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Tämä on kasvatuspsykologian pro gradu – tutkielma aiheesta ”Masennus miesten kokemana”. Työn 

tavoitteena on kuvailla ja ymmärtää miesten kokemaa masennusta. Tieteenteoreettisilta lähtökohdiltaan työ 

kuuluu rekonstruktiiviseen psykologiaan, tarkemmin sanottuna fenomenologiseen psykologiaan. 

Tutkimuksen taustalla on holistinen ihmiskäsitys. Holistisessa ihmiskäsityksessä ihmisen olemassaolon 

perusmuodot ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Työn tutkimusongelma on seuraava: ”Onko 

miesten kokemassa masennuksessa jotain yhteistä?” 

 

Tutkimuksen aineistona on toimittaja Kari Saarisen teos ”Masennustarinoita”. Teoksessa kahdeksan miestä 

kertoo oman tarinansa elämästään ja masennuksesta. Kari Saarinen on haastatellut näitä miehiä, kirjoittanut 

heidän tarinansa puhtaaksi ja sen jälkeen vielä hyväksyttänyt tarinat miehillä. Tähän työhön on valittu neljän 

eri miehen tarinat. Merkittävin valintaperuste näiden tarinoiden valitsemiselle oli se, että näissä tarinoissa 

kuvaillaan masennusta selkeimmin ja kaikilla tarinoiden henkilöillä on diagnosoitu masennus.  

 

Aineiston analysoinnissa on käytetty fenomenologisen psykologian analyysimenetelmää. Käytännössä 

menetelmä toimii niin, että ensin perehdytään tutkimusaineistoon. Tämän jälkeen aineistosta pyritään 

löytämään merkitysyksiköt, muutetaan ne tutkijan kielelle ja sitten muodostetaan keskeiset sisältöalueet ja 

siirretään merkitysyksiköt siältöalueisiin. Tämän jälkeen muodostetaan sisältöalueista riippumattomat 

yksilökohtaiset merkitysverkostot.  

 

Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamisen jälkeen muodostetaan yleinen merkitysverkosto/-

verkostot. Tässä vaiheessa yksilökohtaiset merkitysverkostot mielletään ehdotelmiksi yleisestä tiedosta. 

Yksilökohtaisista merkitysverkostoista erotetaan merkityssuhteet toisistaan ja muutetaan ne merkityssuhde-

ehdotelmiksi. Tämän jälkeen muodostetaan sisältöalueet ja sijoitetaan muodostetut merkityssuhde-

ehdotelmat sisältöalueisiin. Sisältöalueiden pohjalta muodostetaan ehdotelmat yleisiksi merkitysverkostoiksi. 

Viimeiseksi tässä vaiheessa muodostetaan yleinen merkitysverkosto/yleiset merkitysverkostot. Tämän jälkeen 

seuraa vielä tutkittavan ilmiön ymmärtäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työssä vertaillaan 

muodostettuja yleisiä merkitysverkostoja muuhun tutkimustietoon. 

 

Yleisistä merkitysverkostoista nousi esiin kuusi merkitystihentymää, jotka ovat seuraavat: masentuneen 

kokemus lapsuudesta, masentuneen kokemus itsestä, masentuneen suhtautuminen työhön, masentuneen 

kokemat menetykset, kokemus masennuksesta ja siihen liittyvistä oireista ja masennus ja henkinen kasvu.  

 

Työn luotettavuutta on pyritty lisäämään sillä, että jokainen analyysivaihe on kirjoitettu auki ja 

analyysivaiheista esitetään joitakin esimerkkejä. Lisäksi tutkimusmetodi ja tutkimuksen taustalla oleva 

ihmiskuva on kuvailtu tarkasti ja ne sopivat hyvin ihmisen kokemuksen tutkimukseen. Tutkimuksen tulokset 

ovat yleistettävissä kaikkien niiden henkilöiden kesken, joiden tarinat liittyvät samaan yleiseen 

merkitysverkostoon. 

Asiasanat Fenomenologia, henkinen kasvu, kokemukset, masennus,  miehet, mielenterveys, 

psykoanalyyttiset teoriat, psyykkinen kuormittavuus, väsymys     
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1. JOHDANTO 

 

Tämä on kasvatuspsykologian pro gradu – tutkielma, jonka aihepiirinä on miesten ko-

kema masennus. Tämän pääluvun tarkoituksena on johdattaa lukijaa työn aiheeseen, 

kuvailla työn rakenne, kertoa aiemmista masennuksesta tehdyistä tutkimuksista ja mää-

ritellä, mitä masennus on ja miten sitä lähestytään lääketieteessä ja toisaalta psykoana-

lyyttisessa psykologiassa. Lisäksi johdannossa käsittelen miehen elämänkulkua ja sitä, 

mitä on olla mies tänä päivänä.  

 

1.1 Aiheen valinta ja työn rakenne 

 

Tarkasteltaessa ihmisten sairastamista ja psyykkistä oireilua viime vuosikymmenten 

ajalta huomataan, että masennuksesta on tullut kansantauti. Sosiaali- ja terveysministe-

riön selvityksen (Mielenterveyden häiriöt työkyvyttömyyseläkkeen syynä, 2005) mu-

kaan selvästi yleisin diagnoosi mielenterveydellisistä syistä eläkkeelle jääneillä on ma-

sennus. Tarkasteltaessa vuotta 2003, yksityisellä sektorilla noin puolet mielenterveydel-

lisistä syistä alkaneista ennenaikaisista eläkkeistä johtui masennuksesta. (Myllärniemi, 

2009, s. 13.) 

Aikuisväestöstä vakavaa masennusta sairastaa arviolta noin 200 000 suomalaista, joka 

tarkoittaa viittä prosenttia koko aikuisväestöstä. Depressio aiheuttaa yhteiskunnalle suu-

ria kustannuksia, sillä on arvioitu, että depressiivisen henkilön toimintakyvyn lasku ai-

heuttaa yhden tehokkaan työpäivän menetyksen viikossa henkilöä kohden eli käytän-

nössä tällainen henkilö tekee tehokkaasti töitä vain neljän päivän ajan viikossa. Tämän 

yksinään arvioidaan Suomessa tarkoittavan 500 miljoonan euron menetystä vuodessa. 

(m.t., s. 15.) 

Masennus on tänä päivänä hyvin ajankohtainen aihe ja kasvatuspsykologian opiskelija-

na haluan ymmärtää, mistä masennuksessa on kyse ja miten masentuneet ihmiset koke-

vat masennuksensa. Masennukseen sairastuminen on suuri henkinen taakka sekä sairas-

tuneelle että hänen lähipiirilleen. Lisäksi masennus ja sen hoito aiheuttavat suuret kus-

tannukset yhteiskunnalle. Masennusta voisi helposti tarkastella tilastojen valossa ja las-
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kea masennuksen kustannuksia yhteiskunnalle tai vaikka tarkastella sairaseläkkeelle 

jääneiden määriä ja määrän nousua. Itse kuitenkin valitsen kvalitatiivisen tutkimusot-

teen ja lähestyn aihetta ymmärtävän psykologian ja tarkemmin ottaen fenomenologisen 

psykologian kautta. Tämän tutkielman aineistona on kahdeksan miehen kirjoittamat 

tarinat omasta masennuksesta. Tarkoitukseni on perehtyä huolellisesti näihin tarinoihin 

ja tutkia, miten nämä miehet kokevat masennuksensa ja onko heidän kokemassaan ma-

sennuksessa jotain yhteistä.  

Halusin keskittyä työssäni nimenomaan miesten kokemaan masennukseen, koska us-

kon, että pystyn miehenä mahdollisesti paremmin ymmärtämään heidän kokemuksiaan 

masennuksesta. Miesten masennuksesta ei mielestäni puhuta tarpeeksi, vaikka se onkin 

suuri ongelma. Olen kaveripiirissäni kohdannut masennusta ja myös tämän takia koen 

aiheen tärkeäksi. Useimmissa tutkimusaineistoni tarinoissa miehet kertovat, kuinka he 

viimeiseen asti yrittivät selviytyä masennuksensa kanssa ilman apua, eivätkä he puhu-

neet ongelmastaan. Osa heistä asetti itselleen liian kovia tavoitteita ja halusi näyttää 

muille, että menestyy. Pohdintaosiossa tarkoitukseni on pohtia miesten masennusten 

syitä ja sitä, miksi miehet eivät yleensä puhu ongelmistaan. Lisäksi on mielestäni tärke-

ää miettiä, miten miesten masennusta voitaisiin ehkäistä. 

Mielestäni on tärkeää kuunnella yksilön ääntä ja omia kokemuksia masennuksesta. 

Pelkkä tilastotietojen esittäminen aiheesta ei riitä, vaikka sekin on tärkeää. Toivon, että 

tämä työ herättää lukijoissa ajatuksia ja lisää ymmärrystä kyseisestä aihepiiristä. Ma-

sennus on tänä päivänä suuri ongelma ja mielestäni sitä on syytä tutkia erilaisten lähes-

tymistapojen ja tutkimuksellisten orientaatioiden kautta.  

Työn rakenne on seuraavanlainen. Aiheen valinnan ja työn rakenteen esittelyn jälkeen 

kerron aiemmista tutkimuksista, joita masennuksesta on tehty. Johdannossa esittelen 

myös, miten masennus nähdään psykologiassa ja toisaalta lääketieteessä. Johdannon 

viimeisessä alaluvussa käsittelen miehen elämänkulkua.  Toisessa pääluvussa esittelen 

työn tieteenteoreettisia lähtökohdat ja metodologian. Tämä luku on jaettu kolmeen ala-

lukuun, joista ensimmäisessä kerron työn tieteenteoreettisista lähtökohdista ja toisessa 

fenomenologisesta filosofiasta ja psykologiasta. Kolmannessa alaluvussa käsittelen työn 

ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä. Kolmannessa pääluvussa esittelen tutkimus-

asetelman ja määrittelen tutkimuskysymykset. Neljännessä pääluvussa kerron tarkem-

min tutkimusaineistostani ja aineiston analysoinnista. Tämän jälkeen, viidennessä pää-
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luvussa esittelen fenomenologisen analyysin tuloksia. Ensimmäisessä alaluvussa esitte-

len muodostamani yksilökohtaiset merkitysverkostot ja toisessa alaluvussa yleiset mer-

kitysverkostot. Kuudennessa pääluvussa tarkastelen saamiani tutkimustuloksia teoreetti-

sesti ja vertailen niitä muihin tutkimuksiin. Viimeisessä, seitsemännessä pääluvussa 

pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja lopuksi olen kirjoittanut tutkielmaan liittyvää 

omaa pohdintaa. 

Erityistieteissä tutkimukseen kuuluu sekä teoreettinen että empiirinen osa. Fenomenolo-

gisessa tutkimuksessa olennaista on, että empiirinen osa on erillään teoreettisesta ym-

märtämisestä. Tutkimuksen alussa olevien teoreettisten lukujen tehtävänä on käsitellä 

tutkimukselle suuntaa antavia kysymyksiä, kuten tieteenteoreettisia lähtökohtia, ihmisen 

perusolemusta ja kokemuksen rakennetta. (Perttula, 2005, s. 133–134.) Fenomenologi-

sessa tutkimuksessa on olennaista, että empiirinen ja teoreettinen osa ovat erillään. Fe-

nomenologista tutkimusta tehtäessä tutkijalle ei saisi muodostua ennakko-oletuksia tut-

kittavasta ilmiöstä. Tutkijan täytyy tutkimusta tehdessä omaksua fenomenologinen 

asenne, joka tarkoittaa sitä, että tutkijan täytyy yrittää havainnoida asioita kuin kohtaisi 

ne ensimmäistä kertaa, ilman ennakko-oletuksia. (Esim. Perttula, 1995.) 

 

1.2 Aiempia tutkimuksia 

 

Masennusta on tutkittu paljon ja eri näkökulmista. Esittelen tässä alaluvussa kolme eri 

tutkimusta, joista jokaisessa on tutkittu jostakin näkökulmasta masentuneiden kokemuk-

sia. Ensimmäiseksi esittelen Marjo Romakkaniemen väitöskirjatutkimusta, jossa on tut-

kittu masentuneiden kokemuksia masennuksesta ja siitä kuntoutumisesta. Tämän jäl-

keen esittelen Jukka Tontin väitöskirjan päätuloksia masennuksen koetuista syytekijöis-

tä. Kolmanneksi esittelen Marianne Enäkosken väitöskirjan, jossa hän käsittelee masen-

tuneiden kokemuksia masennuksesta ja masennuslääkkeistä. Halusin esitellä juuri nämä 

kolme tutkimusta, koska niissä on tutkittu masentuneiden omia kokemuksia masennuk-

sesta, kuten myös omassa työssäni on tarkoitus.  
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1.2.1 Kokemuksia masennuksesta ja siitä kuntoutumisesta 

 

Marjo Romakkaniemi tutkii väitöskirjassaan masennusta ja siitä kuntoutumista. Halusin 

esitellä juuri hänen väitöskirjansa, koska hän tutkii siinä masentuneiden kokemuksia 

masennuksestaan ja siitä kuntoutumisesta ja koska suurin osa tutkimukseen osallistu-

neista oli miehiä. Lisäksi hänen tutkimuksensa tieteenteoreettiset lähtökohdat ovat sa-

mantyyppiset kuin minun työssäni. Romakkaniemen tutkimusaineiston muodosti 14 

miehen ja viiden naisen haastattelut. Kaikilla heistä oli diagnosoitu masennus. Iältään 

nämä henkilöt olivat 30–63-vuotiaita. Osa heistä kykeni käymään töissä, osa oli sairaus-

lomalla, kuntoutustuella tai eläkkeellä. (Romakkaniemi, 2011, s. 3.) 

Väitöskirjansa empiirisessä osiossa Romakkaniemi kuvailee ensiksi masentuneiden ko-

kemuksia masennuksestaan. Hän toteaa, että masennuksen vaikeimmissa vaiheissa 

haastateltujen toiminta yksipuolistui ja heidän asioilleen antamat merkitykset muuttui-

vat. Masentuneet kokivat pahimmassa tilanteessa masennuksen vallanneen kokonaan 

mielen ja selviytyminen arkirutiineista oli vaikeaa. He myös kokivat, että mikään ei 

kiinnostanut, eikä mistään tullut mitään. Haastatteluista ilmenee selvästi myös se, kuin-

ka haastateltavat kokivat elämänsä ja myös oman itsensä muuttuneen erilaiseksi, jopa 

käsittämättömäksi. Myös sosiaalinen kanssakäyminen ihmisten kanssa oli vaikeaa. 

Yleistä oli myös kokemus fyysisistä oireista, kuten väsymyksestä, vapinasta tai erilaisis-

ta kivuista. Masentuneet olivat huolissaan siitä, mitä omassa kehossa oli tapahtumassa 

ja osa heistä kävi erilaisissa lääkärin tekemissä testeissä, koska he epäilivät jotain fyy-

sistä sairautta. (m.t., s. 96–99.)   

Masentuneet kokivat virallisen diagnoosin varmistumisen ristiriitaisesti. Osa heistä oli 

tyytyväisiä ja helpottuneita siitä, että he saivat sairaudelleen nimen. Jotkut taas kokivat 

diagnoosin yllättävänä tai ikävänä asiana, sillä he eivät olleet ajatelleet, että he olisivat 

masentuneita. Kaikilla masentuneille ei ollut diagnoosin saamisen aikaan tietämystä, 

mitä masennus on ja diagnoosin saatuaan osa heistä ajatteli ensimmäiseksi olevansa 

”hulluja” ja joutuvansa ”hullujen huoneelle”.  (m.t., s. 107–108.) 

Masentuneiden hoitoon hakeutuminen kesti yleensä kauan ja sinne mentiin vasta, kun 

koettiin, että ”nyt on pakko tehdä jotain”. Hoidon aloittaminen merkitsi monille pysäh-

tymistä ja uudelle areenalle astumista. Ennen hoitoon menemistä monet masentuneet 

kertoivat, etteivät osanneet yhdistää oireita masennukseen. He yrittivät hallita oireitaan 
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omilla keinoillaan, mikä kävi lopulta mahdottomaksi. Ensimmäisistä hoitokokemuksista 

monilla oli jäänyt positiivinen kuva, koska he usein ensimmäistä kertaa pystyivät ker-

tomaan siellä omista ongelmistaan. Haastateltavat kokivat yleensä keskustelun tera-

peutin kanssa helpottavana ja he uskalsivat kertoa terapeutille asioistaan vapaammin 

kuin esimerkiksi läheisille ihmisilleen.  (m.t., s. 126–137.) Tässä oli ensimmäinen esi-

merkki siitä, miten masennusta on tutkittu. Teos on kohtalaisen laaja, eikä tarkoitukseni 

ollut kokonaan esitellä sitä, vaan lähinnä kertoa tutkimuksen päätuloksista. 

 

1.2.2 Masentuneiden antamat syyselitykset masennukselleen 

 

Toinen tutkimus, jonka haluan esitellä, on Jukka Tontin väitöskirja, jossa hän tutkii ma-

sentuneiden masennukselleen antamia syyselityksiä eli toisin sanoen sitä, mistä masen-

tuneet kokevat masennuksensa johtuvan. Tontin väitöskirja on mielenkiintoinen, sillä 

tällainen kysymyksen asettelu masennuksen tutkimuksissa on poikkeuksellinen. Tontin 

väitöskirjan tutkimusaineistona ovat Psykoterapiaprojektin videoidut haastatteluaineis-

tot, joissa psykiatri tai psykologi haastattelee masentunutta hänen oireistaan, mennei-

syydestään ja nykyisestä elämäntilanteestaan. Psykoterapiaprojekti on Kansaneläkelai-

toksen rahoittama tutkimus psykoterapioiden tuloksellisuudesta. Tutkittavat henkilöt 

ovat 20–45-vuotiaita ja he kaikki kärsivät masennuksesta ja osa myös ahdistuksesta. 

