on saa-
nut sukupolvensa kanssa elää melko helppoa elämää. Normaali arkielämäkin tuo hänelle 
tyydytystä.

…, että sitten minä olen oikeastaan hyvin selviytynyt tässä elämässä…näin 
niin kuin menisi niin ei sovi ainakaan valittaa. Se on niin turhaa, että pitää olla 
niin kuin ihan kiitollinen, että näin on asiat, että monella muulla on varmaan 
ehkä paljon hassummin asiat. Kyllä minä olen niin kuin selvinnyt. 

Kasvatuksella ohjattu ihminen on toimelias ja aktiivisesti kiinni elämässä. Hän pitää 
toiminnasta ja ei pidä kovinkaan paljon joutilaana olosta. Ote elämään on reipas. Hän 
tarttuu oman elämänsä asioihin, koska haluaa esimerkiksi huolehtia terveydestään ja 
kehittyä ammatillisesti. 

Toisaalta minä en pidä kauheasti luppoajasta. Minä joskus harvoin saatan 
istahtaa ja katsoa (televisio) ohjelmaa. 

Aktiivisesti elämässä kiinni oleva harrastaa myös aktiivisesti. Häntä kiinnostaa moni 
asia, joten harrastuksia on useammanlaisia ja harrastaminen on säännöllistä.

Kyllä näitä riittää, vähän liiankin kanssa tuntuu välillä siltä. Olen minä niitä 
karsinutkin monta,… 

Elämässä myönteisesti kiinni oleminen näkyy myös eteenpäin pyrkivänä mielenä. 
Eteenpäin pyrkivä on kiinnostunut elämästä ja ympärillä olevista asioista ja haluaa ko-
kea monenlaista. Hän janoaa elämää ja hän haluaa oppia uusia asioita. Uudet haasteet 
houkuttelevat häntä. Halu kehittää itseään ja se, että uuden oppiminen on mieluisaa, nä-
kyy opiskeluna ammattiin, lisäkoulutuksina ja tiedon itsenäisenä etsimisenä. Uraa luova 
tekee sen tietoisesti ja hänellä on selkeä urajatkumo. Työssä menestyminen ja onnistumi-
nen ovat tärkeitä. Hän tavoittelee myös vaikutusvaltaa.  Eteenpäin pyrkiminen on lisäksi 
valmiutta ottaa riski. Hän pitää haasteista ja etsii niitä. Se näkyy siinä, että hän ei vältä 
vaikeita ja huonoja asioita ja hän ryhtyy kaikkeen uuteen reippaasti.

… ja sitten sillä puolella minä olen kouluttautunut erilaisilla kursseilla ja sit-
ten käytännön kokemuksella… 

Hän on joustava ja hän ei halua rutinoitua. Joustavuus on muutosvalmiutta, esimerkiksi 
asuin- tai työpaikan vaihtamista tarpeen mukaan. Se on muuntumiskykyä, uusiin haas-
teisiin tarttumista. Elämänmyönteinen pitää vaihtelevuudesta työssään. Joustavuudesta 
pitävää liiallinen byrokraattisuus ja autoritaarisuus harmittavat. Hänen luovuutensa on 
ongelmanratkaisua ja asioiden suunnittelua.

Ja nyt minä olen niin kuin viimeksi aloittanut puolitoista vuotta sitten uuden 
tehtävän…ja tuota se tuntuu olevan taas uutena osa-alueena varsin kiva. 



 Tulokset 91

…, mutta pyrin tietyllä tavalla olemaan avoin, että pystyisin opettelemaan uut-
ta ja sopeutumaan tilanteisiin. 

Spontaanius on ominaista elämässä myönteisesti kiinni olevalle, joka on kaavoi-
hin kangistumaton. Välillä hän repäisee oikein kunnolla ja tekee ex-tempore asioita. 
Impulsiivisuuttaan ja innostumistaan hän pitää joskus myös heikkoutenaan. Se voi il-
metä esimerkiksi siten, että hänen on saatava ostaa jotain heti, mikä sillä hetkellä tulee 
mieleen. Hän voi olla myös lyhytjännitteinen. 

…, että moneen asiaan minä innostun, mutta se loppuun vieminen aina. 

Elämässä myönteisesti kiinni oleminen on myös elämästä nauttimista. Kasvatuksella oh-
jattu järjestää itselleen mukavia asioita. Hän on joskus mukavuudenhaluinen ja laiskuus 
on tällöin ominaista. Hän voi myös tietoisesti ottaa terveysriskin syöden epäterveellisesti. 

Eheät-typologian myönteisesti elämään suhtautuva tyyppi on yhteneväinen elämäs-
sä myönteisesti kiinni olevan tyypin kanssa (erityisesti piirre ”elämänmyönteisyys”). 
Edellinen on kuitenkin suppeampi kuin jälkimmäinen, joka keskittyy lähinnä ihmisen 
sisäiseen kokemukseen. Elämässä myönteisesti kiinni olevassa tyypissä kuvakseen tulee 
mukaan lisäksi konkreettinen toiminta.

Kasvatuksella ohjatulla on epävarmuutta tulevaisuuden edessä. On asioita, joihin hän ei 
voi itse suoraan vaikuttaa. Maailman tulevaisuus huolestuttaa ja omasta tulevaisuudesta-
kin on huolta. Hän kokee voimattomuutta maailmanmenon edessä. Ympäröivän maailman 
kiivastuva tahti tuntuu hämmästyttävältä ja häntä hämmästyttää myös se, mihin ollaankaan 
menossa. On sellainen tunne, ettei ehdi tarpeeksi mitään eli jatkuva kiireen tuntu leimaa 
olemassaoloa. Tärkeää olisi, että tulevilla sukupolvilla olisi hyvä olla. Ajalle on hänen mie-
lestään ominaista repaleisuus. Toisaalta hän kokee ilmapiirin olevan kovin aggressiivinen 
ja uutisten olevan yhä uskomattomampia. Hän haluaisi kääntää aikaa taaksepäin.

Omasta tulevaisuudesta on myös huolta. Lähellä olevat uhat (liikenneonnettomuudet, 
huumeidenkäyttäjät ja ihmiset, joilla on pahoja aikeita) pelottavat. Henkilökohtaisesta 
selviytymisestään hän kokee epävarmuutta. Epävarmuutta tuo oman terveydentilan ke-
hittyminen. Fyysinen ja henkinen jaksaminen huolestuttavat. 

Haasteellisena pidän nyt selviämistä sairauden kanssa. Se on myös tulevai-
suuden haaste. 

Huoli tulevaisuudesta on kahdenlainen. Oma henkilökohtainen tulevaisuus huolestuttaa 
ja sen lisäksi maailmanmeno askarruttaa.

5.3.3 vakaa vaeltaja
Vakaalla vaeltajalla on myönteisiä lapsuuden muistoja. Hän on ihmisenä vakaa ja luotet-
tava.  Hän on sopusoinnussa elämänsä kanssa ja elämä on vakaata. Hänellä on konkreet-
tisia ajatuksia tulevaisuudesta.
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Myönteiset lapsuudenmuistot ovat kokemuksia myönteisistä ihmissuhteista lapsuuden-
kodissa ja muita myönteisiä lapsuudenkokemuksia. Kotoa saa hyvät lähtökohdat elämäl-
le. Hänellä on positiiviset muistot äidistä ja isästä. Vanhemmilla on lapsen näkökulmasta 
hyvät välit ja keskinäinen kunnioitus. Lapsuuden koti on hyvä ja turvallinen. Siellä on 
mukava elää. Kasvatus on tervehenkistä ja kuri oikeudenmukaista. Äitiä voi kuvata läm-
pimäksi ja hyväksi ihmiseksi. Äiti on auttavainen ja siirtää tämän mallin eteenpäin. Hän 
puolustaa lastaan tarpeen tullen ulkomaailmaa vastaan.

…oikein hyvän huolen piti [vanhempi], että osasi puolustaakin joskus, kun 
tuntui siltä, että joku…koulussakin…, että saattoi joku [ihminen] alkaa pai-
nostaa niin. Hän otti kyllä sen asian, että… 

Isää kuvataan myös hyväksi isäksi, joka elää perheelleen. Hän on myös turvallinen. 
Vanhempien kanssa välit ovat läheiset tai jopa erittäin läheiset. 

… kyllä se oli turvallinen paikka, kun minä pääsin sen (vanhemman) kaina-
loon. …, että kyllä meillä oli hirveen läheiset välit. 

Vanhemmilta vakaa vaeltaja kokee saavansa huolenpitoa ja tukea. Hän kokee tulevansa 
hyväksytyksi. Hyväksytyksi tuleminen on tärkeää erityisesti siinä vaiheessa, kun hän 
etsii elämänsä suuntaa nuorena ja uusperhekuviossa. Lapsuudenkodista välittyi toisten 
auttamisen ja elämän sekä toisten kunnioittamisen ilmapiiri. Perheessä on luontevaa, 
että toinen ihminen otetaan huomioon. Toisten auttaminen syntyy paitsi vanhempien 
asenteista, myös luonnostaan, kun perhe on suuri. Perhe on arvokas.

…koko perheessä on sellainen hyvin hyvä henki ollut aina, että siinä on niin 
kuin otettu toiset huomioon eikä ajateltu itsepäisesti meidän perhe ja minä 
tarvitsen, mutta toiset eivät tarvitse… 

Lapsuuteen liittyy muitakin myönteisiä muistoja. Vakaa vaeltaja kokee lapsuuden ta-
saiseksi ja tavalliseksi. Hän elää tavallisessa perheessä ja on koulussa perusoppilas. 
Sosiaalisuus kuuluu hänen lapsuuteensa. Hän oppii lapsuudessa yhteisöllisyyden. Perhe- 
ja sukulaisuuspiirissä on paljon sosiaalista olemista. Vanhempien lisäksi on tärkeitä su-
kulaissuhteita, erityisesti sisarukset ja isovanhemmat. Hänellä on kavereita paljon.

Siellä oli ihmisillä hyvä yhteishenki, että minä olen ainakin oppinut sillä taval-
la, että minä olen pärjännyt joukossa, että ei ole sellaista tullut, että ei pärjäisi 
niin kuin porukoissa. 

Vanhemmat kannustavat elämässä eteenpäin tukemalla kouluttautumista ennakkoluu-
lottomasti. Joillekuille kokemus vapauden tunteesta on myönteistä. Lapset saavat olla 
aika itsenäisesti ja kokeilla kaikenlaista. Koti on vapaamielinen ja lapsella on vapaus 
valita omat arvot. Kodeissa tuodaan vaihtelevasti lapsille esille arvoja, mutta joka ta-
pauksessa kasvatus on tervehenkistä. Joillekuille jää vapaudesta sellainen tunne, ettei 
ole rajoja.
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Myönteiset lapsuuden muistot ovat hyvin lähellä eheät-typologian elämänmyönteisen 
tyypin ominaisuutta ”kokemuksia myönteisestä lapsuudesta”. 

Vakauteen ja luotettavuuteen kuuluvat luotettavuus, järjestelmällisyys ja vastuuntuntoi-
suus, taloudellisuus sekä asiapohjalla toimiminen. Vakaan ja luotettavan rehellisyys ja 
avoimuus ovat perua lapsuudesta ja samoja arvoja hän välittää eteenpäin lapsilleenkin. 
Hänellä ei ole salattavia asioita. Rehellisyys on hyvin tärkeä asia ja se pitäisi olla mu-
kana arkielämän ratkaisuissa. Hän ei halua menestyä omassa elämässään toisten kustan-
nuksella.

…minä huomasin, että minun olisi pitänyt hänet niin kuin syödä siitä pois ja 
tuota siihenhän minä en lähtenyt… 

Hän haluaa olla toisten luottamuksen arvoinen, kantaa annetun vastuun ja pitää lupauk-
sensa. Rehellisyyden pitäisi näkyä myös yhdessä oikeudenmukaisuuden kanssa yhteis-
ten asioiden hoidossa. Valheellisuutta tulee välttää. Hän haluaa välittää rehellisyyden 
periaatetta edelleen tuleville sukupolville ja toivoo, että hänet muistettaisiin sitten aika-
naan rehellisenä ihmisenä. 

…, niin [ihminen] sanoi sitten vain siinä, että hän tuntee sinun [tietyt taidot] ja 
sanoi, että jos sinä lupaat tehdä, niin se myös tapahtuu …

Me olemme eläneet sen mukaan, mitä tulot ovat ja pyrkineet niin kuin niitä 
menoja järjestämään niin, että ne ovat niin kuin niiden tulojen mukaan tasa-
painossa. 

Vakaalle vaeltajalle on ominaista järjestelmällisyys ja vastuuntuntoisuus. Hänellä on 
oma selkeä sisäinen ohjelma, johon kyllä mahtuu joustavuuttakin. Epämääräisyys häi-
ritsee häntä, sillä hän haluaa asioiden sujuvan suunnitellusti. Vastaan sanominen tai tyh-
jästä valittaminen harmittavat häntä. Hän haluaa ulkoisen ympäristönsäkin olevan kun-
nossa. Loogisuus on hänen vahvuusalueensa. Asioiden hoitaminen huonosti on hänestä 
ikävää. Hänen vahvuutensa on saada asioita järjestykseen pieninkin toimenpitein. Häntä 
kiukuttaa, jos asiat eivät toimi hänen ympäristössään. Toimimaton ja taitamattomasti 
hoidettu asiakaspalvelu tai asioiden toimimattomuus laajemmin yhteiskunnassa ovat sel-
laisia asioita.

Vakaa vaeltaja on tarkka ja ahkera. Hän on ahkera ja pitää siitä, että asioita tehdään ”te-
kemisen meiningillä”. Yritteliäisyys on myös hänelle ominaista. Se ilmenee esimerkiksi 
kovana työntekona ja haastavien taloudellisten tilanteiden yli pääsemisenä ahkeruudella 
ja päättäväisyydellä. Hän ärsyyntyy laiskoista ihmisistä ja niistä, jotka suhtautuvat välin-
pitämättömästi työhönsä. Rehti työnteko on ollut yksi hänen elämänsä selviytymiskeino.

Hän on suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen. Suunnitelmallisuus näkyy taloudellisten 
asioiden järjestelemisessä, oman työajan käytön suunnittelussa ja perhesuunnittelussa. 
Priorisointi ajankäytössä auttaa selviytymään tehtävänä olevista asioista. Jos jokin asia 
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näyttää menevän suunnittelusta huolimatta eri suuntaan kuin oli tarkoitus, niin silloin 
hän on valmis tekemään uusia ratkaisuja.

…ja tuota,  mutta se on niin kuin pakko tehdä sitten sellainen tilanne, että kun 
näyttää siltä, siis suunnitelma niin kuin siinä pitää olla, mutta kun näyttää sil-
tä, että tuota noin niin tästä ei millään selviä niin sanotusti kunnialla, niin se 
on tehtävä niin kuin ratkaisut…

Hän toimii vaativassa työssä. Työ on haasteellista ja se vaatii paljon itseohjautuvuut-
ta. Vaativuus tulee paitsi johtajuudesta, niin myös itse työtehtävien vaativuudesta. 
Asioiden valmiiksi saaminen on tärkeää. Se tuottaa mielihyvää ja tyydytyksen tunnetta. 
Keskeneräisyys vaivaa häntä kunnes asia on tehty valmiiksi. Vakaalle vaeltajalle omi-
nainen taloudellisuus on kiinteässä yhteydessä suunnitelmallisuuteen. Hän hoitaa raha-
taloutensa hyvin. Lapsuudesta hänelle on jäänyt malli toimia siten, että talous on turvat-
tava ja pitää elää sen mukaan, mihin on varaa. Hän käyttää rahaa harkiten. Peruskulutus 
on tarvittaessa matala ja tarkoituksellistakin nuukuutta on, joten rahaa jää säästöön.

Kyllä minä olen selvinnyt kaikesta ihan laskelmien mukaan. 

Hän on asiapohjalta toimiva ihminen. Hän on sitä mieltä, että tietyissä tilanteissa on 
kyettävä toimimaan järjellisesti. Hän voi jossain tapauksessa kuvata itseään enemmän 
tietoihmiseksi kuin tunne- ja toimintaihmiseksi. 

…ja minä en tarkoita ollenkaan, että minä olisin hirveen kova, ettei se (vai-
kea tilanne) koske minuun, mutta tuota noin, kun se on kuitenkin niin, kun on 
pärjättävä jotenkin sen tilanteen kanssa, niin ei siinä voi niin kuin muutakaan 
tehdä sitten. Valinnat on tehtävä itse ja pyrittävä niin kuin järjellä… 

Vakaus ja luotettavuus sekä myöhemmin elämä vakaata ovat hyvin lähellä eheät-typolo-
gian rakentava-tyypin piirteitä ”vakaus” ja ”vastuuntuntoinen”. 

Vakaa vaeltaja on sopusoinnussa elämänsä kanssa. Hän on mennyt vaikeiden asioiden 
läpi ja sopeutunut elämässään. Hänellä on tietoisuus taustavoimasta, joka vaikuttaa hä-
nen elämässään. Hänen terveytensä on hyvä tai kohtalainen. Elämän viisaus, joka hänel-
lä on, jäsentää ajattelua ja elämää.

Vakaan vaeltajan, kuten kaikkien elämään, voi tulla kriisejä. Hän käy kriisin läpi hyvin 
perusteellisesti, syvältä ja raskaastikin. Kriisistä selviytymisen jälkeen hän pitää hyvänä 
sitä, että hän kävi sisimmässään asian perusteellisesti läpi. Selviytyminen voi olla hidas-
ta ja vähittäistä, mutta elämä voittaa kuitenkin. Apua hän saa vaihtelevasti eri ihmisiltä: 
ystäviltä, sukulaisilta ja ammattiauttajilta. Kriisi antaa elämänkokemusta, asioiden arvo-
järjestys elämässä muuttuu ja itseä kohtaan armahtavaisuus lisääntyy. Kriisin läpikäymi-
sen jälkeen sitä ei enää jäädä jossittelemaan. Asian harmillisuudesta huolimatta ei surku-
tella ja hankita edelleen mielipahaa. Vaikean kriisin läpikäynti voi auttaa itsenäistymään, 
kun huomaa selviävänsä ja löytävänsä itsestään uudenlaista voimaa.
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Sopeutuminen elämään tapahtuu monella tavalla. Hän hyväksyy ennemmin tai myö-
hemmin olemassa olevan tilanteen elämässään (realiteetit), vaikka on asioita, joihin ei 
voi vaikuttaa ja toisaalta tilanteita, joissa jaksaa vain rajallisesti tehdä tilanteelle mitään. 
Oman yrittämisen jälkeen voi vain todeta asian olevan tietyllä tavalla. Joskus asia ei ole 
toteamisella ohi, vaan pitää käyttää joitain aktiivisempia sopeutumiskeinoja. Elämässä 
on monia mahdollisuuksia ja toistenkin vaihtoehtojen pohtiminen on mahdollista, mutta 
niihin ei jäädä, vaan nähdään se hyvä, mikä omassa elämässä on. Vakaalla vaeltajalla 
on kokemus, että hän on päässyt hyvin eteenpäin elämässään. Hänen kokemuksensa on 
myös, että elämä menee osittain omalla painollaan. Järkeistäminen on sitä, että hän pe-
rustelee itselleen asioita järkisyillä ja tekee niin sanotulla talonpoikaisjärjellä ratkaisuja.  
Hän on realisti.

(Epätyydyttävä elämäntilanne) Mutta, kun näin jotensakin pärjää… Ei tyyty-
väinen tarvitse olla, mutta sopeutua tähän olemassa olevaan tilanteeseen.

Rahan hän mieltää käyttövälineeksi, joka takaa perusturvan ja toimeentulon. 
Loppujenlopuksi raha on toissijaista. Kaikki eivät välitä säästää, vaan raha joka tulee, 
käytetään. Työllä on muun arvon lisäksi hänelle välineellistä arvoa. Hän on tyytyväinen 
palkkaansa. Se vastaa hyvin hänen mielestään koulutuksen tasoa. Raha ei ole ainoa syy, 
miksi työ on tärkeää. Työpaikan ihmissuhteet ovat merkittäviä. Joskus työpaikka on jopa 
niin sanotusti toinen koti. Hän tarvitsee tietyissä tilanteissa yhteiskunnan apua ja hän 
arvostaa sitä.

Vakaalla vaeltajalla on elämässään taustavoima. Tämä voima on usko Jumalaan. Hänellä 
on kokemuksia siitä, että Jumala on varjellut häntä joissakin tilanteissa. Hän turvautuu 
Jumalaan rukoillen ja kokee saavansa vaikeassa tilanteessa apuakin. Hän uskoo rukouk-
sen voimaan. Usko on mukana arjessa.

Ehkä se on kumminkin sellainen, että se on siellä taustalla turva, että sitten 
hädän hetkellä voi laittaa kädet ristiin. 

Vakaa vaeltaja kokee terveytensä hyväksi tai kohtalaiseksi. Terveys tuo iloa ja mieli-
hyvää. Joillakin on sairauksia, mutta he eivät ajattele niitä koko ajan. Tällöin heillä on 
aktiivinen pyrkimys sopeutua sairauteen tai sitten he vain yksinkertaisesti ovat kokeneet 
olonsa subjektiivisesti hyväksi.

Kolme [särkylääke] vuodessa riittää. Sekin, kun teen [paikka] liikaa töitä, niin 
selkä kramppaa. [Monta kymmentä] vuoteen, olenko ollut viisi päivää poissa 
töistä, että en ole oikeastaan lääkäriä juuri… 

Vakaa vaeltaja on ihminen, jolla on elämän viisautta. Elämänkokemukset ovat kasvatta-
neet häntä. Kriisit ovat vaatineet erityistä ponnistelua, mutta ne ovat kuitenkin vahvista-
neet häntä ihmisenä. Toisaalta kriisit ovat koulineet tiukkuutta pois. Hän ei stressaannu 
eikä pelästy enää kaikista asioista. Hänellä on tietynlainen levollisuus ongelmatilanteis-
sa eli hän on valmis pohtimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja osaa organisoida asioita 
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toimivaksi kokonaisuudeksi. Oman toiminnan realistinen arviointi, erilailla ajattelevien 
ymmärtäminen ja vaikeankin asian näkeminen elämänkokemuksena ovat osa tätä kas-
vua.

Eihän täydellistä asiaa…moni muukin korjaisi paljon asioita. 

Hän on oivaltanut elämän rikkauden ja arvokkuuden. Elämän arvokkuuden ja terveyden 
merkityksen hän on oppinut vaikeista kokemuksista. Esimerkiksi oma sairaus ohjaa aset-
tamaan asioita elämässä uuteen arvojärjestykseen. Raha menettää tällöin merkitystään ja 
arkipäivän pienet asiat tuovat iloa. Mielenrauha on myös rahaa tärkeämpää. Äitiydestä 
hän on sen rankkuudesta huolimatta tyytyväinen, koska se antaa paljon. Työtä ja vapaa-
aikaa hän on pyrkinyt tasapainottamaan, koska elämässä on paljon muitakin arvokkaita 
asioita kuin työ. 

Tietysti ja sitten tämä mielenrauhan saavuttaminen, sehän on tärkeää ja eihän 
se ihmisen, jos sillä ei ole sitä, vaikka hänellä olisi mitä rahaa ja kaikkea, mut-
ta jos hänellä ei ole mielenrauhaa, niin onnetonta on elämä. 

Vakaa vaeltaja hahmottaa elämän laajana kokonaisuutena. Se näkyy hyvin monella 
tavalla. Omassa elämässään hän ajattelee, että se kokemus, mitä elämän varrella tie-
tyissä tilanteissa saa, on hyödynnettävissä joissain toisissakin tilanteissa. Elämää voi 
katsoa näin jatkumona tai yhteen nivoutuneina palasina. Turha valittaminen harmittaa 
häntä. Oman elämänsä rajoitteisiin hän on sopeutunut ja ajattelee tällä hetkellä, että 
näin hänen elämänsä kuuluukin olla. Elämään ei kannata suhtautua hirveän vakavasti. 
Yksinkertaisimmillaan hengissä pysyminen on tavoittelemisen arvoinen asia.

Jos ihminen on sopusoinnussa elämänsä kanssa, hän kokee eheyttä ja hän on mukautu-
nut. Eheys voidaan ajatella koostuvan psykososiaalisesta ja fyysisestä eheydestä. Eheys 
elämänkulkuun liittyvänä käsitteenä on tullut tunnetuksi Eriksonin psykososiaalisesta 
teoriasta. Eriksonin mukaan ihmisellä on kussakin elämänvaiheessa kehitystehtävä, jota 
hän työstää. Vanhuuteen liittyvä perustunnepari on eheys vs. epätoivo. Elämän perusvoi-
ma vanhuudessa on viisaus. Kehitystehtävän myönteinen työstäminen tuottaa psyykki-
sen integraation (ego integrity). (Ryckman 1985, 176, 185.) Royn (1984, 28; Andrews, 
Roy 1986, 50–51; Taival 1998, 22–23) adaptaatioteorian mukaan ihminen hakee tasa-
painoa itsensä ja ympäristönsä kanssa pyrkimällä mukautumaan erilaisiin muutoksiin. 
Nivalan (2010, 147) mukaan oman identiteetin löytäminen, oman minän fyysinen ja 
psyykkinen tunteminen auttaa mukautumaan. 

 Elämä on vakaata, koska selkeät elämänpuitteet ovat olemassa. Hän on löytänyt oman 
kiinnostuksen kohteensa. Osalla oma uravalinta on ollut selvillä jo kouluajoista ja sitä 
kautta elämä on sitten edennyt. Ura on saattanut löytyä kokeilemalla ja pidemmän ajan 
kuluessa. Joka tapauksessa omasta urasta voi sanoa, ettei oikeastaan muunlaista työtä 
haluaisikaan tehdä ja päällimmäisenä on tyytyväisyyden tunne. Tärkeää on myös tunne 
siitä, että on omalla paikallaan ja saa käyttää omia lahjojaan. Mielenkiintoisen työuran 



 Tulokset 97

lisäksi voi olla vahvoja kiinnostuksen kohteita, joita voi toteuttaa lisätyönä tai harras-
tuksena.

Vakaa vaeltaja on sitoutuva. Se näkyy sitoutumisena parisuhteeseen, perheeseen, ystä-
vyyssuhteisiin, työhön ja/tai ammattiin ja harrastuksiin. Sitoutuminen työhön on joko 
sisällöllistä tai ajallista tai molempia yhtä aikaa. Jos työ ei ole sisällöllisesti kovin kiin-
nostavaa, niin joku muu asia pitää kiinni työssä. Tällaisia ovat esimerkiksi mukava työ-
yhteisö ja lähestyvä eläkeikä.

…kyllä se (parisuhde) tietysti aika sitoutunutta on. 

… ja sitten se imaisi mukaan. Siitä lähtien olen ollut niin kuin sillä puolella 
(työssä). 

Taloudellinen tilanne on vakaa. Taloudellinen vakaus on osittain seurausta aiemmin mai-
nitusta rahatalouden hyvästä hoidosta ja säästäväisyydestä. Hänen elämänsä on seesteis-
tä. Elämän kulku on ollut tasaista. 

…taloudenpito sillä tavalla järjestyksessä, että minä olen vähän suunnitellut-
kin, mitä tapahtuu 

Ei, kyllä minulla on mennyt aika tasaisesti. Minä olen ne kriisitkin ottanut 
vaan…se on vaan ollut selvittävä niistä. 

Työ on tärkeä ja positiivinen asia elämässä. Sen monipuolisuus, haasteellisuus, työssä 
kehittymisen mahdollisuus, työn tuloksien näkeminen, työn ajan tasalla pysyttävä sekä 
mahdollisuuksia antava luonne ja mahdollisuus välillisesti vaikuttaa oman työn kautta 
laajemmaltikin ovat keskeiset tyydytystä tuovat asiat. Lisäksi työ on monipuolista ja sitä 
saa aika paljon kehittää itsenäisesti. Hän kokee työn mielenkiintoisena ja rikkaana. Hän 
on saanut käyttää taitojaan luovasti työssään. Työn teon tarve on ollut suuri jo nuoresta 
alkaen. 

…[tietty ala] niin se antaa hyvin paljon. Siellä tulee paljon sellaisia hyviä asi-
oita, hyviä palautteita. Siellä pysyy niin kuin ajan tasalla mukana. 

Vakaalla vaeltajalla on konkreettisiin asioihin liittyviä ajatuksia tulevasta elämästä. Ne 
ilmenevät konkreettisina tulevaisuuden toiveina ja konkreettisina positiivisina aikeina. 
Konkreettiset toiveet liittyvät työhön, vapaa-aikaan, perheeseen, terveyteen ja rahaan. 
Hän haluaisi löytää kiinnostustaan, koulutustaan ja voimavarojaan vastaavaa työtä. Hän 
toivoo, että työtä voisi helpottaa lyhemmällä työmatkalla tai osa-aikaisella työllä. Jopa 
eläkkeelle jääminen olisi haaveena. Edelliset liittyvät myös samalla lisääntyneen vapaa-
ajan toiveeseen. Vapaa-ajalla hän käyttäisi aikaa uusiin harrastuksiin. Toiveet lapsista ja 
lapsenlasista ovat perhettä koskevia toiveita. Hän toivoo terveyden säilyvä tai kohene-
van. 

Terveyttä toivon. Jos vaikka särkylääkkeet voisi jättää pois päiväjärjestyksestä!  
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Konkreettisia positiivisia aikeita ovat ihmisiin liittyvät aikeet ja sairauden hoito. Hän 
haluaa vaalia laajaa elämänpiiriä ja tuottaa muille ihmisille iloa. Erityisesti omaan per-
heeseen liittyy läheisille osoitettu rakkaus. Oman sairauden hoitoon hän haluaa aktiivi-
sesti panostaa.

Odotan, että pystyisin toiminnallani luomaan ystävilleni pieniä positiivisia yl-
lätyksiä! 

Konkreettiset ajatukset tulevaisuudesta vakaalla vaeltajalla ovat samansuuntaisia kuin 
eheät-typologian juurevalla realistilla konkreettiset tulevaisuuden toiveet.  

5.3.4 sinnikäs taistelija
Sinnikkäällä taistelijalla on lapsuudessa ollut epävarmuuden tunteita. Hän on omissa 
oloissaan oleva, jolla on elämän perusasioissa epävarmuutta. Hänelle on sisäinen ihmi-
nen tärkeä. Tulevaisuutta hän ajattelee toiveikkaana.

Lapsuuteen liittyy epävarmuuden tunteita. Osa niistä on traumatisoivia ja osa ei. 
Traumatisoivaa on, kun suhde äitiin ja/tai isään voi olla monella tavalla puutteellinen. 
Vanhempi saattaa olla paljon poissa kotoa työn vuoksi tai jos hän on läsnä hän voi olla 
väsynyt. Vanhemman oma kokemus elämän epätyydyttävyydestä tai hänen joku elämän 
taakkansa heijastuu myös perheen elämään. Hän ei tällöin kykene välttämättä täysipai-
noiseen ja avoimeen suhteeseen lapsen kanssa. Vanhemman liiallisen vaativuuden hän 
kokee heijastuvan omaan näkemykseen itsestään ja aiheuttavan huonoa itsetuntoa, joka 
näkyy esimerkiksi riittämättömyyden tunteena. 

Vähemmän traumatisoivia ovat lapsuuden pettymykset: lapsuudenkodin taloudellinen 
niukkuus, vanhemman kuolema ja vanhempien avioero. Lapsuudenkodissa on vain vä-
hän rahaa käytettävissä tai siellä on jopa köyhää. Rahan niukkuus ei kuitenkaan itsessään 
aiheuta epävarmuutta arjessa, mutta lapsi kokee pettymystä esimerkiksi koulutustoivei-
den kariuduttua. Vanhemman sairaus, kuolema tai vanhempien avioero ei traumatisoi 
pidempiaikaisesti, kun ympärillä on kuitenkin turvallisia aikuisia ja lapsi saa sosiaalista 
tukea.

Minun [vanhempi] tosiaan, kun hän sairastui, niin minä muistan aina, kun hän 
makasi siellä sängyssä, niin minä sain olla; kyllä se oli turvallinen paikka, kun 
minä pääsin sen kainaloon. 

Kuten edellä on todettu jo aiemminkin, vanhempien psyykkinen sairaus ja alkoholion-
gelmat ovat merkittäviä kokemuksia, jotka vaikuttavat vanhemmuuden toteutumiseen 
(Halme 2009; Holmila, Bardy, Kouvonen 2008; Itäpuisto 2005). Honkasen (2008, 5, 
171–176) mukaan riskioloja ovat lapsen näkökulmasta päihteet, työttömyys, työpaineet, 
parisuhteen ongelmat, muutokset perhesuhteissa, perheväkivalta, mielenterveysongel-
mat, vanhempien uupuminen ja vanhempien puutteellinen elämänhallinta. Huolimatta 
siitä, että perheen taloudellinen tilanne on hyvä ja vanhemmilla on korkea koulutustaso, 
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voi perheessä olla ongelmia. Pajulo (2001, 10, 65) on tutkinut päihdeäitejä ja heidän 
äitiyteensä liittyviä raskauden aikaisia mielikuviaan. Päihderiippuvaisilla, jotka olivat 
raskaana, oli muita äitejä negatiivisempia mielikuvia tulevasta lapsestaan ja omasta äi-
tinä olemisestaan kuin ei-päihderiippuvaisilla. Päihderiippuvuus oli useilla yhteydessä 
muihinkin riskitekijöihin kuten masentuneisuuteen, vähäiseen sosiaaliseen tukeen ja 
ongelmiin läheisissä ihmissuhteissa. Isyyteen liittyvää stressiä on isillä, joilla on alko-
holiongelma, työttömyyttä, vähän töitä, alhainen koulutustaso ja pienet tulot (Halme 
2009, 114–115). Lisäksi vanhemmat, jotka ovat työstään väsyneitä, eivät jaksa olla kiin-
nostuneita lastensa tekemisistä eivätkä he huomioi lastensa tarpeita (Kinnunen, Mauno 
2002, 105–106). Riskejä on hyvin paljon, mutta myös suojaavia asioita on. Perheen 
voimavarat suojaavat lasta. Honkasen (2008, 235) mukaan näitä voimavaroja ovat toi-
miva vanhemmuus, hallittu arki, vanhemman jaksaminen, toimiva parisuhde ja perheen 
saama sosiaalinen tuki. On tutkittu, että syöpää sairastaville vanhemmille ja heidän lap-
silleen on hyväksi, jos perhe saa psykososiaalista tukea. Tämän tuen auttava vaikutus 
on siinä, että se edistää vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta, lapsien tunteet 
otetaan huomioon ja syövän aiheuttamia raskaitakin tunteita päästään yhdessä käsittele-
män. (Schmitt 2008, 4, 65–69.) Sinnikkään taistelijan lapsuudenkodin perheongelmat ai-
heuttavat epävarmuutta, mutta yleensä tilanne ei ole kovin paha, koska ongelmat harvoin 
ovat kärjistyneitä ja lapsella on kuitenkin jonkinlaista psykososiaalista tukea. Todella 
vakavissa tilanteissa kuten vanhemman sairaus, kuolema ja vanhempien avioero lapsi 
selviääkin suhteellisen hyvin, jos hänet otetaan huomioon ja jos hän on saanut kokea 
vanhemmiltaan aiemmin huolenpitoa.

Omissa oloissa oleminen voi olla sinnikkäällä taistelijalla kahdenlaista. Hän voi kokea 
yksin olemisen epätoivottavana tai se on vapaaehtoista. Hänellä on hyviä ystäviä vähän 
eikä välttämättä lainkaan sellaisia, joille hän kertoisi tarkemmin asioitaan tai jopa uskou-
tuisi. Hänellä voi kuitenkin olla hyvä ja kiinteä perhekuvio. 