Näiden henkilöiden oireet olivat kestäneet vähintään vuoden ja ne täyttivät Kelan kun-

toutuskriteerit eli henkilöiden työkyky oli heikentynyt tai uhattuna. (Tontti, 2000, s. 6, 

38–40.) 

Tontin mukaan masentuneet antoivat masennukselleen erilaisia syyselityksiä. Ensim-

mäisen syyselitysryhmän muodostaa ”menneen kasauma”, johon tarkemmin ottaen kuu-

luu sukutaakka ja lapsuuden perhe. Sukutaakalla viitataan esimerkiksi suvussa vallin-

neeseen kovaan työnteon kulttuuriin ja suorittamiseen, suvun kasvatuskulttuuriin, us-

konnolliseen taustaan ja koulutusmallien puuttumiseen. Haastateltavat kertoivat myös 

lapsuuden perheeseen liittyviä asioita, joiden näkivät olevan masennuksen taustalla. Osa 

haastateltavista puhui perheen ilmapiirin tukahduttavuudesta ja toiset perheen ja lapsuu-

den rikkinäisyydestä ja hajanaisuudesta. Osa haastateltavista koki myös vanhempien 

välisellä suhteella olleen merkitystä. (m.t., s. 55,59.) 
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Masennuksen taustalla koettiin olevan myös kehoon liittyviä asioita, kuten erilaiset fyy-

siset kivut ja säryt, vilkas aineenvaihdunta sekä ylipaino. Masennusta selitettiin myös 

luonteen vaikeudelle. Jokin persoonallisuuden piirre nähtiin masennuksen taustalla. 

Näiden lisäksi haastateltavat antoivat emotionaalisia selityksiä masennukselleen. Osa 

haastateltavista koki olevansa kyvytön tuntemaan tunteita ja osa koki negatiivisten tun-

teiden, kuten pelon, ottaneen ylivallan hänestä. Viimeisenä syyselityksenä tässä ryh-

mässä oli ajatusten umpikujat eli osa haastateltavista koki negatiivisten ajatustensa ole-

van usein mielessä, eivätkä ne edenneet mihinkään. (m.t., s. 68–81.) 

Edellä esiteltyjen selitysten lisäksi Tontin mukaan masennuksen syyksi koettiin lähei-

siin ihmissuhteisiin liittyviä asioita, työolosuhteet ja vieraantuneisuus. Vieraantuneisuu-

della tarkoitetaan tässä esimerkiksi syrjäytymistä. Esimerkiksi yhteiskunnallisten teki-

jöiden koettiin aiheuttavan syrjäytymistä, joka johti masennukseen. (m.t., s. 

86,91,95,97.) Tontin väitöskirjassa masentuneiden ääni saadaan hyvin kuuluviin ja oli 

mielenkiintoista lukea masentuneiden itsensä antamia syyselityksiä masennukselleen. 

Masennuksen taustalla koettiin olevan monia erilaisia syytekijöitä. Toinen asia on tie-

tysti se, miten hyvin nämä syyselitykset pitävät paikkaansa.  

 

1.2.3 Kokemuksia masennuksesta ja masennuslääkkeistä 

 

Marianne Enäkoski tutkii väitöskirjassaan masennuslääkkeitä käyttävien kokemuksia 

masennuksesta ja masennuslääkkeistä. Tutkimukseen on osallistunut 20 masennuslääk-

keitä käyttävää henkilöä, joita Enäkoski on haastatellut. Enäkoski korostaa väitöskirjan-

sa tiivistelmässä sitä, että lääketieteellisillä hoitomuodoilla ei kyetä vastaamaan masen-

tuneiden ihmisten tarpeisiin. Masennuksen oireiden hoitamisen sijasta tulisi keskittyä 

ymmärtämään masennusta ja sen seurauksia ihmisten arkeen. Masennuslääkkeiden ei 

koeta lisäävän ihmisen itseymmärrystä tai parantavan itsetuntoa, eivätkä masennuslääk-

keet myöskään palauta elämänhallinnan tunnetta. (Enäkoski, 2002, s. 3.) 

Enäkosken haastattelemat henkilöt kuvailivat masennukseensa liittyvän monia kielteisiä 

tunnekokemuksia, kuten pelkoa, syyllisyyttä, eristäytyneisyyttä ja vihan ja surun tuntei-

ta. Keskeisenä kokemuksena oli kokemus alentuneesta mielialasta. Masentuneet kertoi-

vat, miten mielihyvän kokemus oli kadonnut heidän elämästään. Tärkeimmät ihmiset-
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kään eivät tuntuneet masennuksessa enää niin tärkeiltä eikä ulkomaailman tapahtumilla 

ollut merkitystä. Masennuksesta toipumisen koettiin olevan haastavaa, sillä pientä edis-

tystä seurasi usein takaisku ja uusi romahdus. Masentuneet eivät kokeneet elämänsä 

etenevän mihinkään. Masennuksen lisäksi monet heistä kokivat ahdistuksen tunteita. 

(m.t., s. 109.) En tässä alaluvussa esittele enempää masentuneiden kokemuksia masen-

nuksestaan, vaan haluan keskittyä heidän kokemuksiinsa masennuslääkkeistä. 

Useat masentuneet kokivat, että masennuslääkkeet tasoittivat mielialojen vaihteluja. He 

kokivat lääkkeiden rauhoittavan ja niiden avulla pelot pysyivät kurissa ja olo tasaisena. 

Masennuslääkkeiden ei sen sijaan koettu lisäävän onnellisuuden tunnetta, eikä se pysty-

nyt hävittämään negatiivisia tuntemuksia tai itsetuhoisia ajatuksia. Masennuslääkkeiden 

koettiin alkavan vaikuttaa vasta noin kuukauden käytön jälkeen. (m.t., s. 109.)  

Masennuslääkkeillä koettiin olevan positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia. Jotkut lääk-

keiden käyttäjät kokivat lääkkeiden parantavan muistia ja keskittymiskykyä. Negatiivi-

sina vaikutuksina jotkut masennuslääkkeiden käyttäjät sanoivat, että he olivat kokeneet 

tajunnan hämärtyneen lääkkeiden takia ja olleensa huumattuina. (m.t., s. 111–112.) Mo-

net masennuslääkkeiden käyttäjät olivat pettyneet lääkkeiden vaikutukseen, koska sen 

avulla ei kyettykään hallitsemaan mielialoja ja itseä. Päinvastoin masennuslääkkeiden 

koettiin hallitsevan itseä ja niiden käyttöä jopa pelättiin. Monet masennuslääkkeitä käyt-

tävät kokivat lääkkeen ottamisen ikävänä muistutuksena omasta häiriintyneestä tilasta. 

Masennuslääkityksen ei koettu parantavan itsetuntoa, mutta sen koettiin helpottavan 

terapiaan menemistä ja sen onnistumista. Masennuslääkkeiden käyttäjät suhtautuivat 

lääkkeisiin usein kielteisesti, eikä niihin haluttu turvautua kuin suurimmassa hädässä. 

Osa masennuslääkkeiden käyttäjistä oli kuitenkin toista mieltä, sillä he kokivat lääkkeen 

olevan luonnollinen osa masennuksen hoitoa ja niiden koettiin parantavan esimerkiksi 

keskittymiskykyä ja tekevän olon siedettävämmäksi. Lisäksi osa käyttäjistä koki lääk-

keiden vähentäneen voimattomuuden ja uupumuksen kokemuksia ja palauttaneen toi-

mintatarmoa ja reagointikykyä. Tiettyjen masennuslääkkeiden koettiin myös helpotta-

neen esimerkiksi unihäiriöitä tai sydämen rytmihäiriöitä. (m.t., s. 118,125, 128,144.) 

Näiden kolmen edellä esitellyn tutkimuksen on tarkoitus havainnollistaa lukijalle sitä, 

miten masentuneiden kokemuksia on esimerkiksi tutkittu ja johdattaa lukijaa aiheen 

pariin.  
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Edellä esiteltyjen tutkimusten mukaan masentuneen ihmisen mieliala on alentunut. Ma-

sennus vaikeuttaa arkirutiineista selviytymistä ja sosiaalinen kanssakäyminen vaikeu-

tuu. Masentuneet kokivat monesti myös fyysisiä oireita kuten väsymystä tai vapinaa. 

Masennuksen aikana oma elämä saatettiin kokea käsittämättömäksi. Masentuneet koki-

vat masennuksensa johtuvan esimerkiksi ongelmista lapsuuden perheessä, fyysisistä 

kivuista, vaikeasta luonteesta, jatkuvasta negatiivisesta ajattelusta tai syrjäytymisestä. 

Masennuslääkkeisiin masentuneet suhtautuivat ristiriitaisesti. Osa lääkkeiden käyttäjistä 

koki lääkkeiden tasoittavan mielialoja ja rauhoittavan. Toiset taas kokivat masennus-

lääkkeiden olevan huumaavia, eikä niiden koettu tasoittavan mielialoja. Näiden kolmen 

tutkimuksen tuloksissa ilmeni osin samoja asioita kuin omassa tutkimuksessani. Lähim-

pänä omaa tutkimustani on Marjo Romakkaniemen väitöskirja masennuksesta ja siitä 

kuntoutumisesta, koska siinä tutkitaan pääasiassa miesten kokemuksia masennuksesta ja 

siitä kuntoutumisesta. 

 

1.3 Masennus 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen masennusta ensin lääketieteellisestä näkökulmasta ja sitten 

psykoanalyyttisen psykologian näkökulmasta. Näiden näkökulmien välillä esiintyy ero-

ja niin masennuksen syiden kuin hoitomuotojenkin suhteen.  

 

1.3.1 Lääketieteellinen näkökulma masennukseen 

 

Masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö ovat molemmat mielialahäiriöitä, joista 

kummastakin voidaan erottaa useita erilaisia taudinkuvia. Mielialahäiriöissä perusoiree-

na on mielialan muutos, joka ilmenee joko haltioitumisena tai masennuksena. Yleensä 

muutosta tapahtuu myös toiminnallisuuden tasossa. Tässä alaluvussa keskitytään ma-

sennuksen taudinkuvaan ja sen taustatekijöihin. (Räsänen, 2004, s. 218.) 

Eila Räsäsen mukaan masennus on lähes kaikkia ihmisiä ainakin jossakin elämänvai-

heessa kohtaava tunnetila. Masennus on psykobiologinen perusreaktio, jota voi esiintyä 

läpi koko elämän. Masennuksen pääoireita ovat masentunut mieliala ja kyvyttömyys 
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tuntea mielenkiintoa ja mielihyvää. Masentunut on kyvytön nauttimaan elämästään ja 

hän on voimaton ja väsynyt. Muita oireita masennuksessa voivat olla keskittymiskyvyn 

heikkeneminen, syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet ja itsetunnon väheneminen. Ma-

sentuneilla on pessimistinen kuva tulevaisuudestaan ja heillä saattaa esiintyä itsetuhoista 

käytöstä tai itsemurha-ajatuksia. Myös unihäiriöt ja huonontunut ruokahalu liittyvät 

masennukseen. (m.t., s. 218–219.) 

ICD-10-tautiluokituksessa masennus on jaettu lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan ma-

sennukseen. Lievässä masennuksessa henkilöllä ilmenee ainakin kahta pääoiretta sekä 

ainakin kahta muuta oiretta. Lievä masennus kestää vähintään kaksi viikkoa ja se vai-

kuttaa jonkin verran henkilön jokapäiväiseen elämään. Keskivaikeassa masennuksessa 

edellisessä kappaleessa lueteltuja oireita on enemmän ja se haittaa jo huomattavasti 

henkilön elämää. Vaikeassa masennuksessa voi ilmetä myös psykoottisia oireita, kuten 

harhaluuloja ja aistiharhoja. Minimikesto on kaksi viikkoa. Vaikeaan masennukseen 

liittyy kaikki kolme masennuksen pääoiretta ja useita muita oireita. (m.t., s. 219.) 

Masennuksen yhteydessä esiintyy usein myös muita häiriöitä, kuten tarkkaavuus-, ah-

distus ja käytöshäiriöitä. Masennusta esiintyy usein myös erilaisten pitkäaikaissairauk-

sien yhteydessä, kuten astman tai diabeteksen. Masennuksen taustalla nähdään olevan 

neurobiologisia, geneettisiä, psykologisia sekä sosiaalisia tekijöitä. Neurobiologisina 

tekijöinä nähdään esimerkiksi aivojen välittäjäainesysteemeissä todetut häiriöt. Tarkem-

paa huomiota on kiinnitetty noradrenaliinin ja serotoniinin merkitykseen. Geneettisistä 

tekijöistä masennuksen taustalla tiedetään se, että masentuneiden vanhempien lapsilla 

on normaalia enemmän affektiivisia häiriöitä. Mitään tiettyä masennukseen liittyvää 

geeniä ei ole pystytty osoittamaan. Psykologisilla tekijöillä viitataan esimerkiksi erilai-

siin menetyksiin, joita on joutunut elämässään kokemaan. Myös sosiaalisten verkostojen 

puuttuminen tai niistä saatu heikko tuki ovat masennuksen taustalla olevia riskitekijöitä. 

(m.t., s. 222–223.) 

Masennustilan hoitoon on olemassa erilaisia keinoja. Eräs hoitomuoto on sähköstimu-

laatiohoito, jota käytetään erityisesti psykoottisille tai itsemurhaa hautoville potilaille. 

Sähköstimulaatiohoitoa voidaan antaa joko toiselle puolelle päätä tai molemmilta puo-

lilta. Yleensä hoitokertoja on kymmenen ja tämän jälkeen potilaalle määrätään masen-

nuslääkkeitä. Psykiatrian erikoislääkäri Hannu Naukkarinen toteaa, että jos masennusti-

laa laukaisevina tai ylläpitävinä tekijöinä on vaikeuksia eri elämäntilanteissa, täytyy 
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potilas ohjata myös psykoterapiaan. Psykoterapiasta on olemassa erilaisia menetelmiä, 

kuten interpersonalista psykoterapiaa, kognitiivista terapiaa tai käyttäytymisterapiaa. 

(Naukkarinen, 1998, s. 66–67.)  

 

1.3.2 Psykoanalyyttinen näkökulma masennukseen 

 

Psykoanalyyttisen psykologian mukaan masennus on ihmisen reaktio johonkin mene-

tykseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi läheisen ihmisen menetys, joko kuoleman tai 

eron kautta. Masennuksen voi laukaista myös muunlaiset tekijät, kuten terveyden, ar-

vostuksen, maineen, itseluottamuksen tai vaikkapa työpaikan menetys. Myös suuret 

muutokset, kuten koulun aloittaminen, murrosikä tai ensimmäisen lapsen saaminen, 

voivat olla masennuksen laukaisevia tekijöitä. Näissä tilanteissa ihminen joutuu luopu-

maan monista aiemmin itsestään selvistä asioista ja sopeutumaan uuteen tilanteeseen. 

Edellä mainittujen ulkoisten menetysten lisäksi, ihminen voi kokea myös sisäisiä mene-

tyksiä, jolloin ihminen menettää ilman mitään näkyvää syytä mahdollisuuden saada 

omasta itsestään ja olemassaolostaan tyydytystä ja mielihyvää. Tällaisissa tapauksissa 

lähipiirin ja myös masentuneen itse, voi olla vaikeaa ymmärtää masennuksen puhkea-

mista, koska mitään selkeää ulkoista menetystä ei olekaan tapahtunut. (Myllärniemi, 

2009, s. 27–28.) 

Psykoanalyyttiselle depressiotutkimukselle on tyypillistä, että niissä käsitellään masen-

nusta ja surua rinnakkain ja niitä vertaillaan keskenään. Suru nähdään normaalina tunne-

tilana ja ihmisen tekemä surutyö auttaa ihmistä menetyksestä toipumiseen. Surutyö luo 

edellytyksiä tyydytyksen mahdollisuuksille tai uusille suhteille elämässä. Masennus sen 

sijaan nähdään poikkeavana reaktiona menetykseen ja se johtaa sisäiseen umpikujaan. 

Ihmisen suremisen epäonnistuminen voi johtaa pitkittyneeseen surutyöhön ja laukaista 

pahimmassa tapauksessa depression. (m.t., s. 28–29.) 

Sigmund Freud on psykoanalyyttisen depressiotutkimuksen yksi merkittävimpiä henki-

löitä. Freudin mukaan depressioon liittyy seuraavia tunnuspiirteitä. Masentuneen ihmi-

sen mieliala on syvän tuskallinen ja hänen kiinnostus ulkomaailmaa kohtaan katoaa. 

Hän menettää yleisen toimintakyvyn ja kyvyn rakastaa. Hänen itsetuntonsa laskee sel-

västi, mikä ilmenee itseinhona ja itsesyytöksinä. Tähän voi liittyä myös harhanomaista 
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rangaistuksen pelkoa. Freudin mukaan murheessa ilmenee samat piirteet kuin masen-

nuksessa, mutta siihen ei liity itsetunnon alenemista. (Freud, 2005, s. 158–159.) 

Psykoanalyyttisissä depressiotutkimuksissa masennus nähdään poikkeavana reaktiona 

menetyksiin. Alttius tällaiseen reagointiin nähdään johtuvan traumaattisista puutteista, 

eroista tai menetyksistä, joita ihminen on kokenut varhaislapsuudessaan. Ymmärtääk-

semme paremmin näitä menetyksiä, on syytä tarkastella vastasyntyneen lapsen suhdetta 

vanhempiin, erityisesti äitiin. Pieni, vastasyntynyt lapsi on täysin riippuvainen van-

hemmistaan ja tarvitsee kaikinpuolista fyysistä ja psyykkistä hoivaa. Pieni lapsi ei vielä 

osaa ilmaista itseään ja tarpeitaan puhumalla, joten vanhempien täytyy korvata lapsen 

puuttuvat fyysiset ja henkiset kyvyt. Lapsen suotuisa kehitys ja hyvinvointi ovat riippu-

vaisia siitä, kuinka hyvin vanhemmat ja varsinkin äiti pystyvät eläytymään lapsen kehi-

tyksellisiin tarpeisiin ja vastaamaan niihin. Lapsen suotuisan kehityksen kannalta toimi-

va ja vastavuoroinen vuorovaikutus on erittäin tärkeää. Vastasyntynyt ei vielä kykene 

käsittelemään pettymysten tai järkytysten herättämiä tunteita, vaan hän tarvitsee niiden 

hallitsemiseen vanhempiensa apua. Jos lapsi ei saa apua näiden tunteiden käsittelyyn, 

sillä voi olla lapsen minuuden kokemusta hajottava vaikutus. Kun lapsi kasvaa ja kehit-

tyy ja oppii puhumaan, hän oppii paremmin sietämään ja käsittelemään erilaisia petty-

myksiä. (Myllärniemi, 2009, s. 54–55.)  

Vanhemmat eivät välttämättä kykene vastaamaan lapsen kehityksellisiin tarpeisiin, jos 

heillä itsellään on ongelmia esimerkiksi fyysisen tai psyykkisen terveytensä kanssa. 

Erityisesti äidin masennus lapsen varhaislapsuudessa on suuri riskitekijä lapsen suo-

tuisalle kehitykselle. Pienen lapsen psyykkisen kehityksen kannalta on olennaisen tär-

keää oikeanlainen vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä. Myllärniemen mukaan 

”lapsen tarpeisiin herkästi mukautunut varhainen vuorovaikutus on välttämätöntä lapsen 

suotuisalle psyykkiselle kehitykselle”. Varhainen vuorovaikutus on luonteeltaan hyvin 

fyysistä. Tässä vuorovaikutuksessa lapsi kokee yhdessäoloon ja kosketuksiin perustuvia 

tuntoja ja aistimuksia. Nämä kokemukset tallentuvat ruumiin ja mielen rajapinnalle ja 

näistä kokemuksista kehittyy ja eriytyy myöhemmin jäsentyneemmät mielikuvat ja tun-

teet. Tämä kehitys on mahdollista vain silloin, kun lapsi on vuorovaikutuksessa tär-

keimpien ihmisten kanssa. Kun lapsi on vuorovaikutuksessa vanhempansa kanssa, hän 

oppii tunnistamaan, nimeämään ja käsittelemään erilaisia kokemuksia ja tunteita. (m.t., 

s. 55–56.) 
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Veikko Tähkä jakaa psykopatologian kolmeen pääkategoriaan: neuroosit, rajatilat ja 

psykoosit. (Tähkä, 2001, s. 214–215.) Tähkän mukaan neuroottisella potilaalla nuoruus-

iän kriisi, jossa oidipaaliset ristiriidat normaalisti ratkaistaan, on jäänyt kesken. Tällai-

nen henkilö on jo saavuttanut itse- ja objektikonstanssin ja omaa yksilöityneet mieliku-

vat itsestään ja objekteistaan. Neuroottiset henkilöt ovat yleensä pysähtyneet introjisoi-

tuihin ja torjuttuihin vuorovaikutuksiin oidipaalisten objektiensa kanssa. Neuroottinen 

henkilö on siis pysähtynyt niihin kehitysvaiheisiin, ”jotka seuraavat lapsen yksilöitymis-

tä ja siirtymistä triadiseen kokemiseen ja suhteessaoloon”.  (m.t., s. 215, 509,531.) Täh-

kä puhuu itse- ja objektikonstansseista. Objektikonstanssin erilaisissa määritelmissä 

korostetaan yhteisesti sitä, että kyseessä on lapsen saavuttama kyky ylläpitää pysyvää 

mielikuvaa tyydyttävästä objektista riippumatta objektin läsnäolosta tai lapsen vaihtu-

vista tarpeista. Itsekonstanssille synonyymisinä käsitteinä Tähkä esittää ”itsen integraa-

tion” ja ”identiteetin”. Näillä käsitteillä viitataan itserepresentaatioiden integroitumiseen 

suhteellisen pysyväksi kokemukseksi yksilöllisestä identiteetistä. (m.t., s. 134.) 

Rajatilatasoisella henkilöllä kehitys on pysähtynyt aiemmin kuin neuroottisella henki-

löllä. Tällainen henkilö on pysähtynyt separaatio-individuaation eri vaiheisiin. Tämä 

johtuu siitä, että henkilön ja hänen primaaristen kehitysobjektien välinen rakenteita luo-

va vuorovaikutus on epäonnistunut. Rajatilatasoisen henkilön itse- ja objektirepresen-

taatiot ovat kuitenkin riittävästi eriytyneet, joten hän ei taannu psykoottiseen kokemi-

seen. Rajatilatasoisen henkilön kehitys on pysähtynyt siinä lapsuuden vaiheessa, joka 

alkaa itse- ja objektirepresentaatioiden eriytymisellä toisistaan ja päättyy noin kolmen 

vuoden iässä, jolloin yksilöllinen identiteetti ja yksilöityneet objektit eriytyvät ja integ-

roituvat lapsen kokemusmaailmassa. Tuona ajanjaksona tapahtuu lapsen kehityksen 

kannalta perustavia persoonallisuuden rakentumisen prosesseja. Näiden prosessien kaut-

ta muodostuu vähitellen lapsen minuuden perusrakenteet. (m.t., s. 215, 396.)  

Psykoosien taustalla on yleensä perustavaa heikkoutta itse- ja objektirepresentaatioiden 

saavutetussa eriytymisessä. Psykoottinen henkilö säilyttää eriytyneen itsekokemuksen 

täpärästi primitiivisten psyykkisten operaatioiden avulla. Ne kuitenkin vääristävät mer-

kittävästi henkilön kuvaa itsestään ja objektimaailmasta. Psykoottisilla henkilöillä on 

yleensä vajauksia niissä varhaisimmissa mielen rakenteissa, jotka rakentuvat tyydyttävi-

en kokemusten eriytymättömistä muistiin rekisteröinneistä. Tähkän mukaan nämä ko-

kemukset muodostavat ”raaka-aineen itsen ja objektin mielikuville pitävästi eriytyneinä 

kokemuksellisina kokonaisuuksina”. Psykoottiselle henkilölle on ominaista realiteettita-
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jun menettäminen. Vaikka psykoottiset henkilöt säilyttävät täpärästi eriytyneen itseko-

kemuksen, lukuun ottamatta akuuttia skitsofreniaa, yhteistä kaikille psykoottisille tiloil-

le on hyvän ulkoisen objektin representaation menettäminen. (m.t., s. 214, 338.) 

Syy siihen, miksi esittelin Tähkän psykopatologian kolmijaon, on siinä, että myös ma-

sennus sopii tähän kolmijakoon. On olemassa neuroottistasoista, rajatilatasoista ja psy-

koottistasoista masennusta, riippuen siitä, missä vaiheessa mielen rakentuminen on vää-

ristynyt. (m.t.) (Latomaa, 2011a, s. 79.) Esimerkiksi Latomaan mukaan masennus on 

tunne, joka ilmentää henkilön kokemaa uhkaa, että mielikuva hyvästä toisesta menete-

tään. Neuroottistasoinen masennus ilmenee lievänä epävarmuutena siitä, tuleeko hyväk-

sytyksi. Psykoositasoiseen masennukseen liittyy puolestaan pohjatonta toivottomuuden 

tunnetta ja tällainen henkilö kokee uhkaa, että kokemus hyvästä toisesta menetetään. 

(m.t., s. 66.).  

 

1.4 Miehen elämänkulku 

 

Tässä alaluvussa käsittelen miehen elämänkulkua ja sitä, mitä on olla mies tänä päivänä. 

Katson tämän alaluvun tarpeelliseksi, koska työni aiheena on nimenomaan miesten ko-

kema masennus. Toivon, että tämän alaluvun avulla lukijat ymmärtäisivät vielä parem-

min myöhemmin käsiteltäviä miesten masennustarinoita.  

Ennen kuin siirryn tarkastelemaan miehen elämänkulkua ja siihen liittyviä asioita, on 

mielestäni syytä määritellä, mitä elämänkululla ja elämänkaarella tarkoitetaan. Tony 

Dunderfeltin mukaan elämänkaari-sanan sijasta on alettu puhua elämänkulusta, koska 

kaari voi luoda lukijalle helposti ajatuksen alaspäin kaareutuvasta viivasta. Dunderfelt 

kuitenkin toteaa, että kaari voi kuvata suomen kielessä myös eri tavoin poimuilevaa 

liikettä, jonka suunta voi olla myös ylöspäin. ”Kulku” taas viittaa ihmiseen seikkailijana 

tai matkailijana elämän valtatiellä. Dunderfeltin mukaan termiä elämänkaari voidaan 

käyttää, kun puhutaan inhimillisen kehityksen yleisistä lainalaisuuksista eli esimerkiksi 

teorioista, jotka koskevat suuria ihmisryhmiä. Elämänkulku puolestaan tarkoittaa ihmi-

sen omaa kokemuksellista tarinaa, elämäkertaa. Elämäkerta on ainutlaatuinen versio 

oletetusta yleisestä kehityskertomuksesta. (Dunderfelt, 1999, s. 16.) 
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Mieheyden psykologiaa on tarkasteltu esimerkiksi evoluutiopsykologian ja psykody-

naamisen psykologian näkökulmasta. Psykodynaamisissa teorioissa korostuu pojan ir-

taantuminen naisten maailmasta ja kiinnittyminen miesten maailmaan, joka tuottaa 

miesilmiötä. Monissa kulttuureissa on erilaisia tapoja tai tekoja, joilla miehet voivat 

todistaa mieheyttään säännöllisesti. Psykodynaamiset teoriat selittävät todistelua sillä, 

että irtaantuminen äidistä ja kiinnittyminen miesten maailmaan on jäänyt epävarmaksi 

saavutukseksi ja siksi sitä täytyy todistella säännöllisesti. Psykodynaamisissa teorioissa 

maskuliinisuus liitetään miehen fyysisiin ominaisuuksiin, korostaen sen biologista ulot-

tuvuutta. Voidaan ajatella, että elimistön fysiologiset toiminnat ”pakottavat” miehen 

maskuliiniseen käytökseen. Psykodynaamisessa psykologiassa sukupuolisuuden juuret 

nähdään fyysisten tekijöiden, lapsuuden ihmissuhteiden ja kulttuuristen seikkojen sum-

mana. Nämä asiat muovaavat ihmisestä sukupuoltaan elävän miehen tai naisen. Psyko-

analyyttisessä terapiassa, joka pohjautuu psykodynaamisiin teorioihin, korostetaan kui-

tenkin potilaiden yksilöllisyyttä eli jokaisella potilaalla on oma tarinansa mieheydestään 

tai naiseudestaan. (Säävälä, 1999, s. 53, 62–63, 67–68.)  

Tony Dunderfelt toteaa, että miehenä olemisessa on tapahtunut suuria muutoksia vii-

meisten vuosisatojen aikana. Kun mietitään esimerkiksi 1960-luvun jälkeen syntyneitä 

miehiä, he ovat kokeneet hyvin erilaisen sosiaalisen ja psykologisen maailman kuin 

heidän isänsä. Suurimmat muutokset miehisyydessä ovat tapahtuneet sellaisissa olemas-

saolon ulottuvuuksissa, jotka eivät niin selkeästi näy ulospäin, kuten kokemuksen ja 

itsetunnon syvyydessä, seksuaalisessa kanssakäymisessä ja sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen tasolla. Ennen vanhaan mies turvasi vaimonsa ja perheen elämisen perusasiat, mutta 

nykyään asiat ovat toisin. Tänä päivänä mies ei enää toimi niin kuin ennen vanhaan, kun 

hän töistä tultuaan vain lepäsi ja eristäytyi omiin oloihinsa. Muutoksista huolimatta 

vanhat miehenä olemisen mallit elävät edelleen miehen psyykessä. Nämä mallit eivät 

kuitenkaan sovi siihen psyykkiseen ja sosiaaliseen kenttään, jossa tänä päivänä elämme. 

(Dunderfelt, 2009, s. 112–114.) 

Dunderfeltin mukaan maskuliinisuuden voidaan tänä päivänä nähdä toteutuvan kolmella 

tavalla. Hän luettelee kolme miehenä olemisen perusulottuvuutta, jotka ovat pehmeä, 

voimakas ja kova. Pehmeys tulee miehessä esiin viimeistään silloin, kun hän saa oman 

lapsen. Toisaalta miehisyyteen kuuluu taito olla voimakas, joka tarkoittaa sekä fyysistä 

että psyykkistä vahvuutta. Kovuus puolestaan tulee esille esimerkiksi silloin, kun mie-

hen täytyy puolustaa omiaan. (m.t., s. 116–117.) 
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Työ on aina ollut suomalaiselle miehelle tärkeää. Perinteisesti miehen työelämän ja 

elämän vaiheet ja rytmitys ovat olleet jo pitkään samanlaiset. Ensin opiskellaan ja han-

kitaan ammatti. Sen jälkeen perinteisesti perustetaan perhe ja siitä pidetään huolta. Työ-

vuosien karttuessa edetään haastavampiin tehtäviin ja palkka ja arvostus nousevat.  Suu-

rin osa miehistä haluaa tehdä työtä ja myös menestyminen työelämässä ja sieltä saama 

arvostus on monille tärkeää. Pysyvä työpaikka ei ole kuitenkaan enää tänä päivänä itses-

täänselvyys. Jo pelkkä pelko työpaikan menettämisestä aiheuttaa suurelle joukolle mie-

hiä pelkoa ja ahdistusta. Monille miehille työttömäksi joutuminen on todella kova paik-

ka. Tilanne on uusi ja mahdollisesti odottamaton, eivätkä läheskään kaikki siitä selviä. 

Moni työttömäksi jäänyt mies kokee itsensä syrjityksi ja eriarvoiseksi. (Petäys, 1998, s. 

118–120,130.)  

Dunderfeltin mukaan noin 30-vuotiaana työn merkitys miehelle on usein suuri ja hän on 

kiintynyt työhönsä. Miehelle on tärkeää, että hänen suunnitelmansa ja ideansa tulevat 

työn kautta muiden nähtäviksi. Tämä nostaa miehen itsetuntoa. Myös perhe on miehelle 

tärkeä. Tässä ikävaiheessa on kuitenkin se vaara, että työ menee kaiken muun edelle ja 

nainen joutuu ottamaan suuremman vastuun perhe-elämästä. Aina asia ei tietenkään ole 

näin, mutta varsinkin silloin, kun mies tietää olevansa työssään hyvä, työ voi viedä suu-

rimman osan hänen ajastaan. Mies voi ajatella, että hänen tehtävänsä on hankkia per-

heelle rahaa. Miehen elämään kuuluu toki muutakin, kuten esimerkiksi sosiaalisten suh-

teiden ylläpitäminen, mutta monesti ne ovat miehelle toisarvoisia asioita, toisin kuin 

naisille. Tässä iässä on se vaara, että parisuhteessa kasvetaan erilleen. Jyväskylän yli-

opistossa Lea Pulkkisen johdolla tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, miten vuonna 

1959 syntyneiden kehitys eteni eri ikävaiheissa. Tutkimushenkilöiden ollessa 36-

vuotiaita, heiltä kysyttiin, mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa elämässä. Perhe oli kolmen 

tärkeimmän joukossa yli 80 prosentilla vastaajista. Toiseksi tärkein asia oli työ ja uralla 

eteneminen. Miehillä tämä oli keskimäärin tärkeämpää kuin naisilla. Kolmantena olivat 

esimerkiksi perheenjäsenten terveyteen, ihmissuhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvät asiat. 

Miehillä kolmanneksi tärkeimpänä asiana oli yleisimmin vapaa-aikaan liittyvät asiat. 

(Dunderfelt, 1999, s. 130–139.)  

Tämän alaluvun tarkoituksena oli johdattaa lukijaa ”miesten maailmaan”. Vaikka edellä 

esitetyt asiat ovat yleistyksiä, eivätkä ne jokaisen miehen kohdalla pidä paikkaansa, 

edellisissä kappaleissa on paljon samoja asioita, joista myös aineistoni miehet kertovat. 

Työ on miehelle tärkeä asia ja se vaikuttaa myös miehen itsetuntoon. Mielestäni tänäkin 
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päivänä on havaittavissa Dunderfeltin mainitsemia ”vanhoja miehenä olemisen malle-

ja”, vaikka yhteiskuntamme on muuttunut ja myös miehenä oleminen on erilaista tänä 

päivänä, kuin esimerkiksi 50 vuotta sitten. Myös aineistoni tarinoissa käy ilmi, kuinka 

miehet kokevat tärkeäksi elättää perheensä, rakentaa talon ja ennen kaikkea selviytyä 

itse. Myös menestyminen on monille tärkeää. Itse haluaisin vielä korostaa edellä mainit-

tujen asioiden lisäksi parisuhteen ja perheen merkitystä miehelle. Kuten Dunderfelt to-

tesi, miehen rooli on muuttunut ja tänä päivänä myös miehet kantavat entistä enemmän 

vastuuta lasten kasvattamisesta ja se on heille tärkeää.   

Dunderfelt korostaa työn merkitystä miehelle erityisesti noin 30-vuoden iässä. Miehelle 

on tärkeää, että hänen suunnitelmansa ja ideansa toteutuvat työelämässä. Työ on merkit-

tävä asia myös itsetunnon kannalta. (Dunderfelt, 1999, s. 130–133.) Tutkimukseeni kuu-

luvien miesten masennus alkoi juuri tässä elämänvaiheessa, noin 30–40-vuoden iässä. 