Mikäli yksinäisyys ei ole vapaaehtoista, hän voi toivoa, että hänellä olisi enemmän lä-
heisiä ihmissuhteita. Toisaalta hän ymmärtää, että asiassa on omaa osuutta, koska hän on 
syrjäänvetäytyvä luonne. Tällöin esimerkiksi paikkakuntien ja työpaikkojen vaihto lisää 
riskiä jäädä yksin. Läheisen ihmissuhteen menettäminen voi aiheuttaa todella vaikeita 
yksinäisyyden tunteita. Juhlapyhät ovat erityisen hankalia menetyksen jälkeisenä aikana 
ja vuosien jälkeenkin yksinäisyydenpuuskia tulee joskus edelleen. Harrastukset saatta-
vat ruokkia yksinoloa.

Toisaalta hän ei kaipaakaan läheisiä kontakteja perheen ulkopuolelta väsymyksen ja kii-
reen vuoksi. Niukat kontaktit ovat tällöin oma valinta. Hän voi olla myös ihminen, joka 
ei halua tietoisesti päästää todella lähelleen kuin harvoja ihmisiä. Omalla tavallaan hän 
on sosiaalinen, mutta haluaa määritellä, ketä ja milloin hän päästää lähelleen. Hän voi 
selittää yksin olemisen haluaan luonteellaan tai sukupuolellaan. Hänelle on voinut tulla 
myös kyllääntyminen ihmissuhteisiin, koska hän on tavannut niin valtavasti ihmisiä. 
Tällöin hän tietoisesti valitsee harrastuksia, joissa saa olla yksin.
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En minä paljon puhu kenellekään mitään… Minä kuuntelen, en minä kenelle-
kään paljon, mitä nyt joskus vaimolle puhun, mutta en minä häntäkään niillä 
(huolilla) paljon ole rasittanut. 

Mutta kyllähän se on, miehethän ovat sellaisia, että eihän ne paljon niistä – 
jotkut puhuvat enemmän, jotkut vähemmän. 

Sinnikkään taistelijan tapauksessa omissa oloissa oleminen voi johtua eri syistä ja ilmetä 
eri tavalla. Omissa oloissa oleminen liittyy läheisesti yksinäisyyteen ja tästä on kirjal-
lisuudessa monipuolista tulkintaa. Tiikkainen (2006, 11–12) on selvittänyt yksinäisyys 
käsitettä eri teorioita vertailemalla. Hän toteaa Donaldsonia ja Watsonia mukaillen, että 
yksinäisyys on monimutkainen käsite, jota voidaan lähestyä esimerkiksi psykodynaa-
misen, eksistentiaalisen, kognitiivisen ja interaktionaistisen teorian kautta. Teoriat ovat 
yhtä mieltä siitä, että yksinäisyys on omakohtainen ja negatiivinen kokemus. Lisäksi 
se on yhteydessä puutteellisiin sosiaalisiin suhteisiin, mutta se ei ole sama asia kuin 
toisten ihmisten havaitsema sosiaalinen eristyneisyys. (Donaldson, Watson 1996, 952–
959; Tiikkainen 2006, 11–12.) Se ei myöskään ole sama asia kuin turvattomuuden tunne 
(Savikko 2008, 5). Lähestymistavat käsittävät eri tavoin tavan ja syyn, miksi yksinäi-
syyttä koetaan (Donaldson, Watson 1996, 952–959). Andersson (1998, 271–272) sanoo, 
että yksin oleminen ja yksinäisyys voivat yhdistyä kolmella tavalla. On yksin olevan 
yksinäisyyttä, yksin olemista, johon ei liity yksinäisyyden kokemusta ja yksinäisyyttä 
(yksinäisyyden kokemusta), vaikka olisi toisten seurassa. Vuorisen (2009, 6, 175) väi-
töskirjassa tulee esille ikääntyvien itsellinen yksinäisyys, joka liittyy originelliin elä-
mäntapaan. Yksinäisyyden myönteisyys voi ilmetä myös siten, että se johtaa yksilön 
pohtimaan omaa toimintaansa eri näkökulmista. Tämä taas voi johtaa käyttäytymisen ja 
vaatimustason uudelleen arviointiin. (Kangasniemi 2008, 258.) 

Sinnikkäällä taistelijalla on joissain elämän perusasioissa epävarmuutta. Hänen ajatte-
lussaan on varautuneita piirteitä. Hänellä on katkeruuden sävyttämiä ajatuksia. Häntä 
harmittaa, jos ihmisiä kohdellaan epätasa-arvoisesti, esimerkiksi toisilta vaaditaan työ-
paikalla enemmän kuin toisilta. Samoin kaikki muu häneen itseensä kohdistuva epäoi-
keudenmukainen kohtelu on hänelle kova kokemus ja aiheuttaa jopa katkeruutta. 

…, vaikka minä olen aika katkera siitä, että näin on tehty minulle…  

Hänellä on kokemus, että toiset ihmiset ja hyvinvointijärjestelmä ovat hylänneet hänet. 
Hänen hyväluontoisuuttaan, kiltteyttään ja avuliaisuuttaan on hyväksikäytetty. Hän ei 
aina pidä puoliaan ja häntä alistetaan silloin.

…, mutta en tiedä, mikä siinä oli, että ehkä minä yritin olla kaikille tasapuo-
linen ja sosiaalinen ja sitten minä huomasin, että jotkut osasivat puukottaa 
selkään. 

Sinnikkäällä taistelijalla on terveydellisiä ongelmia ja hän kokee terveydellisen tilan-
teensa epätyydyttäväksi. Hän kokee sen muuta ikäluokkaansa huonommaksi. Hänellä 
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on toiminnanrajoituksia ja hänellä saattaa olla useita diagnooseja ja pitkäaikaissairauk-
sia. Toiminnanrajoitukset vaikuttavat päivittäiseen elämään ja tuntuvat joskus ikäviltä. 
Hän selviää sairauksista huolimatta työelämässä tai kotona aivan itsenäisesti ja kykenee 
harrastamaan. Elämän tasapaino on kuitenkin koetteilla sairauksien vuoksi. Hänellä on 
pelkoja terveystilanteen huononemisesta ja toisaalta diagnoosin etsimiseen kulunut pitkä 
aika kuluttaa henkisesti. Kiinnostus elämään voi kärsiä sairauksien vuoksi.

Kyllä se rasittuu (tietty osa kehosta) aika pienestä. Minä olen sen nyt huoman-
nut, kun minulla on sellainen projekti meneillään…, … että ei minun tarvitse 
kovin paljon tehdä, kun se jo on (rasittunut). 

Elämäntapojen hallinnassa voi olla monenlaisia ongelmia. Ongelmallista voi olla se, 
että hän käyttää alkoholia keskimääräistä enemmän ja omasta mielestään hän ottaakin 
alkoholia turhan paljon ja voi pitää itseään jopa riskikäyttäjänä. Hän voi hakea sillä 
helpotusta paineisiinsa. Tupakka voi toimia hänelle myös helpotuksen tuojana stressi-
tilanteessa. Hänellä on mahdollisesti myös elintasosta johtuvaa ylipainoa, niin sanottua 
elintasolihavuutta. Hän tiedostaa ongelmat itse ja kykenee niiden kanssa elämään.

… olen hakenut ehkä jotain helpotusta sitten (alkoholilla). 

Hän kokee työnsä raskaaksi. Työ ei tunnu hyvältä, koska se ei motivoi sisällöllisesti. Hän 
kokee myös työpaineet voimakkaasti luonteensa vuoksi. Lisäksi hän kokee itsensä riittä-
mättömäksi ja epäonnistumisia työssään. Hän on uupunut. Syynä työssä uupumiseen hänel-
lä voi olla kykenemättömyys rajata tekemisiään työssä. Myös kiire ja työpaikan ilmapiiri 
voi rasittaa. Hän voi kokea inhimillistä riittämättömyyttä eri tavoilla. Aika ei riitä kaikkeen, 
mitä hän haluaisi tehdä. Työ vie paljon aikaa, joten harrastuksiin ei juuri ole mahdollisuutta 
panostaa. Samoin ystävyyssuhteiden hoitaminen on riittämätöntä. Raha on tiukalla. Hän 
elää vaatimattomasti tai taloudellinen tilanne ei ole hyvä, vaan hän saattaa tarvita ajoittain 
yhteiskunnan tukeakin. Hänen uratavoitteensa on voinut jäädä toteutumatta.

Jos elämän perusasioissa on epävarmuutta, aiheuttaa se psyykkistä kuormittuneisuutta 
(ks. Vahtera, Soini 1994, 17–20, 72). Psyykkinen kuormittuneisuus on tässä tapauksessa 
haitallista. Se voi olla myös haitatonta. Erityisesti työelämän kuormittavuudesta puhut-
taessa voidaan puhua haitallisesta ali- tai ylikuormittuneisuudesta. (Mäkinen 1998, 181–
182.) Kuormittavuuden, väsyneisyyden ja rasittavuuden käsitteet ovat stressikäsitteen 
suomenkielisiä vastineita (Mäkinen 1998, 17; Niemelä, Teikari 1984, III). Stressi ei ole 
riippuvainen siitä, onko stressiä aiheuttava ärsyke ihmisen omasta mielestä miellyttävä 
tai epämiellyttävä. Se on reaktio (epäspesifi) ihmisen ulkopuolelta tulevaan ärsykkee-
seen. (Selye 1976, 24–25.) Cox (1978, 3–4) luettelee kolme selitystä stressille: se on 
fysiologinen, elimistön reaktio ärsykkeisiin, johtuu ympäristön ärsykkeistä tai se on re-
aktio ympäristön ja ihmisen väliseen yhteensopimattomuuteen (lack of ”fit” between the 
person and his environment). Sinnikäs taistelija selviää kuitenkin arjen haasteista kohta-
laisesti huolimatta siitä, että hänellä on ylikuormittuneisuutta ja useat stressiä aiheuttavat 
ärsykkeet ovat epämiellyttäviä.
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Sinnikkäälle taistelijalle sisäinen ihminen on tärkeä. Tämä näkyy henkisyytenä ja elä-
män aistimisena. Tavoittelemisen arvoista elämässä on onnellisuus, ilo, tyytyväisyys ja 
henkinen tasapaino. 

…, mutta jos minä saan heille (lapsille) niin kuin tien elämään auki, koulutuk-
set annettua ja sitten tuota myöskin heille tällaisia hyviä hetkiä… 

Tärkeintä elämässä on mielen tasapaino, sillä se takaa elämän sujumisen ja kosketuksen 
omiin tunteisiin. 

Hänen toimintaansa ohjaavia ajatuksia voisi kuvata myös sanalla hyveellisyys. Hän 
kokee kiitollisuutta vanhempiaan kohtaan sekä nöyryyttä ja kunnioitusta lähihistoriaa 
kohtaan. Hän kunnioittaa vanhempia sukupolvia. Hän pyrkii opettamaan lapsilleen ihan-
teita, joista yksi voi olla rehtiys ja reippaus. Hän on sisäistänyt arvot ja ne elävät hänen 
elämässään. Hän ilmentää arvoja käytöksellään ja tarvittaessa työssään opettamalla tai 
ohjaamalla toisia. 

…, kyllä niin kuin jotain sillä omalla käytökselläni ja omalla olemuksellani 
viestitän… 

Itsetutkiskeluun ja pysähtymiseen liittyvät asiat ovat hänelle ominaisia. Hän pohtii 
tutkiskellen asioita, miksi jokin tehdään ja mitä seurauksia siitä on. Erityisesti hän on 
elämän käännekohdissa tutkiskellut itseään. Hän on todennut, että omia voimavaroja 
ei kannata arvioida liian suuriksi. Vaikeat asiat tulee kohdata ja sitten jatkaa elämää. 
Ihmisten tulisi olla itselleen rehellisiä ja ottaa oma vastuunsa asioista. 

Kyllä minä mietin, että tuota miksi näin. 

…tulee niin kuin kysymys siitä, mikä järki siinä on, …, … ja sillä yritän niin 
kuin taas sitten purkaa sitä itsestäni ulos… 

Sinnikäs taistelija aistii elämän herkästi ympärillään paitsi elämää yleensä aistimalla 
niin esimerkiksi olemalla herkkä ihmissuhteissa toisen hyväksyntää toivomalla. Elämän 
aistimiseen kuuluu aatteellisuus, luonnon tärkeänä kokeminen sekä kokemuksen ja pe-
rinteen arvostaminen.

Aatteellisuus näkyy isänmaallisuutena ja rauhanasian kannattamisena. Luonto on tärkeä. 
Hän viettää paljon aikaa luonnossa ja opettaa lapsilleen ja lapsenlapsilleen siellä olemis-
ta ja liikkumista. Luonnon tärkeys ilmenee myös jätteiden lajitteluna, marjastuksena ja 
luontojärjestössä mukana olemisena. Osana luontoa eläimet ovat tärkeitä. Hänellä on 
tunnesuhde eläimiin ja hän myös rakastaa niitä. Eläimet ovat osa hänen elämäänsä. Hän 
ymmärtää eläimiä ja eläimet häntä ja hän kokee saavansa eläimiltä paljon. Eläimet ovat 
henkireikä arjen keskellä. Niitä voidaan pitää jopa perheenjäseninä.

Kokemuksen ja perinteen arvostaminen on näiden asioiden kunnioittamista ja eteenpäin 
siirtämistä. Tällaista perintöä ovat muun muassa erilaisiin juhlapyhiin, hautausmailla 
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käyntiin ja kirkkoon liittyvät tavat. Vanhempia sukupolvia tulisi kunnioittaa ja muistaa, 
ettei kaikki, mitä meillä ympärillämme on, ole itsestään selvää. Itsenäisyys on tärkeä 
ja mieltä herkistävä asia. Elämän herkkään aistimiseen kuuluu myös toisten ihmisten 
häneen itseensä kohdistaman huomion aistiminen. Hän toivoo toisten hyväksyntää. Hän 
pyrkii omalla toiminnallaan ansaitsemaan hyväksynnän ja pääsemään ihmisten suosi-
oon. Tärkeää hänelle lisäksi on tulla kuulluksi ja se, että hänen mielipiteensä otetaan 
huomioon. Hän itse haluaa mielellään kuulla, että häntä pidetään mukavana ja hyvänä 
ihmisenä. 

Ilon ja mielihyvän tuntemus syntyy, kun on tullut kuulluksi ja mielipiteet huo-
mioidaan. 

Sisäisen ihmisen tärkeys sinnikkäällä taistelijalla on yhteydessä arvovalintoihin. Mikkola 
(2003) tutki arvojen moninaisuutta. Hänen tutkimustuloksissaan on muun muassa ulkoi-
sen ja sisäisen ohjautumisen arvo-orientaatiot. Sisäisesti ohjautumisessa yksilön oma 
minä on keskeisesti toimintaa ohjaava tekijä. Hän kokee olevansa tietoinen siitä, mikä 
hänelle on arvokasta. Hyvä elämä on sisäisiä kokemuksia, yksinkertaisempaa elämää 
kuin vain materiaa tavoitteleva elämäntapa. Se ei ole kuitenkaan askeettisuutta ja koko-
naan eriytymistä ulkoisesta. Autenttisuuteen pyrkimistä voidaan sanoa sisäiseksi ohjau-
tumiseksi. Autenttisuus ja yksinkertainen elämä lisäävät itsemääräämismahdollisuutta. 
Yksilö ei ole täysin riippuvainen esimerkiksi talouden odotuksista. (Mikkola 2003, 171, 
175, 191–197.) Elginin (1981, 28–29) mukaan ekologisesti eläminen sisältää sekä ma-
teriaalisen että henkisen puolen. Se on yksinkertaisempi tapa elää kuin vain materiaan 
tukeutuminen ja se on välttämätön valinta pidemmällä aikavälillä, jotta ihmiskunta säi-
lyisi.

Sinnikkään taistelijan tulevaisuuden ajatuksia voi luonnehtia sanalla toivo. Häntä kiin-
nostaa tulevaisuus ja sinne kurkistelu kiehtoisi häntä, mutta toisaalta hän haluaisi tule-
vasta tietoa ihan vain aavistuksen verran. Hän haluaa pitää tulevaisuuden arvoituksena. 
Uuteen elämänvaiheeseen siirtyminen ja suunnittelu ovat myös mielenkiintoista.

Hän suhtautuu tulevaisuuteensa toiveikkaasti. Hänellä on toivo paremmasta, ehyemmäs-
tä tulevaisuudesta vaikeuksien jälkeen. Hänellä on perusluottamus asioiden ratkeami-
seen.

Toiveena on myös hyvä olo. Hän haluaa tasapainoisen elämän. Tasapainoinen elämä on 
hyvää elämää. Siihen kuuluu rento elämänasenne ja mielenrauha. Hän haluaa tulla hy-
väksytyksi ja tulevaisuudessakin voittaa uusien ihmisten luottamuksen ja olla suosiossa. 

Sinnikkään taistelijan toivon kuvaukset yhdistyvät menneisyyden ja/tai nykyhetken vai-
keisiin kokemuksiin tai ratkaisemattomiin ongelmiin. Toivon kokeminen ja tarve on hy-
vin ominaista ihmiselle. Toivo on yksi elämää ylläpitävä voimavara ja elämän elinehto. 
(Kylmä 2000, 113; Ryynänen 2005, 95–96.) Ryynäsen (2005, 97) tutkimuksen mukaan 
itsen hyväksyminen ja ymmärtäminen sekä itsestä huolehtiminen liittyivät masentuneil-
la kokemukseen toivon olemassaolosta heidän elämässään. Myös itsensä tuntemisen ja 
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kunnioittamisen he pitivät tärkeänä toivon kokemuksessa. Kübler-Ross (1970, 45–155) 
on nimennyt kuusi vaihetta kuoleman kohtaamisessa. Yksi näistä vaiheista on toivo. 
Toivo sisältyy kuitenkin myös muihin vaiheisiin ja auttaa näin kestämään niissä.

Itse haastattelutilannekin voi olla apuna ihmisen selviytymiselle. Kertoja voi kertoes-
saan vaikeista tapahtumista saada kielteiset asiat itsestään ulos ja hänellä on mahdol-
lisuus kokea, että elämällä on parempaakin annettavaa kuin tähänastinen tai tämänhet-
kinen. Itsestäänselvyydet voivat muuttua peruskysymyksiksi kertojan identiteetistä ja 
siitä, mistä hän on tullut ja mikä on hänen tulevaisuutensa.  Käsitellessään asioita yhä 
uudelleen ja uudelleen sekä analysoidessaan niitä hän saa jäsennetyksi asiat mielessään. 
Yksittäiset elämäntapahtumat liitetään suurempaan kokonaisuuteen kuin vain tiettyyn 
hetkeen tai elämänvaiheeseen. (Hänninen 1999, 70–71; Löyttyniemi 2004, 45; Ukkonen 
2007, 1.)

5.4 sinnittelijät
Tämän ryhmän koherenssipisteet ovat alle 63. Heillä on aineiston matalimmat pis-
teet. Aineisto koostuu kahdeksasta haastattelusta ja yhdestä itse tuotetusta tekstistä. 
Haastatelluista kuusi on naisia ja kaksi on miehiä. Litteroitua tekstiä on 153 sivua. 
Tämän ryhmän typologian tyypit ovat: tukirakenteisiin tarttuva, myönteisyyteen pyrki-
vä, olemisensa keskittävä ja juureva paineen alla eläjä.

5.4.1 tukirakenteisiin tarttuva
Tukirakenteisiin tarttuvalla on ollut lapsena ja nuorena vastoinkäymisiä. Hän on vetäy-
tyvä. Hänellä on oikeudentuntoisuutta. Lähisuhteet ja tulevaisuuden toivo kannattelevat 
häntä.

Lapsuuden ja nuoruuden vastoinkäymiset ilmenevät kielteisinä kokemuksina, jotka liit-
tyvät vanhempiin ja koko kotiympäristöön tai muuhun lähiympäristöön. Kielteisiä van-
hempiin ja kotiin liittyviä kokemuksia on hyvin erityyppisiä. Koko lapsuus voi tuntua 
hyvin vaikealta epätyydyttävän kotiympäristön vuoksi. Myös lapsuuden maailmassa voi 
olla joitain kokemuksia, jotka vaikeuttavat lapsen elämää. Toisen vanhemman tai mo-
lempien vanhempien alkoholin käyttö vaikuttaa arkielämään. Haastatteluissa kerrotaan 
pelosta, jota alkoholin vaikutuksenalainen vanhempi herättää.

… ja pelkäsin siellä kotona ja se oli kauhean ikävää se 

Vanhempien alkoholin käyttöön liittyy myös lapsen laiminlyöntiä.

… ja minä en saanut ruokaakaan ja [vanhempi] oli ryypiskelemässä ja minulla 
oli hirveä nälkä… 

Puheissa tulee esille myös toisenlaista laiminlyöntiä, joka johtuu vanhempien oman elä-
män jäsentymättömyydestä tai vanhemman kypsymättömyydestä. Kielteinen kokemus 
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voi olla myös totaalinen hylätyksi tuleminen. Kerrottiin muun muassa jommankumman 
vanhemman kotoa lähdöstä vanhempien erotilanteessa. 

Oli niin kuin sellainen kuva lapsuudesta, että olin aina huolissani. Oli sellai-
nen tunne, että olin vastuussa liian suurista asioista. 

Haastateltavat kuvailivat myös monenlaisia muita rajoitteita, joita koetaan lapsuuden-
kodissa. Tällaisia rajoittavia asioita ovat lapsuudenperheen liiallinen sitovuus ja perhe-
keskeisyys. Omaan tulevaisuuteen vaikuttamista rajoitetaan. Perhe voi olla myös riitaisa 
tai lapsi voi kokea itsensä alistetuksi. Pahimmillaan koti tuntuu vaikealta paikalta asua. 

… minun täytyi totella ja olla hiljaa. 

…perhekeskeinen…, että me emme paljon sukulaisia tavanneet, että joskus oli 
ihan rasittavaakin. 

Lähiympäristöön liittyviä kielteisiä kokemuksia kuvataan suhteellisen vähän. 
Koulumatka voi olla pelottava päivittäin rasittava kokemus. Koulusta ja suvusta on 
huonoja kokemuksia. Toisiin vertaaminen ja samanlaisuuden vaatimus aiheuttavat lap-
selle itsetunto-ongelmia. Kodin ulkopuolella voidaan jollain tavalla muista poikkeavaa 
ja eräällä tavalla heikompaa paitsi väheksyä niin myös tietoisesti kasvattaa kielteisessä 
mielessä nöyräksi. 

…, jos ei itse tajunnut, että on huonompi, niin [tietty aikuinen] näytti sen. 

Kuten aiemmin on todettu, lapsen kiintymyssuhteet ovat joko turvallisia tai turvattomia. 
Turvattomasti kiintyneitä lapsia kuvataan vältteleviksi ja vastusteleviksi. Välttelevät 
lapset eivät näytä reagoivan stressillä joutuessaan eroon äidistä. Äidin palattua he ei-
vät ota aktiivisesti kontaktia tähän. Paremminkin he välttelevät äitiä katsoen muualle ja 
keskittyvät tekemisiinsä. Vastusteleva lapsi on joko niin tolaltaan, ettei hae läheisyyt-
tä tai sitten hakee sitä, mutta torjuu sen reagoiden kielteisesti äitiin aivan odottamatta. 
Neljäs tapa reagoida äitiin näyttää sekavalta käytökseltä, johon liittyy hämmennystä. 
(Ainsworth ym. 1978, 310–322; Sinkkonen 2003, 95–96.) Lapsen kiintymyssuhde ei 
ole suhde, joka välttämättä pysyy samana koko ajan. Muutokset elämäntilanteissa voi-
vat muuttaa kiintymyssuhteita. Se, miten muutoksissa suojaavat ja kehitystä vaaranta-
vat asiat painottuvat, vaikuttaa suhteen laatuun. (Hautamäki 2001, 52.) Edellä kuvatun 
perusteella tukirakenteisiin tarttuvalla on suuri mahdollisuus kokea kiintymyssuhteet 
turvattomiksi.

Tukirakenteisiin tarttuvan perheessä voi olla alkoholin haitallista liikakäyttöä, joka sekin 
osaltaan voi olla vaikuttamassa kiintymyssuhteisiin seurannaisvaikutuksiensa vuoksi. 
Lapsen elämää päihdeperheissä ja kielteistä sosiaalista perimää käsitteleviä tutkimuk-
sia tarkastelevassa artikkelissaan Holmila ym. (2008, 421–432) päätyvät siihen, että 
vanhempien ongelmat päihteiden käytössä ovat merkittävä riski tulevalle sukupolvelle. 
Tosin yhä useammin nykyään pohditaan, onko itse päihteiden käyttö vai sen oheiset muut 
ilmiöt riskin aiheuttajia. Kyseessä on usein monimutkainen psykososiaalisten ongelmien 
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vyyhti. Joka tapauksessa lapsuudenaikaisilla tapahtumilla on vaikutusta biologiseen, so-
siaaliseen ja psykologiseen kehitykseen. Lapselle voi tulla psyykkisiä ongelmia, koska 
hän ei saa kehittyä ikäkauteensa kuuluvalla tavalla eikä saa tunteisiinsa liittyvää huo-
lenpitoa. Se, miten lapsi selviytyy elämässään myöhemmin, riippuu kuitenkin monista 
asioista, kuten perheen ihmissuhteista, sosiaalisesta ympäristöstä, millainen trauma on 
ollut, mitä se on asianomaiselle merkinnyt ja miten traumaa on ollut mahdollista käydä 
läpi. Lisäksi lapsen yritykset selviytyä vaikuttavat.

Vetäytymistä voisi tukirakenteisiin tarttuvan kohdalla kuvata pikemminkin pysyväksi elä-
mänasenteeksi kuin johonkin tiettyyn tai tiettyihin tilanteisiin liittyväksi toimintatavak-
si. Vetäytyvä on ikään kuin maan hiljainen, joka vaatimattomana toteuttaa tehtäväänsä. 
Vaatimattomuus on taustalla oloa. Vaikka hän haluaisikin jossain tilanteessa vaikuttaa, niin 
hän ei halua itse olla esillä, vaan tehdä taustalla työtä. Itse asian eteenpäin vienti on tär-
keämpää kuin esillä olo. Hän ei ole kilpailuhenkinen, joten hänellä ei ole tarvetta näyttää 
paremmuuttaan suhteessa muihin. Tavallinen elämä ja tavallisten ihmisten kohtaaminen 
tuo turvallisuutta. Joskus vaatimattomuus voi olla aivan konkreettista syrjään vetäytymis-
täkin. Tällöin se voi ilmetä toisten ihmisten välttämisenä.

…, kun näkee jonkun tulevan, niin menee vähän syrjempään, ettei hän ala pu-
humaan, ei uskalla tai sillä tavalla. 

Haastattelutilanne on erilainen kokemus, jossa vaatimaton ihminen saa ajatella poik-
keuksellisesti itseään. Sellainen ei muualla elämässä tulisi mieleen kovin usein. Omien 
oikeuksien ajaminen ei ole hänelle luontaista. Tähän liittyy se, että hän ei riitele mielel-
lään. Vian etsiminen myös itsestään tai asian ohittaminen ovat selviytymiskeinoja risti-
riitatilanteissa. Kaikkinainen vaivaksi oleminen on hänelle hankalaa. Hän haluaa elää 
aiheuttamatta harmeja muille. 

…, että minä en halua olla kenellekään vaivaksi ja haluan olla omavarainen. 

…, mutta en minä ole ihminen, joka alkaa oikeuksiani ajaa …, että minä teen 
omalta osaltani sen, mikä minusta tuntuu oikealta ja toimin niin kuin niin, 
mutta ei minun tehtävä ole niin kuin tässä vaiheessa… 

Vetäytyvä ei halua tehdä omista vaivoistaan ja unelmistaan mitään suurta numeroa eli 
hän ei halu valittaa. Toisaalta vaikeneminen on hänen mielestään heikkous, koska se voi 
johtaa liialliseen nöyryyteen ja omien mielipiteiden kertominen estyy. 

Toisia vaikuttaminen ei kiinnosta lainkaan. Hänellä voi olla hyvinkin selkeät omat mie-
lipiteet, joihin hänen elämänvalintansa pohjautuvat, mutta hän ei näe tarpeelliseksi pai-
nostaa muita niillä. Vaikuttaminen ei jossain tapauksessa kiinnosta, koska hän ei usko 
itsellään tai kenelläkään muullakaan kansalaisella olevan vaikutusmahdollisuuksia.

Sehän on vain minun elämänasenteeni, mitä minä ajattelen asioista ja minun 
tehtävänäni ei ole julistaa sitä tuolla ja eikä minun tehtävänäni ole pakkosyöt-
tää sitä kenellekään… 



 Tulokset 107

Ystäviä vetäytyvällä ei välttämättä ole kovin paljon. Hän kokee, että hän ei tarvitse mon-
ta hyvää ystävää. Vastauksista ilmenee, että ystävyyssuhteet, jotka ovat syntyneet vuosia 
sitten, kantavat edelleen. Uusia ystävyyssuhteita luodaan vähemmän aikuisella iällä. Osa 
ei näe sitä edes tarpeelliseksi. Joskus tilanne voi olla sellainen, että hän tuntee itsensä 
erilaiseksi kuin muut ja sen vuoksi hän ei luo uusia suhteita. Jonkun mielestä yhteiskunta 
ei ole hyvä ja hänellä on kielteinen suhde siihen. Hän ei viihdy yhteiskunnassa, koska 
hän kokee, että se on etäinen.

Niin kun minulla ei vaan ole jotenkin tämän yhteiskunnan kanssa sama suunta. 

Yhteiskunta on sellaisen… takana… Minulla ei ole mitään kontaktia (yhteis-
kuntaan)… 

Vetäytyvyyttä voidaan tässä tarkastella ujoden käsitteen kautta. Keltikangas-Järvinen 
(2000, 70–77) kirjoittaa, että ihmisellä on olemassa perinnöllinen taipumus reagoida hä-
nelle vieraissa tilanteissa ja vieraita kohtaan ensimmäisellä kerralla tietyllä tavalla. Se, 
jonka temperamenttiin kuuluu synnynnäinen ujous, välttelee ja vetäytyy mieluiten. Jos hän 
saa rauhassa tutustua ja sopeutua ympäristöönsä, hänen stressitasonsa laskee vähitellen. 
Hänen etunsa on se, ettei hän joudu niin usein ristiriitatilanteisiin toisten ihmisten kanssa 
kuin sosiaalisesti aktiivisemmat.  Hän ajattelee ensin ja toimii vasta sitten. Mattilan (2005, 
33, 213–217) mukaan jokainen ujo ihminen on omalla erityisellä tavallaan ujo. Itseään 
kontrolloivasta ihmisestä näkyy hänen ympäristöönsä rooliminä. Hän ei paljasta itseään 
ulkopuolisille, koska silloin hän voi herkästi joutua hämmennykseen. Vetäytyminen ja sa-
laaminen suojelevat ujoa ihmistä, koska ne tällöin vähentävät kosketuspintaa ympäristöön. 
Ujo ihminen kontrolloi toimintaansa ja usein läheisyys toisten ihmisten kanssa ei toteudu. 

On olemassa myös ujoutta, joka ei ole perinnöllistä, vaan elämänkokemusten tuottamaa. 
Ihminen on lapsena saattanut olla hyvinkin erilainen ja estyneisyys on tullut myöhem-
min. Kyse on sosiaalisen itseluottamuksen puutteesta. Hän tarkkailee itseään ja miettii, 
mitä mieltä hänestä ollaan. Erityisen tärkeää on tietää, että ujo ihminen ei ole arka, epä-
sosiaalinen tai pelkuri. Hänellä on hankala ja vaivautunut tunne sosiaalisissa tilanteissa. 
(Keltikangas-Järvinen 2007, 257–262.) 

Tukirakenteisiin tarttuvan vetäytyvyyden piirteitä tarkastellessa tulee mieleen myös, 
että hän on jollain tasolla yksinäinenkin. Hänellä ei ole välttämättä paljon ystäviä. 
Vetäytyvyyttä voidaan hahmotella myös yksinäisyyden käsitteellä. Laadullisesta aineis-
tosta, joka kerättiin internetin kautta internet-monologeista, tuli ilmi, että yksinäisty-
minen ei ole mikään suoraviivaisesti syntyvä olotila. Sen syntyminen on prosessi, joka 
on monitahoinen. Aineistossa psykologisoidaan ja medikalisoidaan ilmiö. Sen lisäksi 
kirjoitetaan ujoudesta, sosiaalisten taitojen vajeesta sekä väheksynnän, hylkäämisen ja 
kiusaamisen kokemuksista. (Saari 2010, 199–200.)

Lähisuhteet kannattelevat tukirakenteisiin tarttuvaa hänen elämänsä kokonaisuudessa. 
Perhe on tärkeä ja sen merkitys korostuu. Perhekeskeisyys myönteisessä mielessä näkyy 
monella tavalla. Perheessä kuvataan olevan rakkauden ilmapiiri. Perheenjäsenille - puo-
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lisolle ja lapsille - osoitetaan päivittäin rakkautta ja hellyyttä. Työn ja perheen välillä 
on tasapainoiltava usein, mutta perhe on etusijalla  ja se mainitaan jopa arvopohjaksi. 
Työhön liittyvistä haasteista ollaan valmiita luopumaan perheen ja kodin hyväksi.

… ja minulla ei ollut sitten taas siihen (työhön liittyvä ylimääräinen haaste) 
resursseja tai siis intoa, kun se koti vie…ajan. 

Minä olen tehnyt niin, että kun minä [töistä] lähden, niin nämä työasiat jäävät 
[työhön] ja minä alan jo bussissa ajatella omia ajatuksia … 

Työ antaa perustan, että voi taata perheelle hyvän elämän. Perheen kanssa kerrotaan 
vietettävän paljon aikaa. Joissakin tapauksissa kuvattiin, että perheen ulkopuolisia ih-
missuhteita on vähän. 

Haastatteluissa tulee esiin lasten tärkeys. Lapsien kuvataan olevan elämän tarkoitus ja 
tässäkin tulee esille, että arvomaailma on lapsissa. Vanhemmuuteen on panostettu eri-
tyisen paljon. Välit lapsiin kuvataan hyviksi ja lämpimiksi. Lapset tuottavat iloa, mutta 
kerrotaan myös, kuinka vielä aikuisestakin lapsesta kannetaan huolta.

… vaikka kyllä minulla lapset on ollut ykkösenä, että en minä ole viihtynyt 
ravintoloissa ja tällä lailla, kotona olen ollut, … 

Parisuhdetta kuvataan kiinteäksi ja siihen ollaan tyytyväisiä. Yhdessä oleminen ja teke-
minen koetaan tärkeäksi. Toisen kerrotaan tuovan iloa elämään. Parisuhde on tasaver-
tainen ja se merkitsee myös sitä, että riidat kuuluvat elämään. Vaikeista tilanteista pa-
risuhteessa päästään toista tukemalla, huumorilla ja keskustelemalla. Kaiken kaikkiaan 
suhteen kehittämiseksi tehdään työtä. Monilla avioliitto on kestänyt pitkään.

…, mutta kyllä minä luulen, että se on se, että me ollaan puhuttu asiat halki. 

Sukulaisuus on tärkeää. Sukulaisiin on läheiset kontaktit. Joissain tapauksissa puolison 
suku on vielä läheisempi kuin oma suku. Omista vanhoista vanhemmista kannetaan ja 
kannettiin huolta. Luonne ja ammatinvalinta yhdistävät sukujuuriin.

Iloa on juuri tämä läheiset, ystävät, sukulaiset. 

Tukirakenteisiin tarttuvalla on hyviä kokemuksia läheisistä ihmissuhteista. Hän on saa-
nut tukea paitsi puolisoltaan ja lapsiltaan, niin myös sisaruksiltaan ja ystäviltään. Eräässä 
tapauksessa hän kertoo kokevansa, että on selviytynyt kriisistä ilman ammattiapua juuri 
ystävien tuella. Työyhteisölläkin on suuri merkitys. Vaikka ihmissuhteita ei ole paljon, 
niin olemassa olevien merkitys on suuri.

Minä sanon, että ilman häntä (ystävää) minä en olisi varmaan ikinä selvinnyt 
siitä tilanteesta. 