He väsyttivät itsensä liian kovalla työnteolla, mikä johti uupumiseen ja masennukseen. 

Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella miehen elämänkulkua tämän tutkimuksen yhtey-

dessä. 
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2. TIETEENTEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT JA ME-

TODOLOGIA 

 

Tämän pääluvun tarkoituksena on hahmottaa lukijalle, mitkä ovat työn tieteenteoreetti-

set ja metodologiset lähtökohdat, sekä millainen ihmiskäsitys tutkimuksen taustalla on. 

Tässä luvussa lähdeteoksina on pääasiassa Latomaan, Perttulan ja Rauhalan teoksia, 

koska kaikki edellä mainitut henkilöt ovat työskennelleet pitkään fenomenologisen tut-

kimuksen parissa. Nämä henkilöt ovat kirjoittaneet paljon fenomenologisen tutkimuk-

sen lähtökohdista ja metodologiasta ja kehittäneet fenomenologisen tutkimuksen teke-

mistä. 

 

2.1 Tieteenteoreettiset lähtökohdat 

 

Työn ymmärtämisen kannalta on ensimmäiseksi tärkeää määritellä empiiris-analyyttisen 

ja rekonstruktiivisen tieteen ero. Ajatuksen jaosta kahteen tieteenperinteeseen on esittä-

nyt esimerkiksi Jürgen Habermas. Empiiris-analyyttisessa tieteessä tutkimuskohteena 

on aistein havaittava todellisuus ja rekonstruktiivisessa tieteessä symbolisesti rakentunut 

merkitystodellisuus, jota ei voi aistein havaita. (Habermas, 1979, s. 8-10.) Empiiris-

analyyttisessä tieteessä tutkimuksellinen orientaatio on observaatio, jolla saadaan tietoa 

havaittavista ilmiöistä ja asiantiloista. Observaatiota koskeva lause on deskriptio, joka 

edustaa tiettyä ilmiötä tai asiantilaa. Deskriptiolla on viittaussuhde kuvaamaansa havait-

tavaan todellisuuteen. Rekonstruktiivisessa tieteessä tutkimuksellisena orientaationa on 

puolestaan ymmärtäminen, joka suuntautuu symbolisten ilmausten merkityssisältöihin. 

Ymmärtämistä koskeva lause on eksplikaatio eli tulkinta. Se edustaa symbolisen ilma-

uksen merkityssisältöä. (Latomaa, 2008, s. 20–22, 42.) Empiiris-analyyttisessä tieteessä 

menetelmänä on kausaaliselittäminen, kun taas rekonstruktiivisessa tieteessä se on mer-

kitystulkinta. (Latomaa 2011b, s. 17.) Tutkimusta tehtäessä täytyy miettiä, millaista 

todellisuutta ollaan tutkimassa ja valittava sen perusteella tutkimuksellinen orientaatio. 

Jos haluamme tietoa symbolisten ilmausten merkityssisällöistä, valitsemme ymmärtä-

vän tutkimuksen, mutta jos haluamme tietoa aistein havaittavista ilmiöistä, valitsemme 
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observaation. (Latomaa, 2008, s. 22.) Luonnontieteet ovat empiiris-analyyttistä tiedettä 

ja niiden tutkimuskohteena on luonto. Psykologiatieteet ovat rekonstruktiivista tiedettä 

ja niiden tutkimuskohteena on ihmisen mieli. (Latomaa, 2011b, s. 17.) 

Psykologia-tiede voidaan jakaa edellisessä kappaleessa esitetyn jaottelun mukaan empii-

risanalyyttiseen psykologiaan ja ymmärtävään psykologiaan. Ymmärtävä psykologia 

voidaan jakaa vielä hermeneuttiseen ja syvähermeneuttiseen psykologiaan. Hermeneut-

tiseen psykologiaan liittyy fenomenologis-eksistentiaalinen perinne ja syvähermeneutti-

seen psykologiaan psykoanalyyttinen perinne. Hermeneuttisessa ja syvähermeneuttises-

sa psykologiassa tutkitaan kokemusta rekonstruktiivisin menetelmin, mutta niillä on 

erilainen käsitys tutkimuskohteesta. Hermeneuttisessa psykologiassa ollaan kiinnostu-

neita merkityksen pintatasosta ja syvähermeneuttisessa psykologiassa tehdään ero sym-

bolisen ilmauksen merkityksen pinta- ja syvätason välillä ja keskitytään symbolisten 

ilmausten merkityssisällön syvätasoon. (Latomaa, 2008, s. 35–36.) 

Latomaan mukaan ymmärtävän psykologian hermeneuttisen tradition taustalla on neljä 

tärkeää henkilöä, joista ensimmäisinä hän mainitsee Schleiermacherin ja Diltheyn. He 

puhuivat psykologisesta ymmärtämisestä ja ymmärtävästä psykologiasta. (Latomaa, 

2011b, s. 26.) Esimerkiksi Dilthey puhui ymmärtävästä psykologiasta ja kokeellisen ja 

ymmärtävän psykologian erilaisuudesta. Hän korosti tässä erottelussa sitä, että luonnon-

tieteiden metodi ei sovellu yksilöllisten kokemusten tutkimiseen. Kokeellisen ja ymmär-

tävän tieteen eroista puhuessaan Dilthey nosti esiin käsiteparin ”Erfahrung-Erlebnis”. 

”Erfahrung” on perinteistä kokemusta tarkoittava käsite ja ”Erlebnis” viittaa elettyyn 

kokemukseen. Ymmärtävän psykologian tutkimuskohteena on juuri eletty, subjektiivi-

nen kokemus. (Dilthey, 1977, s. 51–56.)   Husserl ja Brentano jatkoivat ymmärtävän 

psykologian selkiyttämistä. Näille edellä mainituille neljälle henkilölle yhteistä on se, 

että heidän mielestään psykologian tutkimuskohteena ovat mentaaliset ilmiöt. Nämä 

ilmiöt tavoitetaan ilmausten merkityssisällön tulkinnan avulla. Schleiermacher, Dilthey, 

Husserl ja Brentano vaikuttivat kaikki osaltaan ymmärtävän psykologia-tieteen syntyyn 

itsenäisenä henkitieteenä. (Latomaa, 2011b, s. 26.)  

Hermeneuttisessa ja syvähermeneuttisessa psykologiassa on kehitetty rekonstruktiivisia 

tulkintamenetelmiä kokemuksen tutkimukseen. Hermeneuttisessa psykologiassa symbo-

lisen ilmauksen merkityssisällön eksplikoiminen tapahtuu pintarakenteen tasolla. ”Fe-

nomenografinen, fenomenologinen ja hermeneuttisesti tulkittu eksistentiaalis-
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fenomenologinen psykologia eksplikoivat ilmauksen merkityssisältöä sen pintaraken-

teen tasolla.” Käytännössä tämä tarkoittaa tutkimusaineistona olevan tekstin selventä-

mistä, jäsennystä ja tiivistämistä käyttäen psykologista kieltä. Hermeneuttisessa psyko-

logiassa ollaan kiinnostuneita tietoisista mielen tapahtumista. Latomaan mukaan syvä-

hermeneutiikassa ilmauksen merkityssisällön eksplikoiminen tapahtuu puolestaan pinta-

rakenteen tuottaneen syvärakenteen tasolla. (Latomaa, 2008, s. 37.)  

Tämän alaluvun tarkoituksena on hahmottaa lukijalle, millaiset ovat työn tieteenteoreet-

tiset lähtökohdat. Ensinnäkin, kun mietitään tieteiden jakoa empiiris-analyyttiseen tie-

teeseen ja rekonstruktiiviseen tieteeseen, tämä työ liittyy rekonstruktiiviseen tieteeseen, 

koska tässä työssä pyritään ymmärtämään symbolisten ilmausten merkityssisältöjä. 

Psykologia-tieteet voidaan jakaa edellisen jaon perusteella empiirisanalyyttiseen ja ym-

märtävään psykologiaan. Tämän työn tieteenteoreettiset lähtökohdat ovat ymmärtävästä 

psykologia-tieteestä. Ymmärtävästä psykologista voidaan vielä erottaa hermeneuttinen 

ja syvähermeneuttinen psykologia. Tässä työssä ollaan kiinnostuneita symbolisten ilma-

usten merkitysten pintatasosta eli työ kuuluu hermeneuttisen psykologian piiriin ja vielä 

tarkemmin sanottuna fenomenologiseen psykologiaan. 

 

2.2 Fenomenologia 

 

Tässä alaluvussa esittelen fenomenologista filosofiaa ja fenomenologista psykologiaa. 

Ensin esittelen Edmund Husserlin ajattelua, jonka nähdään luoneen puhtaan fenomeno-

logian perustan (Perttula, 1995, s. 6.) ja tämän jälkeen Martin Heideggerin ajatuksia. 

Tässä alaluvussa tarkastelen myös fenomenologista psykologiaa ja kokemuksen tutki-

musta.  

 

2.2.1 Fenomenologinen filosofia 

 

Edmund Husserl on luonut puhtaan fenomenologian perustan. Alkuperäisenä tavoittee-

na Husserlilla oli filosofian palauttaminen johtavaan asemaan tieteessä. Fenomenologi-

sella ohjelmallaan hän tavoitteli kaikkien erityistieteiden perustana olevaa, absoluuttista 

tietoa. (Perttula, 1995, s. 6.) Fenomenologian avulla Husserl myös kritisoi naturalismia, 
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jonka mukaan todellisuus koostuu perimmältään fyysisistä ominaisuuksista. Naturalis-

min mukaan todellista ovat vain fysikaaliset asiat ja siinä hylätään kaikki ideaalinen. 

Naturalistinen ajattelutapa ei Husserlin mukaan voinut olla filosofian perustana. Husserl 

korosti, että ihmisen tajunta ei ole luonteeltaan naturalistinen. (Husserl, 1965, s. 79–80, 

86–87.) Se ei alistu tilan, ajan tai kausaalisuuden lakeihin. Hän ajatteli, että ihmisen 

tietoisuuden perimmäinen ominaisuus on intentionaalisuus ja että tajunta suuntautuu 

aina johonkin kohteeseen. Husserlin mielestä ihmisen subjektiivinen kokemus on totuu-

den perusta ja maailmaa täytyy tutkia sellaisena, kuin se näyttäytyy inhimillisessä ko-

kemuksessa. Hänen mukaansa ulkoista maailmaa täytyy tutkia siten, miten se rakentuu 

ihmisen tajunnassa. Husserl ajatteli, että ulkoinen maailma välittyy ihmiselle kokemuk-

sessa. (Perttula, 1995, s. 6-7.)  

Husserlin mukaan hänen teoksensa ”Logische Untersuchungen” eli ”Loogiset Tutki-

mukset” oli läpimurtoteos koko fenomenologian kannalta. Husserl puolustaa teoksensa 

ensimmäisessä osassa mielen toiminnoista riippumattoman objektiivisen logiikan ole-

massaoloa ja kritisoi loogista psykologismia. Teoksen ensimmäinen osa ei vielä ole lä-

hestymistavaltaan fenomenologinen, mutta se oli edellytys teoksen toiselle osalle. En-

simmäisessä osassa Husserl esitti ajatuksen ”sellaisesta puhtaasta logiikasta, joka muo-

dostaa teoreettisen tiedon mahdollisuuden a priori ehdot”. Toisessa osassa Husserl pyr-

kii varustamaan edellisessä osassa esittelemänsä puhtaan logiikan käsitteet tietoteoreet-

tisella tutkielmalla. Näin tehdessään hän ensimmäistä kertaa sovelsi fenomenologista 

menetelmäänsä. Voidaan sanoa, että fenomenologia sai alkunsa siitä, kun Husserl sel-

vensi logiikan peruskäsitteet. Husserlin matematiikka- tai logiikkakeskeisyys johtuu 

hänen taustastaan, sillä hän oli alun perin matemaatikko. (Hartimo, 2010, s. 45–46.)  

Husserl kehitti fenomenologisen reduktion menetelmän. Sen avulla epäolennaiset asiat 

pyritään siirtämään syrjään, jotta voidaan keskittyä analyysin kannalta keskeisiin asioi-

hin. (Perttula, 1995, s. 10.) Toisin sanoen siinä pyritään irtaantumaan luonnollisesta 

asenteesta, jotta voidaan tavoittaa puhdas kokemus. Käytännössä tämä tarkoittaa pyrki-

mystä havainnoida asioita niin kuin ne kohtaisi ensimmäistä kertaa ja ilman ennakko-

käsityksiä. Husserl kuitenkin korosti, että tämä ei käytännössä tarkoita sitä, että ihminen 

kykenisi unohtamaan kaikki ennakkokäsityksensä. Ideana on se, että ennakkokäsitykset 

pyritään siirtämään syrjään analyysin ajaksi. (Spiegelberg, 1971, s. 133–135.) Tämä on 

reduktion ensimmäinen vaihe ja sitä kutsutaan fenomenologiassa sulkeistamiseksi. Sul-

keistaminen on tärkeää, koska se mahdollistaa välittömän kokemuksen tavoittamisen. 
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Husserlin mukaan sulkeistamisen avulla saavutetaan tutkittavan ilmiön mieli (noema). 

Noemalla tarkoitetaan sitä, millaiseksi jokin havaitaan ilman luonnollisen asenteen si-

sältämiä ennakkokäsityksiä. Reduktio ei kuitenkaan voi rajoittua pelkkään sulkeistami-

seen, sillä noema sisältää tutkittavan ilmiön kannalta myös toissijaisia ominaisuuksia. 

Reduktion toisessa vaiheessa pyritään löytämään tekijät, jotka tekevät ilmiöstä sen, mitä 

se on, kysymällä, mitä ilmiöstä tarvitsee muuttaa, jotta se lakkaa olemasta sitä, mitä se 

on. Psykologiatieteessä nämä asiat johtavat kysymykseen siitä, mitä ihminen on. (Pert-

tula, 1995, s. 10–12.) 

Husserlilla oli suuri vaikutus fenomenologisen tutkimuksen historiaan, kuten lukija voi 

edellisistä kappaleista huomata. Husserlin teokset innoittivat muita, myöhemmin kuu-

luisiksi tulleita fenomenologeja, kuten Maurice Merleau-Pontya, Alfred Schützia ja 

Martin Heideggeria. (Metsämuuronen, 2006, s. 216–217.) 

Husserlin ajattelu innoitti esimerkiksi Martin Heideggeria. Heideggerin fenomenologia 

voidaan nähdä luovana muunnelmana Husserlin ajattelusta. Heideggerin mukaan feno-

menologia ei ole yksittäinen filosofinen suuntaus, vaan ennemmin filosofisen ajattelun 

mahdollisuus. Heidegger korosti fenomenologian ilmenevän eri tavoin eri aikoina. Hä-

nen käsitys fenomenologiasta oli Husserlia laajempi. Hän ei kuitenkaan vähätellyt Hus-

serlin käänteentekevää merkitystä ajattelijana ja fenomenologialla oli hänelle myös sup-

peampi merkitys suuntauksena, jonka läpimurto tapahtui juuri Husserlin kirjoittaman 

”Logische Untersuchungen” – teoksen myötä. Heideggerin laajempi käsitys fenomeno-

logiasta liittyi siihen tapaan, jolla hän ymmärsi Husserlin saavutuksen historiallisen 

merkityksen. Heideggerin mielestä Husserlin fenomenologisen läpimurron suurin mer-

kitys on uuden ajan subjektifilosofian taustaoletusten horjuttaminen. (Backman, 2010, s. 

60–64.) 

Heideggerin mukaan ”fenomenologia” tarkoittaa ensi sijassa metodikäsitettä. Filosofista 

tutkimusta tehtäessä fenomenologia ei luonnehdi sitä, mitä tutkimuskohde on, vaan se 

keskittyy kysymykseen ”miten”. (Heidegger, 2000, s. 50.) Heideggerin mielestä feno-

menologia on hedelmällisintä ymmärtää menetelmänä, filosofisena etenemis- ja lähes-

tymistapana. Ymmärrettäessä fenomenologia menetelmänä, Heideggerin mukaan siinä 

on kaksi keskeistä tekijää, lähestymistapa ja kohdealue. Fenomenologian varhainen is-

kulause ”asiaan” tai ”asioihin itseensä” ilmaisee fenomenologisen lähestymistavan luon-

teen. Fenomenologiassa täytyy lähteä liikkeelle asioista ja ongelmista valmiiden positi-
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oiden sijasta. Fenomenologinen tutkimus ei ole selittävää vaan kuvailevaa ja selventä-

vää. Täytyy silti ottaa huomioon, että mikä tahansa kokemuksen kuvaileva erittely ei ole 

fenomenologista tutkimusta. Kohdealueena fenomenologiassa ei siis ole pelkästään ko-

kemuksessa koettu sisältö, vaan kokemuksen intentionaalinen rakenne. (m.t., s. 65–67.) 

Heideggerin mukaan ”fenomenologia on näyttäytyvän asian näkemisen sallimista sellai-

sena, kuin se lähtökohtaisesti itsenään näyttäytyy, lyhyesti sanottuna ilmenevän ilmi-

tuomista omassa ilmenemisessään”. (m.t., s. 67–68.) Fenomenologia on Heideggerille 

hermeneuttista mielekkyystilanteiden kielellistä tulkintaa eli niin sanotusti ymmärrettä-

väksi saattamista. Heideggerin mukaan silloinkin kun ihminen jäsentää kokemustaan 

todellisuudesta ja sen rakenteesta, hän aina tulkitsee sitä historiallisesti välittyneen kä-

sitteistön avulla. (m.t., s. 71.) 