Minulla on ollut pääasiassa näinä vuosina kaikki työkaverit tosi kivoja, että en 
voi valittaa. Se on yksi tärkeä, joka pitää… 
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Sosiaalisen tuen on todettu olevan tärkeä voimavaratekijä ja sillä on merkitystä ihmi-
sen terveydelle (esim. Leskelä, 2008; Taskila 2007). Erityisesti perheen antama tuki on 
tietyissä elämäntilanteissa tutkimusten mukaan hyvin tärkeä. Ohitusleikkauspotilaiden 
leikkausten odottamiseen liittyy pelkoa. Ne, jotka saavat tukiverkostoltaan vain vä-
hän tukea, ovat enemmän ahdistuneita kuin tukea saavat. (Koivula 2002, 68–75, 78.) 
Salmelan (2006, 120–123) mukaan vanhempien ja ystävien tuella on merkitystä nuoren 
kehitykseen siirtymisvaiheissa. Tukeen liittyvä hyväksyntä vaikuttaa minän toiminto-
jen kehittymiseen. Ellosen (2008, 94–95) mukaan koulun sosiaalisella tuella ei ole vai-
kutusta nuorten masentuneisuusriskin vähenemiseen, mutta sen sijaan, jos sosiaalinen 
tuki on yhteisössä kohdentunut epätasaisesti, niin se lisää tuesta vaille jäävien masen-
nusriskiä.

Tukirakenteisiin tarttuva on oikeudentuntoisuudessaan vilpittömyyteen pyrkivä ja hä-
nelle ihmissuhteissa tärkeää on, että lähtökohtana on yhdenvertaisuus. Vilpittömyyteen 
pyrkiminen kuuluu puheissa ennen kaikkea rehellisyytenä ja siitä seuraavina toimintata-
poina. Rehellisyys merkitsee, ettei saa pettää toisia ihmisiä esimerkiksi valehtelemalla, 
laittomuutta tulee välttää ja työmoraali tulee pitää korkealla.

Sitten hän epäili, että minä olen … Aivan mahdoton ajatus, kun minä olen ollut 
aina niin rehellinen. 

Syyllisyyden kokemus on tuttu tunne. Se on kokemusta siitä, että ei ole ollut riittävä 
ihmissuhteissa tai kokee tehneensä vääryyttä toisia kohtaan. Syyllisyyttä voi tulla jopa 
asioista, joihin ei ole edes voinut vaikuttaa. Tuodaan esille ajatus, että ihminen on vas-
tuullinen olento.

Kaikki on kiinni ihmisen omasta päästä. 

Vilpittömyyteen pyrkiminen on myös pyrkimistä hyvään. Se on halua elää nuhteeton-
ta, synnitöntä elämää virheitä tekemättä. Oikeudenmukaisuus toisia ihmisiä kohtaan ja 
aidot ihmissuhteet kuuluvat oikeudentuntoisen tapaan toimia. Aidot ihmissuhteet ovat 
kohtaamista, missä itsen esille tuominen ja oman erinomaisuuden korostus ovat vieraita 
asioita. Myös huumori tuo aitoutta ihmissuhteisiin. Vastuullisuus kasvattajana on vil-
pittömyyteen pyrkimistä suhteessa lapsiin. Vastuullinen kasvattaja asettaa rajoja, mutta 
myös välittää kasvatettavistaan. Ammattikasvattaja kokee olevansa vastuullinen lapsille 
siitä, että tekee työnsä kunnolla. 

Oikeudentuntoisuuteen kuuluva yhdenvertaisuus toiminnan lähtökohtana on toisen huo-
mioon ottamista ja kunnioittamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Toisen huomioon 
ottaminen on välittämistä, joka näkyy huolenpitona, auttamisena, vastavuoroisina ih-
missuhteina, empatiana ja toisen hyvän ajattelemisena. Huomioon ottamista kuvataan 
esimerkiksi heikon puolella olemisena ja pienten ihmisten asioiden puolustamisena. 
Toisista huolehtimista pidetään rakkauteen oleellisesti liittyvänä asiana. Vastavuoroisuus 
yhdistetään ajatukseen siitä, että metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Auttamisesta 
kerrotaan aivan konkreettisia esimerkkejä, miten on helpotettu lähimmäisen elämää.
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… sitten minä olen ollut auttamassa…näitä yksinäisiä vanhuksia…[kertoo, 
mitä on tehnyt]…, että minä niin kuin olen lupautunut tekemään sellaista työtä. 

Oman edun tavoittelu on vierasta ja ihmisten ahneus hämmästyttää. Tuodaan esille aja-
tus siitäkin, että halutaan elää aiheuttamatta harmeja muille ihmisille. 

Toisen ihmisen kunnioittamista kuvaa toiseen luottaminen ja vastuun antaminen. Sitä on 
myös haluttomuus arvostella toisia ihmisiä ja heidän arvostamisensa. Konkreettisessa 
elämäntilanteessa se on toisen erilaisuuden ja hänen sen hetkisen tilanteensa huomion 
ottamisista kohtaamisessa. Erilaisuuden huomioon ottaminen liittyy kiinteästi erilaisuu-
den hyväksymiseen. Hyväksymisessä on keskeistä, että ymmärretään, että ihmisillä on 
erilaisia arvoja ja kiinnostuksen kohteita.

Ja minä olen sitten pyrkinyt sillä tavalla, että minä en niin kuin toisia arvoste-
le. Ne saa omassa päässään päättää, mitä ne haluavat ja miten toimivat. 

Niin me olemme me ihmiset hyvin erilaisia, että jonkun mielestä minä voin olla 
hyvä. Jonkun mielestä minä olen aivan surkea. Ja olkoon niin. 

Yhdenvertaisuuden toinenkin puoli tulee esille eli hän odottaa myös hyväksytyksi tule-
mista muilta ihmisiltä.

Käsitys oikeudenmukaisuudesta (tässä typologiassa siitä lähitermi oikeudentuntoi-
suus) ei ole kautta maailman yhteneväinen (Helkama 2010, 164). Tässä tutkimukses-
sa oikeudenmukaisuus ymmärretään länsimaisista lähtökohdista. Päivänsalo (2007) 
nimeää perinteisiä länsimaisia oikeudenmukaisuuskriteerejä: ”ansionmukaisuus, koh-
tuullisuus (ei ahneus), tasapuolisuus, lainmukaisuus (Aristoteles), lainmukaisuuden 
lajeja sittemmin: Jumalan lain, luonnollisen/järjen lain tai positiivisen lainmukaisuus, 
tai osan näistä, tarpeenmukaisuus (esim. hyvinvointivaltiomalli), vapaus, demokraat-
tisuus ja vaihtelevasti sovellettu tasa-arvoisuus (sosiaalidemokraattinen liberalismi).” 
Tukirakenteisiin tarttuvan oikeudentuntoisuus kokonaisnäkemyksenä elämästä ilme-
nee pyrkimyksenä vilpittömyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Hän ei pidä itseään yli-ih-
misenä, vaan pyrkimys hyveellisyyteen on paremminkin luonnollista (vrt. Aristoteles 
1989, 96, 273; O’Connor 1969, 22–23) ja sitä vahvistaa moraaliharkinnan sovelta-
minen kulloinkin elämässä eteen tulevissa ratkaisuissa. Ihminen elää tietynlaisessa 
moraalisituaatiossa ja hän tekee tulkintoja omasta lähtökohdastaan suhteuttaen niitä 
omiin moraalivalintoihinsa. Hän myös reflektoi valintojaan miettien, miten hän toi-
sen asemassa näkisi omat valintansa. Hyveistä ei ole olemassa menettelytapasääntöä, 
joka kattaisi kaikki yksittäiset tilanteet, vaan on olemassa tietynlainen pyrkimys ja 
valmius hyvään. (af Ursin 1993, 9; af Ursin 2007, 40, 154–159, 177; Aristoteles 1989, 
96, 273.) Wärnå (2002, 71–169) tutki hyveiden ja terveyden välisiä yhteyksiä työ-
yhteisössä. Hän löysi yhteyden rehellisyyden, rakkauden, anteliaisuuden ja ylpeyden 
sekä terveyden välille. Rakkaus ilmenee työyhteisöissä välittämisenä, kunnioituksena, 
uskona, toivona ja rohkeutena. Ylpeys sanaan hän liittää muun muassa arvokkuuden, 
kunnioituksen ja arvostuksen. Mikäli työyhteisö on ilmapiiriltään terve ja hyveellinen, 
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niin työntekijä uskaltaa tuoda vajavaisuutensa esille. Analogisesti päätellen oikeuden-
tuntoisen lähellä voi toimia samoin.

Tulevaisuuteen tukirakenteisiin tarttuva suhtautuu periaatteessa myönteisesti, sillä toivo 
kannattelee häntä. Tulevaisuuden toivo ilmenee ensinnäkin unelmina. Vaikka hän tie-
tää, että muutos tämän hetken elämäntilanteeseen ei ole välttämättä mahdollinen, niin 
hän antaa itselleen luvan unelmoida ja hän pitää sitä aivan luonnollisena. Unelmana voi 
myös olla tavoite pääsystä taivaaseen.

Toiveikkuus näkyy myös luottavaisuutena, että asiat jotenkin järjestyvät. Vaikeassa elä-
mäntilanteessa tuodaan esimerkiksi esiin kaiken epävarmuuden keskellä, että tilanne ei 
ole epätoivoinen.

…, mutta pieniä valonpilkahduksia löytyy. 

Toinen täsmentyneempi näkökulma on Jumalan suunnitelmaan luottaminen. 

Kaikella on tarkoituksensa ja se on ennalta suunniteltu. 

Kolmas esille tullut toiveikkuuden piirre on usko siihen, että ihmisellä on itsellään mah-
dollisuus päättää, miten hän elämäänsä elää. Hänellä on mahdollisuus rakentaa elämä 
omalla tavallaan riippumatta niistä malleista, joita on saanut.  Mallit, joita on saatu, 
koettiin joko huonoiksi esimerkeiksi tai kielteisiksi elämän malleiksi, jotka eivät johda 
hyvään lopputulokseen elämässä. 

Tukirakenteisiin tarttuvan toivon kuvaukset yhdistyvät menneisyyden ja/tai nykyhetken 
vaikeisiin kokemuksiin tai ratkaisemattomiin ongelmiin kuten sinnikkään taistelijankin. 

5.4.2 myönteisyyteen pyrkivä
Myönteisyyteen pyrkivällä on myönteisiä muistoja lapsuudesta. Pyrkimys myönteisyy-
teen on hänen keskeinen piirteensä. Hän kantaa monipuolisesti henkisesti ja konkreetti-
sesti vastuuta itsestään, vaikka fyysinen rajoittuneisuus on hänen elämänsä koettelemus. 
Hänellä on epävarmuudentunteita tulevaisuuden edessä.

Myönteisyyteen pyrkivän lapsuudenkokemukset ovat positiivisia. Lapsuutta ajatellessa 
hänelle tulevat mieleen monipuoliset hyvät muistot.

Ihan varmaan, minulla oli varmaan ihan hyvä olla, … 

Lapsuuden hyvät muistot liittyvät vanhempiin, kodin ilmapiiriin, kavereihin, muihin lä-
heisiin ihmisiin tai kouluun. Lapsi kokee saavansa vanhemmilta tukea. Koti on hyvä 
paikka elää, koska se on turvallinen. Vanhempien läsnäolo lapsen elämässä on leimallis-
ta. Elämä on enemmän tai vähemmän perhekeskeistä. Mainittiin jopa, että vanhemman 
koettiin elävän lapsiaan varten.

Kaikkensa antoi lapsille, että ei muuta kuin isolla kiitollisuudella miettii sitä. 
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Lapsuus on monipuolinen. Vanhemmat tekevät lasten kanssa monenlaisia asioita. 
Erilaisten jännittävienkin asioiden kokeilu on mahdollista ja siihen nimenomaan ohja-
taan.

…, mutta minun [vanhempi] on sellainen, että lasten piti saada tehdä ja kokeil-
la, kun vaan turvallisuudesta pidettiin huolta. 

Vanhemmat tukevat myös koulunkäynnissä. Se on konkreettista auttamista koulun arjen 
sujumiseksi ja laajemmin kouluttautumismahdollisuuksien antamista. 

Lapsella ja nuorella on myönteisiä kodin ulkopuolisia suhteita. Niiden tärkeys korostuu 
sellaisessa tilanteessa, kun kodissa on vaikeaa. Kavereita on paljon ja heidän merkityk-
sensä on tärkeä. Kavereiden kanssa tekeminen on mukavaa ja se kuuluu lapsuuteen ja 
nuoruuteen luonnollisena asiana. Myös koulu on tärkeä paikka. Sieltä löytyy ihmissuh-
teiden lisäksi oman kiinnostuksen kohde; joku tietty oppiaine tai sitten koko koulusys-
teemi on mieluinen, koska se vastaa omia teoreettisia taipumuksia.

Koulusta lapsi ja nuori saa myös tukea. Koulussa hän kokee hyväksytyksi ja huolehdi-
tuksi tulemisen tunteita silloin, kun kotona on turvatonta tai riitaisaa. Koulu on joskus 
myös ulospääsy kodin – toisaalta myönteisestä – perhekeskeisestä ilmapiiristä. Tukea ja 
seuraa lapsi ja nuori saa joko opettajalta tai kavereilta tai molemmilta.

…, minä olin niin kuin sellainen lellilapsi siellä koulussa…

Ymmärrät varmaan siinä vaiheessa, kun tulet murrosikäiseksi…, …kivaa näh-
dä omia kavereita, … koulu oli sellainen ihana, … minä sain olla kavereitten 
kanssa. 

Tukea lapsi saa myös ammattiauttajilta, minkä hän kokee myönteisenä. Samoin oman 
isovanhemman hyväksyvä suhtautuminen ja antama turva on tärkeää, jos muu perhe tuo 
turvattomuutta. Laajemminkin lähisuku on tärkeä.

Myönteisyyteen pyrkivällä on turvallinen kiintymyssuhde. Sen perusta ei kaikilla ole 
vanhemmilta saadussa kiintymyksessä, vaan se voi olla kodin ulkopuoleltakin. Lapsi 
etsii tilanteita, joissa hän voisi korjata kielteisiä kokemuksiaan. Kuka tahansa aikuinen, 
joka on mahdollisuudessa olla läsnä lapsen elämässä ja tiedostaa lapsen tilanteen voi 
auttaa lasta saamaan korjaavan kokemuksen, mikäli omat vanhemmat eivät ole pysty-
neet tarjoamaan lapselleen riittävästi rakennusaineita turvalliseen kiintymissuhteeseen. 
Aikuissuhde voi olla joku sukulainen, jonka luokse lapsi on sijoitettuna. Useimmiten 
tällöin on kyseessä isovanhempi tai joku jommankumman vanhemman sisaruksista. 
Sukulaissijaisvanhemmuuteen liittyy usein aikuisen kiintymys lapseen. (Koisti-Auer 
2008, 64–66, 68–73; Pöntinen 2005, 85–90, ks. myös Pulkkinen 2002, 131.) Aikuinen 
voi myös olla opettaja, kummi tai vaikkapa urheiluseuran ohjaaja. Korjaava kokemus ei 
synny itsestään, koska ihmisellä on tapana olettaa aiemman tyyppisen tapahtuvan uudel-
leen. Lapsuudessa on helpompaa saada korjaava kokemus kuin aikuisuudessa. (Mäkelä 
2003, 41–42; Mäkelä 2009; Männikkö 2001, 124.)
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Myönteisyyteen pyrkiminen näkyy eteenpäin suuntautuvana asenteena ja positiivisuu-
teen pyrkimisenä. Eteenpäin suuntautuminen ilmenee uratietoisuutena ja kehittymis-
haluisuutena. Uratietoisuus on uran luomista määrätietoisesti. Se alkaa opiskelupaikan 
valinnasta ja sen jälkeen se jatkuu harkittuna työpaikkojen valintana. Eri vaiheissa on 
valinnan paikkoja ja valinnat ovat tietoisia ilman sattumanvaraisuutta. Opiskelu ja työ 
ovat olleet elämässä haasteellisimpia asioita. Uudenlaiseen asiaan tarttuminen vapaa-
aikana kiinnostaa. Uudet asiat kiinnostavat, esimerkiksi tietotekniikka.

Positiivisuuteen pyrkiminen näkyy huumorintajuisuutena, sovittelevaisuutena ja anteek-
siantavaisuutena. Huumoria hän käyttää lähimmäisten kanssa esimerkiksi ristiriitatilan-
teiden lievittäjänä ja kasvatuksessa tilanteiden eteenpäin viejänä.

…, että vaadit ne, mitkä vaadit, mutta huumori mukaan, niin sitten sujuu. 

Sovittelevana ihmisenä hän on valmis tekemään aloitteen ristiriitatilanteessa asian selvit-
tämiseksi. Hän pyrkii myös olemaan sovittelevana ristiriidoissa olevien ihmisten välillä.

Mieluummin minä teen niin, että minä mietin, olenko minä nyt tehnyt oikeasti 
jotain väärin ja …yritetään korjata. 

…, että yritin sovitella, kun [x:llä] ja [y:llä] oli vähän viileät välit, niin puhuin 
lämpimästi [x:lle] [y:stä]… ja sitten taas [y:lle] [x:stä]…

Anteeksiantaminen on myönteisyyteen pyrkivän mielestä tärkeää elämän eteenpäin vie-
miseksi. Se ei ole kuitenkaan automaatio, joka korjaa ihmismielen, mutta hän on valmis 
tekemään työtä päästäkseen vaikeiden asioiden yli.

…, mutta kyllä kaiken yli pääsee…silloin tuntui ensin,…, että tästä ei selvitä 
mitenkään…, mutta niin sitä sitten sinnikkäästi. 

Positiivisuuteen pyrkiminen ilmenee myös huonon esimerkin hylkäämisenä. 
Myönteisyyteen pyrkivä ihailee vastakkaista mallia, jonka on saanut ja hakeutuu tällai-
sen mallin mukaiseen ihmissuhteeseen ja elämäntapaan.

Myönteisyyteen pyrkivän positiivisuus näkyy taipumuksena optimistisuuteen. Vahtera 
(2007, 23) määrittelee väitöskirjassaan optimistisuutta siten, että se merkitsee yksilön 
ennakoivan onnistuvansa tekemisissään ja eivätkä vaikeudetkaan estä häntä jatkamas-
ta. Eronen (2000), Määttä (2007) ja Vahtera (2007) tutkivat väitöskirjoissaan nuorten 
ajattelu- ja toimintastrategioita kukin koulutuksen eri vaiheissa. Optimistinen strategia 
näytti olevan melko lailla pysyvä ja itseään ylläpitävä (kumulatiivinen ja vastavuoroi-
nen). 

Myönteisyyteen pyrkivällä on sairauksia. Sairaudet vaihtelevat pitkäaikaisista fyysisis-
tä sairauksista ohitettuun masennukseen ja akuuttiin fyysiseen sairauteen ja masennuk-
seen. Sairaus on joskus oirehtinut jo nuoruudesta asti ja on synnynnäistä ja perinnöllistä 
tai sitten se on tullut ikääntymisen myötä tai jonkun trauman seurauksena.
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Sairaudet ovat heikentäneet toimintakykyä ja vaikuttavat joskus taitotasoon ja suoritus-
kykyyn. Fyysinen tai henkinen jaksaminen on rajallista. Voimia on näin ollen yhdelle 
päivälle rajoitetusti. Jaksaminen on myös vähän tilanne- ja päiväkohtaista. Sairauteen 
voi kuulua myös jatkuvaa kipua, jota pyritään lääkkeillä hallitsemaan. Muutenkin vai-
vasta riippuen käytetään hyvin monenlaisia lääkkeitä. Sairaus näyttäisi välillä olevan 
hyvinkin keskeinen osa elämää ja kietovan ajatukset.

…, vaikka minä olen niin kuin yrittänyt mahdollisimman vähällä päästä, niin 
se on kovin iso määrä lääkkeitä. 

Sairaudesta huolimatta myönteinen pyrkii elämään niin sanottua normaalia elämää, 
vaikka sairaus estää toteuttamasta kaikkia aiempia harrastuksia. Tällaisissa tilanteissa 
pyrkimyksenä on suuntautuminen uusiin asioihin. Toisaalta jatkuva kipu voi kuitenkin 
muistuttaa koko ajan sairaudesta. Elämään voivat myös vaikuttaa pitkät sairauslomat ja 
sitä myötä erilaisiin tukiin turvautumisen pakko.

Kyllä se (sairauden ympärillä) ikävä kyllä pyörii, koska se vaikuttaa minun 
joka askeleeseeni. …Se särkee tuolta… ihan koko ajan. 

Hän voi kokea, että vaikka hänellä on tuki- ja liikuntaelinsairaus tai jotain muuta, niin 
tavallaan kuitenkaan hänellä ei ole fyysistä sairautta.

Täytyy sanoa, että ruumiillinen ruumis on rikki, mutta minulla ei ole mitään 
tällaisia muita fyysisiä sairauksia. 

Kantola (2009, 79, 202) tutki erään pitkäaikaissairauden merkitystä yksilölle. Tutkittavien 
kuvaus elämästään oli vaihtelevaa eli sairauden merkitystä heidän elämässään oli vai-
kea päätellä. Elämän moninaisuus paljastui Kantolalle, koska hän joutui toteamaan, että 
sairaus näytti joskus olevan heidän elämässään kaikkea ja joskus se ei ollut mielessä 
lainkaan. Tutkittavien oli itsensä vaikea huomata tai analysoida, vaikuttiko identiteet-
tiin sairaus vai elämän muut asiat. Saman kokemuksen jakaa tämän tutkimuksen tekijä 
Kantolan kanssa.  Vainio (2000, 9–10) esittää kirjassa ”Ruumiillisen sairastamisen mie-
lekkyydestä”, että sairaudella on puhutteluluonne. Hän korostaa, että ”aivan kaikki, mikä 
sairauksissa todetaan tai oletetaan prosesseiksi tai mekanismeiksi, siirtyy heti lääkärin ja 
potilaan sanan laajassa merkityksessä käsitettävään tansferenssiin”. Sairaudella on jokin 
sanoma. Se voi tuoda esille vaikkapa sairaan voimattomuutta. Vainion käsitykset edus-
tavat toista ääripäätä sairauden ymmärtämisessä, jolloin toinen ääripää näkee sairauden 
ainoastaan somaattisena ongelmana. Nyttemmin on melko laajalti yhteisymmärrystä sii-
tä, että sairaus on häiriö yksilön kokonaispersoonassa, mutta edelleen on rajankäyntiä 
psyykkisten ja somaattisten näkemysten välillä (Forsius 2001). 

Pitkäaikaissairaudella on monenlaisia vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen, toiminta-
kykyyn, hyvinvointiin, koettuun terveyteen, päivittäiseen elämään ja ulkoiseen olemuk-
seen. (Kantola 2009, 79–83; Leppävuori 2010, 521–527; Paltamaa 2008, 95–99.) Radley 
ja Green (1985, 461–472; 1986, 577–585) ovat nimenneet neljä erilaista pitkäaikaiseen 
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sairauteen suhtautumisen tapaa, jotka ovat sopeutuminen, sairauden aktiivinen kieltä-
minen, toissijaisen edun tavoittelu sairaudella ja alistuminen. Myönteisyyteen pyrkivä 
on joko sopeutunut tai alistunut sen mukaan, mikä on sairauden vaihe tai elämäntilanne. 
Sopeutuminen on Radleyn ym. (1985, 461–465) jaottelussa myönteistä. Tällöin sairas 
ihminen on realisti ja kykenee niveltämään sairauden muuhun elämäänsä.

Myönteisyyteen pyrkivä kantaa vastuuta itsestään terveydentilastaan huolehtimalla. Hän 
huolehtii terveydestään terveellisiä ruokailutottumuksia noudattamalla ja liikkumalla. 
Terveelliset ruokailutottumukset ovat säännöllisten ruokailuaikojen noudattamista ja ter-
veellisten ruoka-ainevalintojen tekemistä. Säännöllinen syöjä syö kunnollisen aamupa-
lan ja ruokailee päivällä työssään eikä korvaa ruokailua kahvikupillisella. Kahvitauolla 
hänellä on mahdollisesti leipää kahvin lisäksi. Ruoka-ainevalinnoissa ovat etusijalla vä-
härasvaiset ruuat. Kasviksia, kalaa ja lintuja suositaan ruokavaliossa. Terveellinen ruo-
kailu ei ole mikään pakkomielle, vaan siitä on pikemminkin kehittynyt tapa.

…, ja sitten yleensä näitä tällaisia vähärasvaisia, että kyllähän se makkara 
hyvää on, että kyllähän sitä tulee joskus syötyä. 

Mutta kyllä meillä kotona niin ihan kotiruokaa ja meillä on ihan aamupuu-
rot…, että me syödään sillä tavalla, salaatit ja kaikki… 

Liikuntaa harrastetaan kahdella tavalla. Se on joko hyötyliikuntaa tai varta vasten kunnon 
vuoksi liikkumista. Hyötyliikunta voi olla esimerkiksi pihanhoitoa. Liikuntaharrastuksista 
kävely on suosittua. Liikunta on usein monipuolista ja säännöllistä. Liikunnan tervey-
dellinen vaikutus nähdään paitsi kehon kannalta merkityksellisenä myös sielua hoitava-
na. Sairaudetkaan eivät estä liikuntaharrastusta. Liikuntaharrastuksesta voi tulla elämän-
tapa, osa ihmistä itseään.

… me olemme niin kuin sillä tavalla kumpikin tällaisia liikunnallisia ihmisiä 
ja sitten me ollaan ruokavaliosta pidetty aina sillä tavalla, että syödään ter-
veellisesti. 

Myönteisyyteen pyrkivä hoitaa tarvittaessa mielensä terveyttä ammattiauttajalla käy-
mällä. Hän kokee, että hän on saanut keskustelusta hyvää tukea itselleen. Hän on sitä 
mieltä, että apua kannattaa hakea, kun sitä tarvitsee.

Osaan hakea apua. Itse hain apua tähän (mieltä painavia asioita)… 

…mikäli en olisi osannut aikanaan…hakea apua, niin enpä olisi selvinnyt…
Täytyisi vaan rohjeta. 

Myönteisyyteen pyrkivän vastuullisuudelle ihmisenä on ominaista omien olotilojen tun-
nistaminen. Hän uskoo, että ihminen voi vaikuttaa psyykkisesti omaan terveyteensä. Hän 
käyttää erilaisia psyykkisen itsesäätelyn keinoja selviytyäkseen arjesta. Hän esimerkiksi 
pyrkii säästelemään voimavarojaan, uusintamaan itseään koulutuksella pitkällä työural-
laan tai suojelemaan itseään torjumalla, kun ei kykene luottamaan toisiin ihmisiin.
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…, että nyt minä olen yrittänyt ottaa rennosti, että kun yksi ihminen ei ehdi niin 
ei ehdi. Teen ne, mitä nyt katson, että ne ovat tärkeitä.

…, kun minä en uskaltanut luottaa ihmisiin, niin sen takia minä olin vähän 
sellainen torjuva,… 

Hänellä on itsetuntemusta, joka auttaa häntä myös elämään itsestään vastuullisena ai-
kuisena. Myönteisyyteen pyrkivän kokee, että hän on sopusoinnussa itsensä ja elä-
mäntilanteensa kanssa. Hän tuntee oman tyylinsä ja elää sen mukaan. Hän on val-
mis tutkiskelemaa itseään suhteessa toisiin ihmisiin esimerkiksi ristiriitatilanteissa. 
Ihmissuhteet ovat kiinni omasta itsestä ja tietynlainen luoviminen on hänelle mahdol-
linen toimintamalli. Hän tunnistaa myös oman rajoittuneisuutensa. Joskus hän voi ko-
kea, ettei ole kasvanut henkisesti riittävästi ja pitää itseään itselleen haasteellisimpana 
asiana elämässä.

Minä tiedän, mikä minä olen ja eikä hävetä sanoa, että minä olen [ikä] vuotta. 

Vastuullisuutta on myös pyrkimys itsenäisyyteen. Hän korostaa itsenäisen ajattelun tär-
keyttä. Hän on tyytyväinen, kun saa asioita hoidettua oman tahtonsa mukaisesti omalla 
tavallaan. Työltä hän toivoo itsenäisyyttä ja sitä, että se olisi omaa, ettei tarvitsisi olla 
muiden armoilla.

Vaikeissa tilanteissa hän pyrkii suuntautumaan pois ahdistavasta tilanteesta suojellak-
seen itseään. Tämä ilmenee poistumisena jostain ympäristöstä, esimerkiksi työpaikasta 
tai ihmissuhteesta lähtemisenä. Hän voi myös pitkäjänteisesti työskennellä, jotta tilanne 
elämässä muuttuisi ja sillä tavalla pääsisi pois ahdistavasta tilanteesta. Tavallaan se on 
menneisyyden taakkojen jättämistä taakseen. Hänen yksi tapansa päästä tilanteesta on 
pyrkiä unohtamaan se aktiivisesti.

Elämänkokemus on opettanut tunnistamaan ja hallitsemaan omia olotiloja. Itseluottamus 
on kasvanut iän ja elämän tapahtumien myötä. Esimerkiksi kriisin läpikäytyään hän 
on valmis henkisesti vahvistuttuaan ottamaan paikkansa ja näyttämään sen muillekin. 
Taustalla on itsensä kohtaaminen. Elämänkokemus on tasoittanut myös tunnepitoisuutta 
ja lisännyt empatiakykyä. Menneisyyden virheet kaduttavat. Halu päteä ja näyttää ta-
soittuu. Vaikean asian voi nähdä elämänkokemuksena. Iän myötä hän on alkanut ottaa 
elämän vähemmän tosissaan.

Se opetti minulle oikeasti, että mitä voi olla, että minä…kovan koulun…kävin, 
että sen jälkeen ei ole niin kuin sillä tavalla pelästynyt sellaisia tilanteita. 

Hän kokee yksinolon välillä hyväksi ja näin ollen hänellä on tilapäinen tarve vetäytyä 
kontakteista. Yksinolo tuo lepoa. Hänellä on myös tarve olla jollain tavalla hyödyllinen. 
Hän ajattelee kriittisesti ja välittää toisillekin tätä ajattelutapaa. Joskus kriittisyys johtaa 
siihen, että ihminen on aivan oman tiensä kulkija ja hänen elämänsä ei mahdu yhteis-
kunnan raameihin. 
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Myönteisyyteen pyrkivälle on kehittynyt ajan mittaan erilaisia itsehoidon muotoja. 
Tällaisia itsehoitomenetelmiä ovat piirtäminen, päiväkirjan kirjoittaminen, ulkoilmassa 
oleminen, vertaisryhmään kuuluminen ja eläinten tuki.

Mutta onneksi on tuo kissa. Kissa on toiminut loistavana halauskohteena. 

Itsensä puolustaminen on yksi tapa kantaa vastuuta itsestään. Omia oikeuksia puoluste-
taan suhteessa viranomaisiin ja läheisiin ihmisiin. Joskus puolien pitäminen on jämäk-
kyyttä ja teräväkielisyyttä.

No se (vahvuus) on, että minä olen jämäkkä sitten, kun minä pidän puoleni. 

Tarvittaessa myönteisyyteen pyrkivä näyttää tahtovansa vahvasti. Voimakastahtoisuutensa 
ja rohkeutensa ansiosta hänellä on mahdollisuus pärjätä erilaisissa tilanteissa. 
Voimakastahtoisuus tulee esille haluna sanoa ihmissuhteissa vahvasti mielipiteensä. 
Tarvittaessa hän sanoo myös takaisin vahvasti, jos joku tulee sanomaan jotain määräile-
vää hänelle. Sanominen ja vastaansanominen johtavat joissakin ihmissuhteissa hallitse-
vuuteen. Riskin ottaminen ja elämänmuutokseen pyrkiminen ovat osoituksia rohkeudes-
ta ja halusta selviytyä haastavistakin tilanteista. 

Hän on sitkeä ja sinnikäs sekä periksiantamaton ihmissuhteissa.

… se [sitkeys, sinnikkyys, periksi antamattomuus] on huono piirre … keskellä 
riitaa, muuten hyvä 

Myönteisyyteen pyrkivällä on epävarmuudentunteita tulevaisuutta ajatellessaan. 
Epävarmuudentunteet nousevat sairaudesta ja/tai elämänkriisistä. Terveyteen liittyen 
on pelkoa lisäsairauksista. Perinnöllisyys antaa viitteitä siitä, että uusia sairauksia voisi 
ilmetä. Vakavan sairauden jälkeen on toiveena, että taidot palautuisivat. Epävarmuutta 
on kuitenkin siitä, voiko tulevaisuudessa tehdä sitä, mitä aikoi ja olisi innostunut teke-
mään.

…, että sitten, kun minä pääsen eläkkeelle, niin minä oikein nautin tästä hom-
masta ja nyt tuntuu, tuleeko mitään. 

Elämänkriisi himmentää käsitystä tulevaisuudesta. Tulevaisuutta kuvataan sanoen, 
että sitä ei nähdä tai se on usvan peitossa. Tuntuu epävarmalta, että selviääkö vai ei. 
Odotuksia tai kiinnostuksenkohteita ei oikeastaan ole. Tiedostetaan kuitenkin, että tu-
levaisuus voi kääntyä joko hyväksi tai sitten ei. Tiedostetaan myös, että tämän hetken 
tunnelmat johtuvat meneillään olevasta kriisistä.

…, että koko minun tulevaisuuteni on sellainen hämärä kuilu, että minulla ei 
ole mitään toiveita tai käsitystä, onko tulevaisuutta…

…, että ehkä sen taas hyväksyy jossain vaiheessa, jatkaa johonkin suuntaan, 
en tiedä mihin. 
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Joissain tilanteissa tulevaisuus on esimerkiksi työkyvyttömyyden vuoksi jo hyvin pitkäl-
ti lukkoon lyöty. Epävarmuutta tuottaa tällöin hallinnollisten päätösten odottelu.

…, mutta nyt täytyy sitä eläkejuttua sitten katsoa, onko se [tietty eläke] vai 
[tietty eläke]… 

Myönteisyyteen pyrkivä kantaa monipuolisesti vastuuta elämästään, mutta käyttää 
siis ajoittain ei-adaptiivisia suoritus- ja sosiaalisiastrategioita optimistisen strategian 
rinnalla. Tällaisten epätarkoituksenmukaisten strategioiden käyttö lisää epäonnistumi-
sen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Ihminen voi joutua epäonnistumisten kehään. 
(Metsäpelto, Feldt 2009, 116–117.) Yleisimmin tunnettuja ei-adaptiivisia strategioita 
ovat ajattelu- ja toimintastrategiat: opittu avuttomuus (Seligman 1975, 21–74; Määttä 
2007, 37–38) ja itseä vahingoittava strategia (Määttä 2007, 37–38; Nurmi, Salmela-
Aro 1992, 20–30) sekä sosiaalisista strategioista vetäytyvä toimintatapa (Eronen 2000, 
30). Adaptiivisista toimintastrategioista toinen optimismin lisäksi on defenssiivinen-
pessimismi. Defenssiivis-pessimistisen itsetunto on strategian kanssa samalla tasolla. 
Näin hän selviää todennäköisesti tehtävistään. Tällaisen ihmisen toiminta on  myön-
teistä. Hän asettaa niin alhaiset tavoitteet, että hän voi käyttää näitä tavoitteita epäon-
nistumisensa defensseinä. (Nurmi ym. 1992, 20–30; Määttä 2007, 37–39.) Sosiaalisista 
strategioista yleinen adaptiivinen strategia on sosiaalisen tuen käyttäminen (Vahtera 
2007, 80, 86). Myönteisyyteen pyrkivä käyttää vetäytyvää toimintatapaa luoviessaan 
sosiaalisissa tilanteissa tai poistuessaan niistä kokonaan. Opittu avuttomuus ilmenee, 
kun myönteisyyteen pyrkivä pohtii tulevaisuutta. Hän on ikään kuin jonkun ihmisen 
tai kohtalon armoilla. Tulevaisuus voi kääntyä hyväksi tai huonoksi. Hän tuntee rajal-
lisuutensa ja asettaa tavoitteensa sen mukaan eli tällöin toiminnassa on defenssiivis-
pessimistisiä piirteitä. 