Heideggeria ja Husserlia yhdistää erityisesti fenomenologian iskulause ”asioihin itseen-

sä”. Fenomenologia avasi luonnontieteiden tieltä 1800-luvulla perääntyneelle filosofial-

le paluutietä sen omimpaan tehtävään, mielekkäänä ilmenevän todellisuuden rakentumi-

sen jäsentämiseen. (m.t., s. 75.) Husserlin ja Heideggerin suhdetta tarkasteltaessa täytyy 

kuitenkin muistaa se, että Heidegger kritisoi monia Husserlin ajatuksia. Heideggerille 

maailmassa oleminen oli ainoa varma ja väistämätön asia. Tämän perusteella hän pyrki 

kumoamaan Husserlin näkemyksen elämismaailmasta. Husserl ja Heidegger myös ym-

märsivät fenomenologisen iskulauseen hieman eri tavalla. Husserlilla se oli ”takaisin 

asioihin itseensä”. Heideggerin mukaan niitä asioita täytyy kuvata tarkasti, jotka jäävät 

ensin näyttäytyvän piiloon. Nämä asiat ovat olennaisia ensin näyttäytyvälle. (Niskanen, 

2005, s. 104; Heidegger, 2000, s. 59.) Ymmärrän tämän niin, että Heidegger viittaa täs-

sä merkityksen pinta- ja syvätasoon ja korostaa merkityksen syvätason huomioimista. 

 

2.2.2 Fenomenologinen psykologia 

 

Husserlin suhde psykologiaan voidaan sanoa olleen ongelmallinen, sillä hänen oli vai-

kea määritellä muuttuvan fenomenologiansa suhdetta psykologiaan. Husserlista puhut-

taessa täytyy kuitenkin korostaa, että hän ei missään vaiheessa vastustanut psykologiaa. 

Hän vastusti ainoastaan niitä psykologian suuntauksia, jotka muistuttivat fysikaalisia 

tieteitä, eivätkä huomioineet psykologisten ilmiöiden olennaisia piirteitä. Husserl ajatte-
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li, että fenomenologia sopii psykologian perustaksi. (Spiegelberg, 1971, s. 149–151.) 

Husserl erotti puhtaan fenomenologian, fenomenologisen psykologian ja empiirisen 

psykologian (Niskanen, 2005, s. 99–100). 

Husserlin käsite ”elämismaailma” on keskeinen, sillä se liittää hänen ajattelunsa psyko-

logisen tutkimusprosessin analyysiin. Hän tarkoittaa elämismaailmalla inhimillistä ja 

historiallista maailmaa, jossa ihminen elää. Elämismaailma on kaiken inhimillisen toi-

minnan taustalla. Ihmistä alettiin tutkia konkreettisena ihmisenä konkreettisessa maail-

massa, ottaen huomioon hänen historia ja yksilöllisyys. (Perttula, 1995, s. 9.) 

Fenomenologia voidaan Perttulan mukaan liittää psykologisen tutkimuksen käsitteis-

töön, sillä monia fenomenologian alkuperäisiä perusajatuksia voidaan soveltaa psykolo-

giseen tutkimukseen. Fenomenologisesta psykologiasta voidaan puhua, kun fenomeno-

logia-käsitteellä viitataan tutkimustavan perusperiaatteisiin eikä tutkittavaan ilmiökent-

tään. (m.t., s. 41.) Amedeo Giorgi korostaa, että sekä fenomenologisessa filosofiassa 

että psykologiassa etsitään merkityksiä (Giorgi, 1986, s. 9, 18). 

Olennainen ero fenomenologisen filosofian ja fenomenologisen psykologian välillä on 

siinä, että niissä analysoidaan lähtökohtaisesti todellisuuden eri tasoja. Fenomenologi-

sessa filosofiassa ollaan kiinnostuneita todellisuuden rakenteellisesta tasosta, kun taas 

fenomenologisessa psykologiassa ollaan kiinnostuneita sen reaalisisältöisestä tasosta 

sellaisena kuin se ihmisen kokemuksessa ilmenee. Toisin sanoen Perttulan mukaan fe-

nomenologinen filosofia on kiinnostunut niistä rakenteellisista edellytyksistä, jotka ko-

kemuksen olemassaolo edellyttää. Fenomenologinen psykologia on puolestaan kiinnos-

tunut niistä sisällöllisistä merkityksistä, jotka muodostavat ihmisen kokemuksen. (Pert-

tula, 1995, s. 7-8, 38.)  

Perttula puhuu empiirisestä fenomenologisesta psykologiasta, jossa tutkimuskohteena 

ovat toisten ihmisten kokemukset. Fenomenologisessa psykologiassa ollaan kiinnostu-

neita ilmiöstä sellaisena, kuin se näyttäytyy ihmisen kokemuksessa. Tämän vuoksi on 

tärkeää, keiden ihmisten kokemuksessa ilmiö näyttäytyy. Perttula muistuttaa, että feno-

menologista psykologista tutkimusta tehtäessä täytyy muistaa tutkittavien ilmiöiden 

olevan nimenomaan tutkimukseen osallistuvien ihmisten kokemuksia. (m.t., s. 42, 60–

61.) 



28 

 

Ihminen on koko ajan merkityksiä luovassa, tajunnallisessa suhteessa niin sisäiseen kuin 

ulkoiseen todellisuuteen, joten mahdollisia tutkimusaiheita fenomenologisessa psykolo-

giassa on valtavasti. Tutkimuksessa tavoitteena on saada esiin tutkimukseen osallistuvi-

en ”välittömässä todellisuussuhteessa muodostuvia merkityksiä”. Tästä johtuen tutkija 

ei kehota tutkittavaa aineistonhankintatilanteessa tietoisesti pohtimaan kokemuksia. 

Tutkija haluaa ennemmin kuulla niistä arkipäivän elämäntilanteista, joissa kiinnostuk-

sen kohteena olevat kokemukset ovat muodostuneet. (m.t., s. 64.) 

Fenomenologisen tutkimuksen tekeminen edellyttää fenomenologisen tutkimusasenteen 

omaksumista. Ennen empiirisen tutkimuksen tekemistä, tutkijalla on oltava selkeä käsi-

tys tutkittavan ilmiön perusluonteesta. Tutkijan on tuotava esiin oma ihmiskäsityksensä 

ja käyttämänsä tutkimusmenetelmän olettama ihmiskäsitys. Merja Lehtomaan mukaan 

tutkijan täytyy yrittää nähdä asiat ”yhtä ihmetellen kuin pieni lapsi tutkiessaan uutta 

maailmaansa”. Ihminen ymmärtää yleensä toisia ihmisiä ja ympäröivää maailmaa, niin 

kuin on sen kokenut ja ymmärtänyt. Tehtäessä tieteellistä tutkimusta luontainen koke-

mustapamme ihmisestä ja tästä maailmasta estää tutkimuskohteen ymmärtämistä. (Leh-

tomaa, 2005, s. 163–164.) 

Myös Veli-Matti Ulvinen puhuu fenomenologisen asenteen merkityksestä ihmistutki-

muksessa. Fenomenologista tutkimusta tehtäessä teoreettisena lähtökohtana on ulko-

maailmaan sulkeistaminen. Tämä ei ole ongelmatonta, sillä taustalla oleva elämismaa-

ilman oletus sitoo tutkimuksen tekijän kiinni tutkimuskohteeseen. Olennaista fenomeno-

logiassa on, että ihmisen kokemuksia pyritään kuvaamaan sellaisina, kuin tutkittava on 

ne itse kokenut. Fenomenologiseen asenteeseen liittyy herkkyys ja avoimuus ilmiötä 

kohtaan. Ilmiön historiallinen, sosiaalinen ja kielellinen konteksti täytyy huomioida. 

Fenomenologiassa pelkkä ilmiön kuvailu ei riitä, vaan ilmiöitä itseään täytyy tulkita. 

(Ulvinen, 1996, s. 1.) Husserlin mukaan sulkeistaminen tarkoittaa sitä, että pyritään ir-

taantumaan luonnollisesta asenteesta, joka on vastakohta fenomenologiselle asenteelle, 

ja asioita pyritään havainnoimaan, niin kuin ne kohdattaisiin ensimmäistä kertaa. (Pert-

tula, 1995, s. 10.) 

Tehtäessä kokemuksen tutkimusta lähtökohtana on, että tutkija on kiinnostunut toisten 

kokemuksista. Hänen täytyy muotoilla, mitä aihetta merkityksellistäviä kokemuksia hän 

haluaa ymmärtää. Tutkijan on myös löydettävä henkilöitä, joiden elämään sisältyy aihe, 

josta muodostuvista kokemuksista tutkija on kiinnostunut. Tutkimuksen tekemisen kan-
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nalta on välttämätöntä, että nämä henkilöt haluavat kuvata ja jakaa kokemuksensa tutki-

jan kanssa. (Perttula, 2005, s. 136–137.) Kuten jo aiemmin on tullut ilmi, fenomenolo-

giassa puhutaan luonnollisesta asenteesta. Se on ihmisen arkipäiväinen tapa kokea elä-

mäntilanteensa. Fenomenologista tutkimusta tehtäessä tutkimukseen osallistuvien luon-

nollinen asenne on tavoiteltava asenne aiheeseen. Tavoitteena on tutkia eläviä koke-

muksia. Fenomenologista tutkimusta tehtäessä tavoitteena on ymmärtää ihmisen väli-

töntä kokemista eli toisin sanoen aiheeseen uppoutunutta kokemista. Fenomenologian 

kannalta kiinnostavaa on erityisesti henkilön tunteva ja intuitiivinen suhde elämäntilan-

teeseen. (m.t., s. 138–139.) 

Fenomenologiassa etsitään olemuksia. Fenomenologisessa psykologiassa tällä tarkoite-

taan sitä, että tutkija pyrkii yleiseksi nimitettävälle tasolle. Tämä yleisyys voi koskea 

yhden ihmisen kokemusta. Tällöin saavutettua tietoa kutsutaan persoonakohtaiseksi 

yleiseksi tiedoksi. Yleisyys voi koskea myös useamman ihmisen kokemuksia. Tällöin 

saavutettua tietoa voidaan kutsua käsitteelliseksi yleiseksi tiedoksi. Giorgi puhuu ole-

muksen sijasta rakenteesta. (Perttula, 1995, s. 46.) 

Juha Perttula erottaa fenomenologiasta puhtaan, deskriptiivisen fenomenologian ja her-

meneuttisen fenomenologian. Deskriptiivisen fenomenologian mukaan ilmiön kuvaus 

on mahdollista, kun taas hermeneuttisen fenomenologian mukaan ilmiön tutkimus on 

tulkinnallista. Deskriptiivisessä fenomenologiassa ilmiön kuvaus on metodin ydin, kun 

taas hermeneuttisessa fenomenologiassa tutkijan metodinen työ ymmärretään tulkinnas-

ta käsin. Eksistentiaalinen fenomenologia yhdistää kaksi edellä mainittua fenomenolo-

giaa. Siinä tutkija pyrkii kuvaamaan tutkittavan ilmiön fenomenologisesti, mutta ym-

märtää tavoitteensa ehdottomassa mielessä mahdottomaksi. Perttulan mukaan feno-

menologisen metodin avulla voidaan tiedostaa ja hallita tutkimukseen työntyvää tulkin-

nallisuutta. Tämä luo edellytyksiä fenomenologiselle näkemiselle. (Perttula, 2000, s. 

418–419.) 

Käytännössä fenomenologinen tutkimus etenee seuraavasti. Ensimmäiseksi tutkija tu-

tustuu huolellisesti ja avoimesti tutkimusaineistoon, saadakseen kokonaisnäkemyksen 

aineistosta. Seuraavaksi tutkija jakaa aineiston merkitysyksikköihin ja sitten muuntaa 

nämä merkitysyksiköt yleiselle kielelle. Neljännessä vaiheessa tutkija muodostaa yksi-

lökohtaisen merkitysverkoston ja viimeiseksi hän muodostaa yleisen merkitysrakenteen. 
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(Metsämuuronen, 2006, s. 217.) Fenomenologisen tutkimuksen etenemistä esitellään 

tarkemmin luvussa neljä. 

 

2.3 Ontologia ja epistemologia 

 

Ontologia tarkoittaa oppia olevaisen luonteesta. Ontologinen kysymys on kysymys siitä, 

millainen on todellisuuden olemus ja mitä voimme siitä tietää. Kysymys on siitä, millai-

sia asioita voidaan tutkia. Vain olemassa olevasta, ”todellisesta” voidaan saada tietoa. 

Epistemologia on oppi tiedosta ja sen olemuksesta. Kysymys on siitä, millainen on tut-

kijan ja tutkittavan suhde ja mitä ylipäänsä voidaan tietää. Kun tutkija on tehnyt si-

toumuksen siitä, millainen on todellisuus, hänen täytyy myös hyväksyä se, että mikä 

tahansa yhteys asioiden välillä ei ole mahdollinen. (Metsämuuronen, 2006, s. 208–209.) 

Ontologialla tarkoitetaan tutkimuskohteiden olemassaolon perusrakenteiden analyysiä. 

Jyrkimpiä fysikalismin asteita edustavissa tieteenfilosofioissa ontologiaa ei välttämättä 

katsota tarpeelliseksi, mutta tutkittaessa empiirisesti ihmistä tai kulttuuria, ontologisia 

kannanottoja ei voi väistellä. Kun tutkija suunnittelee tutkimustaan ja kehittelee mene-

telmiä, tutkija tekee aina jonkun ontologisen ratkaisun. Tutkija edellyttää tutkimuskoh-

teensa perusluonteeltaan jonkinlaiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta tutkija voi kehitel-

lä sellaisia menetelmiä, joilla on mahdollista tavoittaa tutkittava ilmiö sen omassa ole-

misen tavassaan. Rauhalan mukaan ontologian menetelmä on rationaalinen ajattelu. 

(Rauhala, 2005, s. 20–21.) 

Rauhala sanoo tajunnan olevan ihmisen kokonaisuuden yksi olemuspuoli ja muut ole-

muspuolet ovat kehollisuus ja situationaalisuus. Kehollisuudella viitataan ihmisen or-

gaaniseen olemuspuoleen ja situationaalisuudella siihen, miten ihminen on ”kietoutu-

nut” maailmaan oman elämäntilanteensa kautta. ”Tajunta on elämyksellisen kokemisen 

kokonaisuus.” Siihen liittyy tietoa, uskoa, tunnetta, tahtomuksia ja intuitioita. Nämä 

kokemussisällöt voivat olla tietoisuusasteeltaan ja selkeydeltään eritasoisia. Puhuttaessa 

kokemuksista yleensä, ilmaisematta niiden sisältöä, käytetään nimityksiä mieli eli noe-

ma ja merkitys. Sanaa mieli käytetään, kun halutaan ilmaista, että jokin mielellinen ai-

nes on tullut tajunnan kokemuspiiriin. Merkityksellä viitataan siihen, kun mieli tulkkiu-

tuu jotakin asiaa tarkoittavaksi merkityssuhteeksi ihmisen maailmankuvassa. Rauhala 
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toteaa tajunnan olevan mieliä jostakin. Tajunnan sisäisissä prosesseissa niistä jäsentyy 

merkityksiä ja merkitysverkostoja. Nämä muodostavat ihmisen subjektiivisen maail-

mankuvan. (m.t., s. 29–30.) Rauhalan edellä esittämä ihmiskäsitys on holistinen. Hän 

esittää ihmisen ontologisen perusmuotoisuuden kolmijakoisena. Ihmisen olemassaolon 

perusmuodot ovat holistisessa ihmiskäsityksessä edellä mainitut tajunnallisuus, keholli-

suus ja situationaalisuus. (Rauhala, 1989, s. 26–27.) 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusperinteessä ihminen on sekä tutkimuskohtee-

na että tutkijana. Tutkimusta tehtäessä taustalla on tietty ihmiskäsitys, ajatus siitä, mil-

lainen ihminen on tutkimuskohteena. Lisäksi tutkijalla täytyy olla käsitys siitä, miten 

tutkimuskohteesta saadaan inhimillistä tietoa ja millaista tämä tieto on luonteeltaan. 

Tämän tutkimusperinteen ihmiskäsityksessä keskeisiä käsitteitä ovat kokemus, merkitys 

ja yhteisöllisyys. Tutkimuskohteesta saadaan tietoa esimerkiksi ymmärtämisen ja tul-

kinnan avulla. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, s. 33–34.) 

Tehtäessä fenomenologista tutkimusta, tutkimuskohteena on elämismaailma. Ihmisen 

maailmasuhteen perusmuoto on kokemuksellisuus ja elämyksellisyys. Ihmisen ymmär-

täminen on mahdollista tuota maailmasuhdetta tutkimalla. Tarkemmin sanottuna feno-

menologiassa tutkitaan inhimillisiä kokemuksia. Ihmisen suhde maailmaan nähdään 

intentionaaliseksi ja kaikki ilmiöt merkitsevät ihmiselle jotain. Ihmisen kokemus muo-

toutuu merkitysten mukaan. Fenomenologiassa tutkimuskohteena ovat inhimillisten 

kokemusten merkitykset. (m.t., s. 34.)  