5.4.3 olemisensa keskittävä
Olemisensa keskittävän lapsuus ja nuoruus ovat olleet haasteellisia. Hänen olemistaan 
luonnehtii kapea-alaisuus, mutta toisaalta hän kykenee erottamaan oleellisen. Hänen 
elämässään on nähtävissä monenlaisia vakautta lisääviä asioita. Tulevaisuus on hänelle 
elämistä kulloisessakin hetkessä.

Haasteelliselle lapsuudelle ja nuoruudelle on ominaista, että vaikka on ollut vaikeita asi-
oita, niin ne eivät ole nujertaneet. Lapsuudessa on esimerkiksi taloudellisesti tiukkaa tai 
vanhempien avioero tuottaa surua. Lapsi saattaa myös kokea, että hän joutuu ottamaan 
ikäänsä nähden liikaa vastuuta lapsuudenperheessään. Elämän kuluessa vaikeat asiat 
ovatkin olleet koettelemuksia, jotka ovat kasvattaneet ihmisenä. Ne ovat kääntyneet tai 
hän on ne tietoisesti kääntänyt voitoksi.

Elämä ennen aikuisuutta on ollut olosuhteiden pakosta haasteellista tai vanhemmat ovat 
opettaneet hyvin varhain nuorta kantamaan itse vastuuta. Molemmissa tapauksissa on 
tilanteita, että koetaan, että asialla on hyvätkin puolensa.
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…, mutta sitten minä olen ajatellut, se on vahvuus kuitenkin…Meille ei mikään 
tullut itsestään, että itse oli pärjättävä… 

Koettelemuksen tietoisesti hyväksi kääntäminen on merkinnyt lapsuuden ja nuoruuden 
aikaisten mallien hylkäämistä. Omaan aikuisuuteen on otettu opiksi ne kokemukset, joi-
ta ympärillä on nähty ja koettu. Itse halutaan elää ehyttä elämää ja lähellä oleville halu-
taan antaa paras mahdollinen, mitä kyetään antamaan.

Sitten, kun minä mietin sitä omaa lapsuuttani, en minä toivonut, että minun 
lapseni kokee sen, mitä minä olin itse kokenut. 

Lapsuuden ja nuoruuden haasteellisuudessa on olemisensa keskittävällä samoja piirteitä 
kuin eheät-typologian juurevalla realistilla. Selviytymistä edistävät tekijät eivät tässä ole 
yhtä selkeitä kuin juurevalla realistilla. Kokemukset ovat kuitenkin helpompia työstää 
kuin sinnittelijät-typologian tukirakenteisiin tarttuvan lapsuuden ja nuoruuden vastoin-
käymiset.

Ne aiemmat tutkimustulokset, joihin juurevan realistin kohdalla viitattiin, sopivat tä-
hänkin kohtaan. Molempiin sopii myös vanhempien avioero, vaikka se haastatteluai-
neistossa tulikin esille vain sinnittelijät-typologiassa. Avioero lapsen kokemuksena on 
tässä hyvä esimerkki minkä tahansa kokemuksen monitasoisuudesta. Toisaalta avioero 
voi olla lapsuuden kielteinen (vrt. tukirakenteisiin tarttuvan vastoinkäymiset) kokemus. 
Tässä tapauksessa se oli haasteellinen ja työstetty kokemus. Avioeron arvioitiin lähtö-
kohtaisesti ennen 1980-lukua tehdyissä tutkimuksissa olevan kielteinen kokemus, joka 
aiheuttaa vakavia ongelmia hajoavien perheiden jäsenille. (Hetherington, Stanley-Hagan 
2002, 288.) Avioeroja arvioitiin moraalisesti (Smart 1999, 5). Ajattelutavassa tapahtui 
muutos 1980-luvulta lähtien. Tällöin alettiin esittää, että lapsella on hyvät mahdollisuu-
det kasvaa ja kehittyä, vaikka perheessä on yksi huoltaja (äiti). Kahden aikuisen ja lap-
sien muodostaman perheen sijaan nähtiin muutosprosessiin sopeutuminen tärkeämpänä 
kuin ehyen perheen vaatimus. Muutosprosessi nähtiin joka tapauksessa vaativana elä-
mänvaiheena. (Hetherington ym. 2002, 288, kts. myös Nätkin 2003, 30–36.) Avioeron 
tuoman muutoksen vaikeus riippuu siitä, millaisia ihmissuhteita lapsella on (Flowerdew, 
Neale, 2003, 158).  Avioero muuttaa äitiyttä, isyyttä ja perhesuhteita, mutta siitä voi sel-
viytyä ja se voi tuoda mukanaan uusia mahdollisuuksia. Näitä mahdollisuuksia päästään 
käyttämään vasta sitten, kun ero on hyväksytty elämän tosiasiaksi. (Green, 2005, 4.) 
Osa lapsista selviytyy hyvin erosta ja heille tuo iloa se, että vanhemmat ovat onnellisia, 
vaikkakin ovat toisistaan erossa. Osa lapsista kantaa vanhempiensa eroa taakkana aikui-
senakin. (Mäenpää, Poutiainen 2009, 100.) Lapsen kokema stressi voi jäädä liian vähäl-
le huomiolle nykyaikana, kun avioero ja erilaiset perherakenteet ovat yleistyneet eikä 
niiden mielletä sosiaalisesti tai psykologisesti kantavan ”sairauden leimaa” (Ayalon, 
Flasher, 1997, 85). Pulkkisen (2002, 123) mukaan avioerossa on lapselle merkittävää se, 
kuinka paljon se vaikuttaa lapsen sosiaaliseen alkupääomaan. Se vaikuttaa sitä enem-
män, mitä enemmän se rikkoo ihmissuhteita lapsen läheisiin. Lapselle olisi eduksi, jos 
vanhemmat omista tunteistaan huolimatta kykenisivät suomaan lapselle hyvät suhteet 
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molempiin vanhempiin ja sukuihin. Yhteyden vaaliminen on paitsi vanhempien, myös 
koko lähipiirin yhteinen asia. (Castren 2009, 33.) 

Kapea-alaisuus näyttäytyy rajoittuneisuutena ja urautumisena. Urautuminen tiettyyn 
työpaikkaan ja tiettyyn tapaan tehdä työtä kuvataan. Urautuminen ei ole välttämättä ai-
van positiivinenkaan asia kertojan omasta mielestä, mutta se on turvallinen tapa elää.

Rajoittuneisuus näkyy usealla tavalla. Olemisensa keskittävällä on esimerkiksi välin-
pitämättömyyttä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Elämä keskittyy omaan olemiseen. 
Hän voi olla riippuvainen toisista ihmisistä ja niin sanotusti ”peesata” muita ihmisiä. 
Edellisen kanssa läheinen ilmiö on kateissa ollut itseluottamus ja itsetunto-ongelmat. 
Näiden ongelmien hän sanoo estäneen häntä toteuttamasta uusia asioita. Pelko uuteen 
ryhtymisestä estää muutoksen. Hän tuntee itsensä erilaiseksi kuin muut. Hän pelkää ris-
tiriitoja ja on herkkäuskoinen. Hänen on voinut olla vaikea saattaa loppuun opintojaan. 

Minulla oli suuri halu miellyttää aina… Tulee siitä, että ei vain tulisi mitään 
riitaa ja kaikki olisi niin kivasti aina. 

Heikkouksia…, että toinen osaa puhua minut hyvin ympäri. …, että sitten herk-
käuskoinen tavallaan. 

Edellä kuvatulle ominaisuuskokonaisuudelle on vaikea löytää nimeä. Kapea-alaisuus, 
johon tutkija päätyi, ei ehkä parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa kyseessä olevaa omi-
naisuutta. Tieteellisistä teksteistä oli myös vaikea löytää juuri vastaavan ilmiön kuva-
usta. Lähimmäksi tätä osui Keltikangas-Järvisen (2008, 96–103)  kuvaus matalasta so-
peutumisesta ja vetäytymisestä. Olemisensa keskittävä kapea-alainen on siis matalasti 
sopeutuva muutostilanteissa ja uusi sekä tuntematon on hänelle ongelma. Keltikangas-
Järvisen (2008, 97–98) mukaan matalan sopeutumisen alkureaktio ja vetäytyjän sopeu-
tumiskyky eivät riipu toisistaan, mutta esiintyvät usein samalla ihmisellä samaan aikaan. 
Matala sopeutuja ei ole sopeutumaton epäsosiaalisessa mielessä. Hänen olisi vain saata-
va aikaa sopeutumiseen. Muutos tilanteena on vaikea, vaikka muutos olisi positiivista-
kin hänen mielestään. Tärkeintä hänelle olisi saada pysymään asiat ennallaan. Vetäytyjä 
sen sijaan ei vastusta itse muutosta, mutta siihen liittyvät uudet ja vieraat asiat aiheutta-
vat ongelmaa ja kapea-alaisella painottuu tämä jälkimmäinen eli uusien, tuntemattomien 
asioiden kohtaaminen on vaikeaa. 

Kauppinen (2010, 187) on tutkinut opettajia ja eräs tutkimustulos oli opettajan puhees-
sa toistuva riittämättömyyden narratiivi. Tämän narratiivin yksi kolmesta positiosta on 
antautuja-sopeutuja. Tämä on positio, jossa ”opettajan kohdalle osuvan esteen tai han-
kaluuden nähdään olevan opettajan vaikutuspiirin tai tahdon ulkopuolella eikä opettaja 
aktiivisesti pyri toimimaan asiantilan muuttamiseksi”. Tämäkin sopeutumisnäkökulma 
lähenee tämän tutkimuksen kapea-alaisuutta.

Olemisensa keskittävällä on monenlaisia vakautta lisääviä asioita elämässään. Hän on 
rohkea, harkitseva, elämä on taloudellisesti vakaata, hän on työstänyt elämän vaikeita 
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kokemuksia, oma kiinnostuksen kohde on löytynyt, hän sitoutuu vahvasti ja terveys on 
hyvä.

Rohkeus tulee ilmi hänen elämässään työskentelynä päättäväisesti jonkin asian selvit-
tämiseksi. Päättäväisyys ja omapäisyys ovat esimerkiksi sitä, että vaikka jokin asia on 
määrätty tehtäväksi jollain tavalla, ja jos hän kokee järkeväksi tehdä asian toisin, niin 
hän tekee.

Rohkeus on myös yritteliäisyyttä ja yrittämisenhalua tilanteissa, jotka ovat inhimillisesti 
katsoen häntä vastaan. Samoin hän on valmis isoihin muutoksiin, jos elämäntilanne niin 
vaatii. Hän uskaltaa tehdä itsenäisesti isoja ratkaisuja elämässään. Hän ei häpeä ongel-
miaan, vaan hakee niihin rohkeasti apua.

Myös siinä hänen rohkeutensa näkyy, että vaikka elämässä on ollut todella paljon vaikei-
ta asioita, niin hän on kuitenkin edelleen elämässä kiinni.

Kyllä minulla sellainen ajatus on, että nousen mistä tahansa aina kuitenkin 
uudestaan… 

Hän on harkitseva. Tämä näkyy rahatalouden hyvänä hoitamisena ja jopa nuukuutena. 
Tärkeitä päätöksiä tehdään harkiten eri vaihtoehtoja selvittäen (esimerkiksi ammatinva-
linta). Selviytymistä elämässä tukee edelleen taloudellinen vakaus. Menot ja tulot ovat 
hänellä tasapainossa. Rahaa voi jäädä säästöönkin jonkin verran.

Ei sitä (rahaa) kauheasti ole ollut, mutta kyllä se on aina riittänyt. 

Kyky sitoutua vahvasti tiettyihin asioihin; uravalinta, työ, avioliitto; ovat tärkeitä selviy-
tymisen edistäjiä. Uravalinta, jonka hän on aikoinaan tehnyt, pitää. Näin on siitäkin huo-
limatta, että työ ei ole toiveammatti tai työssä on usein vaikeita tilanteita. Sitoutuminen 
työhön näkyy pitkinä työsuhteina. Samoin se näkyy korkeana työmoraalina, ahkeruute-
na ja parhaansa yrittämisenä sekä työn tärkeänä kokemisessa. Avioliittoon sitoutuminen 
näkyy ajallisena kestävyytenä.  Työpaikkaan ja parisuhteeseen halutaan asettua ja niissä 
pyritään selviytymään. Kaiken kaikkiaan elämää tulee olemisensa keskittävän mielestä 
ajatella alusta alkaen pitkäjänteisesti, sillä tuleva elämä rakennetaan aiemmille ratkai-
suille. Näin on esimerkiksi koulutus- ja talousratkaisuissa.

…, kun meillä pitää olla se varavarasto jossakin. 

Pitkäjänteisyys voi näkyä myös työn luonteessa eli hän jaksaa tehdä työtä, joka ei edisty 
hetkessä, vaan vaatii pitkäjänteisyyttä.

Sitoutumista ja näin myös selviytymistä edistää se, että hän kokee oman kiinnostuk-
senkohteensa löytyneen ja sen palkitsevan häntä. Hän on löytänyt niin sanotun ”oman 
juttunsa”. ”Oma juttu” on jokin ammatti, työ, tietty ammatillinen asema työelämässä, 
harrastus, perhe, aate, oman lahjakkuuden tai oman tyylin löytäminen. Jotkut oleelliseen 
keskittyvät haluavat viedä eteenpäin tärkeäksi ja oikeaksi kokemaansa asiaa. 



122 Tulokset

…, että kyllä tämä, minä luulen, että tämä on niin kuin sellainen…, että tämä 
on se minun sellainen, että tässä minä pystyn yhdistämään ja tekemään hir-
veästi ja kokeilemaan kaikkea…

Koettu hyvä tai kohtalainen terveys tukee arjen selviytymismahdollisuuksia.

Terveyttä on, se on yksi ilonaihe, että on saanut olla kunnossa. 

Hänellä on raskaita elämänkokemuksia. Hän on käynyt psyykkisesti pohjalla, menettä-
nyt tilapäisesti elämänhallintansa. Vaikka kokemukset ovat olleet vaikeita, ne ovat kouli-
neet häntä. Niissä on ollut aineksia uuden elämän alkuun tai ne ovat koskettaneet muuten 
syvältä ihmisenä olemista. 

…, kriisejä on ollut pitkin minun elämäni vartta…ja nehän ne koulivat ihmisiä. 

Edellä on kerrottu eheät-typologian kohdalla vakautta lisäävistä asioista – taloudellises-
ta vakaudesta, oman kiinnostuksen kohteen löytymisestä, sitoutumisesta, terveydestä ja 
elämän kriiseistä selviytymisestä ja niihin liittyvistä tutkimustuloksista ja teoreettisista 
pohdinnoista. Tässä tarkastellaan rohkeutta ja harkitsevuutta.

Rohkeus ja harkitsevuus sisältyvät myönteisen kliinisen psykologian alustavaan luette-
loon vahvuuksista ja hyveistä. Rohkeus on yksi kuudesta vahvuuksien yläkategorioista. 
Muut yläkategoriat ovat viisaus ja tieto, rakkaus, oikeus, itsehillintä ja transsendens-
si. Kaikilla yläkategorioilla on alaryhmät. Harkitsevuus on itsehillinnän alaryhmässä. 
Myönteisessä psykologiassa ihminen nähdään aktiivisena yksilönä eikä passiivisena ob-
jektina. Hän ei ainoastaan reagoi ympäröiviin ärsykkeisiin, vaan tekee itsekin valintoja.  
(Seligman, Peterson 2006, 317, 324–325.)

Olemisensa keskittävä on harkitseva. Harkitsevuus voi näyttäytyä ulkopuoliselle nega-
tiivisena asiana, vaikka se olisikin tarkoituksenmukainen toimintatapa yksilön näkökul-
masta. Joskus erehdytään harkitsevaa ihmistä pitämään jopa älyllisesti jälkeenjääneen. 
Tällaisia tilanteita voi tulla esimerkiksi koulussa, kun oppilaiden pitäisi selviytyä teke-
misistään tietyissä sovituissa aikarajoissa. Tehokkuus ei välttämättä riipu nopeudesta. 
Joissain tilanteissa nopeus on esteenä harkinnalle. (Keltikangas-Järvinen 2008, 133–
134, 280–283.)

Olemisensa keskittävä erottaa oleellisen omassa elämässään ja sen hetkisessä elämänti-
lanteessaan. Erottelu liittyy rahaan, työhön, materiaan ja ajankäyttöön. Raha on perus-
turva ja toimeentulo. Riittää, kun rahaa on sen verran, että pärjää. Raha tuo turvaa, kun 
tietää, että selviää arjen asioista. 

…, mutta ei minusta ole siinä mitään järkeä, että sitä on niin tolkuttomasti, että 
ei sillä (rahalla) mitään tee. 

Työhön olemisensa keskittävällä on kaksi erilaista näkökulmaa. Toinen näkökulma on, 
että työ on arvoltaan välineellinen. Se on perusta, joka mahdollistaa esimerkiksi ehyen 
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perhe-elämän. Urasuuntautuneisuus ei ole ominaista, vaan työ on elämässä toissijaista. 
Työn tekeminen hyvin ja korkea työmoraali ovat kuitenkin tärkeitä. Vaikkei työ edes olisi 
ihan unelmatyötä, niin siinä pysytään jo perheenkin vuoksi. Taattu toimeentulo on tärkeää, 
jotta turvallisuus ja vakaus säilyisivät. Toinen näkökulma työhön on, että työ itsessään on 
merkityksellinen sisällöllisesti. Työ on kiinnostavaa ja haastavaa. Ammattitaitoisuus juuri 
tässä työssä on vahvuus. Ulkonaisten tekijöiden ei pidä antaa häiritä työntekoa.

Kyllä minä vieläkin pidän työstä, kun ei anna häiritä kovin paljon sen kiireen.

Olemisensa keskittävä arvostaa ei materiaalisia arvoja. Raha on toissijaista elämässä. 
Onnellisuus on tärkeämpää kuin raha. Esimerkiksi sellaiset asiat kuin hyvät ihmissuhteet, 
hellyys ja niin sanotut pienet asiat tuovat iloa. Pienet asiat voivat liittyä vaikka luontoon.

Se, että esimerkiksi, kun aurinko paistaa ja… sellaisia ihania valoja… niin 
minä ajattelen kyllä se tuo ihan hirveästi mielihyvää. 

Maallista hyvää hän ei arvosta ja materia ei ole tärkeää. Asia ilmaistaan niinkin vahvasti, 
että rikkautta halveksitaan. Vaikka ympäristö voi joskus aiheuttaa paineita, niin tarvetta 
näyttää varakkaalta ei ole. Tehokkuusajattelu on vierasta. Hän ei ole kilpailuhenkinen. 
Työssään hän pyrkii tekemään parhaansa, mutta hän ei kilpaile toisten kanssa. Elämä 
kannattaa hänen mielestään ottaa rauhallisesti. Hän voi olla sielultaan taiteilija ja haa-
veilija, jota raha ei saa liikkeelle. 

Oleellisen erottava on realistinen, kun hän pohtii arjen ratkaisuja ja niihin yhteydessä 
olevia asioita. Hän perustelee järkisyillä esimerkiksi avioliiton solmimista, kuolemaa, 
lasten hankintaa, ihmissuhteita sekä miesten ja naisten erilaisuutta. Hän löytää peruste-
luilla ymmärrettävän selityksen itselleen henkilökohtaisesti hyvinkin vaikeissa ja elä-
män perustaa koskevissa asioissa.

Olemisensa keskittävä ihminen on valinnut tietynlaisen tyylin elää. Hän on harkitse-
va kaikissa ratkaisuissaan. Oleellisen erottaminen on useimmiten myönteistä, mutta saa 
olemisensa keskittävän elämässä kielteistäkin sävyä. Kapea-alaisuuden kanssa yhdessä 
se voi olla elämää rajoittavaa. 

Tulevaisuudesta hän ajattelee niin, että elämää on elettävä kulloisessakin hetkessä. 
Elämää on elettävä tässä hetkessä ja näissä olosuhteissa. Hän uskoo valitsemaansa asi-
aan ja uskoo tulevaisuudessakin pysyvänsä siinä. Kulloisessakin hetkessä elämiseen 
kuuluu kuitenkin elämän rajallisuudenkin kohtaaminen ja pohtiminen.

Ja sitten tuntuu, että ihmiset niin kuin haaveilee jostain ihan turhaan. Hakevat 
kuuta taivaalta, vaikka se elämä on tässä.

5.4.4 juureva paineen alla eläjä
Juureva paineen alla eläjä on lapsuudenkodistaan saanut kasvatusta perinteisiin arvoi-
hin. Hänellä on elämässään ajoittain eheyttä hajottavia tekijöitä. Arvot ohjaavat hänen 



124 Tulokset

elämäänsä. Hän on ulospäin suuntautunut. Tulevaisuutta hän hahmottaa konkreettisten 
toiveiden kautta.

Juureva on perinyt kotoaan niin sanottuja perinteisiä arvoja. Toisen kunnioittaminen il-
menee monella tavalla kasvatuksessa. Se on suvaitsevuutta ja toisen mielipiteen kunni-
oittamista.  Hän on omaksunut lapsuudenkodista ajatuksen, että toisen ihmisen kanssa 
voi keskustella arvostaen, vaikka tällä toisella ihmisellä olisikin erilaisia mielipiteitä 
kuin itsellä.  Kunnioittaminen näkyy kasvatuksessa myös oikeudenmukaisuuden ja lä-
himmäisenrakkauden opettamisena. Lähimmäisestä välittämiseen kuuluu se, että pyri-
tään elämään siten, että toista ei vahingoiteta.

Lapsuudenkodissa on rehellisyyden ja tunnollisuuden vaatimus. Annetut lupaukset ope-
tetaan pitämään. 

Se, että kun luvataan, niin se pidetään sitten kanssa.

Uskonnollisia arvoja ovat välittäneet lähisuvun naisista erityisesti äiti ja isoäidit.

…, että se on ihan sillä tavalla hyvä asia, että opetti lasta ja hän arvosti lasta. 

Muita arvoja, joita mainittiin lapsuudenkodista välittyneen, olivat työnteko, uskollisuus 
parisuhteessa, isänmaan kunnioitus, kontrolli (rajat) kasvatuksessa ja elämän kunnioit-
taminen.

…, että elämää pitää kunnioittaa yli kaiken eli sinä et turhaan tapa [eläimiä]… 

Juurevan paineen alla eläjän kasvatus on ollut samansuuntaista kuin rakentavan vastuul-
liseksi kansalaiseksi kasvatetun (eheät). Tässä kohden viitataan niihin tutkimuksiin, joita 
tuon typologian kohdalla on kasvatuksesta käsitelty.

Juureva ihminen on ulospäin suuntautuva. Ulospäin suuntautuminen näkyy vastuulli-
suutena yhteisössä ja itsen ulkopuolisen maailman huomioimisena sekä aktiivisuutena 
ja toimeliaisuutena. Yhteisöllinen vastuullisuus on yhteiskunnallista ja lähiyhteisöön 
liittyvää vastuullisuutta. Yhteiskunnallinen osallistuminen kunnallispolitiikkaan, puo-
luetoimintaan, seurakunnan toimintaan ja järjestötoimintaan ovat ominaisia hänelle. 
Hän tekee vapaaehtoistyötä. Lisäksi hän on yrittänyt politiikan ulkopuolella vaikut-
taa päättäjiin. Hän huomioi lähiympäristöään edistäen siinä sosiaalisuutta ihmisten 
kesken. Hän on hyvä selvittelemään riitoja ja kykenee keskustelemaan vaikeistakin 
asioista.

Me käytiin tuolla [hallinnollinen virasto] siitä neuvotteluja…

Itsen ulkopuolisen maailman huomioiminen on sosiaalisuutta, eläinrakkautta ja luonnon 
kokemista merkityksellisenä.  Hän on puhelias, luo helposti kontakteja ihmisiin ja tulee 
helposti toimeen ihmisten kanssa. Hänellä on paljon rakkaita ystäviä ja ystävät ovat 
todella tärkeitä. 
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Mutta nyt (vaikeuksien helpotettua) minun on helppo niin kuin ihmisten kanssa 
jutella ja tutustua ihmisiin ja minä niin kuin haluankin. 

Sosiaalisiin suhteisiin liittyy jännitteisyyttäkin. Vaikka hän välillä kaipaa yksin oloa, ei 
hän jaksa kauan olla omissa oloissaan. Hän pitää ihmisistä yksilöinä ja kuuntelee mielel-
lään heitä. Ihmisten muodostamat yhteisöt ja yhteiskunta kuitenkin arveluttavat, jos ne 
ovat pöyhkeileviä tai byrokraattisia. Hän kokee toisten ihmisten ajatusten rikastuttavan 
elämäänsä. Samalla hän pohtii, mitä hänestä ajatellaan.

Niitten (toisten ihmisten) kautta saa paljon ajatuksia, sitten tätä tekemistä … 
joskus peilasin itseäni … huonon itsetunnon takia, että mitähän muut minusta 
ajattelee, …

Eläimet ovat juurevalle hyvin rakkaita. Ne tulevat olemaan aina osa hänen elämäänsä. 
Vaikeissa elämäntilanteissa eläimistä on lohtua. Joissain tilanteissa hän saattaa sanoa, 
että eläimet ovat ihmisiä mukavampia. 

Juuri [eläimen] koko fyysinen olemus ja tuoksu ja karvaisuus ja…se on, joka 
tuo iloa. 

Luonto on muutenkin hänelle merkityksellinen. Hänen arvomaailmansa on luonnossa 
ja muussa inhimillisessä, mutta ei materiassa ja vallassa. Luonnosta huolehtiminen on 
tärkeää. 

Siihen (luonnosta huolehtimiseen) pitäisi panostaa ihan niin kuin jokaisen ih-
misen…, että ei myrkytettäisi tätä maailmaa. 

Hän nauttii luonnosta ja se tuottaa hänelle iloa. Hän kulkee mielellään ulkona ja juttelee 
esimerkiksi linnuille, nauttii kasveista ja valosta. Hän pitää enemmän luonnonläheisestä 
työstä kuin toimistotyöstä. Juurevan mielestä äärimmillään olemme osa luontoa.

Kaikki on osa luontoa… ja että me ollaan vain pienen pieniä osia hirveän isoa 
systeemiä. 

Aktiivisuus ja toimeliaisuus ovat spontaaniutta ja täysillä asioihin mukaan menemis-
tä. Luonteeltaan hän on ollut nuorempana liiankin levoton ja nyt hieman villi edelleen. 
Hänen elämänsä on täynnä toimintaa. Hän harrastaa ahkerasti ja monipuolisesti. Hän on 
avoin eri vaihtoehdoille elämässä ja lähtökohtana on kokonaisvaltainen ajattelu. Hänellä 
on ollut monenlaisia kiinnostuksen kohteita. Hän kokee olevansa sisäisesti vapaa teke-
mään niin kuin parhaaksi kokee kunkin asian. Niinpä hän tekee sen, mikä tuntuu oikeal-
ta. Hän ei ole esimerkiksi sitoutunut tiettyyn asuinpaikkaan, vaan voi vaihtaa sitä, mikäli 
muu elämä niin vaatii.

Ulospäin suuntautunut ihminen on sosiaalinen. Hän on myös sosiaalisesti taitava. 
Sosiaalisesta taitavuudesta on kirjoitettu eheät-typologian luvussa rakentava sosiaali-
sesti kyvykkään kuvauksen kohdalla. Tässä tarkastellaan tarkemmin sosiaalisuutta. 
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Keltikangas-Järvinen (2007, 82–84, 87; 2008, 104–105) sanoo sosiaalisuuden olevan 
temperamenttipiirre. Se on toisten seurassa olemisesta nauttimista. Sosiaalinen ihmi-
nen on mieluummin toisten seurassa kuin yksin. Hän ei välttämättä ole sosiaalisesti 
taitava, mutta sosiaalisuuden vastakohta ei ole kuitenkaan epäsosiaalinen, joka viittaa 
tietynlaiseen sopeutumattomuuteen. Sosiaalisen vastakohta on vähemmän sosiaalinen. 
Sosiaalinen ihminen pitää tärkeänä muilta ihmisiltä saatua kiitosta. Kiitos on hänen toi-
mintaansa ja ratkaisujaan määrittelevää.  

Lea Pulkkinen (Kokko, Pulkkinen, 2001) on kehittänyt tunteiden ja käyttäytymisen sää-
telyn mallin. Ihmiset ovat erilaisia näillä kahdella ulottuvuudella. Tunteiden hallinnassa 
on erotettavissa vahva ja heikko hallinta. Käyttäytyminen sen sijaan on aktiivista tai 
passiivista. Näiden ääripäiden yhdistelemisellä saadaan neljä käyttäytymisstrategiaa, 
joita voidaan käyttää ristiriitatilanteissa. Strategialle, jossa ihmisellä on vahva tuntei-
den hallinta ja hän käyttäytyy aktiivisesti, on ominaista kyky ottaa toiset huomioon ja 
konstruktiivinen ristiriitatilanteiden ratkaiseminen. Tämä strategia kuvaa monelta osin 
juurevan paineen alla eläjän ulospäin suuntautuneisuutta.

Vastuullisuutta yhteisössä lähestytään tässä altruismin käsitteen kautta. Altruisti on 
kiinnostunut toisen ihmisen hyvinvoinnista ja se on toisen huomioon ottavaa käytöstä. 
Ilmiönä se on yleismaailmallinen sen muotojen vaihdellessa eri ajanjaksoina samassakin 
yhteiskunnassa ja eri yhteiskuntien välillä. (Yeung, Saari 2006, 29.) Se on ”poikkeus ta-
sasuhtaisen vaihtosuhteen periaatteesta” (Ahokas 2010, 169). Altruismi todentuu muun 
muassa vapaaehtoistoiminnassa (vrt. Yeung 2004, 127–130). Tässä ei ole mahdollista 
alkaa arvioida tutkittavien motiiveja. Tutkijalle toiminta näyttäytyi altruistisena, mutta 
yhteisvastuullisuuden motiiveja ei kysytty eikä kyseenalaistettu haastatteluissa.

Juurevalla on ajoittain elämässä monenlaisia eheyttä hajottavia asioita. Hänellä on ih-
missuhteissa ongelmia esimerkiksi siksi, että hän kokee tulleensa henkisesti loukatuk-
si. Henkinen loukkaaminen on epäoikeudenmukaista kohtelua ja arvostuksen puutetta. 
Epäoikeudenmukainen kohtelu on itsemääräämisoikeuden loukkaamista, hylätyksi tule-
mista, kokemusta väärinymmärretyksi tulemisesta ja epäjohdonmukaisuutta kohtelussa. 
Ihmisistä hänellä on kielteisiä kokemuksia. Hän on kokenut, että arvostuksen puute nä-
kyy väheksymisenä ja epäluottamuksena. 

…, että sellainen epätoivo tuli, että ihmiselle voidaan tehdä ihan mitä tahan-
sa… 

… minä vieläkin hämmästelen,…, mitähän väärää minä olen tehnyt. 

Hän voi kokea lähimmäisten lisäksi pettymystä Jumalaa kohtaan. Hän on havainnut 
Jumalan poissaolevaksi elämässään, koska Jumala ei ole voinut estää ikäviä tapahtumia.

Vaikeudet ihmissuhteissa voivat olla koko suhdettakin koskevia. Läheinen ihmissuhde 
on pitkä, mutta se on ristiriitainen. Toista ihmistä tarvitaan, mutta suhde ei kuitenkaan 
toimi kovin hyvin. Suhde on riitainen tai vaivautunut. Jos suhteeseen liittyy auttami-
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selementti, pitkittyessään suhde aiheuttaa auttajan roolissa olevalle riittämättömyyttä ja 
kyllästyneisyyttä.

Juurevalla on elämänhallintaongelmia. Ne voivat ilmetä syömishäiriöinä, läheisriippuvuu-
tena, hyväksikäytettävyytenä ja voimakkaina tunnekokemuksina. Hyväksikäytettävyys 
mahdollistuu, koska hän on hyväluontoinen. Hän on liian kiltti ja avulias eikä osaa sanoa 
ei. Hänellä ei ole mahdollisuutta tukeutua toiseen ihmiseen, vaan hän on aina toisten 
tukija tai huolehtija.

Heikkouteni on takertua ihmiseen… 

…, että minä olen itse opettanut siihen, että minä olen niin kuin liian hyväluon-
toinen aina, … 

Hyväksikäytettävyys ilmenee kyvyttömyytenä sanoa ei. Lisäksi hän voi olla alistettu ja 
henkisen kiristyksen kohteena. Loppujen lopuksi hän antaa ristiriitatilanteissa periksi.

Me taivuttiin kumminkin. 

Hän tuntee surun ja masennuksen tunteet voimakkaasti ja kantaa huolta alituisesti. 
Elämänhallintaongelmat näkyvät vielä siinä, että elämä on epävarmaa hengissäpysymis-
taistelua. Ammatti voi vaihtua hänellä usein. Tavallinen arkikin voi olla pahimmillaan 
vaikeaa. Elämä ei tunnu ymmärrettävältä.  

Päivittäisten toimintojen tekeminen on tuskallista ja ikävää. 

Elämässä on monenlaisia epätyydyttäviä asioita. Hänellä on voimakas kaipuu lapsuu-
denmaisemiin ja hän katuu nuoruuden valintoja. Nuoruuden unelmat eivät toteutuneet ja 
nykyhetki tuntuu varsin vieraalle verrattuna unelmiin. Tämän hetken lähi-ihmissuhde ei 
toimi. Hän kokee olevansa eksyksissä ja ajaneensa itsensä umpikujaan. Selvittämätön, 
koko elämää ravistellut traumaattinen kriisi voi painaa mieltä.

…, ja se (trauma) oli sellainen asia, että minä en tiedä, pääsenkö minä kos-
kaan siitä yli. 

Työ aiheuttaa huolia. On monia asioita, jotka vaikuttavat siihen, että työssäkäynti ei ole 
helppoa. Tällaisia asioita ovat uuvuttava työilmapiiri, kiire työssä, työ on muuttunut laa-
dullisesti rankaksi, kehityksessä mukana pysyminen on vaikeaa ja työ on raskasta työ-
tehtävien luonteen vuoksi. Työilmapiirivaikeudet ovat tuoneet epävarmuutta jopa niin, 
että työ on muuttanut suhtautumista elämään. Työelämän muutosten vauhti stressaa. 
Muutoksia tulee esimerkiksi organisaatioiden järjestelyistä ja tieto- ja viestintätekniikan 
nopeasta kehityksestä. Työ vie paljon aikaa ja kaventaa vapaa-aikaa.   

…, mutta kyllä jos se (työ) menee sitten tuollaiseksi rajuksi, niin sen olen itse 
kokenut, kuinka paljon se muuttuu. 
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Työntekijänä juureva voi itsekin aiheuttaa hankaluuksia pyrkimällä täydellisyyteen tai 
tekemällä liikaa töitä.

… ja väsyn kohtuuttomasti kohtuuttomasta työmäärästä. 

Työssä uupuminen johtaa unettomuuteen tai siihen, että työt tulevat uniin. Lisäksi voi 
tulla muitakin fyysisiä oireita kuten hermosärkyjä ja mahaoireita. Pahimmillaan juureva 
uupuu kokonaan.

Elämässä eheyttä hajottavat asiat ovat samansuuntaisia kuin pärjäävät-typologian sin-
nikkäällä taistelijalla ”elämän perusasioissa epävarmuutta” -piirre. Tässä viitataan pär-
jäävät-typologian yhteydessä esitettyihin tutkimuksiin. 

Juurevan elämää ohjaa tietty arvopohja. Jumala on tärkeä ja hän turvautuu Jumalaan. 
Hänellä on kokemuksia johdatuksesta ja Jumalan avusta vaikeissa elämäntilanteissa. 
Hän kokee, että kaikella on Jumalan antama tarkoitus. Hän rukoilee, käy kirkossa ja 
tekee vapaaehtoistyötä seurakunnassa. 

…ilman Jumalaa tästä (kriisistä) ei olisi tullut mitään 

Ajattelen, että pitää antaa Jumalan johdattaa. 