Tähän loppuun on vielä syytä selvittää tarkemmin, mitä on kokemus. Fenomenologiassa 

tajunnallisen toiminnan ydin on intentionaalisuus. Lauri Rauhala puhuu intentionaali-

suuden sijasta mielellisyydestä. Ilman intentionaalisuutta/mielellisyyttä ihminen ei olisi 

tajunnallinen olento. Ihmisen tajunnallinen toiminta valitsee kohteensa. Tällöin ihminen 

kokee elämyksiä. Kohde ilmenee elämyksissä ihmiselle jonakin ja todellisuus saa mer-

kityksensä. Fenomenologiassa kokemus on suhde, joka sisältää tajuavan subjektin, hä-

nen tajunnallisen toiminnan ja toiminnan kohteen. Kokemus on merkityssuhde. Tar-

kemmin sanottuna kokemuksen rakenne muodostuu siitä suhteesta, joka liittää subjektin 

ja objektin kokonaisuudeksi. Ihmisen elämäntilanne tarkoittaa sitä todellisuutta, johon 

ihminen on suhteessa. Elämäntilanteella voi olla erilaisia ulottuvuuksia ja se sisältää 

erilaisia yksittäisiä sisältöjä, tekijöitä, joita Perttula kutsuu aiheiksi. Kokemuksia tutkit-

taessa on tärkeää huomioida, millaisista todellisuuksista elämäntilanne koostuu. Perttula 
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erottaa ”aineellisen, ideaalisen, elämänmuodollisen ja kehollisen todellisuuden”. Ihmi-

sen elämäntilanne muodostuu kaikesta siitä, mihin ihminen on suhteessa. Fenomenolo-

gian lähtökohta on, että jokainen merkityssuhde on alussa psykologisesti tiedostamaton. 

Fenomenologiassa ollaan kiinnostuneita sekä kehityksen alkuvaiheessa olevista että 

pitkälle täydentyneistä merkityssuhteista. (Perttula, 2009, s. 116–119.) 
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3. TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimusasetelman ja tutkimuskysymykset. Edellisessä päälu-

vussa esittelin tutkimuksen tieteenteoreettisia lähtökohtia, metodologiaa ja työhön liit-

tyviä ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä. Tässä luvussa tarkoitukseni on tehdä 

yhteenveto tutkimukseni lähtökohdista ja määrittää tutkimuskysymykset. 

Tutkimuksen taustalla oleva ihmiskäsitykseni perustuu Lauri Rauhalan esittämään ho-

listiseen ihmiskäsitykseen. Ihmisellä on kolme olemuspuolta, jotka ovat tajunta, keholli-

suus ja situationaalisuus. Rauhalan mukaan tajunta on elämyksellisen kokemisen koko-

naisuus ja sen perusluonne on mielellisyyttä. Kehollisuus viittaa ihmisen orgaaniseen 

olemuspuoleen. Rauhala puhuu eletystä kehollisuudesta ja objektikehosta. Ensin mainit-

tu koetaan omaa kehoa eläen, kun taas jälkimmäistä tutkivat anatomia ja fysiologia.  

Situationaalisuudella viitataan puolestaan siihen, miten ihminen on kietoutunut maail-

maan oman elämäntilanteensa kautta. Situaatio on kaikkea sitä, mihin ihminen on suh-

teessa. Tajunta saa arkielämän tapahtumisessa merkityksensä aiheet situaatiosta. (Rau-

hala, 2005, s. 29–30, 36, 39.)  

Työni tavoitteena on kuvata miesten masennusta kokemuksellisena ilmiönä. Lähestyn 

aihetta fenomenologisen tutkimusotteen kautta. Valitsin fenomenologisen tutkimusot-

teen, koska fenomenologian tutkimuskohteena ovat inhimillisten kokemusten merkityk-

set. Kuten edellisessä luvussa jo todettiin, tutkimuskohteesta saadaan tietoa esimerkiksi 

tulkinnan ja ymmärtämisen avulla. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, s. 33–34.) Fenomenolo-

giassa ollaan kiinnostuneita ilmiöstä sellaisena, kuin se ihmisten kokemuksissa näyttäy-

tyy. Fenomenologiassa etsitään olemuksia. Tutkija pyrkii yleiseksi nimitettävälle tasol-

le. Tämä yleisyys voi koskea joko yhden tai useamman ihmisen kokemusta. Giorgi pu-

huu olemusten sijasta rakenteesta. (Perttula, 1995, s. 46,61.) Muita tutkimuksellisia lä-

hestymistapoja ei työhöni tarvita, koska tavoitteenani on kuvata miesten masennusta 

kokemuksellisena ilmiönä ja fenomenologian tutkimuskohteena ovat nimenomaan in-

himillisten kokemusten merkitykset. 

Itse näen masennuksen alussa esitetyn psykoanalyyttisen psykologian näkökulman mu-

kaan. Kuten esimerkiksi Myllärniemi sanoo, masennus on reaktio johonkin menetyk-

seen, kuten kuolemaan tai eroon. Kyse voi olla myös fyysisen tai psyykkisen terveyden 
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menettämisestä tai ammatin, maineen, itseluottamuksen tai vaikkapa arvojen menetyk-

sestä. (Myllärniemi, 2009, s. 27–28.) Lisäksi masennus voi olla neuroositasoista, rajati-

latasoista tai psykoositasoista, riippuen siitä, milloin lapsen kehitys on pysähtynyt tai 

vääristynyt. (Latomaa, 2011a, s. 79.) 

Päätutkimusongelmaksi määrittelen seuraavan: Onko miesten kokemassa masennuk-

sessa jotain yhteistä? Tutkimuskysymykseni on se, miten tutkimukseeni valikoidut 

miehet kuvaavat masennustaan. 
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4. TUTKIMUSAINEISTO JA SEN ANALYSOINTI 

 

Tässä pääluvussa esittelen ensimmäiseksi tutkimusaineistoni. Kerron, millainen aineisto 

on ja millä perusteilla valitsin tietyt osat aineistosta tarkempaa analyysiä varten. Esitte-

len lyhyesti ne neljä henkilöä, joiden tarinat ovat tutkimukseni aineistona. Tämän jäl-

keen toisessa alaluvussa esittelen Perttulan kehittämää fenomenologisen psykologian 

analyysimenetelmää ja sitä, miten sovelsin itse tätä menetelmää. Kerron tässä alaluvussa 

siitä, miten aineiston analysointi eteni. 

 

4.1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistona tutkimuksessani on Kari Saarisen toimittama teos ”Masennustari-

noita” vuodelta 2009. Saarinen on itse vapaa toimittaja, joka on myös itse sairastanut 

masennuksen. Saarisen keräämään aineistoon kuuluu kahdeksan suomalaisen miehen 

tarinat uupumuksestaan ja masennuksestaan. Miehet kertovat tarinoissaan taustoistaan, 

taudin oireista ja vaiheista, lääkityksestään, toipumisesta ja tulevaisuuden näkymistään. 

Kirjan toimittaja kertoo halunneensa teokseensa vain miesten tarinoita, koska miehet 

”pitävät naisia useammin vaivansa oman pään sisällä lisäpainetta keräämässä”. Saarinen 

korostaa itse kirjoittamassaan aloitusluvussa sitä, että masennukseen voi sairastua kuka 

tahansa. Masennusta voi ilmetä riippumatta ammatista, sosiaaliluokasta, perhesuhteista, 

harrastuksista tai vaikkapa älykkyysosamäärästä. Monesti masentuneet miehet ovat saa-

neet kuulla ”olevansa tosi hyviä miehiä”. (Saarinen, 2009, s. 5-7.) 

Saarinen kertoo löytäneensä kirjassa tarinansa kertovat henkilöt tuttavapiiristään. Hän 

kävi haastattelemassa jokaisen henkilön erikseen vuonna 2008. Haastateltavat olivat 

motivoituneita osallistumaan projektiin ja he kokivat tärkeäksi tuoda kokemuksiaan 

julki, jos niistä joku esimerkiksi saisi apua. Kirjaa varten Saarinen haastatteli kymmentä 

henkilöä, joista kahdeksan tarinat päätyivät lopulta teokseen. Tarinasisältöjen samankal-

taisuuden vuoksi kaksi tarinaa jätettiin pois. Saarinen siis itse kirjoitti tarinat haastatte-

lujen pohjalta. Tämän jälkeen hän hyväksytti tarinat asianosaisilla itsellään ja korjasi 

niitä tarvittaessa. (Saarinen, 2013, keskustelu.) 
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Nuorin masennustarinansa kertonut mies oli vuonna 2009 noin 35-vuotias ja vanhin 

noin 55-vuotias. Suurin osa heistä oli 40–50-vuotiaita. Kuten Saarinen aloitusluvussa 

totesi, masennukseen voi sairastua kuka tahansa, riippumatta esimerkiksi ammatista. 

Näiden kahdeksan miehen joukosta löytyy niin projektipäällikköä, osastopäällikköä, 

hallintovirkailijaa, mielenterveyshoitajaa (eläkkeellä), verkkotuotta-

jaa/ympäristösihteeriä, yrittäjää, toimittajaa ja myös yksi työtön. (Saarinen, 2009.) 

Tarinoissaan miehet kertovat kokemuksistaan omalla äänellään. He kertovat sairastumi-

sestaan ja niistä tuntemuksista, mitä siihen liittyi. He kertovat myös työelämästään, pa-

risuhteestaan ja perheestään ja masennuksen hoidosta sekä lääkityksestä. Monissa tari-

noissa korostuu miesten kova yrittäminen ja halu selvitä itse. Hoitoon hakeutuminen ei 

ole helppoa. Monet myös pohtivat masennuksensa taustalla olevia mahdollisia syyteki-

jöitä. (m.t.) Aineistoni tarinat koostuvat muun muassa tällaisista, tarinan kertojien arki-

päiväiseen elämään liittyneistä asioista.  

Valitsin kahdeksan tarinan joukosta neljä tarinaa, joita lähestyn fenomenologisen tutki-

musotteen kautta. Valitsin juuri nämä neljä tarinaa, koska näissä tarinoissa kuvaillaan 

mielestäni masennusta selkeimmin ja tarinoiden kertojilla on diagnosoitu masennus. 

Lisäksi pyrin valitsemaan sellaiset henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet erityyppisissä 

ammateissa. Tarkemmin sanottuna, pyrin valitsemaan situaatioiltaan mahdollisimman 

erityyppiset henkilöt tutkimukseeni, eikä vain esimerkiksi korkeakoulututkinnon suorit-

taneita.  

Tutkimuksessani on mukana seuraavien henkilöiden tarinat. Henkilö numero yksi on 

nimeltään Aake ja hän on osastopäällikkö. Hän on syntynyt vuonna 1966. Henkilö nu-

mero kaksi on nimeltään Antsu ja hän on eläkkeellä. Hän on työskennellyt mielenterve-

yshoitajana ja hän on syntynyt vuonna 1955. Henkilö numero kolme on nimeltään Jarno. 

Hän työskentelee verkkotuottajana/ympäristösihteerinä ja hän on syntynyt vuonna 1964. 

Henkilö numero neljä on nimeltään Teme. Hän on työtön ja hän on syntynyt vuonna 

1974.  
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4.2 Aineiston analysointi 

 

Tässä alaluvussa esittelen ensiksi käyttämäni fenomenologisen psykologian analyysi-

menetelmän. Tämän jälkeen kerron, miten sovelsin menetelmää oman aineiston ana-

lysoinnissa ja miten analyysini eteni vaihe vaiheelta. 

 

4.2.1 Fenomenologisen psykologian analyysimenetelmä 

 

Amedeo Giorgi (1985) on kehittänyt fenomenologisen psykologian analyysimenetel-

män, jota Juha Perttula (1995) on laajentanut. Menetelmä jakaantuu kahteen osaan ja 

molemmissa osissa on seitsemän vaihetta. Tarkoitukseni on aineiston analysoinnissa 

noudattaa tätä Giorgin kehittämää ja Perttulan laajentamaa fenomenologisen psykologi-

an analyysimenetelmää. Perttula kuitenkin muistuttaa, että fenomenologista metodia 

voi/täytyy muokata tutkittavaan ilmiöön sopivaksi (Perttula, 2000, s.429).  

Ensimmäisessä osassa muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkko. Ensimmäiseksi 

tutkija perehtyy avoimin mielin tutkimusaineistoon, saavuttaakseen kokonaiskuvan ai-

neistosta. Perehtymisen jälkeen tutkija muodostaa tutkimusaineistoa jäsentävät keskei-

set sisältöalueet. Kolmanneksi tutkijan tehtävänä on merkityssuhteiden erottaminen toi-

sistaan ja tämän jälkeen merkityssuhteet muutetaan tutkijan kielelle. Viidentenä asiana 

on vuorossa merkityssuhteiden ja niistä tehtyjen muunnosten sijoittaminen sisältöaluei-

siin. Tämän jälkeen tutkijan tehtävänä on sisältöalueittaisten yksilökohtaisten merkitys-

verkostojen muodostaminen ja viimeiseksi sisältöalueista riippumattomien yksilökoh-

taisten merkitysverkostojen muodostaminen. (Lehtomaa, 2005, s. 181.) 

Toisessa osassa muodostetaan yleinen merkitysverkko. Ensimmäinen asia tässä osassa 

on tutkimusasenteen omaksuminen: yksilökohtaiset merkitysverkostot ovat ehdotelmina 

yleisestä tiedosta. Tämän jälkeen merkityssuhteet erotetaan ja muutetaan merkityssuh-

de-ehdotelmiksi. Kolmantena asiana on sisältöalueiden muodostaminen ja sitten merki-

tyssuhde-ehdotelmien sijoittaminen sisältöalueisiin. Viidentenä asiana on sisältöalue-

ehdotelmien muodostaminen ja tämän jälkeen muodostetaan ehdotelmat yleiseksi mer-

kitysverkostoksi. Viimeiseksi muodostetaan yleinen merkitysverkko. (m.t., s. 181.) Jo-

kaisesta yksilökohtaisesta merkitysverkostosta muodostetaan yleinen merkitysverkosto. 
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Ehdotelmat yleisistä merkitysverkostoista pyritään jäsentämään yhdeksi merkitysver-

kostoksi. Perttula korostaa, että tämä yleinen merkitysverkosto ei enää ole ehdotelma, 

vaan se on analyysin päätepiste. Yleinen merkitysverkosto sisältää tutkittavaa ilmiötä 

koskevan yleisen tiedon. Yleinen merkitysverkosto on fenomenologisen analyysin tut-

kimuksen tulos. Jos kaikissa ehdotelmissa yleisiksi merkitysverkostoiksi voidaan löytää 

samat ydinmerkitykset, voidaan tulokset kuvata yhtenä yleisenä merkitysverkostona. 

Jos tutkija pystyy muodostamaan vain yhden yleisen merkitysverkoston, tarkoittaa tämä 

sitä, että kaikkien tutkittujen kokemuksissa on paljon yhteistä. Jos taas kaikista ehdo-

telmista ei löydy samoja ydinmerkityksiä, voi tutkija muodostaa useamman yleisen 

merkitysverkoston. (Perttula, 2000, s. 439.) Fenomenologisen psykologian analyysime-

netelmää käytettäessä on tärkeää muistaa, että tämän menetelmän muokkaaminen tutkit-

tavaan ilmiöön sopivaksi on enemmän velvoite kuin lupa. (Lehtomaa, 2005, s. 181.) 

Yksilökohtaisten ja yleisen merkitysverkoston muodostamisen jälkeen seuraa tutkitta-

van ilmiön ymmärtäminen. Tutkijan tavoitteena on kokonaisnäkemyksen muodostami-

nen tutkittavasta aiheesta. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että ensimmäisen ja toisen 

analyysivaiheen kuvaamista seuraa fenomenologinen ymmärtäminen. Fenomenologi-

seen ymmärtämiseen sisältyy tulkintaa, ”sillä ymmärtäminen on tulosten suhteuttamista 

olemassa olevaan ymmärrykseen”. Fenomenologisen analyysimenetelmän kolmas osa, 

tutkittavan ilmiön ymmärtäminen, etenee Lehtomaan mukaan seuraavasti. Ensimmäi-

seksi tutkija pyrkii hahmottamaan yksilöllisiä ja yleisiä merkitysverkostoja jäsentävät 

keskeiset merkitystihentymät. Toiseksi tutkija rakentaa dialogin yksilökohtaisten ja 

yleisten merkitysverkostojen ja niitä jäsentävien merkitystihentymien ja muun tutkimus-

tiedon välille. Kolmanneksi tutkijan täytyy suhteuttaa ymmärtäminen alkuperäiseen 

aineistoon. Viimeiseksi tapahtuu tutkittavan ilmiön ymmärtäminen. (m.t., s. 190.).  

Ennen analysoinnin aloittamista pyrin pitämään mielessäni esimerkiksi Husserlin esille 

tuoman fenomenologisen asenteen merkityksen eli tarkoitukseni on lähestyä aineistoa 

avoimin mielin ja niin kuin kohtaisin sen ensimmäistä kertaa. Perttulan mukaan feno-

menologinen asenne on vastakohta arkipäivän luonnolliselle asenteelle (Perttula, 1995, 

s. 10). Tutkijan tavoitteena on kokea uudelleen toisten kuvaama kokemus. Tämä onnis-

tuu reduktion avulla. Perttulan mukaan tutkijan täytyy kohdata tutkimusaineistonsa an-

karan tieteellisen asenteen ohjaamana. Tutkijan täytyy tietoisesti tunnistaa tutkimuskoh-

teena olevaan ilmiöön aiemmin liittämiään merkityssuhteita. Nämä merkityssuhteet 

pitäisi pystyä siirtämään pois mielestä tutkimuksen ajaksi. (Perttula, 2005, s. 145.) 
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4.2.2 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Aineiston analysointi eteni seuraavasti. Kuten esimerkiksi Lehtomaa totesi, tutkija voi 

muokata menetelmää ilmiöön sopivaksi (Lehtomaa, 2005, s. 181).  Ensimmäiseksi pe-

rehdyin aineistoon avoimin mielin ja pyrin muodostamaan siitä kokonaiskuvan. Tämän 

jälkeen valitsin masennustarinoista neljä tarkempaa analyysiä varten. Toiseksi erotin 

merkityssuhteet toisistaan ja muutin ne tutkijan kielelle. Kolmannessa vaiheessa muo-

dostin keskeiset sisältöalueet ja siirsin merkitysyksiköt muodostamiini sisältöalueisiin. 