Arjen ratkaisuissa usko Jumalaan näkyy siinä, että hän kokee, että on elettävä rehellises-
ti. Valehteleminen ei ole oikein. Juureva kokee, että Jumala on läsnä hänen elämässään. 
Näin hän on kokenut esimerkiksi vaikeissa elämäntilanteissa ja tehdessään väärin.

Juureva voi löytää vahvan arvopohjan myös puoluepoliittisesta ohjelmasta. Tietty poliit-
tinen ohjelma voi ohjata arjen ratkaisuissa. Arvopohjana se ei ole kuitenkaan niin kaiken 
kattava kuin usko Jumalaan, mutta hyvin tärkeä kuitenkin. Rauhanasia tai usko luontoon 
voi myös olla aatteellisena perustana.

Räsäsen (2002, 155–157, 177) väitöskirjassa on kolme uskonnollisuustypologiaa. 
Tutkimushetken tilannetta kuvaavassa typologiassa on kuusi erilaista tyyppiä. Yksi näis-
tä tyypeistä on tasapainoisesti uskova, jolla on paljon yhtymäkohtia juurevan paineen 
alla eläjän uskonnollisuutteen. Tasapainoinen uskonnollisuus on valveutuneisuutta ja 
uteliaisuutta tiedollisesti. Tiedollinen uteliaisuus ja tunnekokemukset ovat molemmat 
olemassa arjessa, mutta ne ovat tasapainossa. Ominaista on harmonisuus, tyyneys ja 
tietoisuus siitä, ettei aina tarvitse olla oikeassa. Uskonnollisilla asioilla on merkittävä 
osa elämässä, vaikkakaan ne eivät syrjäytä muita asioita. ”Uskonto on vastaus, ei alku-
syy pohdinnoille. Se on suvanto, ei kuohuva koski.” (Räsänen 2002, 252.) World Values 
-tutkimuksen mukaan uskonnollisuus voidaan puolestaan jakaa neljään eri tyyppiin, 
joista kaksi tyyppiä lähinnä kuvaavat tässä tutkimuksessa tässä kohden esillä olevaa 
eli juurevaa paineen alla eläjää. Nämä tyypit ovat aktiiviseurakuntalaiset ja perusseu-
rakuntalaiset. Tyypit eroavat toisistaan erityisesti osallistumisaktiivisuudessa ja perin-
teiseen kristilliseen opetukseen sitoutumisessa. Muut tyypit ovat passiiviset-myönteiset 
(uskovat Jumalaan tai eivät osaa sanoa uskovatko) ja ei-uskonnolliset. (Niemelä 2003, 
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149–152.) Dienerin (1997, 81–82, 85) mukaan uskonnolliseen suuntautumiseen liittyy 
monesti korostunut eettisyys ja toisista huolehtiminen. Jokapäiväisessä elämässä eletään 
niiden eettisten periaatteiden mukaisesti, jotka on henkilökohtaisesti koeteltu tärkeiksi. 
Koska uskonto on monille ihmisille kokonaisvaltainen tapa elää, rajaa moraalin ja us-
konnon välille on vaikea vetää.

Jokapäiväistä käytännöllistä uskoa jäsennetään siitä puhumalla toisille ihmisille joko us-
koville tai uskon yhteisön ulkopuolisille. Kertomalla uskostaan kertojalla on mahdollisuus 
jäsentää esimerkiksi parantumis- ja johdatuskokemuksiaan. Uskoa on mahdollisuus raken-
taa, ylläpitää ja muokata kerronnan tasolla. (Hovi 2007, 224, 233.) Monille haastateltaville 
ei tuottanut vaikeutta kertoa uskostaan, vaikka suomalaisten uskonnollisuus onkin yksi-
tyistä (ks. Niemelä 2003, 152–153). Näin myös tässä tutkimuksessa osa oli valmis kerto-
maan uskonnollisista kysymyksistä ja omista henkilökohtaisista johdatuskokemuksistaan.

Juurevan tulevaisuuden toiveet ovat hyvin konkreettisia. Ne liittyvät ajatukseen tasapai-
noisesta elämästä, jota hän tavoittelee. Siihen voisi liittyä myös lisääntynyt itsenäisyys. 
Hän haluaisi olla onnellinen ja kulkea ”oikeaa tietä”. Ajan hän toivoo parantavan mah-
dollisia henkisiä haavoja. Käytännössä hyvä elämä olisi kiireetöntä ja siinä olisi omaa 
aikaa. Omien rakkaitten juttujen tekeminen olisi tärkeää. 

…, että sitten, kun minä pääsen eläkkeelle, niin minä oikein nautin tästä hom-
masta (harrastus)… 

Rauhaan ja tasapainon etsimiseen viittaavat haaveet mökillä olosta ja maalle lapsuuden-
maisemiin muutosta. Rakkaan eläimen saaminen elämään tuntuisi myös hyvältä. 

Taloudellisesti juureva toivoo pärjäävänsä siten, ettei tarvitse koko ajan olla varuillaan 
rahan riittävyydestä ja että elintaso pysyisi ennallaan. Hän tekee varasuunnitelman ta-
louden tasapainon säilyttämiseksi ja lisäksi hän ennakoi elämäänsä erilaisilla rahatalout-
ta vahvistavilla ratkaisuilla.

Hänellä on myös läheisiin ihmisiin liittyviä tulevaisuudenajatuksia. Ajatukset liittyvät 
puolisoon, lapsiin ja lapsenlapsiin. Läheisiin liittyvät toiveet liittyvät toisen tukemiseen ja 
yhdessä tekemiseen. Toive, joka kohdistuu itseen, kohdistuu kokonaan tai osittain myös 
läheisiin. Esimerkiksi oman terveyden säilymisen lisäksi ajatellaan läheisten terveyttä.

Totta kai tulen tukemaan lapsia varmaan kuolemaani saakka kaikella tavalla 
kuin vaan voi. 

Eläkkeelle jäänti on monilla se kohta, johon muutoksen ja toiveiden toteutumisen ajatel-
laan ajoittuvan. Odotukset ovat suuret ja muutosvaiheeseen liittyy jännitystä siitä, miten 
muutos elämään vaikuttaa. 

Juurevalla paineen alla eläjällä konkreettiset tulevaisuuden toiveet ovat samansuuntaisia 
kuin eheät-typologiassa juurevalla realistilla konkreettiset tulevaisuuden toiveet ja pär-
jäävät- typologiassa vakaalla vaeltajalla konkreettiset ajatukset tulevaisuudesta.  
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5.5 aineistolähtöinen teoria
Analyysin tuloksena muodostettiin substantiivinen teoria koherenssipisteiden takana ole-
vista tekijöistä. Teoria on kolmiosainen. Taulukot 1., 2. ja 3. esittävät substantiivista teori-
aa. Kukin kolmesta substantiivisen teorian osasta muodostuu sosiaalisesta perusprosessista 
Elämän kokonaisuus tässä hetkessä (kuvio 7.) ja sosiaalisen perusprosessin sisään raken-
tuneesta typologiasta. Teorian kolmiosaisuus perustuu tutkittavien erilaisiin koherenssi-
pisteisiin. Haastattelujen yhteydessä tutkittavilta mitattiin koherenssipisteet. Tutkittavat 
jaettiin näiden pisteiden mukaan korkeiden, kohtalaisten ja matalien pisteiden ryhmiin. 
Kukin aineisto analysoitiin erikseen. Typologiat ovat nimeltään eheät, pärjäävät ja sinnit-
telijät. Eheät-typologia muodostui sellaisten tutkittavien haastatteluista ja teksteistä, joilla 
oli aineiston korkeimmat pisteet. Sinnittelijät-typologia puolestaan muodostui niiden tut-
kittavien haastatteluista ja teksteistä, joilla oli aineiston matalimmat pisteet.

Eheät 
Rakentava kasvatetaan vastuulliseksi kansalaiseksi, joka on saanut perinteisiä arvoja kasva-
tuksessaan ja lisäksi hänet kasvatetaan toisista välittämiseen. Ihmisenä hän on sosiaalisesti 
kyvykäs. Hän on helppo lähimmäinen, joka on myönteinen ihmiskontakteissaan ja lähimmäi-
sen hyvää ajatteleva. Hän kykenee kohtaamaan konflikteja ja on mukana yhteisten asioiden 
hoidossa tai ne kiinnostavat häntä. Vakaus ilmenee sitoutumiskykyisyytenä, luotettavuutena 
ja lähimmäisten hyväksymisenä ja arvostavana suhtautumisena. Vastuuntuntoisuus on vas-
tuun ottamista ja vastuullisuuden odottamista. Tulevaisuuden edessä hän on hämmästelevä. 
Maailman meno hämmästyttää ja hänellä on pelkoja ikävistä tapahtumista. Tulevaisuuteen 
liittyvissä ajatuksissa on mukana vastuullisuudesta johtuvaa huolta.

Ilmavasti elävälle annetaan lapsena kasvamiselle tilaa. Hänellä on kokemus kasvumah-
dollisuuksista ja hän kasvaa tavallaan luonnonlapsena. Hän on energinen ja eteenpäin 
pyrkivä aktiivinen haasteisiin tarttuja. Hänelle on ominaista itsensä toteuttaminen. Se on 
oman toiminnan kontrolloimista, sisäistä ja ulkoista riippumattomuutta, omien kiinnos-
tuksenkohteiden ja taipumusten tunnistamista, oman kiinnostamattomuuden tunnista-
mista sekä halua vaikuttaa. Hänen kokonaisnäkemyksensä elämästä on ihmisenä olemi-
sen aitous. Hän on aito ihminen ja hän on ennen kaikkea epämaterialisti. Tulevaisuuden 
kannalta hänellä ei ole erityisiä toiveita.

Elämänmyönteisellä on kokemuksia myönteisestä lapsuudesta. Hänellä on monenlaisia 
hyviä muistoja lapsuudesta ja myönteiset ihmissuhteet ovat merkittävä osa lapsuutta. 
Elämään hän suhtautuu myönteisesti. Hän on positiivinen, tyytyväinen, joskus mukavuu-
denhaluinen ja esteettinen.  Kiintymyssuhteet ovat hänelle tärkeitä. Kokonaisnäkemys 
elämästä on, että hän hyväksyy elämän sellaisenaan. Hänelle on ominaista elämän vii-
saus, elämän realiteetteihin tyytyminen, ei stressaantuvuus ja ajautuminen tulevaan. 
Hänellä on uskoa ja toivoa hyvään tulevaisuuteen.

Juurevalla realistilla on haastavia lapsuudenkokemuksia. Haastavat kokemukset ovat joko 
varhaista vastuunottamista ja/tai työstettyjä rajoittavia lapsuudenkokemuksia. Hänen elä-
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mänsä on asioihin paneutumista. Se tarkoittaa sitä, että hän perustaa toimintansa pohdin-
taan ja on linjakas elämässään. Hänellä on elämässään tukipilareita. Niitä ovat muiden 
kokemukseen luottaminen, usko, haaveet, materiaalinen turva, terveelliset elämäntavat ja 
terveys. Hän on kohdannut elämässään omaa rajallisuuttaan ja myöntää rajallisuutensa. 
Rajallisuuden kokemukset voivat olla fyysistä rajoittuneisuutta, epävarmuutta ihmisenä, 
kokemuksia jaksamisen rajallisuudesta ja kriisikokemuksia. Hän tunnustautuu inhimilli-
seksi ihmiseksi. Tulevaisuutta hän rakentaa konkreettisten toiveiden varaan.

taulukko 1. Eheät

Sosiaalinen 
perusprosessi/

Tyypit Ehdot
Tietynlainen

ihminen

Eläminen
tässä

hetkessä

Kokonais-
näkemys
elämästä Jatkaminen

Rakentava
Kasvatettu
vastuulliseksi
kansalaiseksi

Sosiaalisesti
kyvykäs Vakaus

Vastuuntuntoi-
nen

Tulevaisuutta
hämmästelevä

Ilmavasti
elävää

Kasvamiselle
annetaan
tilaa

Aktiivisesti
haasteisiin
tarttuva

Itsensä
toteuttaminen

Aitous
ihmisenä

Ei erityisiä
toiveita

Elämän-
myönteinen

Kokemuksia
myönteisestä
lapsuudesta

Myönteisesti
elämään
suhtautuva

Kiintymys-
suhteet
tärkeitä

Elämän
hyväksyminen
sellaisenaan

Usko 
hyvään
tulevaisuuteen

Juureva
realisti

Haastavia
lapsuuden
kokemuksia

Asioihin
paneutuva

Elämässä
tukipilareita

Rajallisuuden
kokemuksia

Konkreettisia
tulevaisuuden-
toiveita

Pärjäävät
Itsellinen vastuunkantaja ottaa vastuuta varhain lapsuudessa ja nuoruudessa. Hän 
on omaa tietään kulkeva ihminen. Hän on itsenäinen ja hänellä on selkeä vakaumus. 
Sisäinen ryhdikkyys näkyy hänen elämässään periaatteellisuutena, sisäisenä vahvuutena 
ja herkkänä omanatuntona. Kokonaisuutena hänellä on oma elämä itsellään kontrollissa 
siten, että hän ottaa vastuuta itsestään, huolehtii terveydestään ja on vastuullinen kansa-
lainen. Tulevaisuutta ajatellessaan hänellä ei ole erityisiä toiveita.

Kasvatuksella ohjattu saa selkeälinjaisen kasvatuksen. Hän on rakentava lähimmäinen, 
jolla on hyvät ihmissuhdetaidot ja hän pyrkii lähimmäisyyteen. Ihmissuhteet ovat hänelle 
tärkeitä ja ne toimivat. Hän on yhteisvastuullinen ja johtajuuteen kykenevä. Perhesuhteet 
ja lähisuku ovat hänelle tärkeitä. Elämän kulun hän kokee määräytyvän osittain itsestään 
riippumatta. Elämän isoja ratkaisuja tapahtuu osittain omasta harkinnasta riippumatta ja 
läheiset ohjaavat hänen elämäänsä. Kokonaisuutena hän on kiinni elämässä myönteises-
ti. Hän on elämästä nauttiva, energinen, kaavoihin kangistumaton, ja eteenpäin pyrkivä. 
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Tulevaisuuden edessä hänellä on epävarmuutta. Hänellä on huoli omasta elämästään ja 
maailman tulevaisuudesta.

Vakaalla vaeltajalla on myönteisiä lapsuudenmuistoja. Hänellä on myönteisiä lapsuu-
denkokemuksia ja myönteisiä ihmissuhteita. Hän on vakaa ja luotettava, mikä tarkoittaa 
luotettavuutta, järjestelmällisyyttä, vastuuntuntoisuutta, taloudellisuutta ja asiapohjalla 
toimimista. Hän on sopusoinnussa elämänsä kanssa. Se sisältää sen, että hänellä on taus-
tavoima elämässään ja elämän viisautta. Hän on mennyt vaikeuksien läpi elämässään ja 
sopeutunut. Hänellä on hyvä tai kohtalainen terveys. Kokonaisuutena hänen elämänsä 
on vakaata. Tulevaisuudesta hän ajattelee hyvin konkreettisesti.

Sinnikkäällä taistelijalla on lapsuudessa epävarmuudentunteita. Hän on omissa olois-
saan oleva. Elämän perusasioissa näkyy epävarmuutta. Hänellä on ongelmia elämänta-
pojen hallinnassa, hän kokee työn raskaana, hänellä on terveysongelmia ja inhimillistä 
riittämättömyyden tunnetta. Hänen kokonaisnäkemyksensä elämästä on, että sisäinen 
ihminen on tärkeä. Se on toisten hyväksynnän toivomista, elämän aistimista, ja henki-
syyttä. Tulevaisuudelta hän toivoo parempaa kuin tämä päivä. Tulevaisuutta luonnehtii 
toivo ja pyrkimys hyvään oloon.

taulukko 2. Pärjäävät

sosiaalinen 
perusprosessi/

tyypit Ehdot
Tietynlainen
ihminen

Eläminen 
tässä hetkessä

Kokonais-
näkemys
elämästä Jatkaminen

Itsellinen 
vastuu-
kantaja

Vastuunotto
varhain

Omaa tietä
kulkeva

Sisäinen
ryhdikkyys

Oma elämä
itsellä
kontrollissa

Ei erityisiä
toiveita

Kasvatuksella
ohjattu

Selkeä-
linjainen
kasvatus

Rakentava
lähimmäinen

Elämän kulku
määräytyy
osittain itsestä
riippumatta

Elämässä
myönteisesti
kiinni oleva

Epävarmuutta
tulevaisuuden
edessä

Vakaa
 vaeltaja

Myönteisiä
lapsuuden-
muistoja

Vakaa ja
luotettava

Sopusoinnussa
elämänsä
kanssa

Elämä
vakaata

Konkreettisia
ajatuksia
tulevaisuudesta

Sinnikäs 
taistelija

Epävarmuuden 
tunteita
lapsuudessa

Omissa
oloissaan
oleva

Elämän
perusasioissa
epävarmuutta

Sisäinen
ihminen
tärkeä

Toivo
paremmasta

Sinnittelijät
Tukirakenteisiin tarttuvalla on lapsena ja nuorena vastoinkäymisiä. Hän on vetäy-
tyvä. Lähisuhteet kannattelevat häntä. Hänellä on hyviä kokemuksia lähimmäisistä. 
Sukulaisuus ja perhe ovat hänelle tärkeitä. Kokonaisuutena hänen elämäänsä ohjaa oi-
keudentuntoisuus, mikä merkitsee vilpittömyyteen pyrkimistä ja yhdenvertaisuuden läh-
tökohtaa ihmissuhteissa. Toivo kannattelee häntä elämässä eteenpäin.
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Myönteisyyteen pyrkivällä on myönteinen lapsuus. Lapsuudessa on myönteisiä lapsuuden-
kokemuksia, myönteinen lapsuudenkoti ja/tai myönteisiä kodin ulkopuolisia ihmissuh-
teita. Hän on myönteisyyteen pyrkivä ihminen, joka suuntautuu elämässään eteenpäin ja 
pyrkii positiivisuuteen. Hän on fyysisesti rajoittunut. Kokonaisnäkemys elämästä on vas-
tuun kantamista itsestä. Hän huolehtii terveydestään, omista olotiloistaan ja hän puolustaa 
itseään ulkopuolisia vastaan. Tulevaisuuden edessä hänellä on epävarmuuden tunteita.

Olemisensa keskittävällä ovat lapsuus ja nuoruus haasteellisia. Hän on kapea-alainen. 
Hänellä on monenlaisia vakautta lisääviä tekijöitä elämässä. Hän on rohkea, harkitseva, 
elämä on taloudellisesti vakaata, hän on työstänyt elämän vaikeita kokemuksia, oma kiin-
nostuksen kohde on löytynyt, hän sitoutuu vahvasti ja terveys on hyvä. Kokonaisuutena 
hän elämässään erottaa oleellisen. Se tarkoittaa oleellisen valitsemista elämässään ja 
realistisuutta arjen ratkaisuissa. Tulevaisuuteen hän suhtautuu elämällä kulloisessakin 
hetkessä.

Juureva paineen alla eläjä saa kodistaan perinteisiä arvoja. Hän on ulospäin suuntautuva 
ja ottaa huomioon ulkopuolisen maailman olemalla vastuullinen yhteisössä sekä aktiivi-
nen ja toimelias. Hänen elämässään on eheyttä hajottavia asioita. Hänellä on epätyydyttävä 
elämäntilanne, elämänhallintaongelmia ja vaikeuksia ihmissuhteissa. Sen lisäksi häntä on 
henkisesti loukattu ja työ aiheuttaa huolia. Kokonaisuutena arvot ohjaavat hänen elämään-
sä. Hänellä on konkreettisia tulevaisuuden toiveita.

taulukko 3. Sinnittelijät

sosiaalinen 
perusprosessi/

tyypit Ehdot
Tietynlainen

ihminen

Eläminen
tässä

hetkessä

Kokonais-
näkemys
elämästä Jatkaminen

Tukirakentei-
siin tarttuva

Lapsena 
ja nuorena 
vastoin-
käymisiä

Vetäytyvä Lähisuhteet
kannattelevat

Oikeuden-
tuntoisuus

Toivo
kannattelee

Myönteisyy-
teenpyrkivä

Lapsuus
myönteinen

Myönteisyy-
teen
pyrkivä

Fyysinen
rajoittuneisuus

Vastuu
itsestä

Epävarmuu-
dentunteita 
tulevaisuuden
edessä

Olemisensa
keskittävä

Lapsuus ja
nuoruus
haasteellinen

Kapea-
alainen

Vakautta
lisääviä
tekijöitä

Oleellisen 
erottaminen

Eläminen
kulloisessakin
hetkessä

Juureva
paineen alla

eläjä

Lapsuuden
kodista
perinteisiä
arvoja

Ulospäin
suuntautuva

Elämässä
eheyttä
hajottavia
tekijöitä

Arvojen
ohjaavuus

Konkreettisia
tulevaisuuden-
toiveita
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Typologioita eheät ja sinnittelijät erottaa erityisesti tietty asia. Eheät-typologialle on 
ominaista, että kutakin tyyppiä luonnehtii tietty kannatteleva tekijä (vakaus, ilmavuus, 
elämänmyönteisyys, juurevuus). Sinnittelijät-typologian tyypeille on ominaista, että 
tietyn tyypin elämää kannattelee tietty yksittäinen tekijä, jonka perusteella typologian 
eri tyypeille on annettu nimet (lähisuhteet, myönteisyys, oleellisen erottaminen, arvot). 
Näiden lisäksi kullakin tyypillä on tätä keskeisesti kannattelevaa tekijää tukevia tekijöitä 
(oikeudentuntoisuus + toivo, myönteinen lapsuus + vastuullisuus, vakauttavia asioita + 
eläminen kulloisessakin hetkessä, lapsuudessa saadut arvot + ulospäin suuntautuminen). 
Typologia pärjäävät ei selkeästi eroa eheät- tai sinnittelijät- typologiasta, vaan on väli-
muoto näistä.
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6 pohdinta

6.1 lähtökohtiin palaaminen glaserilaisittain  
Tutkimuksen tekemisessä oli kolme tärkeää lähtökohtaa (kuvio 1, sivu 31). Ensinnäkin 
tutkija halusi tutkimusongelmansa mukaisesti tietää, millaisia elämänkokemuksia eri 
koherenssipisteiden takana on. Saatuja kolmea aineistoa tarkasteltiin kokonaisuuksina 
eikä yksittäisen ihmisen toimintana. Tutkija etsi aineistosta käyttäytymismalleja, tapaa 
elää elämää. 

Toiseksi tutkimusaineisto hankittiin haastattelemalla ja kirjallista aineistoa keräämällä tut-
kittavien elämästä. Tutkija vältti kyselemästä Antonovskyn mallin mukaisesti tutkittavan 
elämän ymmärrettävyyttä, hallittavuutta ja merkityksellisyyttä. Tarkoitus oli saada selville, 
mitä tutkittavan elämässä tähän asti oli tapahtunut, millaista elämä nyt on ja mitä tutkit-
tavat tulevaisuudesta ajattelevat. Kyseessä ei ole elämäkertahaastattelu, vaan tutkija lä-
hestyi tutkittavan elämää aihealueittain haastattelutteluteemojen kautta. Kuten edellä on 
kerrottu, osa haastatteluista eteni valmiin mallin mukaan, mutta suurin osa keskusteluista 
eteni vapaamuotoisesti (tutkija huolehti kuitenkin, että kaikki osa-alueet tuli käytyä läpi). 
Sellaisiakin asioita tuli esille, joita ei edeltä käsin ollut ennakoitu haastatteluteemoissa. 

Kolmas edelliseen kietoutuva asia on, että metodologiaksi valittiin grounded theory 
-metodologia ja siitä glaserilainen painotus. Glaserilaisuus edellyttää, että aihetta läh-
detään tutkimaan mahdollisimman avoimena ja ilman aihealueeseen perehtymistä. Näin 
tässä tutkimuksessa tutkija ei paneutunut myöskään taustoihin, vaan lähti ”vain” haas-
tattelemaan avoimella mielellä. ”Vain” ei tässä merkitse epäammatillisuutta tai välinpi-
tämättömyyttä tutkijana. Se on avoimuutta ja ehdotonta kurinalaisuutta glaserilaisittain. 
Jokaiseen haastattelutilanteeseen tutkija keskittyi hyvin. Hän valmistautui kohtaamaan 
ainutlaatuisen ihmisen ja hän pyrki olemaan täydellisesti läsnä haastattelutilanteissa.  

Tärkeä ja vaikea valinta oli se, miten ja mitä tietoa kerätään. Tutkija pohti, mitkä asiat 
ihmisen elämässä ovat keskeisiä ja jaotteli ne kokonaisuuksiksi. Haastattelujärjestyksen 
tutkija valitsi siten, että hän otti ensin esiin tunnelataukseltaan neutraaleja aihealuei-
ta. Tutkittaville esitettiin lopuksi avoin kysymys, jolla yritettiin varmistaa, ettei mitään 
keskeistä jää pois. Tuohon kysymykseen vastatessaan he saivat kertoa kaiken sen, mitä 
tutkija ei ollut  osannut kysyä, mutta minkä tutkittava koki olevan tärkeä käännekohta 
tai muuten merkittävä asia.   

Aineiston analyysi tehtiin varsin perusteellisesti ja tekstit moneen kertaan lukien. 
Glaserhan (1998, 107–113; 2001, 54–55) alkujaan suositteli vain muistiinpanojen teke-
mistä haastattelujen aikana, jotta niihin suodattuisi keskeisin. Tällainen työskentelytapa 
ei tuntunut sopivalta. Haastatteluista kertyi niin paljon materiaalia, että sen osittainenkin 
paperille kirjoittaminen haastattelujen aikana ei olisi ollut riittävän tarkkaa. 
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Tutkija löysi uudelleen ja uudelleen tekstejä läpikäymällä runsaaseen tekstimassaan ehe-
yttä ja samaan aikaan koodaus edistyi. Tästä Vilkko (1997, 189) kirjoittaa, että usean 
lukemiskerran jälkeen tekstit ryhmittyvät. Tässä tutkimuksessa vastaavasti koodit ryh-
mittyvät ja adekvaatit koodit erottuvat epäadekvaateista koodeista. Tutkimuksen kan-
nalta tärkeää on, että tunnepitoinen sidos tekstiin katoaa. Tutkija ei tule kylmäksi ja 
välinpitämättömäksi tutkittaviaan kohtaan, mutta hän on tavallaan enemmän ulkoapäin 
katsoja eikä enää haastattelutilanteen aktiivinen osapuoli. Hän on edelleen, kuten Vilkko 
(1997, 185) tunnetta kuvaa, empaattinen lukija.

Tutkimusta varten ei tehty systemaattista kirjallisuushakua, vaan kirjallisuus ja muu 
teoreettinen aineisto kerääntyi tutkimusprosessin hahmottuessa. Aineistolähtöisyydessä 
teoria ja empiria kulkevat rinnakkain tutkimusprosessin aikana ja tarkentuvat, kun ai-
neistosta nousee uusia näkökulmia. Tutkimuksen tulosten tarkasteleminen suhteessa 
aiemmin aiheista kirjoitetun ja tutkitun pohjalta on rajoitettu lähinnä suomalaisiin tie-
teellisiin teksteihin. Jonkin verran on mukana kansainvälistä kirjallisuuttakin. Mukana 
on sellaisia kansainvälisiä tutkimuksia ja tekstejä, joita Suomessa on käytetty tai jotka on 
ymmärretty universaaleiksi. Esimerkiksi kiintymyssuhdeteorian oletetaan tällä hetkellä 
olevan universaali. Perusteluna tässä tutkimuksessa, jossa erityisesti paneudutaan ihmis-
ten henkilökohtaiseen elämismaailmaan, on kulttuurisidonnaisuus. Ihmisen kokemuk-
set ovat osittain yleismaailmallisia ja osin sidottu kulttuuriin, jossa hän elää (Suoninen, 
Lahikainen, Pirttilä-Backman 2010, 294). Tutkimuksissa on löytynyt viisi ulottuvuutta, 
joissa eroavuus on suurimmillaan. Nämä ulottuvuudet ovat: individualismi-kollektii-
visuus, valtaetäisyys, maskuliinisuus-feminiinisyys, epävarmuuden välttäminen sekä 
pitkän-lyhyen ajan orientaatio. (Hofstede, Hofstede 2005, 39–240.) Onnellisuuden ja 
onnettomaksi kokemiseen liittyvistä asioista muun muassa ylpeys ja huoli ovat tunteita, 
jotka eivät ole yleismaailmallisia siinä mielessä, että ne eri kulttuureissa ovat suhtees-
sa muihin tunteisiin eri tavoilla. Lisäksi yksilöllisyyttä korostavissa yhteisöissä elävien 
naisten onnellisuus on enemmän itsetuntoriippuvainen kuin kollektiivisissa kulttuureis-
sa. (Suoninen ym. 2010, 294.) Schwartzin arvoteoria on universaali. Hän löysi univer-
saaleja arvoja, joista hän rakensi arvotyypit ja niiden ulottuvuudet. Löydetyt ulottuvuu-
det ovat hyväntahtoisuus, yhdenmukaisuus, perinteet, turvallisuus, suoriutuminen, valta, 
hedonismi, virikkeisyys, itseohjautuvuus ja universalismi. (Savig ym. 1995, 437–448.) 

6.2 luotettavuuden pohdinta
Luotettavuutta arvioidaan pohtimalla sekä tutkimusprosessia että tuotettua teoriaa 
(Utriainen 2009, 101). Glaser ym. (1967, 237–250) määrittelevät perusteoksessaan luo-
tettavuuden kriteereiksi: sopivuus, ymmärrettävyys, yleisyys ja kontrolli. Huomioitavaa 
kriteereiden sisältöjä määriteltäessä on, että esimerkiksi sellaiset kvantitatiivisen tutki-
muksen luotettavuuskriteerit kuten validiteetti ja reliabiliteetti eivät toimi grounded the-
ory -metodologiassa. Tärkeää on, että tutkimusprosessin valinnat ja tulokset on esitetty 
niin tarkkaan, että tutkimusta lukeva voi esitetystä kuvauksesta tehdä omat johtopäätök-
sensä luotettavuudesta (Glaser ym. 1967, 224; Sandelowski 1994, 58). Glaser (1978, 
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4–6; 1998, 236) on kehittänyt grounded theory -metodologian luotettavuuden kriteereitä 
edelleen alkuperäisen tutkimustradition pohjalta. Nimetyt kriteerit ovat: sopivuus, rele-
vanttius, muunneltavuus ja toimivuus. 

Sopivuus merkitsee sitä, että emergoituneet kategoriat vastaavat tutkimusaineistoa. 
Tutkija perehtyy aineistoon syvällisesti ja kehittää sen pohjalta kategoriat. Hän jatkaa 
prosessia kunnes säännönmukaisuus emergoituu. Näin tämä kriteeri täyttyy automaat-
tisesti, kun toteutetaan grounded theory -metodologian periaatteita. (Glaser 1978, 4–6; 
1998, 236–237.) Ongelmana on usein, että saadut käsitteet eivät sovi aineistoon tai ai-
neistoa, johon ne sopivat on vaikea löytää. Tämä johtuu yleensä siitä, että aineistoa on 
yritetty pakottaa tai on käytetty ennakko-oletuksia. Sopivuus eli se, että emergoituneet 
kategoriat vastaavat tutkimusaineistoa, varmistettiin tässä tutkimuksessa siten, että koko 
tutkimuksen ajan käytettiin induktiivista prosessia ja näin saadut kategoriat vastaavat 
tutkimusaineistoa. Aineistoa ei missään vaiheessa pakotettu ja ennakko-oletuksia ei tie-
toisesti käytetty. Tutkimusprosessi on pyritty esittämään niin yksityiskohtaisesti, että tut-
kimuksen lukijan on mahdollista arvioida tutkijan tekemiä valintoja.

Relevanttius merkitsee, että tutkittavana olevalla toiminnan alueella teoria on juuri tä-
hän aineistoon liittyvä. Relevanttiuskaan ei ole ongelma, koska teoria on nimenomaan 
emergoitunut aineistosta. Relevanttiuden voi menettää kyllä hyvin helposti, jos tulok-
siin pyritään takertuen valmiisiin teorioihin tai arvausperiaatteella. (Glaser 1978, 4–6; 
1998, 236–237.) Sosiaalista perusprosessia ”Elämän kokonaisuus tässä hetkessä” sekä 
sen sisällä olevia typologioita eheät, pärjäävät ja sinnittelijät, voidaan pitää relevantteina 
tässä esitetyllä toiminnan alueella. Se, millainen teorian vastaavuus on toisen tyyppisissä 
konteksteissa, ei tässä tutkimuksessa selviä. Relevanttius mahdollistui, koska mihinkään 
valmiiseen teoriaan ei prosessin aikana tukeuduttu. Analysointi toteutettiin huolellises-
ti. Tutkija litteroi itse aineistonsa ja kävi sen useaan kertaan läpi analysointivaiheessa. 
Koodaaminen tehtiin mikrotasolla ja intuitiota ei käytetty. 

Tutkimus on toimiva, kun kategoriat ja alakategoriat kattavat suurimman osan aineis-
tossa olevasta vaihtelusta. Teoria selittää tutkittavan ilmiön. Lisäksi teorialla on kyky 
ennustaa ja tulkita, mitä tulee tapahtumaan ja mitä tapahtuu substantiivisella alueella. 
Tulokset ovat sovellettavissa substantiivisella alueella ja näin ollen siirrettävissä muihin 
samantyyppisiin olosuhteisiin. Kyse ei kuitenkaan ole määrällisen tutkimuksen yleistet-
tävyyden kaltaisesta asiasta. (Glaser 1978, 4–6; 1998, 236–237.)  Tämä tutkimus on toi-
miva. Se kattaa aineistossa olevan vaihtelun. Kaikki koodit otettiin huomioon substan-
tiivista teoriaa muodostettaessa, mikäli koodit olivat tutkimusongelman näkökulmasta 
adekvaatteja. Tälle periaatteelle uskollisuus teki ala- ja yläkategorioiden muodostamis-
vaiheen hitaaksi.

Teorian muunneltavuus tarkoittaa, että jatkuvan vertailun menetelmää käyttäen teoria 
on edelleen kehiteltävissä. Teoria on joustava ja se, että jotain uutta aiemmasta teoriasta 
poikkeavaa tulee esiin, ei ole uhka vaan luonnollinen asia. Jos käytettävissä oleva ai-
neisto on uusi, se mahdollistaa uudet käsitteet ja teoria voi laajentua. (Glaser 1978, 4–6; 
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Glaser 1998, 236–237.) Substantiivinen teoria, jossa kuvataan eri koherenssipisteiden 
taustalla olevat typologiat, on muunneltavissa. Mikäli teoreettista otantaa jatkettaisiin, 
voisi teoria hieman muuttua saaden ainakin lisää syvyyttä. Tutkija ei usko edelleen ke-
hittelyn olevan uhka teorialle. Aineisto oli kuitenkin aiheen laajuus huomioiden pieneh-
kö ja näin ollen teorian mahdollinen muuntaminen ja edelleen kehittely olisi luonnollista 
ja vieläpä toivottavaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että glaserilainen lähestymistapa luotettavuuteen on sekin 
yleistä aineistolähtöisyyden tinkimätöntä linjaa noudattava. Mikäli aineisto analysoi-
daan jatkuvan vertailun menetelmällä kaikkia sen perusperiaatteita noudattaen, saadaan 
luotettavat tulokset. Tulokset ovat luotettavat suhteessa tutkittuun aineistoon ja siirret-
tävissä samantyyppisiin tilanteisiin. Tällainen teoria tuntuu lukijasta ymmärrettävältä, 
koska se on tutun tuntuinen. Tuttuus johtuu siitä, että grounded theory -metodologian 
tuottama kuvaus prosessista on tapa, jolla me omassa elämässämme toimimme eri ti-
lanteissa. (Glaser 1998, 237.) Tämänkin tutkimuksen tulokset ovat hyvin arkisia ja siksi 
niin tutun tuntuisia. 