Neljännessä vaiheessa muodostin sisältöalueista riippumattomat yksilökohtaiset merki-

tysverkostot. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kirjoitin henkilöiden kertomat tarinat 

uudestaan lähtien liikkeelle heidän lapsuudestaan tai nuoruudestaan ja etenin sieltä tä-

hän päivään.  

Kun tarkastellaan esimerkiksi Aaken tarinan analyysiä, se tapahtui seuraavasti. Aineis-

toon perehtymisen jälkeen erotin merkityssuhteet toisistaan ja muutin ne tutkijan kielel-

le. Tämän jälkeen muodostin keskeiset sisältöalueet. Tässä vaiheessa luin tutkijan kie-

lelle muuttamiani merkityssuhteita ja mietin, mitä sisältöalueita näiden pohjalta voisi 

muodostaa. Esimerkiksi Aaken tapauksessa muodostin kuusi sisältöaluetta, jotka olivat 

kokemus itsestä, lapsuuden tapahtumat, opiskelu, perhe ja parisuhde, sairastuminen ja 

työ. Kun sisältöalueet oli muodostettu, aloin muodostaa sisältöalueista riippumattoman 

merkitysverkoston. Aaken tapauksessa kuvailin ensin häntä hieman henkilönä (kokemus 

itsestä) ja sitten lähdin liikkeelle hänen lapsuudestaan ja etenin siitä opiskelun kautta 

parisuhteeseen ja perhe-elämään. Lisäksi kerroin hänen suhteestaan työhön ja tietysti 

siitä, miten masennus vaikutti hänen elämäänsä. Aaken tarina löytyy kokonaisuudestaan 

luvusta 5.1.1. 

Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamisen jälkeen muodostin yleisen merki-

tysverkoston. Ensimmäiseksi tässä toisessa osassa on tärkeää tutkimusasenteen omak-

suminen eli mielsin yksilökohtaiset merkitysverkostot ehdotelmiksi yleisestä tiedosta. 

Toiseksi otin tarkasteluun muodostamani yksilökohtaiset merkitysverkostot yksi kerral-

laan. Erotin yksilökohtaisista merkitysverkostoista merkityssuhteet toisistaan ja muutin 

ne merkityssuhde-ehdotelmiksi. Kolmanneksi muodostin sisältöalueet ja sijoitin muo-

dostamani merkityssuhde-ehdotelmat sisältöalueisiin. Neljännessä vaiheessa muodostin 

edellisessä vaiheessa muodostamieni sisältöalueiden pohjalta ehdotelmat yleiseksi mer-
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kitysverkoksi. Tässä vaiheessa aloin pohtia muodostamieni sisältöalueiden pohjalta, 

löytyykö niiden perusteella jotakin yhteisiä tekijöitä. Tässä vaiheessa pohdin muodos-

tamieni sisältöalueiden perusteella, mitkä tarinat sopivat parhaiten yhteen ja onko yhden 

yleisen merkitysverkoston muodostaminen käytännössä mahdollista vai ei. Viimeiseksi 

muodostin kaksi yleistä merkitysverkostoa edellisen vaiheen pohjalta.  

Yksi esimerkki analyysin toisen osan toisesta (henkilö Aake) vaiheesta löytyy liitteestä 

yksi. (Liite 1.) Tästä esimerkkitapauksesta muodostin sisältöalueet, jotka olivat seuraa-

vat: Suhde omiin vanhempiin, minäkuva, opinnot, työ, parisuhde ja perhe, vapaa-aika, 

menetykset, masennus ja sen hoito. Seuraavaksi esittelen, mitkä merkityssuhde-

ehdotelmat kuuluvat mihinkin sisältöalueeseen. Numerot viittaavat liitteessä 1 oleviin 

numeroituihin, suluissa oleviin merkityssuhde-ehdotelmiin.  

Suhde omiin vanhempiin: 3,4,5,25 

Minäkuva: 1,2,5,6,7,9,12,14,21,25,37 

Opinnot: 7,8,9,10,11, 13,14, 15,17,18 

Työ: 7, 26, 27, 28, 35, 39 

Parisuhde ja perhe: 19,20,21,22,23,24,25 

Vapaa-aika: 40, 41, 42 

Menetykset: 3, 31, 32, 33 

Masennus ja sen hoito 10,11,16, 17, 18, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 42, 43 

 Näiden sisältöalueiden pohjalta muodostin yhden ehdotelman yleisestä merkitysverkos-

ta. Kävin analyysissäni läpi jokaisen yksilökohtaisen verkoston samalla tavoin, kuin 

tämän esimerkin ja näiden pohjalta muodostin yleisen merkitysverkoston. Mallia tässä 

analyysivaiheessa katsoin Juha Perttulan Kasvatuslehteen kirjoittamasta artikkelista 

(Perttula, 2000.). 

Yleisten merkitysverkostojen muodostamisen jälkeen oli vuorossa analyysin kolmas 

vaihe eli tutkittavan ilmiön ymmärtäminen. Tässä vaiheessa tutkijan täytyy pyrkiä hah-

mottamaan yksilöllisiä ja yleisiä merkitysverkostoja jäsentävät keskeiset merkitystihen-

tymät (Lehtomaa, 2005, s. 190.). Itse pyrin tässä vaiheessa hahmottamaan pääasiassa 
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yleisiä merkitysverkostoja jäsentävät keskeiset merkitystihentymät. Muodostamieni 

yleisten merkitysverkostojen pohjalta halusin nostaa esiin kuusi merkitystihentymää, 

jotka ovat masentuneen kokemus lapsuudesta, masentuneen kokemus itsestä, masentu-

neen suhtautuminen työhön, masentuneen kokemat menetykset, kokemus masennuksesta 

ja siihen liittyvistä oireista ja masennus ja henkinen kasvu. Tämän jälkeen rakensin dia-

login yleisten merkitysverkostojen ja niitä jäsentävien merkitystihentymien ja muun 

tutkimustiedon välille. Muodostamani dialogi löytyy luvusta kuusi.   
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä pääluvussa esittelen fenomenologisen analyysimenetelmän avulla saamiani tut-

kimustuloksia. Ensiksi esittelen muodostamani sisältöalueista riippumattomat yksilö-

kohtaiset merkitysverkostot luvussa 5.1 ja tämän jälkeen yleisen merkitysverkoston lu-

vussa 5.2.  

 

5.1 Yksilökohtaiset merkitysverkostot 

 

Tässä alaluvussa esittelen fenomenologisen analyysimenetelmän avulla muodostamani 

neljän miehen tarinat. Ensimmäiseksi esittelen Aaken tarinan. 

 

5.1.1 Aaken tarina 

 

Aake, osastopäällikkö, s. 1966. 

Aakella on aina ollut vahva tarve selvitä itse. Hän on halunnut pärjätä itsenään, eikä hän 

oikein ole osannut pyytää apua muilta. Hän on lähtenyt maailmalle alhaisen itsetunnon 

kanssa, mutta hän luulee, että sitä ei ole juuri kukaan huomannut, koska hän on aina 

ollut taitava luomaan kulisseja.  

Aaken äiti kuoli, kun hän kävi peruskoulun loppuvaihetta. Äidin kuolemasta jäi hänelle 

kova yksinäisyyden tunne. Isältään hän ei saanut tukea, silloin kun olisi sitä tarvinnut, 

sillä isä pakeni todellisuutta alkoholiin.  

Aaken mielestä jotkut asiat hänen lapsuudessaan ovat jääneet käsittelemättä ja hän ko-

kee, ettei voi kehittyä ja olla harmoniassa ympäristönsä kanssa. Hän suhtautuu pessimis-

tisesti elämään. Sisältöä elämään hän on hakenut korkeista tavoitteista. 

Suoritettuaan ylioppilastutkinnon ja käytyään armeijan Aake lähti opiskelemaan toiselle 

puolelle Suomea. Hän keskittyi opintoihinsa erittäin tunnollisesti, koska hänellä ei ollut 
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muuta tekemistä. Hänellä alkoi ilmetä uupumusta jo opiskeluaikana. Hän opiskeli ko-

vasti ja nukkui vähän. Lopulta hänen elämässään tuli jakso, jolloin hän ei nukkunut kah-

teen viikkoon juuri ollenkaan, eivätkä nukahtamislääkkeetkään auttaneet. Hän oli tuol-

loin henkisesti todella huonossa kunnossa. Hän oli täysin voimaton ja väsynyt, mutta ei 

silti pystynyt nukkumaan. Tämä oli hänen mielestään aika erikoista. Hän kuitenkin pää-

si tästä vaiheesta yli ja selvisi elämässään eteenpäin. 

Toisena vuotena Aake vaihtoi opiskelupaikkakuntaa lähemmäksi kotiaan. Se helpotti 

hänen oloaan, koska hän palasi vanhaan sosiaaliseen piiriin. Hän jatkoi ahkeraa opiske-

lua ja loppututkinnosta oli tullut hänelle pakkomielle. Opinnot etenivät hyvin, mutta 

mikään muu hänen elämässään ei edennyt. Opiskeluaikana hän vain keskittyi kerää-

mään opintopisteitä. Hän mielialansa olivat tuolloin tasapaksuja. Hänen suhtautumisen-

sa asioihin on aina ollut kaksijakoista. Ne asiat, joihin hän keskittyy, hän tekee ne ko-

valla intensiteetillä ja muut asiat hän on taas torjunut pois maailmastaan. Vaikeina ai-

koina hän on eristäytynyt ulkomaailmasta täydellisesti. Kun hän sai opintonsa päätök-

seen, hän vain mietti, että mitä nyt tehdään. Mikään ei tuntunut hänestä miltään. 

1990-luvun lopulla Aake meni naimisiin. Hänen vaimonsa on vahva persoona ja pa-

risuhde on ollut ristiriitainen. Aake ja hänen vaimonsa ovat temperamenteiltaan kuin yö 

ja päivä. Parisuhde on ollut ristiriitainen ja täynnä pettymyksiä. Suhde on kuitenkin ol-

lut avoin ja he ovat puhuneet kaikista asioista. Aake on aina ollut erakkoluonne, joten 

totuttautuminen perhe-elämään on ollut haastavaa.  

Heidän parisuhdettaan on kuormittanut myös se, että he eivät voineet saada lasta. Aakel-

la jäi surutyö tekemättä asian suhteen, kun he päättivät adoptoida lapsen. Vuonna 2001 

he saivat adoptiolapsen. Pojan saaminen oli hieno asia, mutta myös kovin vaativa. Poika 

ei nukkunut kunnolla ja Aake valvoi hänen kanssaan, koska vaimo teki raskasta työtä ja 

tarvitsi lepoa. Isäksi tulemisen jälkeen Aake koki oman ongelmallisen isäsuhteen tunteet 

voimakkaasti ja myös nuoruuden vaikeat, käsittelemättä jääneet asiat nousivat uudes-

taan esiin. 

Työ ei ole Aakesta koskaan tuntunut pahalta. Työssä hän pääsee kiinni muuten kadok-

sissa olevaan rytmiin. Vuonna 2003 hän vaihtoi työpaikkaa. Hän meni osastopäälliköksi 

amerikkalaissomisteiseen pörssiyhtiöön. Tuona aikana hän oli henkisesti töissä koko 

ajan. Tuolloin hänen ongelmansa pahenivat ja hän haki apua psykiatrilta. Hän kävi asi-

oita läpi psykiatrin kanssa ja hänelle kokeiltiin erilaisia lääkityksiä. Oikean lääkityksen 
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löytämisessä meni aikaa. Keskustelu psykiatrin kanssa kevensi hetkellisesti mieltä, mut-

ta ammattiauttaja ei pystynyt aukaisemaan hänen mielensä solmuja. Aaken mielestä 

hänen ongelmiensa kimppuun olisi pitänyt käydä jollain järeämmällä terapialla. 

Noihin aikoihin Aake joutui kokemaan monia ikäviä asioita peräkkäin, kun hänen lä-

heinen ystävänsä teki itsemurhan masennuksen ja uupumuksen johdosta ja lisäksi kolme 

muuta hänen läheistä ihmistä kuolivat. Läheisen kaverin itsemurha herätti paljon ajatuk-

sia. Aaken kuormitusta lisäsi myös kotitilan sukupolven vaihdos, jolloin hän joutui 

käymään kauppaa hänelle perinnöksi luvatusta mökistä muiden sukulaisten kanssa. Aa-

ke koki tilanteen ristiriitaisena ja henkisesti raskaana. 

Vuonna 2007 Aake romahti henkisesti täysin. Hänellä oli suuri tyhjyyden tunne ja toi-

vottomuus valtasi mielen, eikä hän oikein tajunnut enää asioita. Työnsä hän pystyi hoi-

tamaan ja työ piti häntä kiinni elämänrytmissä. Tuolloin Aakelle tuli myös itsetuhoisia 

ajatuksia. Hän keräsi ison lääkemäärän talteen, jotta pääsisi tarvittaessa pois elämästä.  

Aaken lääkitystä nostettiin, eikä lääkkeistä tullut sivuoireita. Lääkkeistä on ollut hänelle 

apua, sillä hän on pystynyt niiden avulla hallitsemaan olotilaansa paremmin. Lääkemää-

rän nostamisen jälkeen hän ei enää vajonnut pohjattomaan synkkyyteen. Välillä Aake 

on myös käyttänyt liikaa alkoholia, paetessaan psyykkistä pahoinvointia. Alkoholi ei ole 

auttanut, vaan tehnyt entistä pahemman olon. Nykyään hän käyttää alkoholia kohtuudel-

la.  

Aake on vaihtanut viimeisen vuoden sisällä työpaikkaa ja viihtyy tehtävässään kohtalai-

sen hyvin. Työ ja perhe ohjaavat hänen ajankäyttöään. Vapaa-ajalla hän on mukana lap-

sensa harrastuksissa ja mukana oleminen tuo hänelle iloa elämään. Hän on myös alkanut 

kehitellä mökillään erilaista tekemistä ja siellä hän on pystynyt rentoutumaan. Tulevai-

suus on Aaken mukaan täysin auki. Suhteellisen hyvästä olosta huolimatta sekä pää että 

kroppa tarvitsisivat nyt lepoa.   
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5.1.2 Antsun tarina 

 

Antsu, mielenterveyshoitaja, s.1955. 

Antsu on eroperheestä. Hänen äitinsä oli hylännyt perheen ja hänen isänsä oli alkoholis-

ti. Murrosikä ei hänen taustansa huomioiden ollut helppoa aikaa, mutta hän selvisi siitä 

yllättävän hyvin. Antsu masentui ensimmäisen kerran nuoruudessaan. Kouluvuosien 

jälkeen häntä ei kiinnostanut mennä töihin eikä opiskelemaan. Ei kuitenkaan mennyt 

kauan, kun hän päättikin lähteä kansanopistoon opiskelemaan vapaa-ajan ohjaajaksi. 

Opiskellessa hän tapasi tulevan vaimonsa ja lisäksi hän opiskellessaan huomasi, että 

hoitoala kiinnosti häntä.  

Antsu valmistui mielenterveyshoitajaksi 1984. Häntä kiinnosti työ lasten ja perheiden 

parissa ja hän aloitti työskentelemään lastenpsykiatrisella osastolla. Osastotyö oli rank-

kaa. Piristystä työhönsä hän sai työkaverinsa kanssa kehittelemästään isien ja poikien 

pelikerhosta. Kerhossa oli kyse liikuntaterapiasta. Antsu oli todella innostunut projektis-

taan ja hän käytti siihen myös paljon vapaa-aikaa. Hän sai kerhon vetämisestä tyydytys-

tä ja kerhosta oli paljon apua asiakkaille. Projekti sai myös julkisuutta ja Antsu kävi 

työkaverinsa kanssa kertomassa hankkeestaan ympäri Suomea. Joidenkin työkavereiden 

osalta tuli kuitenkin selkäänpuukotusta. Liikuntakerho toimi kymmenen vuoden ajan. 

Antsu unelmoi, että olisi voinut muuttaa kerhon vetämisen päätyökseen. Tilanne kui-

tenkin muuttui täysin, kun klinikalle tuli uusi professori, joka ei enää antanut resursseja 

kerhon pyörittämiseen. Antsu koki tämän hyvin ikävänä asiana ja hänen mielestään tä-

mä tapahtuma oli hänen myöhemmän sairastumisensa taustalla. Hän kyllästyi työhönsä 

ja vaihtoi vuodeksi yötyöhön vuodeosastolle. 

Antsu halusi vaihtaa yötyöhön myös siitä syystä, että hänen lapsensa aloitti koulun ja 

hän halusi olla aamulla laittamassa poikansa kouluun ja iltapäivällä vastassa, kun poika 

saapui koulusta. Yötyö alkoi kuitenkin tuntua raskaalta ja hänellä ilmeni myös univai-

keuksia ja hänen muistinsa heikkeni. Antsu alkoi pelätä psyykkeensä pettävän. Hän ha-

keutui lääkäriin ja hänelle diagnosoitiin väsymysoireyhtymä. Antsulle tarjottiin sairas-

lomaa, mutta hän ei halunnut sitä. Hän päätti vaihtaa työpaikkaa kehitysvammaisten 

ohjaajaksi.  
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Hänen ammattitaitonsa oli koetuksella uudessa työssä kehitysvammaisten parissa. Hän 

alkoi olla todella uupunut ja hänelle tuli myös fyysisiä oireita. Antsu on aina ollut taita-

va salaamaan pahoinvointia. Pikku hiljaa läheiset ja omalääkäri kuitenkin alkoivat ha-

vaita, että kaikki ei ole hyvin. Antsu ei tunnistanut omia oireita, vaikka oli toimittanut 

monta työkaveria psyykkiseen hoitoon.  