Substantiivinen teoria koherenssipisteiden takana olevista tekijöistä on pätevä tässä ai-
neistossa, josta se on aineistolähtöisen jatkuvan vertailun menetelmällä emergoitunut. 
Laadullinen tutkimus on hyvin inhimillinen prosessi. Siinä tutkijan mielessä syntyy tul-
kintoja, kun hän on vuorovaikutuksessa tutkimusaineistonsa kanssa. Hänen tulee olla 
avoin tietoisuutensa kehittymiselle ja valmis tarkistamaan prosessin edetessä tekemiään 
valintoja. (Kiviniemi 2001, 68–69.) Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan ikään kuin 
sisältä päin kunkin tutkimuksen lähtökohdista käsin (vrt. Glaser ym. 1967, 225–235). 
Joskus sanotaan, että aineisto ”puhuu” tutkijalle tai että sieltä ”nousee” esiin asioita. 
Näin ei kuitenkaan ole. Näin ei ollut tässäkään tutkimuksessa. Tutkija lähti avoimin mie-
lin tutustumaan aineistoonsa ja mietti, mitä aineistolta voisi ”kysyä”, jotta saisi selville 
tavoitteiden mukaisesti tietää ihmisten elämän punaisen langan. Kärsivällisen työsken-
telyn tuloksena tutkija osasi alkaa kysyä aineistolta erilaisia kysymyksiä. Tästä seurasi 
vähitellen se, että aineistosta alkoi emergoitua kategorioita ja vähitellen substantiivinen 
teoria. (vrt. Mason 2002, 147–148; Ruusuvuori, Nikander, Hyvärinen 2010, 15–16.)

6.3 Eettisyyden pohdinta
Tutkija on moraalinen toimija, jonka on osattava soveltaa eettisiä periaatteita niin sano-
tusta normaalista arkipäiväisestä toiminnasta poikkeavassa tilanteessa (Pietarinen 2002, 
58). Tutkija joutuu tekemään tutkimusprosessin aikana monia ratkaisuja, joista osa tun-
tuu sivuseikoilta kokonaisuuden kannalta, mutta jotka ovat kuitenkin tärkeitä, jotta eet-
tisyys toteutuisi maksimaalisesti. On mahdotonta laatia kaikkia eettisiä pulmatilanteita 
varten ohjeita. Lisäksi elämme muuttuvassa maailmassa, jossa eettiset ongelmat muut-
tuvat myös kehityksen myötä. Tutkijan on viime kädessä tehtävä päätökset itsenäisesti, 
vaikka mahdollisesti annettavat eettiset ohjeet joissain tilanteissa auttavat häntä teke-
mään eettisesti kestäviä ratkaisuja. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006, luku 3.1..)
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Tutkimuksen aiheen valinta on ensimmäinen eettinen ratkaisu, jonka tutkija tekee. 
Tutkijan tulee pohtia, miksi hän alkaa tutkia juuri tätä aihetta ja kuka määrittelee ehdot 
aiheen valintaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 24.) Tässä tutkimuksessa tutkijalle oli erityisen 
tärkeää, että sen lisäksi, että aihe oli tutkijasta henkilökohtaisesti kiinnostava, niin hän 
halusi, että sille on myös järkevä ja merkittävä tieteellinen perustelu. Erityisen tärkeäksi 
eettiseksi kysymykseksi tutkija koki sen, että aihe oli vaativa aloittelevalle tutkijalle. 
Hän pohti, onko hänellä taidollisia, tiedollisia ja ajallisia resursseja toteuttaa tutkimus.

Tutkimusaineiston hankintaan liittyvä keskeinen eettinen kysymys on tutkittavalta saa-
tava suostumus osallistumisesta tutkimukseen. Suostumuksen tulee olla perehtyneesti 
annettu (informed consent), jotta sillä voidaan mahdollisimman hyvin estää tutkitta-
van manipulointi tutkijan toivomaan suuntaan.  Perehtyneisyyteen liitetään kaksi asiaa. 
Tutkimukseen osallistuvalle pitää kertoa kaikki tarpeellinen tieto tutkimuksesta ja hänel-
tä varmistetaan, että hän on kyennyt vastaanottamaan tiedon. Suostumukseen liitetään 
myös kaksi keskeistä asiaa. Suostumukseen ei saa millään lailla pakottaa ja tutkimuk-
seen osallistuvan pitää olla kykenevä rationaalisiin arviointeihin. (Hirsjärvi ym. 2009, 
25.) Informoiminen on yksi hyvistä tieteellisistä käytännöistä, jota säätelee lisäksi tieto-
suojalain noudattamisen velvoite (Kuula 2011, 62).

Tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joita hänen on lupa odottaa vastuuntuntoiselta tutki-
jalta. Hänellä on oikeus esiintyä tutkimuksessa anonyymina. Tutkimuksissa ei yleensä 
mainita tutkittavien nimiä ja heidän omassa vallassaan on, haluavatko he kertoa osal-
listumisestaan ulkopuolisille. Tutkittava ei ole velvollinen kertomaan tutkijalle kaikkia 
omia asioitaan ja annetut tiedot tulee säilyttää luottamuksellisina. Tutkittavalle kerrotaan, 
missä haastattelunauhoja ja niistä tehtyjä litterointeja säilytetään ja ketkä niitä lukevat. 
Tutkittavan on voitava luottaa, että tutkija on vastuuntuntoinen. Vastuuntuntoon liittyy 
käsitys ja ymmärrys jokaisen luovuttamattomasta ihmisarvosta ja henkilökohtaisesta 
loukkaamattomuudesta. Mitä henkilökohtaisempi ja intiimimpi asia on, sitä varovai-
semmin ja kunnioittavammin asioita on käsiteltävä. (Soininen, 1995, 129–130.) Joskus 
tutkittavat toivovat voivansa esiintyä omilla nimillään, koska he kokevat peitenimet epä-
miellyttävinä. Tietosuojalailla tuetaan anonymiteettia, mutta se myös mahdollistaa tut-
kittavien nimien käytön, mikäli asianomaiset niin toivovat. Tutkittavien lisäksi tutkijan 
on kuitenkin otettava huomioon niiden oikeudet, joista tutkittavat kertovat. Tutkijalle 
jää suuri vastuu ratkaistessaan, mitkä hänen tietoonsa annetut asiat ovat sellaisia, joiden 
julkaisemisessa on oltava hyvin varovainen tai jätettävä kokonaan tutkimusraportista 
pois. (Kuula 2011, 203–205.)

Tähän tutkimukseen osallistuville selvitettiin kirjeessä, jolla heidän osallistumistaan tut-
kimukseen pyydettiin, tutkimuksen tarkoitus, kohderyhmä, miksi juuri hänet on valittu, 
tutkimukseen haastateltavalta kuluva aika, tutkijan tiedot, tutkimuksesta vastaavat ja 
tutkimuksen luottamuksellisuus. Haastattelutilanteessa tutkija kertoi tutkittavan mah-
dollisuudesta keskeyttää haastattelu missä vaiheessa vain ja mahdollisuudesta kieltää 
häntä koskevien tietojen käyttö. Tutkija pyrki haastatteluissa kunnioittamaan tutkittavia 
ainutlaatuisina ihmisinä. Tutkija pohti mielessään riskejä, joita tutkimus tutkittavalle ai-
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heutti. Hän havaitsi itse olevansa haastattelutilanteessa avainasemassa riskien ehkäisys-
sä. Riskejä olisivat voineet olla ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden loukkaaminen. 
Tutkija pidättäytyi utelemasta tarkemmin asioita, joista haastateltavat eivät näyttäneet 
kovin mielellään kertovan. Kysyessään jotain hyvin henkilökohtaista tutkija muistut-
ti haastateltavaa mahdollisuudesta olla vastaamatta. Tutkija säilytti huolellisesti muilta 
ihmisiltä salassa kaiken tutkimukseen liittyvän materiaalin, josta voisi paljastua tutkitta-
vien henkilöllisyys. Tutkija on lupautunut hävittämään tutkimukseen kerätyn aineiston 
tutkimuksen valmistuttua. 

Kortteinen (1982, 304–305) pohtii tutkijan sitoutumista tutkittaviin. Tutkija on ristirii-
taisessa tilanteessa, sillä hän on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttä, mutta toisaalta 
tarkoituksena on julkaista tietoa, jolla edistetään tutkimusta. Tässä tutkimuksessa asia 
ratkeaa siten, että kyseessä on sosiaalisten säännönmukaisuuksien etsiminen yksittäista-
pauksen esittelyn sijaan. Tekstissä esitettävien aineistolainausten käytössä ristiriita rat-
kaistaan identifioivat tiedot muuntamalla.

Tutkija on myös vallan käyttäjä. Hänellä on asiantuntijavaltaa ja arvovaltaa. (Pelkonen, 
Louhiala 2002, 129.) Koskela (2003, 329–332), joka teki myös grounded theory – mene-
telmällä tutkimuksensa, yksilöi väitöskirjassaan, millaista erilaista valtaa tutkijana hän 
käytti. Hän käytti valtaa aineiston hankinnassa (erityisesti kysymysten laadinnassa) ja 
valitsemalla ”nuo kertomukset (haastattelut) tutkimuksen peruslähtökohdaksi”. Sen jäl-
keen hän käytti valtaa valitsemalla analysointimenetelmän. Tutkija päätti kategorioiden 
nimet. Menetelmän luonteesta johtuu, että nimiin vaikutti kuitenkin myös emergoitu-
minen. Tutkija on tiiviissä vuorovaikutuksessa aineistonsa kanssa ja tätä kautta vallan 
käyttö on kontrolloitua analysointivaiheessa. Tämän tutkimuksen tekijästä tuntui, että 
näiden ratkaisujen tekeminen on vaativaa ja edellyttää rohkeutta. Glaser (1998, 10, 143, 
194) kuitenkin toteaa, että mitään erityistä rohkeutta ei tarvita juuri menetelmän vuoksi, 
koska se mahdollistaa emergoitumisen ja menetelmällä on itseään korjaava luonne.

Tutkijalla on vastuu tutkimustulosten rehellisyydestä. Tuloksia ei saa kaunistella. Jos 
tulokset näyttävät jäävän laihoiksi, ei niitä saa sepittää lisää. Mukavien juttujen kerto-
minen laadullisen tutkimuksen raportissa voi joskus viedä tutkijan mukanaan. (Hirsjärvi 
ym. 2009, 26; Glaser 1998, 153–154, 194.) Tutkijan on kerrottava tutkimusraportissaan 
tutkimuksen eri vaiheissa tekemänsä valinnat ja niiden perustelut. Raportista on tehtävä 
mahdollisimman seikkaperäinen ja avoin, jotta lukija voi tehdä päätelmiä siitä, miten 
tuloksiin on päästy ja millainen on tutkimuksen etiikka. Periaatteessa kaikki seikat, jotka 
ovat vaikuttaneet tutkimustuloksiin, pitäisi tuoda esille. Jokaisen yksityiskohdan kerto-
minen on aivan ylivoimaista. Tutkijan on arvioitava tulkinnan ja toistettavuuden näkö-
kulmasta esille tuotavat keskeiset seikat. (Saaranen-Kauppinen ym. 2006, luku 3.1.2., 
Clarkeburn, Mustajoki 2007, 101–102.) Tässä tutkimusraportissa tutkija on pyrkinyt 
tuomaan esille keskeiset seikat valitusta tutkimusmenetelmästä ja sen perustana olevasta 
jatkuvan vertailun menetelmästä. Kerrottavien asioiden valinta ei ollut aivan yksiselit-
teistä. Lukijasta saattaa näyttää joidenkin pienien asioiden esille tuominen turhalta, mut-
ta tutkimuksen kokonaisuuden kannalta ne olivat tärkeitä ottaa esille tutkimusraportissa.
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6.4 tulosten tarkastelu

6.4.1 typologiat
Tutkimuksen tarkoituksena on syventää tietoa työikäisten (28–60-vuotiaiden) suoma-
laisten koherenssin tunteen takana olevista tekijöistä. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jolla 
voidaan kehittää Antonovskyn teoreettista mallia. Tutkimuksen tuloksena on substan-
tiivinen teoria, joka on muodostettu tutkittavien kerrottujen elämänkokemusten kautta 
selvitetystä koherenssin tunteesta. Teoria muodostuu sosiaalisesta perusprosessista, jon-
ka sisään rakentuu kolme typologiaa. Sosiaalinen perusprosessi on nimeltään Elämän 
kokonaisuus tässä hetkessä. Typologiat ovat nimeltään eheät, pärjäävät ja sinnittelijät.

Tuloksia pohtiessaan tutkija pyrki noudattamaan Glaserin (1998, 153–154, 194) keho-
tusta siitä, että tuloksia ei saa keksiä. Tämä johti aluksi varovaisuuteen ja tutkija totesi 
vain tulokset. Vähitellen tutkija rohkaistui tekemään tulkintoja. Tähän rohkaisi erityi-
sesti Koskennurmi-Sivosen (2004/2007) kommentti: ”uskaltakaa tulkita ja ehdottakaa 
itse, mihin asti tulkinta yltää ja millä perusteella”. Myös Glaserin ja Straussin (1967) 
ensimmäinen grounded theory -metodologia tutkimus rohkaisi tähän suuntaan.

Tutkimusta tehtäessä, haastatteluissa ja analysoinnissa, pyrittiin systemaattisesti sulke-
maan tietoisuudesta elämänhallinnan ja selviytymisen problematiikka, joka tuli vahvasti 
esille kirjallisuuskatsauksessa. Tutkija oli uskollinen tutkimuksen lähtökohdalle, mikä 
tarkoitti sitä, että haastatteluissa selvitettiin, millaisia ajatuksia suomalaisilla työikäisillä 
ihmisillä on elämästään. Heidän elämästään saaduilla tiedoilla saatiin selville, millaisia 
elämänkokemuksia tiettyjen koherenssipisteiden takana on. Haastateltavilta ei pyritty 
selvittämään, miten he ovat elämästään selviytyneet. Edellisessä luvussa on tekstinä ja 
taulukoin esitetty vastaus siihen, millaisia elämänkokemuksia eri koherenssipisteiden 
takana on. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin kolme typologiaa. Eheät-typologian nimi viittaa siihen, 
että ihminen on löytänyt tasapainon itsensä kanssa. Se ilmentää typologian tyyppien 
rakentava, ilmavasti elävä, elämänmyönteinen ja juureva realisti toiveikkuutta ja myön-
teisyyttä. Kokemus eheydestä rakentuu sisäiseen tasapainoon, jota eivät elämän nega-
tiivisetkaan kokemukset horjuta. Ylikarjula (1998) tutki iäkkäiden sairaiden ihmisten 
eheyden tunnetta. Hänen kuvauksensa eheyden löytäneistä on hyvin samansuuntainen 
kuin tämän tutkimuksen. Eheyden löytäneet sopeutuivat muita paremmin sairauteensa. 
Sopeutumista edistivät sisäinen elämänhallinta, elämän tasapainoisuus ja kuolemanpe-
lon vähäisyys. Lapsuuden myönteiset kokemukset loivat pohjan eheydelle. Sairaus koet-
tiin elämään kuuluvaksi asiaksi, joka lujitti eheyttä. Pärjäävät-typologia sai nimensä sii-
tä, että siihen kuuluvat tyypit näyttäisivät kaikki olevan sellaisia, jotka kokevat elämän 
suhteellisen tasapainoiseksi, mutta kokemuksen taso vaihtelee. Sinnittelijät-typologiassa 
tyypit tukirakenteisiin tarttuva, myönteisyyteen pyrkivä, olemisensa keskittävä ja juure-
va paineen alla eläjä kokevat kaikki olevansa tavalla tai toisella elämässään vaikeassa 
tilanteessa. Jokaisella tyypillä on kuitenkin jokin elämää kannatteleva tekijä ja tämän 



142 Pohdinta

lisäksi selviytymistä tukevia tekijöitä, jotka molemmat tukevat elämää siten, että jonkin-
lainen eheyden kokemuskin on mahdollinen. Jokela (2005) on tutkinut aivovamman saa-
neiden elämänkulkua. Hänen tutkimuksensa tuloksena on kolme erilaista polkua: uhrin, 
sinnittelijän ja löytäjän polku. Jokaisella polulla vammautuneella on selviytymistä tu-
kevia ja haittaavia tekijöitä. Löytäjällä selviytymistä tukevia tekijöitä on eniten. Uhrilla 
selviytymistä tukevia tekijöitä on vähiten. Sinnittelijällä selviytymistä tukevat tekijät 
ovat lähiyhteisö, puoliso, lapset ja vertaistuki. Uhrin selviytymistä tukevia tekijöitä ovat 
Jumala, koira ja luonto. Selviytymistä tukevat tekijät muistuttavat osin tämän tutkimuk-
sen sinnittelijät-typologian elämää tukevia tekijöitä.

Tämän tutkimuksen kolmijakoa muistuttavaan tulokseen päätyi myös Mammon (2010) 
sopeutumistutkimuksessaan. Tutkimuksessa mitattiin maahanmuuttajien koherenssin-
tunnetta lähtötilanteessa ja kahden vuoden kuluttua. Lisäksi tutkittavat haastateltiin. 
Haastattelujen tuloksena saatiin kolme tyyppiä, jotka ovat siis todellisia ihmisiä. Saadut 
tyypit ovat selviytyjä, realistinen sopeutuja ja sinnittelijä. Selviytyjällä koherenssin tunne 
on vahva jo alkutilanteessa ja vahvistuu hieman kahden vuoden aikana. Sinnittelijöiden 
koherenssin tunne oli alkutilanteessa kaikkein alhaisin ja kohosi vain vähän seurannan 
aikana. Realistisen sopeutujan koherenssin tunne kasvoi eniten. Sinnittelijät, joilla oli 
siis ryhmistä alhaisimmat koherenssipisteet, ovat Mammoninkin tutkimuksessa kaikesta 
huolimatta toiveikkaita. 

Toinen tämän tutkimuksen typologioita muistuttava tutkimustulos on Hansen Falkdal 
ym. (2006) saama typologia pitkillä sairauslomilla olleista. He saivat pitkillä sairauslo-
milla olleita tutkittuaan tulokseksi typologian, jossa on neljä tyyppiä. Tutkimus tehtiin 
grounded theory -metodologiaa käyttäen ja tulosten tulkinnassa käytettiin kahden muun 
teorian lisäksi koherenssin tunteen teoriaa hyväksi. Tuloksissa on aika paljon yhtymä-
kohtia tämän tutkimuksen tuloksiin. Ryhmä I, jolla oli tutkijoiden mukaan vahva ko-
herenssin tunne, nimettiin itseohjautuvaksi. Tätä ryhmää kuvailtiin seuraavin termein: 
terve (elinvoimainen, hyväkuntoinen, healthy), työhön uskominen, päämäärätietoisuus, 
itsenäisyys, sosiaalisen- ja työverkoston tuki, oikeudenmukaisuuden oletus, aktiivisuus 
ja tasapainoinen elämä. Tämän tutkimuksen eheät ja Hansen Falkdal ym. tutkimuksen 
itseohjautuvat kokevat elämän hyvin samalla tavalla. He ovat vakaita ja elämä koetaan 
myönteiseksi. Ryhmillä III ja IV todettiin olevan suhteellisen vahva koherenssin tun-
ne. Ryhmä III nimettiin rajoittuneeksi. Tätä ryhmää kuvattiin seuraavin termein: ei us-
koa työhön, suhteellisen päämäärätietoinen, sosiaalisen verkoston tuki, ei työverkoston 
tukea, oikeudenmukaisuuden oletus, passiivinen ja suhteellisen tasapainoinen elämä. 
Ryhmä IV nimettiin alistuvaiseksi ja ryhmää kuvattiin seuraavin termein: ei uskoa työ-
hön, päämäärätietoinen, suhteellisen aktiivinen, sosiaalisen ja työverkoston tuki, oikeu-
denmukaisuuden oletus ja tasapainoinen elämä. Tämän tutkimuksen pärjäävät ja Hansen 
Falkdal ym. tutkimuksen rajoittuneet ja alistuvat, joilla kaikilla on kohtalainen kohe-
renssin tunne, poikkeavat toisistaan siten, että pärjäävillä on myönteisempi kokemus 
elämästä kuin rajoittuneilla ja alistuneilla. Ryhmällä II oli heikko koherenssin tunne ja se 
oli nimetty ambivalentiksi. Tätä ryhmää kuvattiin seuraavin termein: ambivalentti kai-
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kissa asioissa, tekee tai ei tee työtä, ei päämäärätietoinen, itsenäinen, ei sosiaalisen ver-
koston tukea, ei oikeudenmukaisuuden oletusta, passiivinen ja ei tasapainoa elämässä. 
Tämän tutkimuksen sinnittelijöiden ja Hansen Falkdal ym. tutkimuksen ambivalenttien 
kokemukset ovat pitkälti yhteneväiset. 

Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen typologioita ja niiden nimiä huomataan, että niiden 
nimeämisessä tutkijalla on ollut myönteisiä piirteitä korostava näkökulma. Nimiin on 
otettu se/ne elementti/elementit, jotka ovat tukeneet tai tukevat ihmisen positiivista po-
tentiaalia. Aluksi tämä nimeäminen oli tahatonta, mutta tutkija otti sen lopulta tietoiseksi 
pyrkimykseksi ja johdonmukaisesti päämääräkseen. Tätä positiivista potentiaalia voi-
daan kutsua myös selviytymiseksi. De Shazerin (1995, 74–76)  mukaan siitä, mikä on 
ihmisen elämässä toimivaa ja ongelmista poikkeavaa, ollaan kiinnostuneita sen vuoksi, 
että yhtälailla on mahdollista tuoda esiin myönteiset asiat, jotka elämän erilaiset olo-
suhteet tuottavat kuin huomioida vaikeudet ja epäkohdat. Kortteisen (1992, 42–44) tut-
kimuksessa on havaittavissa useilla tutkittavilla tietty tapa jäsentää elämää: elämä on 
kovaa ja ihminen yrittää selviytyä. Sitten, kun hän on selviytynyt, hän on ylpeä selviy-
tymisestään. Tavallisuutensa vuoksi tällainen tapa jäsentää omaa elämää jää ottamatta 
huomioon. Huomio kiinnittyy sellaisen ihmisen puheeseen, joka ei jäsennä elämäänsä 
tällaiseksi selviytymistarinaksi. Jähi (2004, 62) täydentää tätä ajatuskulkua toteamalla, 
että terveydenhuollon ja sosiaalityön kannalta ihmisten vaikeiden asioiden rinnalla ai-
nakin yhtä merkittävää on tieto heidän mahdollisuuksistaan selviytyä. Järventie (1993, 
201) on tutkinut itsemurhaa yrittäneitä ja hän tuo toisenlaisen näkökulman selviytymis-
problematiikkaan. Hän on sitä mieltä, että ihmisen elämä on tulkittavissa selviytymiseen 
tähtääväksi toiminnaksi. Näin on siitäkin huolimatta, vaikka tämä toiminta johtaisi kuo-
lemaan. Itsemurhaa yrittävälle oman elämän päättäminen on yritys selviytyä. 

Vaikka tämän tutkimuksen alkuperäisenä tarkoituksena ei ollut paneutua selviytymis-
strategioihin, on tulosten pohjalta tarkoituksenmukaista tarkastella ja tehdä vertailua 
aiempiin selviytymistutkimuksiin. Selviytymisen tapoja on pyritty tutkimuksissa jäsen-
tämään tyypittelemällä haastattelu- tai asiakirja-aineistoja. Juurevan realistin haastavia 
lapsuuden kokemuksia pohdittaessa tulivat esille jo Itäpuiston (2005) ja Jähin (2004) 
tekemät tutkimukset, joissa he löysivät tiettyjä tyypillisiä tapoja selviytyä lapsuuden 
vaikeissa tilanteissa. Niin ikään juurevan realistin kokemuksia kuvattaessa viitattiin 
Savukosken (2008) ja Pyykön (2003) tutkimuksiin. Molemmat olivat tutkimuksissaan 
selvittäneet tapoja selviytyä. Savukosken tutkimus käsitteli anoreksiasta selviytymistä 
ja Pyykön masentuneiden selviytymistapoja. Tässä keskitytään tarkastelemaan tutki-
muksia, joissa on joko etsitty todellisiin ihmisiin yhdistettävissä olevia tyyppejä (esim. 
Jokiranta 2003, Lämsä 2009, Makkonen 2009) tai aineistosta on luotu typologioita 
(esim. Backman 2001, Jussila 2004, Peltokorpi 2008), jotka eivät ole todellisia ihmisiä, 
vaan joidenkin kriteerien suhteen tyypiteltyjä kuvitteellisia henkilötyyppejä. 

Sinnittelijät-typologiassa on kullakin tyypillä jokin elämää kannatteleva tekijä. Sen li-
säksi tyypeillä on selviytymistä tukevia tekijöitä. Vastaavanlaisia tuloksia sai Jokiranta 
(2003) tutkiessaan suomalaisten miesten selviytymistä. Tulokseksi saatiin tyyppitarinoi-
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ta. Näissä tyyppitarinoissa oli nähtävissä niin sanottuja ankkuripaikkoja (työn arvoon 
kasvaminen lapsuudessa, työlle oppiminen tekemisen mielenä, ystäviin ja tulevaisuu-
teen luottaminen, eläminen perheen arjessa), jotka ovat olleet merkittäviä miesten sel-
viytymisessä elämän tietyissä vaiheissa. Ankkuripaikat olivat kaikille miehille samat, 
mutta esiintyivät miesten elämässä mahdollisesti eri järjestyksessä. Lisäksi kunkin mie-
hen elämässä näihin ankkuripaikkoihin liittyi omanlaisiaan tekijöitä, joista selviytymi-
nen rakentuu. Sinnittelijät-typologiassa elämää kannattelevat tekijät (lähisuhteet, myön-
teisyys, oleellisen erottaminen, arvot) voisivat olla myös nimeltään ankkuripaikkoja ja 
niitä tukevat tekijät (oikeudentuntoisuus + toivo, myönteinen lapsuus + vastuullisuus, 
vakauttavia asioita + eläminen kulloisessakin hetkessä, lapsuudessa saadut arvot + ulos-
päin suuntautuminen) ankkuripaikkoihin liittyviä omanlaisia tekijöitä. Tässä tutkimuk-
sessa kullakin tyypillä on kuitenkin sinnittelijät-typologiassa omat ankkuripaikkansa, ei 
kaikkia tyyppejä yhdistävää tekijää kuten Jokirannan tutkimuksessa. 

Tämän tutkimuksen kolme typologiaa ovat muodostuneet kukin tietyt koherenssipis-
temäärät saaneiden haastattelujen pohjalta. Tulokset vahvistavat Antonovskyn mallin 
ajatusta siitä, että mitä korkeammat koherenssipisteet tutkittava saa, sitä koherentim-
maksi hän elämänsä kokee. Lämsä (2009) on tutkinut lasten ja nuorten syrjäytymistä 
lastensuojelun asiakirjojoista. Hän on saanut tulokseksi yhdeksän elämänhallinnan ja 
syrjäytymisen ulottuvuudelle jäsentyvää asiakastyyppiä, joiden taustalla ovat siis tietyt, 
todelliset ihmiset. Asiakkuudet ovat elämänhallinta, integraatio, pikkuasiakkuus, kar-
siutuminen, syrjäytymisvaara, vakava syrjäytymisvaara, marginalisaatio, segregaatio ja 
syrjäytyminen. Vaikka tämän tutkimuksen typologioiden tyypit ovatkin kuviteltuja tyyp-
pejä, niin eheät-typologiasta pärjäävät-typologian kautta sinnittelijät-typologiaan siirryt-
täessä voidaan arvella elämänhallinnan heikkenevän ja syrjäytymisvaaran lisääntyvän. 
Kuten aiemmin jo on todettu, tämän tutkimuksen aineistossa haastateltavien valikoitu-
minen on saanut aikaan sen, että varsinaista syrjäytymistä ei juurikaan tässä aineistossa 
havaita. Lämsän aineisto on kerätty lastensuojelusta, mutta jos ajattelun siirtää tähän 
tutkimukseen, niin pääosin aineistosta nousseet tyypit eheät-typologiassa ovat tyyppejä, 
joilla on elämänhallinta kohdallaan ja ihminen selviytyy omin avuin tai integroituneesti 
ja joskus tarvitsee lähiyhteisön tukea. Pikkuasiakkuutta ilmenee myös hieman eli asia-
kas tarvitsee tietyissä elämäntilanteissa tukea. Sinnittelijät-typologiassa on lisäksi jonkin 
verran karsiutumista eli on yksittäisiä hyvinvointipuutteita. Omia voimavaroja täyden-
netään. Vakavaakin syrjäytymisvaaraa on ollut jossain elämänvaiheessa eli lähiyhteisö 
tai viranomaiset ovat huolestuneet tilanteesta. Marginalisaatiota (subjektiuden mene-
tys), segregaatiota (ammattiasiakkuus) ja syrjäytymistä (uloslyönti) ei tämän tutkimuk-
sen aineistossa ollut. Tarinatyyppejä sai tutkimustuloksekseen myös Makkonen (2009, 
174–193), joka tutki lapsena vanhempien avioeron kokeneiden aikuisena kertomia tari-
noita. Hän sai tutkimuksensa tuloksena neljä tarinatyyppiä. Selviytymisen tarinatyypit 
ovat: eheytymistarina, pärjääjän tarina, vetäytyjän tarina ja ”kolhuton” tarina. Kyseessä 
ovat tässä tiettyjen ihmisten tarinat (jokaisen tyypin takana on vähintään kaksi tarinaa). 
Yhtymäkohtia on löydettävissä tämän tutkimuksen kuvitteellisiin tyyppeihin: eheyty-
mistarinalla sinnittelijä-typologian tukirakenteisiin tarttuvaan, pärjääjän tarinalla pärjää-
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jä typologian sinnikkääseen taistelijaan, vetäytyjän tarinalla sinnittelijä-typologian tuki-
rakenteisiin tarttuvaan ja ”kolhuttomalla” tarinalla eheät-typologian juurevaan realistiin. 

Jussila (2004) tutki grounded theory -metodologiaa käyttäen perheiden tapoja ratkaista 
elämänsä huolenaihe, kun vanhempi perheessä sairastuu syöpään. Tutkimuksen tulok-
sena on kuvaus neljästä tavasta, joilla perhe vakauttaa elämäntilannettaan. Sinnittelijät-
typologian tyyppien selviytymistä tukevia tekijöitä (lähisuhteet, myönteisyys, oleellisen 
erottaminen, arvot) ja eheiden kannattelevia teemoja (vakaus, ilmavuus, elämänmyön-
teisyys, juurevuus) voitaisiin verrata tällaisiin vakauttaviin tekijöihin. Backman (2001) 
tutki ikääntyvien itsestä huolenpitoa niin ikään grounded theory -metodologialla. Hän 
sai tulokseksi neljä erilaista itsestä huolenpidon tyyppiä. Niiden voidaan ajatella kuvaa-
van kotona selviytymistä tyypittelyllä. Kyseessä on sosiaalisen toiminnan kuvaaminen 
tyypeillä, ei tiettyjen todellisten ihmisten kuvaaminen. Saatu typologia omavastuinen, 
ulkoapäin ohjautuja, omapäinen ja luovuttaja sisältää yhdessä typologiassa hyvin paljon 
samantyyppistä ajattelua kuin tämän tutkimuksen kolme typologiaa eheät, pärjäävät ja 
sinnittelijät.  Tähän tutkimukseen yhtymäkohtana Backmanin tutkimuksessa on myös 
se, että tuloksena on tyyppien lisäksi sosiaalinen perusprosessi, jonka sisältä tyypit löy-
tyvät kuten tässäkin tutkimuksessa. 

Aineistoa analysoidessaan ja typologioita muodostaessaan tutkija havaitsi, että elämä on 
varsin monikerroksista ja heterogeenisen aineiston haltuun otto analyysin aikana oli ai-
kaa vievää. Samanlaista problematiikkaa ovat havainneet Ayalon (1995), Ikonen (2000) 
ja Peltokorpi  (2008). Peltokorpi (2008) tutki lottien sodassa selviytymistä Ayalonin 
(1995) ja Ikosen (2000) selviytymisteorioiden pohjalta. Ayalon (1995) on kehittänyt tut-
kijatovereidensa kanssa selviytymisstrategioiden Basic Ph -tyypit. Taustalla on ajatus, 
että ihmisen psyykkinen elämä on niin monitahoinen ja -kerroksinen, että sen rajaami-
nen muutamiin ulottuvuuksiin ei tee sille oikeutta. Basic Ph on kokonaisvaltainen selviy-
tymismalli, jota kehitettäessä on hyödynnetty eri psykologisten koulukuntien teorioita. 
Selviytymistyypit ovat: kognitiivinen, emotionaalisesti suuntautunut, sosiaalisesti suun-
tautunut, luovasti suuntautunut, henkisesti suuntautunut sekä fyysisesti ja liikkumalla 
suuntautunut. Suoraa vertailua sinnittelijät-typologian tyyppeihin ei voi tehdä, mutta 
lähellä toisiaan ovat: tukirakenteisiin tarttuva ja sosiaalisesti suuntautunut ihmistyyp-
pi, olemisensa keskittävä ja kognitiivisesti suuntautunut ihmistyyppi, myönteisyyteen 
pyrkivä sekä juureva paineen alla eläjä ja emotionaalisesti suuntautunut ihmistyyppi. 
Peltokorpi (2008) sai tulokseksi kuusi lottien selviytymiskanavaa ja niihin liittyvät sel-
viytymisvoimavarat. Merkittävä havainto hänenkin tutkimuksessaan oli, että on vaikea 
kuvata selviytymistä, koska se on niin monitasoista. Yhdistävä asia tutkittavilla oli kui-
tenkin ”vahva selviytymis- ja elämäntahto sekä sisäinen eheys”. Tämän tutkimuksen 
typologioissa on myös hahmoteltavissa kaikissa tietty vakaus, joka on korostuneempaa 
eheät-typologian tyypeissä kuin sinnittelijät- typologian tyypeissä, joissa on enemmän 
eheyttä uhkaavia/hajottavia piirteitä. 

Grounded theory -metodologiaa hyödyntänyt Siitonen (1999) kokoaa selviytymisen yh-
den käsiteparin, sisäinen voimantunne, alle. Sen alta löytyy monia tällekin tutkimukselle 



146 Pohdinta

tuttuja termejä. Yhtymäkohtana tälle tutkimukselle typologioiden kannattelevia teemo-
ja (eheät) ja kannattelevia tekijöitä sekä tukevia piirteitä (sinnittelijät) voisi tarkastella 
voimaantumisenkin näkökulmasta. Tosin Siitosen (1999, 161–162) voimaantumisteoria 
korostaa vahvasti, että voimaantuminen lähtee ihmisestä itsestään ja sitä ei voi antaa 
toiselle. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta, että toisella ihmisellä ja jollakin 
ulkopuolisella voimalla (esim. Jumala) on voimaannuttavaa vaikutusta. Siitonenkaan ei 
kiistä sitä, etteikö voimaantumiseen liity myös sosiaalinen puoli ja voimaantumista edis-
tää turvallinen ilmapiiri. 

Nyt kuitenkin palataan kirjallisuuskatsauksessa esiteltyyn salutogeeniseen näkökulmaan 
ja tuloksia pohditaan tarkemmin Antonovskyn mallin ja koherenssin tunteen näkökul-
masta. Tarkasteluun otetaan erityisesti korkeimpien (eheät) ja matalimpien (sinnittelijät) 
koherenssipisteiden ryhmien typologiat. Kohtalaisten koherenssipisteiden (pärjäävät) 
typologia on myös varsin arvokas, mutta sille annetaan tässä tarkastelussa erilainen mer-
kitys kuin ääripistemäärien typologioille. Sen tarkastelu suhteessa toisiin typologioihin 
osoittaa, että siinä on sekä korkeiden koherenssipisteiden tyyppien että matalimpien ko-
herenssipisteiden tyyppien piirteitä. Jakaminen kolmeen ryhmään on varsin hyvä idea, 
sillä kun tarkastelee reunapisteiden ryhmiä, on ero selkeämpi näiden välillä kuin reuna-
aineistojen ja keskimmäisen aineiston välillä. Keskiryhmässä haastateltiin niitä, joiden 
pisteet saattoivat olla hyvinkin kahden ryhmän rajalla, sillä jo yhden vastauksen sijoit-
taminen koherenssin tunteen mittarissa eri kohtaan saattoi ratkaista sen, missä ryhmässä 
tutkittavan haastattelu analysoitiin.

Edellisestä voidaan huomata, että ihmisen koherenssia tukevien ainesten osuus on ehe-
ät- typologiassa merkittävämpi kuin pärjäävät ja erityisesti merkittävämpi kuin sinnitte-
lijät-typologiassa. Erot eivät ole kovin suuret typologioiden välillä, mutta riittävän huo-
mattavat, jotta ne vahvistaisivat Aaron Antonovskyn salutogeenista mallia. Tutkija teki 
haastattelujen ja analyysin aikana havainnon, että kaikki haastateltavat olivat tavallaan 
selviytyjiä. Nekin, jotka saivat matalampia pisteitä, olivat selviytyneet suomalaisen yh-
teiskunnan vaatimuksista ja löytäneet paikkansa. Tutkija jää kysymään, onko tässä kyse 
siitä, että haastateltavien joukko on niin valikoitunut, että joukossa ei ollut niitä, joilta on 
oman elämän kontrolli suurelta osin tai lähes kokonaan luisunut käsistä. Sitäkin voi ky-
syä, että kertoivatko haastateltavat elämästään hieman kauniimmin kuin se oikeasti on. 
Tutkija päätyy arvelemaan, että kyse on enemmän joukon valikoitumisesta kuin asioiden 
kaunistelusta. Haastattelut eivät kuitenkaan olleet mitään prinsessasatuja, vaan monet 
asiat, mitä tutkittavat toivat esille elämästään, olivat kuitenkin paikoin varsin karuja ja 
kipeitäkin elämänkokemuksia.

Sinnittelijät-typologian tuloksia tarkasteltaessa keskeinen havainto on pyrkimys ja halu 
selviytyä, vaikka elämässä on monenlaisia rajoituksia. Haastateltavien suhtautuminen 
elämään on myönteistä, joskin osin se on paikoin surumielistäkin. Elämä on elämisen 
arvoista, mutta sen toteutuminen toivotulla tavalla ei ole läheskään aina mahdollista. 
Tutkijalle tuli mieleen, että jos Antonovskyn kolmiosaisen koherenssipistejaottelun si-
jaan olisi mahdollista tehdä neliosainen jaottelu. (Kaikki haastateltavat saivat tässä tut-



 Pohdinta 147

kimuksessa vähintään 49 pistettä.) Jos Antonovskyn koherenssin tunteen tutkimuksen 
tarkoituksena olisi jatkossa ihmisen tuen tarpeen arviointi, niin tällainen jaottelu voisi 
olla aiheellinen. Tarpeet ja tuen tarve voisi olla hyvinkin erilainen alle 49 pisteen saa-
neilla. Tutkija jää miettimään, onko tähän tutkimukseen jättänyt vastaamatta (ja jo ai-
emmin HeSSup tutkimukseen vuonna 1998 ja 2003) nimenomaan niitä, joilla on alle 49 
pistettä. Toisaalta sitten miettii, onko ylipäätään olemassakaan merkittävästi niitä, joilla 
koherenssipisteet ovat alle 49. Johtopäätöstä siitä, että alhaisiakin koherenssipisteitä on, 
puoltaa edellä oleva tämän tutkimuksen vertailu Lämsän (2009) tutkimukseen. Tämän 
tutkimuksen tuloksien perusteella sinnittelijät-typologiassa ei ole Lämsän kuvaamia 
marginalisaatiota, segregaatiota ja syrjäytymistä. Näin ne, joilla on vakavimpia syrjäy-
tymisongelmia, voisivat olla niitä, joilla on hyvin alhaisia koherenssipisteitä. 

Antonovskyn (1987b, 75, 133, 147–148) käsitys on, että koherenssin tunne on globaali 
orientoituminen elämään. Se ei ole mikään selviytymiskeinojen valikoima, miten rat-
kaista tiettyjä elämän (stressaavia) tilanteita. Se on yksilön luottamusta siihen, että hän 
voi selviytyä eteen tulevista tilanteista tavalla tai toisella. Antonovsky haluaa itse täh-
dentää kolmea asiaa. Hän ei mielellään puhu heikosta tai vahvasta koherenssin tunteesta. 
Parempi on sanoa, että ”mitä korkeammalla ihminen on koherenssin tunne jatkumol-
la, niin sitä todennäköisempää on…” (”the higher one is on the SOC continuum, the 
more likely it is…”). Tutkija yhtyy tähän Antonovskyn ajatukseen, sillä kokemus, mikä 
analyysin myötä hänelle tuli oli juuri sama, mitä Antonovsky kuvaa. Kyse on toden-
näköisyyksistä. Toiseksi, vaikka malli on kulttuureidenvälinen (cross-cultural), niin se 
vaihtelee laajasti. Kulttuuri (myös eri aikakausina) määrittelee ympäristön ja koherens-
sin tunnetta arvioidaan suhteessa siihen. Tutkimuksen tuloksena saatiin typologioiden 
lisäksi sosiaalinen perusprosessi, jonka sisällä typologia on. Saatua sosiaalista perus-
prosessia peilataan luvussa 6.4.3. tutkittavien sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. 
Kolmanneksi Antonovsky haluaa muistuttaa, että koherenssin tunne ei ole mikään maa-
ginen voima, joka mahdollistaa yksilölle kaikkien ongelmien ratkaisemisen. Se, jolla 
on korkeammat koherenssipisteet, kykenee elämään ratkaisemattomienkin ongelmien 
kanssa adekvaatimmin kuin se, jolla on matalammat koherenssipisteet ja hänen elämän-
sä ei ole niin tuskallista. Eheät-typologiassa tämä oli nähtävissä. Rakentavalla, ilmavasti 
elävällä, elämänmyönteisellä ja juurevalla realistilla kaikilla oli positiivisten elämän-
kokemusten rinnalla myös haastavia kokemuksia, mutta toisaalta myös kykyä kohdata 
nämä haasteet.

Tässä tutkimuksessa ei pyritty osoittamaan mitään keinoja, miten ihminen selviytyy elä-
mästään tai edes osoittamaan kausaalisuhteita tiettyjen asioiden välillä. Avoimeksi jää 
se, ovatko tietyt asiat seurausta siitä, että ihmisellä on tietynlaiset koherenssipisteet eli 
hänen ominaisuuksistaan seuraavat tietyt asiat vai ovatko tietyt asiat hänen elämässään 
aiheuttaneet sen, että hänellä on tietynlaiset koherenssipisteet ja pysyvätkö koherenssi-
pisteet tietyllä tasolla juuri näiden asioiden vuoksi. Kysymys on siis perinteinen eli onko 
kyseessä ihmisen perimästä johtuva ominaisuus vai onko ympäristö (elämänkokemuk-
set) muokanneet hänet tietynlaiseksi. Tutkija yhtyy Itäpuiston (2005, 97–99) ajatukseen, 
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että selviytyminen tulisi nähdä laajemmin kuin vain elämän lopputuloksena. Sitä tulisi 
arvioida kussakin käsillä olevassa hetkessä.

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, millaista ihmisen toimintaa eri koherenssi-
pisteiden takana on. Syntynyt substantiivinen teoria koskee tätä aineistoa. Näin todetta-
essa kyse ei kuitenkaan ole perinteisestä yleistettävyyden ongelmasta, koska tilastollinen 
yleistettävyys koskee kvantitatiivista tutkimusta. Kyse on siitä, miten tutkija on kyennyt 
tulkitsemaan ja oivaltamaan ja voitaisiinko näitä oivalluksia käyttää myöhemmin uusis-
sa yhteyksissä.  (Koskennurmi-Sivonen 2004/2007.)

6.4.2 Elämänkulku
Tutkimuksen tuloksena syntyi sosiaalinen perusprosessi, jonka sisään on rakentunut ty-
pologia. Sosiaalinen perusprosessi on kuvattu kuviona, jossa se alkaa vasemmalta ja ete-
nee oikealle ja jatkuu vaakatasossa nuolen suuntaan (Kuvio 7, s. 47). Jos kuvio kuvaisi 
ihmisen koko elämänkulkua, olisi vasemmalla syntymä ja oikealla kuolema. Tutkittavat 
eivät kuitenkaan juurikaan kuvanneet historiaansa syntymästä alkaen. Heidän puheensa 
ulottui lähinnä itse muistettuun lapsuuteen. Toisaalta kuolemaan liittyvistä asioista saa-
tettiin puhua, mutta sen ajankohta oli luonnollisestikin epäselvä. Syntynyt sosiaalinen 
perusprosessi on kuva elämänkulusta.

Elämänkulusta voidaan esittää kolme metaforaa. Ensinnäkin voidaan valita syklisen 
kaaren perspektiivi elettyyn elämään. Tässä metaforien ryhmässä kielikuvat ovat taval-
lisimmin puoliympyrä, ympyrä tai sykli. Metaforissa tulee esiin luonnon kiertokulku. 
Kuoleman ja elämän mielikuvat näyttäytyvät siinä. Tämä metafora ei jätä liikkumati-
laa yksilöllisille eroille. Elämä on ennalta rytmitetty. Mielikuvat ovat konventionaalisia, 
traditionaalisia ja yleismaailmallisia. (Vilkko 1997, 139; 2000, 79.) Kaaren ja ympy-
rän keskeisin ero on siinä, että ympyrässä kaikki ikävaiheet ovat samanarvoisia, mutta 
kaaressa ne ovat eriarvoisia. Kaari kuvaa sitä, miten syntymästä noustaan vasemmalta 
puolelta kaarta ylös ja laskeudutaan edelleen kuolemaan oikealla puolella. (Tuomi 2000, 
14–15.)

Elämänaika voidaan esittää myös jatkumona. Yksinkertaisin tapa esittää asia on aikaja-
na, jossa on alku- ja päätepisteet. Janaa voidaan ajatella matkaksi, jonka ihminen kulkee. 
Suoraviivaisuuteen voidaan liittää polkuja ja risteyksiä verkostoiksi. Erona edelliseen 
on, että yksilöllisyydelle valinnoissa ja toiminnassa jää tilaa enemmän ja siinä on vaih-
telumahdollisuuksia, mutta mielikuvat ovat vanhoja ja traditionaalisia. (Vilkko 1997, 
139; 2000, 79.) Pyhä Augustinus (n. 354–430) esitti uudenlaisen Vanhan testamentin 
traditiosta nousseen lineaarisen aikakäsityksen, joka poikkesi antiikin syklisestä aika-
käsityksestä. Syklisessä käsityksessä aika jatkui loppumattomiin, mutta uudessa lineaa-
risessa käsityksessä aika oli ”ainutkertainen kokonaisilmiö”. Tämä tarkoittaa sitä, että 
asiat eivät tapahdu uudelleen ja uudelleen. Biologinen evoluutioteoria 1800-luvun lop-
pupuolella vahvisti lineaarisen aikakäsityksen aseman. Nyt lineaarinen aikakäsitys on 
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niin vahva, että puhuessamme esimerkiksi elämänkaaresta tarkoitamme kuitenkin itse 
asiassa etenevä viiva-metaforaa. (Tuomi 2000, 15–16.) 

Kolmas tapa lähestyä asiaa on nähdä elämäntapahtumat kirjavana massana. Yksilön elä-
mänkulku on ymmärrettävissä, kun tämä massa kootaan yhteen ja järjestetään. Siinäkin 
on perinteisiä, totunnaisia ja vakiintuneita mielikuvia. Se eroaa edellisistä, koska elä-
mänaikaa kootaan jälkikäteen palasista sekä puntaroidaan elämänkulun vaiheisiin ja 
siirtymiin liittyviä merkityksiä. Näin tuotetaan jatkuvuutta ja elämänvaihereflektiota. 
(Vilkko 1997, 139–140; 2000, 79–80.)

Kielikuvat sisältävät kaarta käytettäessä ajatuksia siitä, että elämässä on kaksi puol-
ta kevät–syksy, aamu–ilta, kukoistaminen–lakastuminen ja nämä seuraavat toisiaan. 
Jatkumoa käytettäessä puhutaan, että tie on suora, mutkainen, kivinen ja niin edelleen. 
Ihminen on matkalainen ja vastaavasti elämän ajatellaan olevan maallinen vaellus tiel-
lä. Kolmannessa vaihtoehdossa on esillä mielikuvia tilkkutäkin tai palapelin kaltaisista 
asioista. Metaforalla saadaan rajallinen ja tietoisesti rakennettu sellaisesta, joka on ol-
lut epäselvä rajoiltaan, satunnainen ja monimuotoinen. Jatkuvuutta luodaan esimerkik-
si värjäämällä haalistunut, mutta toisaalta epäjatkuvuuttakin on läsnä ja palapelistä voi 
esimerkiksi puuttua pala. Kolme elämänmetaforaa elää kulttuurisessa tajunnassa rinnak-
kain ja jopa yhdistelmiä muodostaen. Ne eivät missään tapauksessa sulje pois toisiaan. 
(Vilkko 1997, 16–17; 2000, 79–80.) Tässä tutkimuksessa emergoitunut sosiaalinen pe-
rusprosessi on jatkumo eli se on etenevä viiva- metaforan mukainen. Se on elämänkulun 
mittainen selviytymiskamppailu.

Elämänkulun kerronnassa on monia malleja. Ensimmäinen klassinen malli on elämän-
kulun malli, joka huomioi kehityshistorian. Jälkikäteen tarkasteltuna elämänkulkuun 
löytyy yhtenäisyyttä. Muodostuu eheä ja aukoton identiteettikertomus. Kertomus on 
yksilinjainen ja siinä elämäntapahtumat ketjuuntuvat ja vaiheistuvat. Poststrukturalistit 
pitävät mahdottomana yhtenäisyyttä elämään luovan omaelämäkerran. Elämä on hei-
dän mukaansa hahmotonta ja kaoottista. Uusi postmoderni kiistää mahdollisuuden löy-
tää elämän merkityksen. Kaoottisuuden väite on kumoutunut käytännön kautta ja myös 
elämänkertomusten tutkijat ovat samalla linjalla. Omaelämäkerta on tullut suosituksi 
käytännöksi kerrottaessa omasta elämästä, reflektoidessa sitä. Epäjatkuvuutta hyödyntä-
vä postmoderni elämäkerta merkitsee kaoottisuuden ja hahmottomuuden ottamista hal-
tuun. Haltuunotto tapahtuu kertomalla ehjäksi. Elämäkertaansa tuottava ihminen siirtää 
kokemusta puhuttelemalla toisia ihmisiä ja kaaoksella on näin mahdollisuus jäsentyä. 
(Kosonen 2000 13–31; Vilkko 2000, 81–82.)

Elämänkertomusta voidaan käyttää myös, kun pyritään saamaan oma elämä hallintaan. 
Ajatuksena on, että yhä uudelleen kerrottaessa identiteettikertomusta se muokkautuu ja 
se toimii terapeuttisena välineenä. Tavoitteena on elämän ehjäksi kertominen ja jatku-
vuuden ideaaliin pyrkiminen. (Vilkko 2000, 82.)
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Vilkon (2000, 84) mukaan myöhäismodernissa siirrytään yhä enemmän jatkuvuuden 
luomiseen jatkuvuuden kuvaamisesta. Usein jäädään tilaan, jossa elämänkulun pohdinta 
on tiivistä (esim. kriisit ja siirtymät). Epäjatkuvuuden tilassa tarvitaan tapahtumia yh-
teen sitovaa puhetta, reflektiota. Muistoja, puheita ja vaiheita sidotaan yhteen. Vilkko 
ehdottaa nimeä ”pieni vaihekertomus” postmodernille omaelämäkerran ominaisuudelle, 
”joka katkoo jossain määrin tarinan progressiivisuutta ja yli vaiheiden sidontaa, mutta 
tuottaa intensiivistä, tihentynyttä vaihereflektiota”. Tällainen intensiivinen hetkiin pa-
neutuminen on jollain tavalla jopa vastakkainen kuin pitkittäisen elämänprosessoinnin 
läpikäyminen. Näin ainakin, kun on puhe elämänkerronnan kokoamisesta tutkimustar-
koituksiin.

Tutkija lähti tässä tutkimuksessa haastatteluissaan selvittämään tutkittavan elämää tiet-
tyjen elämän osa-alueiden kautta. Koska hän lähti hyvin avoimin mielin haastatteluihin, 
ei hän paneutunut esimerkiksi siihen, mitä eri tapoja lähestyä haastateltavaa olisi. Näin 
jälkeenpäin on mielenkiintoista todeta, että tutkija kuuli paljon tällaista intensiivistä ker-
rontaa, ”pieniä vaihekertomuksia”. Haastateltavat liikkuivat ajatuksissaan joustavasti 
elämänsä eri vaiheissa ja teemoissa kysymysten johdattamina. Lopuksi, kun tutkija kävi 
teemat läpi, antoi hän tutkittaville vielä mahdollisuuden kertoa joitakin heille tärkeitä 
asioita. Tähän kysymykseen jotkut vastasivat erityisen intensiivisesti kertoen jonkin hei-
tä koskettaneen tapahtuman. 

Tutkija koki riittämättömyyttä kerätessään aineistoa. Tarkoitus ei ollutkaan saada ko-
konaista elämää nauhoitettua ja paperille kirjoitettua lyhyen haastattelun aikana, mut-
ta jotain tuntui jäävän kesken. Rauhoittava vastaus tähän oli paitsi Vilkon (2000, 84) 
”pienet vaihekertomukset”, niin myös Kososen (2000, 85–86) kuvaamat ”pienet elä-
mät”. Länsimaisen elämänkertomisen ihanne on ollut suuri elämä esimerkillistä elämää 
tarkoittaen. Mutta elämäkertojen eräät juuret löytyvät esimerkiksi hautakirjoituksista. 
Nämä epitafit ovat lyhyitä ja epäjatkuvia. Nyt on uudelleen alettu korostaa ”pieniä ja 
epäjatkuvia elämän esittämisen muotoja” (esimerkiksi niin sanottujen tavallisten ihmis-
ten päiväkirjat). (Kosonen 2000, 85–86.)

Tässä sovelletaan melko vapaasti Vilkon (1997, 22–23) ajatuksia kirjoitetun omaelämä-
kerran tutkimisesta. Ne tulevat tietyllä tavalla hyvin lähelle sitä, mitä tämän tutkimuksen 
tutkija teki. Tavoite vain oli erilainen. Vilkkoa kannatteli kysymys siitä, miten elämä 
jäsentyy omaelämäkerraksi. Tämän tutkimuksen tutkijaa kannatteli kysymys, mitä tä-
män ihmisen elämässä on tapahtunut ja miten hän on nämä tapahtumat kokenut. Vilkko 
puhuu ”omaelämäkertasopimuksesta” tarkoittaen, että kertoja ja lukija kommunikoivat 
tekstin välityksellä. Omaelämäkerta muotoutuu kirjoittamis- ja lukemisprosessin kautta. 
Vuorovaikutus ei ole reaalimaailmassa tapahtuvaa puheen tuottamista, mutta kuitenkin 
se on intiimiä kommunikatiivisuutta. Tässäkin tutkimuksessa tutkijalle tuli vastaava 
kokemus. Tutkija toki kohtasi autenttisesti tutkittavansa, mutta tämän jälkeen seurasi 
kuullun litterointi ja koodaaminen sekä analyysin eri vaiheissa uudelleen ja uudelleen 
tekstiin palaaminen. Tutkija etääntyi itse haastattelutilanteesta ja kommunikoi tekstin 
välityksellä tutkittavan kanssa. Irrottautuminen itse haastattelutilanteesta tapahtui myös 
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konkreettisesti siten, että tutkija ei halunnut tehdä litterointia välittömästi haastattelun 
jälkeen, vaan se tuntui helpommalta jonkin ajan kuluttua. Toimintatapa ei perustunut 
teoreettisen tiedon hyödyntämiseen, vaan intuitioon. Tunne varsinaisesta kohtaamisti-
lanteesta oli niin vahva ja läheinen, että oli tarve etääntyä ennen kuin tutkija uudelleen 
paneutui asiaan.

Vilkko (1997, 73) kirjoittaa siitä, kuinka hämmentävä kokemus oman aikalaisen elä-
mäntarinan lukeminen on. Hän tunnistaa tarinoista paljon asioita ja hän jää miettimään, 
mikä niissä tarinoissa puhuu (= hänen tutkimusongelmansa), koska kerronta on niin ”il-
miselvää ympäröivää merkitysmaailmaa”. Sama ongelma oli tämän tutkimuksen teki-
jällä. Haastattelut olivat jokainen ainutlaatuisia, mutta kuitenkin kaikki oli niin tuttua. 
Ensimmäisessä vaiheessa koodaus oli hyvin haparoivaa ja tutkija teki sen hyvin väljästi 
ajatellen, että helpompi on poistaa epäadekvaatteja koodeja kuin päinvastoin. Kaksi asi-
aa Vilkolle (1997, 73) kuitenkin on selvää eli on olemassa kaksi tasoa: eletty elämä ja 
kerrottu elämä. Lukijana ei voi erottaa, mikä on tutkittavan todella reaalimaailmassa 
elämää elämää ja mikä tarinaa. Tämän tutkimuksen tutkimusotteessa ei jäädä pohtimaan 
näiden kahden tason eroa, vaan tämä tarinoitunut elämä on tutkijan kiinnostuksen koh-
teena. Tutkittava haluaa tietoisesti tai tiedostamatta tuoda tietyt asiat tutkijan aineistoksi. 
Asetelma sopii hyvin tähän tutkimukseen, sillä kyse on viimekädessä siitä, miten ihmi-
nen oman elämänsä kokee.

Omaelämäkerta ei ole siis tapahtunut sellaisenaan reaalimaailmassa. Tarina on tapahtu-
nut ihmiselle, joka sen kertoo. Se on sidottu yksilöön ja tilanteeseen, mutta se on myös 
kulttuurisidonnainen. Tarina on kerrottu siihen kulttuuriin sopivalla tavalla. ”Elämän ku-
vat ovat tietyn yhteiskunnan kuvia.” (Vilkko 1997, 92.) 

Tutkija ihmetteli tätä tutkimusta tehdessään sitä luontevuutta ja sujuvuutta, mikä oli niis-
sä keskusteluissa, joita hän kävi tutkittavien kanssa. Hän mietti, mistä nämä ihmiset 
tulivat tähän tilanteeseen näin ”valmiina”. Tutkijan teki mieli olla tyytyväinen omasta 
tutkijan ammattitaidostaan, mutta mielessä oli kuitenkin epäilys, että tässä on varmaan-
kin paljon muuta, joka vaikuttaa asiaan. Jotain viitteitä siihen, mitä se voisi olla, löytyi 
edelleen Vilkon (1997, 132) kirjasta. Hän esittää, että jokaisessa kulttuurissa on tietyn-
laisia narratiivisia muotoja ja malleja, joita ihmiset käyttävät, kun he kertovat elämänsä 
tarinoita. Länsimaisen kirjallisen autobiografian traditio vaikuttaa siihen, että ihmiset 
tietävät, mitä pitäisi kertoa. Tämä malli on yhtenäinen, mutta niin väljä, että se antaa 
tilaisuuden myös omaleimaisen tarinan kertomiseen. Tämä näkökulma selittää osaltaan 
haastattelujen luontevuutta. Toinen asia, miksi haastattelut olivat niin luontevia, voisi 
olla haastateltavien motivoituneisuus ja se, että he olivat ehkä etukäteen pohtineet ti-
lannetta. Oli melko vaikea saada haastateltavia, joten tutkija arvosti näiden ihmisten 
aktiivisuutta ja osoitti sen heille, mikä sekin luultavasti lisäsi motivaatiota. Sanasto, jota 
kertoja käyttää on sama ympäröivän kulttuurin kanssa, mutta se ei tuota tietyn sisäl-
töisiä tarinoita, vaan vaihtelevuutta on. Grounded theory -metodologian näkökulmasta 
lähes yhtenäisen termistön käyttö helpotti koodausta. Haastateltavat ymmärsivät tutki-
jan kysymykset samalla tavalla ja tutkija ymmärsi haastateltavien sanoman. Ainoastaan 
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silloin, jos tutkittavalla oli tutkijalle vieras ammatti tai harrastus, niin haastateltavan 
ymmärtäminen vaati haastattelijalta ponnistelua yhdistellä asiat oikein tai termistöä piti 
täsmentää haastateltavalta.

Heikkinen (2000, 199–200), joka on tutkinut ihmisten kokemusta elämästä ja vanhe-
nemisesta, sanoo ihmisen kertoessaan itsestään ja kokemuksistaan keskustelevan oman 
itsensä kanssa. Ihminen käy läpi muistojaan ja mielikuviaan. Elämää tarkastellaan tässä 
hetkessä taaksepäin katsoen. Kertoja saattaa muistaa tapahtumat väärin, mutta tunne, 
joka tapahtumiin tietyssä hetkessä liittyy, on aito. Tulevaisuuskin on mukana, joskin se 
on usein taustalla. Vanhenemisen kokemuskertomusta Heikkinen pitää aina ajallisena 
kertomuksena, jonka tarkoitus on kokonaisuuden näkeminen eletystä elämästä ja omasta 
itsestä. Tässä tutkimuksessa oli tietoisesti tulevaisuusulottuvuus. Tulevaisuuspohdinnat 
ovat samaan ikäluokkaan kuuluvilla samantyyppisiä, koska tulevaisuus, joka on edessä, 
on muotoutumassa yhteisessä todellisuudessa (Jyrkämä 2005, 350).  

Haastateltavien kerrontaan vaikuttavat myös aikuisiän aikaperspektiivit. Tutkimusten 
mukaan, mikäli haastateltavana ovat alle 23-vuotiaat, niin heidän puheessaan luonnol-
lisesti on etusijalla tulevaisuuden pohdinta. Siirryttäessä 23–39-vuotiaisiin elämän täyt-
tää työ ja perhe. ”Ruuhkavuosille” on ominaista kuten edellä pitkän aikavälin tavoit-
teet, mutta myös työn ja perheen mukanaan tuoma päivittäistenkin tavoitteiden tärkeys. 
Elämän rajallisuus todellistuu 40–50-vuotiaille. Siitä seuraa elämän arvojen uudenlainen 
tarkastelu. Vaihdevuosi-iässä muistellaan ja ymmärretään, ettei vanhaan enää ole paluu-
ta. Tulevaisuus voi tuntua epävarmalta. 60 vuotta täyttäneillä tulevaisuutta ei pohdita ko-
vin paljon tai jos pohditaan, niin se ei ulotu ajallisesti kovin pitkälle eteenpäin (Blinnikka 
1982, 133–135.) Koska ihmiset elävät pidempään kuin ennen ja keskimääräinen elinikä 
nousee, on alettu puhua niin sanotusta kolmannesta iästä. Tämä on lisännyt eläkeikäisten 
tulevaisuussuuntautuneisuutta. (Kärnä 2009, 188.) Tämän tutkimuksen haastateltavilla 
oli useilla jo paljon elämänkokemusta ja he olivat pohtineet elämää monelta kannalta. 
Eläkeikä oli lähellä ja elämän rajallisuus oli haastatteluissa konkreettisesti läsnä. Osa 
haastateltavista oli niitä, jotka elivät kiireistä aikaa työelämässä ja/tai perheen kanssa. 
Tällöin elämä oli paljolti tässä ja nyt. Tulevaisuutta mietittiin, mutta ei vielä vanhuutta 
eikä kuolemaa.

6.4.3 sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö
Tämä tutkimus ei ole elämänkulkututkimus, mutta koska tulokseksi syntyi typologioi-
den ohella elämänkulkua kuvaava sosiaalinen perusprosessi, niin tässä peilataan haas-
tateltavien kokemuksia heitä ympäröiviin yhteisöihin ja koko yhteiskuntaan. Jokelan 
(2005, 32) mukaan elämänkulku on kokemuksellinen prosessi ajassa. Se tapahtuu tietty-
nä aikakautena kunkin yksilön elämässä. Kulttuuriset ja sosiaaliset olosuhteet ja kunkin 
ihmisen yksilölliset kokemukset muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden. Jokaisella 
on oma kertomuksensa elämästään, mutta se on kuitenkin osa häntä ympäröivän yh-
teiskunnan kokemusta (Pohjola 2000, 100). Bellin (1976, 146) mukaan jokainen ih-
minen on olemassa suhteessa tiettyihin olosuhteisiin, jotka vallitsevat yhteiskunnassa. 
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Yhteiskunnassa etsitään merkityksiä, jotka Bellin mukaan liittyvät kulttuuriin, työhön 
ja uskontoon. 

Tässä tutkimuksessa haastatelluista 15 on syntynyt 1945–1949. Yhdeksän tutkimukseen 
osallistunutta on syntynyt 1950-luvulla. 1960-luvulla on syntynyt yhdeksän haastateltua 
ja 1970-luvulla yksi haastateltu. J.P. Roos (1987, 35–38, 51–59) esitti sukupolviluoki-
tuksen, johon suomalaiset eri ikäluokat voidaan sijoittaa. Luokitus perustuu hänen silloi-
seen tutkimukseensa, jonka aineiston perustana on kolme vuosina 1935–1980 kerättyä 
aineistoa ja luokitus ulottuu vain 1950-luvulla syntyneisiin. Luokitus alkaa 1910-luvulla 
syntyneistä. Suomalaiset voidaan jakaa neljään eri sukupolveen (rajat joustavia):

1)  Sodan ja pulan sukupolvi (1910- ja 1920-luvuilla syntyneet)

2)  Sodanjälkeisen jälleenrakennuksen ja nousun sukupolvi (vuosina 1925–1940 syn-
tyneet)

3)  Suuren murroksen sukupolvi (1940-luvulla syntyneet)

4)  Lähiöiden sukupolvi (1950-luvulla syntyneet)

Kolmas ja neljäs sukupolvi, joihin valtaosa tämän tutkimuksen haastatelluista kuuluu, 
eroavat hyvin paljon kahdesta ensimmäisestä. Molempien lapsuuteen liittyy tulevaisuu-
den toivoa. Suuren murroksen sukupolvi teki paljon työtä, aineellinen hyvinvointi alkoi 
lisääntyä ja turvattomuus väheni. (Roos 1987, 51–59.) Sukupolvien nimeäminen on yh-
teiskunnan nopean muuttumisen vuoksi vaikeaa. Suuren murroksen jälkeen lähiöiden 
sukupolvi on edellistä sukupolvea hajanaisempi. Edelleen vuoden 1965 jälkeen syntynei-
den nimeäminen on erityisen vaikeaa. (Kainulainen 2003, 76.) Hoikkala ja Paju (2008, 
272, 277, 281, 287–289) ovat kehittäneet Roosin sukupolviajattelua siten, että lähiöiden 
sukupolven he korvaavat hyvinvoinnin ja yksilöllisen (pakko)valinnan sukupolvilla. 
Hyvinvoinnin sukupolven edustajat ovat syntyneet 1960-luvun puolenvälin molemmilla 
puolilla. Yksilöllisen valinnan sukupolvi sen sijaan eli nuoruutensa 1990-luvulla. Tämä 
yksilöllisyyden ihannointi näyttää jatkuvan edelleen. Vuosina 1946–49 syntyneiden voi-
daan sanoa myös kuuluvan niin sanottuihin suuriin ikäluokkiin ja 1950-luvulla synty-
neiden häntäikäluokkiin. Häntäikäluokka nimitys viittaa suurien ikäluokkien jälkeisiin 
suhteellisen suuriin ikäluokkiin. (Hoikkala ym. 2008, 272–273.)

Tämän tutkimuksen tutkittavat ovat syntyneet kaikki vuoden 1945 jälkeen. Heidän van-
hempansa ja/tai isovanhempansa ovat kokeneet sodan aikuisiällään. Ylikarjula (1998, 
47, 72) tutki vuosina 1911–1922 syntyneitä sydämentahdistinpotilaita. Hän totesi, että 
aikakausi ja ympäristö, jossa tutkittavat elivät, oli vaikuttanut ja vaikutti heidän elä-
määnsä. Sota-aikana koetut asiat vaikeuttivat edelleen eheytymisen kokemusta vielä 
70–80-vuotiaanakin 1990-luvulla. Sota vaikutti nuoren aikuisen identiteettiin ja oman 
elämän vakiintumiseen ei ollut mahdollisuutta. Seuraavilla sukupolvilla on omanlaisen-
sa kokemukset ja osa niistäkin traumaattisia. Sodan jälkeisen sukupolven elämään sota 
vaikutti vanhempien kokemusten kautta ja näkyi muun muassa taloudellisena niukkuu-
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tena (Kujala 2003, 166–177). Nivalan (2010, 72–73) tutkimustulokset ovat samantyyp-
pisiä. Hänen tutkimuksensa sotainvalideista osoitti, että tutkittavilla oli kahdenlaista so-
takokemuksista selviytymistä. Toisaalta oli kokemuksia, jotka oli työstetty välittömästi 
(välitön selviytyminen) ja kokemuksia, jotka ovat kulkeneet mukana koko elämän ajan 
(elämän mittainen selviytyminen). Näin sotainvalidien elämä on ollut läpi koko elämän 
pyrkimystä kohti sisäistä vapautta. Eheys etsitään niiden ehtojen vallitessa, mitä kulla-
kin sukupolvella on (Ylikarjula 1998, 224). Sodan ja niukkuuden aika on lyönyt monella 
tapaa leimansa tähänkin tutkimukseen osallistuneihin. 

Ne haastelluista, jotka kuuluvat suuriin ja häntäikäluokkiin ovat saaneet melko lailla 
perinteisen kasvatuksen. Elämä on ollut suhteellisen suojattua ja median vaikutus heidän 
arvomaailmansa kehittymiseen on ollut vielä sekin suhteellisen pieni. Merkkejä uuden-
laisesta arvomaailmasta on ollut heidän nuoruudessaan ja se on väistämättä vaikuttanut 
joihinkin elämän henkilökohtaisiin ratkaisuihinkin myöhemmällä iällä. Haastateltavat 
eivät tuo esille kuitenkaan individualismia, autonomisuutta, sekularisaatiota ja suhteel-
listamista siinä määrin kuin tämän päivän sosiologinen tutkimus niitä kuvaavat tämän 
päivän elämää leimaavina tekijöinä. (Gerris 1994, 147: Helkama 1997, 243–247.) Paitsi, 
että tutkittavat ovat pääosin suurten ja häntäikäluokkien ihmisiä, joiden elämässä nämä 
arvot eivät ole vielä kovin leimallisia, niin tutkimukseen ovat ehkä valikoitunut nuorem-
mistakin sukupolvista ne, jotka eivät niitä arvoja elämässään kovin voimakkaasti ilmen-
nä. Voi olla niinkin, että nämä uudet elämän arvot näkyvät vasta selkeämmin tulevissa 
tutkimuksissa ja ovat vasta tämän päivän nuorten ja nuorten aikuisten arvoja.

Edellä kuvatuista sodan aiheuttamista traumoista huolimatta suomalaisessa yhteiskun-
nassa oli sodan jälkeen kasvun ja toiveikkuuden ilmapiiri. Kansallinen yhtenäisyys ja 
pyrkimys rakentaa maata sodan tuhojen jälkeen olivat omiaan tukemaan yksilöä arkisen 
elämän rankkuudesta huolimatta. Kaikkien työpanosta tarvittiin ja näin jokaisella oli 
paikkansa yhteiskunnassa. Haastatteluissa näkyi se, että lasten ja nuorten oli tehtävä pal-
jon työtä sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Toisaalta sitten heille avautui mahdollisuus 
kouluttautumiseen ja sosiaaliseen nousuun. 

Haastateltavista monilla oli talonpoikainen tausta tai he olivat eläneet lapsuutensa maa-
seudulla tai hyvin maaseutumaisissa ympäristöissä pienissä kirkonkylissä. Maaltamuutto 
ja uudenlaisten elämäntapojen omaksuminen sen seurauksena oli monelle tuttua. 
Muutoksesta huolimatta monilla maalta muuttaneilla oli kuitenkin edelleen kiinteitä yh-
teyksiä maaseudulle sukulaisten tai loma-asuntojen kautta.

Lisäksi haastateltavien elämän aikana yhteiskunta on vaurastunut. Heistä osa on elänyt 
lapsuutensa sodan jälkeisessä niukkuudessa ja osa hyvinvointivaltion kasvun vuosina. 
Koulutusmahdollisuudet ovat kasvaneet haastateltavien elämän aikana (Nevala 2008, 
89). Haastateltavista suurten ikäluokkien edustajien elämässä näkyi mahdollisuuksien li-
sääntyminen selvimmin, vaikka jotkut joutuivatkin vielä niukkuudessa elämään ja kaik-
kia koulutustoiveita ei taloudellisista syistä voinut toteuttaa.
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Haastattelujen aikana, litterointivaiheessa ja vielä ensimmäisen koodauskierroksen ai-
kanakin aineisto vaikutti varsin heterogeeniselta. Analyysin edetessä aineistosta alkoi 
hahmottua typologiat ja sosiaalinen perusprosessi. Aineistossa näkyi myös tietynlainen 
yhtenäisyys, jonka tutkija tulkitsi kulttuuriseksi yhtenäisyydeksi. Suomalainen kulttuuri 
on 1900-luvulla ollut yhdenmukainen tavalla, joka on kansainvälisestikin katsoen poik-
keuksellista. Tästä on monilla tieteenaloilla samansuuntaisia arvioita, esimerkiksi yh-
teiskunta- ja humanistisissa tieteissä. Yhdenmukaisuus yhteiskunnassa näkyy siinä, että 
kulttuurituotteet, symbolit ja myytit eivät juurikaan ole kerrostuneet. Kaikilla on taval-
laan yhteinen todellisuus Suomessa. (Jokinen, Saaristo 2002, 61.) 
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7 johtopäätÖksEt ja 
jatkotutkimusEhdotuksEt

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää seuraavat johtopäätökset:

1. Tutkimustulokset tukevat Antonovskyn salutogeenista mallia ja vahvistavat aiem-
pia koherenssin tunteesta tehtyjä tutkimustuloksia. Muodostetun substantiivisen 
teorian mukaan, mitä korkeammat koherenssipisteet ihmisellä on, sitä enemmän 
hänen elämässään on eheyttä lisääviä tekijöitä.

2. Tutkimuksessa päädyttiin kolmeen typologiaan, eheät, pärjäävät ja sinnittelijät, 
jotka jakautuvat vielä useaan alatyyppiin. Kaikki typologiat kuvasivat selviytyjiä. 
Haastateltavat olivat valikoituneet suuresta joukosta ja selvittämättä jäi, millaisia 
kokemuksia heitä vähemmän pisteitä saaneilla olisi ollut. Epäselväksi jää, onko 
olemassa vielä joku neljäs koherenssipisteryhmä, jolla pistemäärä on alle 49 ja 
joista muodostettua typologiaa ei voisi enää sanoa selviytyjäryhmäksi.

3. Toisaalta voidaan myös pohtia, olivatko kaikki selviytyjiä sen vuoksi, että heillä oli 
säilynyt koherenssintunteen suojaava vaikutus verrattuna muihin tähän tutkimuk-
seen osallistumattomiin henkilöihin. Nämä ihmiset, joilla ei ole suojaavaa vaikutus-
ta enää tietyillä pistemäärillä, eivät ehkä jaksa vastata tutkimukseen. Suojaava tekijä 
voisi olla lähisuhteiden kannattelevuus, myönteisyyteen pyrkiminen, olennaiseen 
keskittyminen ja arvot, kuten tässä tutkimuksessa sinnittelijät-typologiassa. 

4. Tutkimustulosten perusteella ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä haastatel-
tavien elämässä tapahtuneiden asioiden välisistä kausaalisuhteista. Kuitenkin 
tulosten perusteella voidaan päätellä, että lapsuuden ihmissuhteilla ja niistä seu-
ranneilla kasvuolosuhteilla on merkittävä vaikutus lapsen elämään. Sinnittelijät-
typologiassa on enemmän kielteisiä lapsuudenkokemuksia kuin eheät-typologi-
assa. Tästä voisi päätellä, että lapsuudenkokemuksilla on jonkinlaista vaikutusta 
koherenssin tunteeseen.

5. Eheät-typologiassa on havaittavissa tietynlainen henkinen liikkumavara elämässä. 
Tätä liikkumavaraa monenlaiset asiat sinnittelijät-typologiassa rajoittavat. Rajoittavia 
tekijöitä ovat lapsuuden kokemusten lisäksi fyysinen rajoittuneisuus, kapea-alaisuus, 
aikuiselämän eheyttä hajottavat tekijät ja epävarmuus tulevaisuuden edessä. Mitkä 
näistä tekijöistä ovat vaikuttaneet koherenssipisteisiin ja mitkä ovat seurausta tietyn-
laisista koherenssipisteistä, on vaikea tällaisella tutkimuksella päätellä.

6. Kaikkien kolmen typologian kuvauksista on luettavissa, että riippumatta koherens-
sipisteistä elämässä on vaikeita asioita. Oleellista on eroavuus, miten näihin vaikei-
siin asioihin suhtaudutaan. Edellä mainittu henkinen liikkumavara luo mahdollisuu-
den kohdata nämä vaikeat asiat rakentavasti ja löytää niihin myönteisiä ratkaisuja. 
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7. Haastattelut olivat paitsi kunkin tutkittavan kuvauksia omista kokemuksistaan 
myös kuvausta tietystä ajanjaksosta Suomen historiassa ja siten kontekstuaalises-
sa yhteydessä siihen aikaan, jolloin haastateltaville oli tapahtunut heidän elämän-
kulkunsa kannalta keskeisiä tapahtumia. Tämä tutkimus edusti elämänhallintatut-
kimusta. Sitä olisi voinut täydentää sen rinnalla tuotettu sukupolvitutkimus, joka 
muodostuu luontevaksi jatkotutkimusaiheeksi.

Jatkotutkimusehdotukset:

1. Substantiivisesta teoriasta voisi kehittää edelleen formaalin teorian. Formaaliin 
teoriaan voidaan periaatteessa päästä substantiivisen teorian teoreettisella syven-
tämisellä, mutta usein on myös hyödyllistä hankkia uutta empiiristä aineistoa. 
Mikäli tämän tutkimuksen tekijä itse jatkaisi tätä tutkimusta, hän käyttäisi sekä 
teoreettista syventämistä aiempien tutkimusten entistä laajemmalla integraatiolla 
ja lisäaineiston keräämistä.

2. Tällaisenaan tutkimus lisää lähinnä teoreettista tietämystä ja sen suora käytännön 
hyöty on vähäinen. Jotta saataisiin tietoa kliinisen auttamistyön käyttöön, tutki-
musta voisi suunnata myöhemmin siten, että saatuja typologioita, niiden tyyppejä 
ja tyyppien ominaisuuksia tutkittaisiin tarkemmin. 

3. Koska sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristömme muuttuu koko ajan, eri suku-
polvien koherenssikokemusten tutkiminen olisi mielenkiintoista. Näin nähtäisiin, 
muuttuvatko koherenssipisteiden takana olevat tekijät ajassa.   
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8 kiitoksEt

Tämä tutkimus on tehty Turun yliopiston kansanterveystieteen oppiaineessa. Se on osa 
suomalaisen työikäisen väestön psykososiaalista terveydentilaa ja selviytymistä koske-
vaa seurantatutkimusta (HeSSup).

Väitöskirjani ohjaajina ovat olleet LT, professori Sakari Suominen ja VTT, dosentti 
Henrik Linderborg. Yhteistyöhön Turun yliopiston ja Sakari Suomisen kanssa päädyin 
kiinnostuttuani koherenssin tunteen käsitteestä ja siitä tehdyistä tutkimuksista. Kiitän 
Sakari Suomista saamastani ohjauksesta. Olen saanut tehdä tutkimusta hyvin itsenäi-
sesti luottaen siihen, että saan tukea aina tarvittaessa. Henrik Linderborg oli tukenani 
erityisesti silloin, kun analysoin aineistoani. Työskennellessäni aluksi varsin heterogee-
niselta vaikuttaneen aineiston parissa sain häneltä rohkaisua. Suuri kiitos siitä! Lisäksi 
olen iloinen siitä, että ohjaajani perehdyttivät minua osaltaan kansanterveystieteeseen ja 
sosiologiaan. Edelleen kiitän molempia ohjaajiani kärsivällisyydestä työni moninaisissa 
vaiheissa aina työn valmistumiseen asti. 

Väitöskirjani esitarkastajina ovat olleet LKT, professori emeritus Jukka Aaltonen, VTT, 
dosentti, lehtori Ullamaija Seppälä sekä THT, professori Päivi Åstedt-Kurki. Kiitän hei-
tä huolellisesta paneutumisesta työhöni. Heiltä saamani kriittinen ja rakentava palaute 
korjausehdotuksineen auttoi selkeyttämään työtäni. 

Professori Sanna Salanterää kiitän siitä, että hän oli kiinnostunut työstäni ja antoi työtäni 
eteenpäin vievää palautetta. Koska olen taustaltani hoitotieteilijä, hänen hetkellinen mu-
kanaolonsa tutkimusmatkallani vahvisti minun turvallisuudentunnettani ja tutkijuuttani. 
Hänen kanssaan keskustellessani sain puhua ”omalla tieteellisellä äidinkielelläni”. FM 
Helena Rautiaista, TtM Tiina Karttusta, YTM Aarno Hyvöstä, fil.yo Minna Rantalaa ja 
AMK-opiskelija Ville Rutasta kiitän avusta kielenhuollossa, oikoluvussa ja tietoteknii-
kan hyödyntämisessä. Työnantajaani Lahden Diakoniasäätiötä kiitän siitä, että minulle 
mahdollistettiin sekä opintovapaa että osa-aikatyö puoleksi vuodeksi.

Suuret kiitokset ansaitsevat myös ne henkilöt, joita haastattelin tutkimustani varten. 
Ilman näiden henkilöiden apua tutkimukseni ei olisi koskaan valmistunut. En lakkaa 
hämmästelemästä sitä, miten ystävällisiä, aitoja ja pyyteettömiä tutkittavani olivat.

Edellä lueteltujen lisäksi haluan kiittää ystäviäni, työtovereitani ja lähisukulaisiani mu-
kana elämisestä. Jo aikaa sitten päätin, etten luettele väitöskirjani Kiitokset-luvussa kaik-
kien kiitettävien nimiä. Näin ensinnäkin siksi, että listasta tulisi kovin pitkä. Toiseksi 
pelkään unohtavani jonkun henkilön nimen. Koska poikkeus vahvistaa säännön, kii-
tän kuitenkin muutamaa henkilöä nimeltä. Kiitän ammatillista esikuvaani, ystävääni, 
SHO Eeva-Liisa Jarlaa pitkäjänteisestä kannustuksesta. Hän uskalsi kysyä tutkimukseni 
etenemisestä sellaisinakin hetkinä, kun tutkimus ei tuntunut etenevän ja uskoni omaan 
asiaani hieman horjui. Hänen kysymyksensä antoivat myös virikkeitä jatkaa eteenpäin.
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Edesmenneille appivanhemmilleni Vieno ja Uuno Rutaselle olen kiitollinen yhteisis-
tä vuosista. Näinä vuosina sain oppia heiltä elämänviisautta, joka kantaa vaikeidenkin 
vaiheiden yli. Vanhempiani Aino ja Heikki Tuloiselaa kiitän turvallisesta kasvuympäris-
töstä ja koulutusta suosivasta ilmapiiristä. Intoa itsensä kehittämiseen ja opiskeluun on 
riittänyt varmaankin vähän yli sen, mitä he odottivat. 

Kiitän perhettäni pitkämielisyydestä tätä joskus loppumattomalta tuntunutta hanket-
ta kohtaan. Lapsiani Villeä ja Jenniä kiitän paitsi konkreettisesta avusta arjen kiperis-
sä ja stressaavissa tilanteissa, myös saamastani henkisestä tuesta. Villen kannustavat ja 
pelkistetyt kommentit (”Kyl’ sä siit’ selviät.”) olivat uskottavia. Jennin kanssa olemme 
käyneet naiselliseen tapaan vähän monisanaisempia keskusteluja, parhaat niistä saunan 
lauteilla. Aviomiestäni Hannua kiitän lämpimästi ja rakkaudella siitä, että hän jaksoi 
tämänkin taipaleen kanssani kulkea. 

Taloudellista tukea työhöni olen saanut Tapio ja Maire Järvisen rahastosta.

Lopuksi Lealiisa Kivikarin runo Kutsumus. Tämä runo kantoi minua tutkimukseni lop-
puvaiheessa.

Matkan jälkeen on mahdotonta kertoa
kuinka monta kertaa epäröi
levottomana ajatteli luovuttaa,
vaihtaa suuntaa.

Muistoilla ei ole enää kaikua.

Hiljaisuus muistaa kiven, jonka heitti veteen
renkaat alkoivat laajentua, laajentua –

Metsä-Nuuttilassa 18.9.2012

Maija-Stiina Tuloisela-Rutanen
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10 liittEEt

liite 1: haastattelupyyntö, tutkimuksen ensimmäinen vaihe 

 

 

 
Lammi 15.8.05

   
Hyvä vastaanottaja 
 
Teen väitöskirjaa Turun yliopiston Kansanterveystieteen osastolle. Väitöskirjatutkimukseni 
tarkoituksena on selvittää, millaiset tekijät elämänhistoriassa ja tämän hetkisessä  
elämäntilanteessa vaikuttavat 30–60 –vuotiaiden suomalaisten elämänhallintaan ja  
selviytymiseen elämässä. 
 
Väitöskirjatutkimukseni liittyy Turun yliopiston ”Terve Suomi” -tutkimukseen (”Terveys, 
hyvinvointi ja ihmissuhteet Suomessa”), johon Te, hyvä vastaanottaja, olette vastannut  
vuosina 1998 ja 2003. Tämän vuoksi lähestyn nyt Teitä pyynnöllä osallistua 
haastattelututkimuksena toteutettavaan tutkimukseen. Pyrin haastatteluilla saamaan  
tarkennettua ja laajempaa tietoa ”Terve Suomi” – kyselylomakkeilla kerätyn tiedon rinnalle. 
Haastattelun tulosta suhteutetaan lomakkeella mitattuun elämänhallintaan (koherenssin tunne). 
 
Haastateltavien joukko on valittu ”Terve Suomi” – tutkimukseen vastanneista satunnaisesti.  
Tavoitteenani on haastatella noin 30 henkilöä. Haastattelun kesto on noin yhdestä kahteen  
tuntiin. Haastattelutilanne on tarkoitus nauhoittaa ja siirtää paperille myöhemmin nauhalta. 
 
Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia: haastateltavien henkilöllisyyttä ei  
paljasteta ulkopuolisille missään tutkimuksen vaiheessa. Nauhat ja paperille kirjoitetut  
haastattelut hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Teidän on missä tahansa vaiheessa tutkimusta 
mahdollisuus kieltää antamienne tietojen käyttö tutkimuksessa. 
 
Teen työni vanhempien tutkijoiden ohjauksessa. ”Terve Suomi” – projektin vastaava johtaja on 
professori Markku Koskenvuo. Turun yliopistolta yhteyshenkilönä on LT, apulaisopettaja Katariina 
Korkeila. 
Mikäli olette käytettävissä haastattelututkimukseeni, pyydän Teitä palauttamaan oheisen lomakkeen 
täytettynä. Otan yhteyttä Teihin kuukauden sisällä vastauksen saatuani haastatteluajan sopimiseksi. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Maija-Stiina Tuloisela-Rutanen 
Terveydenhuollon maisteri 
Filosofian tohtoritutkinnon opiskelija 
 
 
Markku Koskenvuo   Katariina Korkeila 
Professori    Apulaisopettaja  
Mannerheimintie 172, 4.krs  Lemminkäisenkatu 1 
PL41, 00014 Helsingin yliopisto  20014 Turun yliopisto 
    p. 02–3338426, 02–33381 
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Annan suostumukseni Maija-Stiina Tuloisela-Rutasen tekemään ”Terve Suomi” – 
tutkimukseen liittyvään haastatteluun ja yhteydenottoon: 
 
 
 
 
 
 
Nimi 
 
 
Osoite 
 
 
Puhelinnumero ja kellonaika, jolloin parhaiten tavoittaa 
 
 
Sähköpostiosoite, jos haluatte käyttää sitä ensisijaisena yhteydenottovälineenä 
 
 
 
(Ohessa vastauskuori) 
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liite 2: koherenssin tunteen mittari, 13-osainen lyhennetty versio

 

 
 

 Miltä sinusta tuntuu?  Rengasta se vaihtoehto 1 - 7, joka vastaa parhaiten käsitystäsi. 
 

                    1. Tähän asti elämäsi on ollut  
 
täysin vailla selvää tarkoitusta1 2 3 4 5 6 7     sen tarkoitus ja päämäärät ovat  
ja päämäärää             olleet täysin selvät 
 
 

                   2. Kuinka usein sinulla on tunne, ettet oikeastaan välitä, mitä ympärilläsi tapahtuu? 
  
  erittäin harvoin tai ei koskaan  1 2 3 4 5 6 7  hyvin usein 

 
 

                  3. Kuinka usein olet yllättynyt sellaisten henkilöiden käyttäytymisestä, jotka uskoit tuntevasi hyvin? 
    
                                en koskaan  1 2 3 4 5 6 7 jatkuvasti 
 
 

                 4. Oletko joskus pettynyt ihmisiin, joihin luotit? 
    
                                en koskaan       1 2 3 4 5 6 7 jatkuvasti 
 
 

                5. Kuinka usein sinusta tuntuu, että sinua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti? 
    
                                hyvin usein 1 2 3 4 5 6 7  erittäin harvoin tai ei  
                                                                                                                               koskaan 
 

 
                6. Kuinka usein sinulla on sellainen tunne, että olet oudossa tilanteessa etkä tiedä, mitä tehdä? 

    
                                hyvin usein 1 2 3 4 5 6 7  erittäin harvoin tai ei  
                                                                                                                               koskaan 
 

 
               7. Koetko, että päivittäisten tehtäviesi hoitaminen on 

   
                 suuren mielihyvän ja 1 2 3 4 5 6 7  tuskallista ja ikävää 
        tyydytyksen lähde 
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               8. Kuinka usein tunteesi ja ajatuksesi ovat oikein sekaisin? 
    
                                hyvin usein 1 2 3 4 5 6 7  erittäin harvoin tai ei 
                                                                                                                               koskaan 

    9. Kuinka usein koet tunteita, joita et sallisi itsellesi? 
    
                                hyvin usein 1 2 3 4 5 6 7  erittäin harvoin tai en  
                                                                                                                               koskaan 
 
 

    10. Monet  ihmiset – jopa lujaluontoiset – kokevat tietyissä tilanteissa olevansa toisten tiellä. Kuinka usein 
olet kokenut  näin?    

                                        
                                 en koskaan 1 2 3 4 5 6 7  hyvin usein 

 
 

               11. Kun jotain on tapahtunut, oletko jälkikäteen yleensä todennut, että 
   
               olit yli- tai aliarvioinut 1 2 3 4 5 6 7  näit asian oikeassa 
      asian merkityksen                          mittakaavassa 
 

 
               12. Kuinka usein sinulla on tunne, että päivittäiset tekemisesi ovat jokseenkin merkityksettömiä? 

   
                               hyvin usein 1 2 3 4 5 6 7  erittäin harvoin tai ei  
                                                                                                                               koskaan 
 
 

               13. Kuinka usein sinulla on tunteita, joita et koe voivasi varmuudella pitää  kurissa? 
   
                                hyvin usein 1 2 3 4 5 6 7  erittäin harvoin tai ei  
                                                                                                                               koskaan 
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liite 3: haastatteluteemat

 

 
HAASTATTELUN POHJANA OLEVIA AIHEALUEITA JA MAHDOLLISIA KYSYMYKSIÄ 
 
 Taustatietoja (tutustumiskysymyksiä) 
 
Koulutus 
 
 Mikä on peruskoulutuksenne?  
 Mitä opiskelitte peruskoulutuksen jälkeen? 
 Millä perusteella valitsitte koulutuspaikan? 
 Vastasiko koulutus odotuksianne? 
 Oletteko opiskellut sen jälkeen? (uutta ammattia / erikoitumiskoulutusta / täydennyskoulutusta) 
 Haluaisitteko opiskella lisää? 
 Miksi haluaisitte opiskella lisää? 
 
Vapaa-aika ja harrastukset 
 
 Jääkö teille vapaa-aikaa? 
 Mitä teette vapaa-aikana? 
 Onko teillä harrastuksia? 
 Onko teillä lemmikkieläimiä? 
 Miksi harrastatte tiettyjä asioita? 
 Mitä haluaisitte harrastaa, jos teillä olisi (enemmän) vapaa-aikaa? 
 
Sosiaaliset suhteet (ihmissuhteet) 
 
 Keitä kuuluu perheeseenne? (mahdollisesti tarkentavia kysymyksiä puolisosta/lapsista) 
 Onko teillä ystäviä? (/kavereita/tuttavia) 
 Keiden kanssa olette päivittäin tekemisissä? (/viikoittain) 
 Mikä on näiden kontaktien sisältö? 
 Kaipaatteko ihmiskontakteja enemmän vai enemmän omaa aikaa? 
 Saatteko tukea (esim. ongelmatilanteissa) muilta ihmisiltä? Keneltä? 
 Keitä kuului lapsuutenne perheeseen? (mahdollisia tarkentavia kysymyksiä) 
 Pidättekö heihin edelleen yhteyttä? 
 Kuulutteko kuuluvanne erityisesti johonkin ryhmään? 
 Mihin ryhmään koette kuuluvanne? 
 Mikä On tämän ryhmän merkitys teille? 
 
Työ 
 
 Missä olette ollut työssä? (kuinka kauan?) 
 Miksi olette vaihtanut / ette ole vaihtanut työpaikkaa? 
 Mikä on työssänne teille tärkeää? 
 Haluaisitteko edetä urallanne / oletteko tyytyväinen tämän hetkiseen asemaanne? 
 Mitä työ teille merkitsee? 
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Taloudellinen tilanne 
 
 Millainen on taloudellinen tilanteenne tällä hetkellä? 
 Miten tämän hetkiseen tilanteeseen on tultu? (taloudellisen tilanteen historia) 
 Mikä vaikuttaa tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseenne? 
 Mihin suuntaan taloudellinen tilanteenne on kehittymässä? 
 Mitä taloudellinen turvallisuus / raha teille merkitsee? 
 
Terveyskäyttäytyminen 
 
 Millainen terveydentilanne on omasta mielestänne? 
 Onko teillä jokin pitkäaikaissairaus? 
 Onko teillä jatkuva lääkitys? 
 Vaikuttaako tämä sairaus työkykyynne / päivittäiseen elämäänne? 
 Harrastatteko liikuntaa? Mitä liikuntaa ja kuinka usein? (tullut esille ehkä jo harrastuksissa) 
 Millaiset ruokailutottumukset teillä on? 
 Tupakoitteko ja kuinka paljon? Oletteko yrittänyt lopettaa tupakointia? 
 Käytättekö alkoholia ja kuinka paljon? Missä tilanteissa käytätte alkoholia? 
 Kuinka usein olette käynyt lääkärissä (esim. kahden viimeisimmän vuoden aikana)? 
 Miksi olette käynyt lääkärissä? 
 Millä tavoilla huomioitte terveyttänne jokapäiväisessä elämässänne? 
 
Arvot ja asenteet 
 
 Millaisia arvoja teille on lapsuudessa / nuoruudessa opetettu? 
 Mitä mieltä olette niistä asioista nyt? 
 Mitkä arvot ovat tällä hetkellä tärkeitä elämässänne? 
 Oletteko mukana poliittisessa, uskonnollisessa tai muussa aatteellisessa toiminnassa? 
 Miksi olette mukana tällaisessa toiminnassa? 
 Mitä asioita pidätte tärkeänä välittää tuleville sukupolville? 
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liite 4: pyyntö kirjallisen aineiston saamiseksi ja aineisto-otteiden käyttämiseksi, 
tutkimuksen toinen vaihe

 

 
 
Lahti 25.2.08 

 
 
 
Hyvä vastaanottaja 
 
 
Tein syksyllä 2005 ja keväällä 2006 haastattelut väitöskirjaani varten. Olitte yksi haastateltavistani. 
Väitöskirjatutkimukseni liittyy Turun yliopiston ”Terve Suomi” -tutkimukseen. Tarkoituksenani on 
selvittää, millaiset tekijät elämänhistoriassa ja tämänhetkisessä elämäntilanteessa vaikuttavat 30–
60-vuotiaiden suomalaisten elämänhallintaan ja selviytymiseen elämässä. 
 
Olen analysoinut haastattelut ja saanut alustavat tulokset. Nyt tulosten täydentämiseksi ja 
varmistamiseksi kerään lisäaineistoa. Lisäaineiston keräämisen teen kirjallisesti. Ohessa on liite, 
johon olen kirjoittanut aihealueita, joista toivon Teidän kirjoittavan.  
 
Saamani tekstit ovat jälleen ehdottoman luottamuksellisia. Henkilöllisyyttänne ei paljasteta 
ulkopuolisille missään vaiheessa tutkimusta. Saamani kirjoitukset hävitän tutkimuksen valmistuttua.  
 
Teen tutkimusta edelleen vanhempien tutkijoiden ohjauksessa. ”Terve Suomi” – tutkimusprojektin 
vastaava johtaja on Markku Koskenvuo Helsingin yliopistosta. Turun yliopistosta yhteyshenkilönä 
on mvs. professori Sakari Suominen. 
 
Jotta tutkimuksesta saataisiin parhaat mahdolliset tulokset, toivon mahdollisimman monen 
kirjoittavan. Mikäli olette käytettävissä tutkimuksen jatkoon, pyydän Teitä palauttamaan tekstin ja 
tutkimukseen suostumispaperin minulle oheisessa kirjekuoressa.  
 
 
Mikäli, ette halua osallistua tutkimuksen jatkoon, kiitän kuitenkin aiemmasta osallistumisestanne. 
 
 
 Ystävällisin terveisin 
 
 
Maija-Stiina Tuloisela-Rutanen 
Terveydenhuollon maisteri 
Filosofian tohtoritutkinnon opiskelija 
 
 
Markku Koskenvuo   Sakari Suominen 
Professori    Mvs professori 
Mannerheimintie 172, 4.krs  Lemminkäisenkatu 1 
PL41, 00014 Helsingin yliopisto  20014 Turun yliopisto 
    p. 02–3338426, 02–33381 
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Annan suostumukseni, että tuottamaani tekstiä saa käyttää Maija-Stiina Tuloisela-Rutasen tekemän 
väitöskirjan aineistona. Tekstit käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kirjoittajan 
henkilöllisyyttä ei paljasteta ulkopuolisille missään vaiheessa tutkimusta. Kirjoitukset hävitetään 
tutkimuksen valmistuttua. 
 
 
 
 
Päivämäärä ja allekirjoitus 
 
 
 
Nimen selvennys 
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TUTKIMUKSEN LISÄAINEISTON KERÄÄMINEN 
 
 
Lisäaineiston voi kirjoittaa tekstinkäsittelyllä tai käsin. Toivon, että kirjoitatte ajatuksenne 
kokonaisin lausein. Ranskalaisilla viivoilla tai yksittäisillä sanoilla vastaaminen vähentää 
analysoinnin luotettavuutta lisäten tulkinnanvaraisuutta. Oikeinkirjoituksella tai lauserakenteiden 
muodoilla ei ole merkitystä. Tärkeintä on ajatuksenne välittyminen minulle. 
 
Ette ehkä muista, mitä olen aiemmassa haastattelussa kysynyt tai mitä olette kysymyksiini 
vastannut. Tällä ei ole merkitystä, sillä tärkeintä on, mitä näihin kysymyksiin vastaatte. 
 
 
Tässä luettelo aihealueista, joista toivon Teidän kirjoittavan: 
 

- millaisissa tilanteissa tunnette iloa, mielihyvää ja tyytyväisyyttä 
- millaisissa tilanteissa tunnette kiukkua, ärtymystä ja tyytymättömyyttä 
  

 
- mitä asioita pidätte elämässänne haasteellisimpina aiemmissa elämänvaiheissa, tällä hetkellä 

ja tulevaisuudessa 
(Haasteellisuudella tarkoitetaan tässä erityistä ponnistelua tai paneutumista vaativaa asiaa.) 

 
 

- mitä asioita olette pitäneet ja pidätte elämässänne tavoittelemisen arvoisina  
 

 
- mikä merkitys toisilla ihmisillä on elämässänne 
- millaisia ihmissuhteita teillä on  
 

 
- mitä odotatte elämältänne tulevaisuudessa 
 

 
- mitä ominaisuuksianne mahdollisesti pidätte vahvuuksinanne ja mitä ominaisuuksianne 

heikkouksinanne 
 
 

- mitä muuta haluaisitte mahdollisesti kertoa 
 
 
 
 
 
Kiitos tutkimukseen osallistumisesta! 
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Lahti 25.2.2008 
 
 
 
 
Hyvä vastaanottaja 
 
 
 
Tein syksyllä 2005 ja keväällä 2006 haastattelut väitöskirjaani varten. Olitte yksi haastateltavistani. 
Väitöskirjatutkimukseni liittyy Turun yliopiston ”Terve Suomi”-tutkimukseen. Tarkoituksenani on 
selvittää, millaiset tekijät elämänhistoriassa ja tämänhetkisessä elämäntilanteessa vaikuttavat 30–
40- vuotiaiden suomalaisten elämänhallintaan ja selviytymiseen elämässä. 
 
Kirjoittamaani raporttia tulee olemaan olennainen osa tutkittavien antamista haastatteluista ja 
teksteistä poimimani suorat aineisto-otteet. Aineisto-otteita käytetään tuomaan tutkimukseen eläviä 
esimerkkejä tietystä ajatuskokonaisuudesta. Muun tekstin lisäksi aineisto-otteet antavat lukijalle 
mahdollisuuden arvioida tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten luotettavuutta. 
 
Aineisto-otteet ovat yleensä yhden-kahden lauseen mittaisia. Lainaukset muutetaan siten, että niissä 
olevista tiedoista ei voi päätellä haastateltavan henkilöllisyyttä (nimet, paikkakunnat yms. 
poistetaan). Lisäksi ylimääräiset täytesanat (tota, noin yms.) poistetaan. 
 
 
Pyydän ystävällisesti palauttamaan alla olevan lomakkeen oheisessa kirjekuoressa. 
 
 
 
 
 
Anna tohtoriopiskelija Maija-Stiina Tuloisela-Rutaselle luvan käyttää väitöskirjassaan aineisto-
otteita tuottamastani tutkimusmateriaalista. 
 
 
 
kyllä  ___________ 
 
 
ei     ____________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Päivämäärä ja allekirjoitus 
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liite 5: haastattelupyyntö, tutkimuksen kolmas vaihe

 

 
Lahti 26.8.2008 
   

Hyvä vastaanottaja 
 
Teen väitöskirjaa Turun yliopiston Kansanterveystieteen osastolle. Väitöskirjatutkimukseni 
tarkoituksena on selvittää, millaiset tekijät elämänhistoriassa ja tämän hetkisessä elämäntilanteessa 
vaikuttavat 30–60 –vuotiaiden suomalaisten elämänhallintaan ja selviytymiseen elämässä. 
 
Väitöskirjatutkimukseni liittyy Turun yliopiston ”Terve Suomi” -tutkimukseen (”Terveys, 
hyvinvointi ja ihmissuhteet Suomessa”), johon Te, hyvä vastaanottaja, olette vastannut vuosina 
1998 ja 2003. Tämän vuoksi lähestyn teitä pyynnöllä osallistua haastattelututkimuksena 
toteutettavaan tutkimukseen. Pyrin haastatteluilla saamaan tarkennettua ja laajempaa tietoa ”Terve 
Suomi” – kyselylomakkeilla kerätyn tiedon rinnalle. Haastattelun tulosta suhteutetaan lomakkeella 
mitattuun elämänhallintaan (koherenssin tunne). Haastateltavien joukko on valittu ”Terve Suomi” – 
tutkimukseen vastanneista satunnaisesti.  
 
Haastattelun kesto on noin yhdestä kahteen tuntiin. Haastattelutilanne on tarkoitus nauhoittaa ja 
siirtää paperille myöhemmin nauhalta. 
 
Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia: haastateltavien henkilöllisyyttä ei paljasteta 
ulkopuolisille missään tutkimuksen vaiheessa. Nauhat ja paperille kirjoitetut haastattelut hävitetään 
tutkimuksen valmistuttua. Teidän on missä tahansa vaiheessa tutkimusta mahdollisuus kieltää 
antamienne tietojen käyttö tutkimuksessa. 
 
Teen työni vanhempien tutkijoiden ohjauksessa. ”Terve Suomi” – projektin vastaava johtaja on 
professori Markku Koskenvuo. Turun yliopistolta yhteyshenkilönä on professori (mvs.) Sakari 
Suominen. 
 
Mikäli olette käytettävissä haastattelututkimukseeni, pyydän Teitä palauttamaan oheisen lomakkeen 
täytettynä. Otan yhteyttä Teihin kuukauden sisällä vastauksen saatuani haastatteluajan sopimiseksi. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Maija-Stiina Tuloisela-Rutanen 
Terveydenhuollon maisteri 
Filosofian tohtoritutkinnon opiskelija 
Turun yliopisto, kansanterveystieteen osasto 
Lemminkäisenkatu 1 
20014 Turun yliopisto 
p. 044–7132224 
 
 
Markku Koskenvuo   Sakari Suominen 
Professori    Professori (mvs) 
Mannerheimintie 172, 4.krs  Lemminkäisenkatu 1 
PL41, 00014 Helsingin yliopisto  20014 Turun yliopisto 
    p. 02–3338426, 02–33381 
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Annan suostumukseni Maija-Stiina Tuloisela-Rutasen tekemään ”Terve Suomi” – tutkimukseen 
liittyvään haastatteluun ja yhteydenottoon: 
 
 
 
 
 
Päiväys ja nimi 
 
 
 
Osoite 
 
 
 
Puhelinnumero ja kellonaika, jolloin parhaiten tavoittaa 
 
 
 
Sähköpostiosoite, jos haluatte käyttää sitä ensisijaisesti yhteydenottovälineenä 
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Lahti 10.11.08 
 
 
 
 
Hyvä haastateltava 
 
 
Kirjoittamaani tutkimusraporttia(väitöskirjaani) tulee olemaan olennainen osa tutkittavien antamista 
haastatteluista ja teksteistä poimimani suorat aineisto-otteet. Aineisto-otteita käytetään tuomaan 
tutkimukseen eläviä esimerkkejä tietystä ajatuskokonaisuudesta. Muun tekstin lisäksi aineisto-otteet 
antavat lukijalle mahdollisuuden arvioida tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten luotettavuutta. 
 
Aineisto-otteet ovat yleensä yhden-kolmen lauseen mittaisia. Lainaukset muutetaan siten, että niissä 
olevista tiedoista ei voi päätellä haastateltavan henkilöllisyyttä (nimet, paikkakunnat yms. 
poistetaan). Lisäksi ylimääräiset täytesanat (tota, noin yms.) poistetaan. 
 
 
Mikäli suostutte aineisto-otteiden käyttöön, allekirjoittakaa oheinen suostumus. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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liite 6: kuviot otannasta ja kadosta

 

 
 
 
 
Otos Kato 
60 46 
14   1 
13  
 
Kuvio 1. Ensimmäisen vaiheen ensimmäinen otanta ja kato. 
 
Otos Kato 
60 43 
17   
14  
 
Kuvio 2. Ensimmäisen vaiheen toinen otanta ja kato. 
 
Otos Kato 
27 18 
  9  
 
 
Kuvio 3. Toisen vaiheen otanta ja kato. 
 
 
Otos Kato 
40 33 
  7    
 
 
Kuvio 4. Kolmannen vaiheen otanta ja kato. 
 
 
 

3
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