Eräänä iltana kehitysvammaisten kanssa työskennellessään Antsu romahti täysin. Hän 

oli täysin hukassa, eikä hän kyennyt muuta kuin oksentamaan. Tämän romahduksen 

jälkeen hän meni lääkäriin ja mielenterveystoimistoon. Hänelle määrättiin lääkkeitä ja 

keskusteluapua. Tuohon aikaan Antsu vain makasi sisällä, eikä hän jaksanut tehdä mi-

tään. Hänen vaimonsa alkoi huolestua Antsun terveydestä tosissaan. Vaimo ehdotti, että 

Antsu lähtisi viikoksi Lanzarotelle rentoutumaan ja levähtämään. Antsu päätti jättää 

unilääkkeensä kotiin ja hän aikoi hoitaa itseään rentoutumalla ja kuntoilemalla. Asiat 

eivät menneet, niin kuin piti, sillä Antsu ei pystynyt nukkumaan lomallaan ollenkaan ja 

hän jätti loman kesken ja palasi kotiin sairaskuljetuslennolla. Lomalla hänelle tuli pelko, 

ettei hän pääse kohteesta koskaan takaisin kotiin. Myöhemmin hänelle diagnosoitiin 

kaksisuuntainen mielialahäiriö ja hänelle oli lomalla puhjennut mania.  

Antsu oli ollut pitkään raittiina, koska hän ei halunnut lastensa näkevän isää humalassa. 

Antsu halusi olla lapsilleen hyvä isä. Psyykkinen pahoinvointi johti kuitenkin alkoho-

linkäyttöön. Hän salaili käyttöä perheeltään, juomalla alkoholia muualla kuin kotonaan. 

Hän alkoi myös tehdä yöllisiä autoilureissuja, koska ei saanut nukuttua. Päivisin hän ei 

kyennyt tekemään juuri mitään. Kuitenkin side perheeseen piti Antsun kiinni elämässä 

ja isän roolin hän tunsi edelleen vahvana. Hänelle tuli syyllisyyden tunteita siitä, kun 

hän vain meni ympäriinsä ja oli poissa kotoa. Hänellä ilmeni myös itsetuhoisia ajatuk-

sia, mutta isyyden hän koki niin vahvana, ettei voinut tehdä itselleen mitään. 

Masennuskausina Antsu tunsi suurta itseinhoa esimerkiksi maniassa tuhlattujen rahojen 

vuoksi. Ensimmäisen kerran hän meni psykiatriseen sairaalaan vuonna 2002. Antsun 

mielestä siinä oli jotain ristiriitaista, koska hän itse oli aiemmin hoitanut psyykkisesti 

sairaita ihmisiä. Hänelle aloitettiin masennuslääkitys, mutta se ei auttanut. Lopulta hän 

alkoi käyttää kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön tarkoitettua lääkettä, jonka hän koki 

hyväksi. Antsu muuttui pikku hiljaa lääkemyönteisemmäksi. 

Antsu koki sairaalassa olon myönteisenä ja hän koki saavansa siellä hyvää hoitoa. Hän 

aloitti sairaala-aikana tupakoinnin, vaikka hän ei muuten polttanut, sillä tupakkipaikalla 
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hän kävi muiden potilaiden kanssa monta hyvää keskustelua. Antsun mielestä hänen 

terapeuttinsa oli todella hyvä tyyppi, sillä hän seurasi Antsun oloa eikä kysellyt liikaa 

menneisyyden aroista asioista. Antsu sai terapiasta apua ja terapiaa jatkettiin vuosia. 

Myöhemmin hän joutui myös menemään useamman kerran uudestaan sairaalaan. Vii-

mein hän jäi ennenaikaiselle eläkkeelle, mikä oli hänelle valtava helpotus. Hän hyväksyi 

eläkepäätöksen, koska ei kokenut olevansa työkuntoinen.  

Nykyään Antsu tuntee voivansa ihan hyvin. Sairaus ei estä häntä harrastamasta esimer-

kiksi liikuntaa ja hän haluaisi entisenä maratoonarina vielä parempaan kuntoon. Hän 

suhtautuu myönteisesti tulevaisuuteen, vaikka kotona oleminen tuntuukin välillä pahal-

ta. Hän käyttää kahta eri lääkettä, joista hän haluaisi jossain vaiheessa luopua. Antsulle 

on ollut todella tärkeää, että myös jotkut julkisuuden henkilöt ovat kertoneet omasta 

masennuksestaan. Hänen mielestään roolimallit meidän yhteiskunnassa ovat vahvoja ja 

miehen pitäisi jaksaa suurten työtaakkojen ja vastoinkäymistenkin keskellä. Hän ei koe 

olevansa perinteinen mies, vaan ennemminkin jonkinlainen pehmoisä. 

 

5.1.3 Jarnon tarina 

 

Jarno, verkkotuottaja/ympäristösihteeri s. 1964. 

 

Jarnon lapsuus oli turvallinen. Hänen isänsä oli pappi ja äiti oli kotona. Hänen vanhem-

pansa olivat avarakatseisia. Jarno kokee saaneensa kotoaan hyvän kasvatuksen ja pohjan 

elämälle. Jarno kävi lukion ja sen jälkeen hän piti välivuoden. Hän meni töihin autokor-

jaamoon ja hän sai sieltä vakituisen työpaikan, ilman tarvittavaa koulutusta. Hän oppi 

työssä tarvittavat taidot töitä tekemällä. 

Jarno siirtyi 1980-luvun puolivälissä kodinkonealalle. 27-vuotiaana hän sai ensimmäi-

sen lapsensa. Töissä hän eteni myymäläpäälliköksi ja hän sai lisää vastuullisia tehtäviä, 

joita hän on aina ollut innokas ottamaan itselleen. Vuonna 1994 Jarno ja hänen vaimon-

sa saivat toisen lapsen. Jarno päätti rakentaa perheelleen talon, niin kuin oikean miehen 

kuuluukin tehdä. Noihin aikoihin hänellä oli paljon paineita eri tahoilta, mutta hän koki 

silti voivansa ihan hyvin. 
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1990-luvun lopulla Jarnon elämässä tapahtui ikäviä asioita. Hänen isänsä sairastui syö-

pään ja isä kuoli nopeasti. Myös Jarnon hyvä ystävänsä sairastui syöpään, joka oli juuri 

mennyt naimisiin ja heidän perheeseen odotettiin lasta. Jarnon kaveri kuoli nopeasti ja 

nämä kaksi menetystä johtivat siihen, että hänen psyykkinen terveytensä romahti täysin. 

Jarno oli kuvitellut kestävän mitä vain, mutta huomasi erehtyneensä. Konkreettisesti 

hänen romahduksensa tapahtui työpaikalla, jossa hän alkoi yhtäkkiä vain itkeä. Hän ei 

jaksanut tehdä mitään ja jäi sairaslomalle. Hän varasi myös ajan psykiatrille. Arkipäi-

västen asioiden hoitaminen oli tuohon aikaan hänelle hyvin raskasta ja hän pääasiassa 

vain makasi sängyssä. Hän koki päänsä olevan aivan täynnä asioita, niin töiden, arkisten 

asioiden kuin kuolemantapausten johdosta. 

Jarnolle diagnosoitiin lievä masennus. Hän oli hyvin väsynyt. Hän kuitenkin halusi pa-

rantua. Hän päätti lopettaa työnsä, sillä työpaikalle palaamisen ajatteleminenkin tuntui 

pahalta. Hänen vaimonsa jaksoi tukea häntä, mutta Jarnon mukaan vaimo ei voinut täy-

sin tajuta häntä, koska ei ollut kokenut samaa. Jarnolle määrättiin lääkitys, jota hän ei 

kuitenkaan aloittanut. Hän vain oli paikallaan puoli vuotta. Välillä hänelle tuli itsetuhoi-

sia ajatuksia ja hän ajatteli ajavansa rekan alle. Sairastuttuaan Jarno ei kertonut asioista 

juuri kenellekään. Häntä ei olisi hävettänyt puhua asioista, mutta kohdalle ei vain sattu-

nut ketään ihmistä, jolle asioista olisi voinut puhua, joten hän käsitteli asiat pääasiassa 

yksinään. 

Jarnolla on ollut elämässään kaksi tärkeää harrastusta, jotka ovat autourheilu ja luon-

nossa oleminen. Nuorena hän harrasti autourheilua kilpailumielessä. Masennuksesta 

toipuessaan Jarnoa alkoi taas kiinnostaa vanha harrastus ja hän alkoi auttamaan erästä 

kaveriaan autourheilussa. Kolme vuotta hänen elämästään meni masennuksesta hitaasti 

toipuessa. Toinen tärkeä asia toipumisen kannalta oli luonnossa oleminen. Jarno ajoi 

yksin maalle luontoon ja koki luonnon olevan eheyttävä tekijä. Hän sai olla luonnossa 

rauhassa, eikä hänen tarvinnut olla tekemisissä ihmisten kanssa. Vielä nykyisinkin Jarno 

tykkää olla luonnossa ja hän kokee olevansa luonteeltaan sosiaalinen erakko. Luonnolla 

on ollut Jarnoon suuri parantava vaikutus. Siellä hän on havainnut ihmistä suuremmat 

voimat. 

Sairastuminen ja siitä toipuminen on ollut Jarnolle myös henkisen kasvun aikaa. Hän 

ajattelee asioista eri tavalla kuin ennen. Nykyään hän ajattelee sairastumisensa olleen 

parasta, mitä hänelle on tapahtunut, sillä hän on pikku hiljaa oppinut tuntemaan itseään 
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paremmin ja ymmärtää nyt, mitä hän oikeasti on. Lisäksi hän ymmärtää nyt, ettei ke-

nenkään pidä luulla itseään korvaamattomaksi.  

Työnteon Jarno ottaa nykyään paljon rennommin. Hän on oppinut kuuntelemaan itseään 

ja kun hän kokee väsyvänsä, hän vähentää töitä. Nykyisessä työpaikassa seurakunnalla 

se on mahdollista. Hän viihtyy työssään ja asiat ovat muutenkin hyvin. Jarnon mielestä 

ihmiset elävät länsimaisissa yhteiskunnissa liian suorituskeskeistä elämää. Ihmiset rasit-

tavat operatiivista järkeään valtavasti, mutta mielen ja sielun kanssa ei puuhailla riittä-

västi. Länsimainen elämäntapa altistaa ihmiset masennukselle ja uupumukselle. Yhteis-

kunnassa pitää aina vain mennä eteenpäin. Jarnon mielestä ihminen voi olla myös pai-

kallaan. 

 

5.1.4 Temen tarina 

 

Teme, työtön, s. 1974. 

 

Temellä on ollut jo lapsesta asti kauhea yliyrittämisen pakko ja hän on hakenut ihmisten 

hyväksyntää. Hän tekee asiat aina 110 prosentin teholla. Teme ei valinnut sitä tietä, jon-

ka lähipiiri olisi toivonut hänen valitsevan. Hän ei käynyt lukiota, vaikka siskolla on 

akateeminen koulutus. Temellä on ollut paineita näyttää läheisilleen pärjäävänsä valit-

semallaan reitillä. Lapsuudessaan hän kokee jääneensä siskonsa varjoon. Kun sisko sai 

aina ansiostaan jotakin, hän sai säälistä. Tällä hetkellä hän ei pidä yhteyttä vanhempiin-

sa. Hän ei tykännyt siitä, että vanhemmat alkoivat liikaa puuttua heidän asioihin ja hän 

laittoi välit poikki vanhempiensa kanssa. Hän ei tykännyt esimerkiksi siitä, kun van-

hemmat jatkuvasti kyselivät rahaan liittyvistä asioista, vaikka hän on aina kyennyt hoi-

tamaan lainansa väliaikaisista työttömyysjaksoista huolimatta. Hän ei kaipaa muiden 

huolehtimista, vaan haluaa tienata itse ruokansa pöytään. 

Teme on suorittanut nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajakoulutuksen. Hän on työskennellyt 

useita vuosia esimerkiksi nuorisotaloilla ja perhetukikeskuksissa. Vuonna 2003 hän 

vaihtoi muuton takia työtään ja meni töihin päiväkotiin. Hän aloitti sijaisena ja ensim-

mäinen vuosi tuntui mielenkiintoiselta, eikä hän tuntenut paineita työssään. Työskennel-
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tyään pienten osastolla hän vaihtoi esikoulupuolelle. Siellä hän sai mukavasti sekä va-

pauksia että vastuuta, koska oli mies. Esikoulutoiminta siirtyi kuitenkin jonkin ajan ku-

luttua muualle ja Teme palasi takaisin pienten ryhmään ja työ siellä ei enää ollut saman-

laista kuin ennen. Hänen ehdotukset eivät menneet läpi, vaan hänellä oli aina vastassaan 

kuusi naispuolista työntekijää. Työnteko alkoi hänestä tuntua vaikealta naisvaltaisella 

alalla. Hänelle sanottiin asioita pahasti, mutta hänellä ei ollut lupa loukkaantua. Hänestä 

tuntui pahalta myös se, että muut työntekijät käyttivät häntä pelotteena lapsia kohtaan, 

vaikka hän halusi aina luoda hoitamiaan lapsia kohtaan lämpimän siteen. 

Noihin aikoihin Teme alkoi voida psyykkisesti huonosti. Hän koki olevansa jatkuvasti 

väsynyt ja kotonakin hän vain ajatteli työasioita. Hän yritti hakea työlle vastapainoa 

harrastajateatterista, mutta tyypilliseen tapaansa hän otti sielläkin liikaa vastuuta ja teh-

täviä itselleen. Aamuisin hän alkoi tuntea suurta uupumusta. Hänellä alkoi ilmetä nuk-

kumisvaikeuksia ja myös fyysistä oireilua, kuten jatkuvaa flunssakierrettä. Tässä vai-

heessa Temelle tuli myös itsetuhoisia ajatuksia. Kun hän aamuisin ajeli töihin, maan-

tienvarren lyhtytolpat alkoivat tuntua kiinnostavilta törmäyspaikoilta. Eräänä aamuna 

töissä ollessaan hän poltti puuron pohjaan uudella hellalla ja sai kuulla, että häneltä oli 

yritetty vaihtaa sitä työvuoroa pois, koska muut työntekijät olivat tienneet jo etukäteen, 

että hän kuitenkin töppäilisi. Silloin Teme tajusi, ettei häneen tulevaisuudessakaan suh-

tauduta ikinä kuin kanssatyöntekijään. 

Teme hakeutui mielenterveystoimistoon. Sinne menon hän tunsi nöyryyttäväksi, eikä 

hän ollut vielä myöntänyt sairastumistaan. Pikku hiljaa hän alkoi kuitenkin ymmärtää, 

ettei vika ollut ollutkaan hänessä, eikä hän ollut irtisanoutunut turhan takia. Hänen tapa-

uksensa täytti kaikki työpaikkakiusaamisen merkit. Irtisanoutumisen ja hoitoon hakeu-

tumisen jälkeen Temelle tuli helpottunut olo, vaikka hän oli tavallaan tyhjän päällä. Hän 

oli työttömänä kolme kuukautta.  

Työttömyysjakson jälkeen Teme vaihtoi täysin alaa ja alkoi myydä viikko-osakkeita. 

Työ oli täysi vastakohta edelliselle työlle. Työ vaati tilannetajua, mutta ei empatiaky-

kyä, kuten edellinen työ. Hän ei pärjännyt työssään, sillä kahden ensimmäisen kuukau-

den tulos oli puhdas nolla. Hän irtisanoutui ja siirtyi myymään sijoitusvaihtoehtoja ja 

eläkeratkaisuja. Sekään ei onnistunut, mutta sitten hän sai tuttavansa kautta hyvän tarjo-

uksen. Hän pääsi töihin kirjakustantamoon. Hän toimi kustannuspäällikkönä ja nyt hän 

koki olevansa unelmatyössään. Hän nautti työstä kovasti, sillä hän sai työskennellä itsel-
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leen tärkeän asian kirjoittamisen ympärillä. Työ oli kuitenkin vastuullista, eikä kustan-

tamolla mennyt kovin hyvin. Temellä alkoi taas ilmetä nukkumisvaikeuksia ja epäon-

nistumisista hän syytti aina itseään. Työ kuitenkin tuntui edelleen mukavalta. Hän ei 

pitänyt työstään taukoa ollenkaan ja hän alkoi olla todella uupunut.  

Loppusyksystä 2007 Temen elämässä koitti kausi, josta hän ei muista yhtään mitään. 

Joulun aikoihin hän ei halunnut osallistua joulun viettoon, vaan makasi vain kotona. 

Seuraavan kevään aikana firmalla meni entistä huonommin, vaikka hän yritti kaikkensa 

saadakseen bisnekset nousuun. Lopulta firma ajautui konkurssiin. Temestä se ei tuntu-

nut yhtään miltään ja hän oli jo aiemmin päättänyt lopettavansa työt kustantamossa. Hän 

jäi työttömäksi, mutta pärjäsi vuosilomakorvauksillaan ja sisällä olleella palkallaan. Hän 

halusi vain levätä pari kuukautta. Tämän jälkeen hän ei ole kuitenkaan löytänyt töitä. 

Hän on ollut kotona puoli vuotta. Hän kuitenkin voi nyt paremmin. Väsymys on vähen-

tynyt ja hän pystyy jo hymyilemään. Jälkeenpäin tilannetta pohdittuaan Teme on huo-

mannut elämässään olleen kaksi vaikeaa masennusjaksoa. Ensimmäinen oli päiväkodis-

sa työskennellessä ja toinen, edellistä vielä pahempi, oli kustantamossa työskennellessä. 

Hän kuitenkin myöntää, ettei tunnustanut sitä silloin itselleen. 

Työttömänä ollessaan Teme on käyttänyt välillä liikaa alkoholia. Hän on kuitenkin 

suunnitellut vähentävänsä käyttöä. Tällä hetkellä hän kokee terveytensä olevan kohtuul-

lisen hyvä. Hän korostaa sitä, ettei ole joutunut käyttämään mielialalääkkeitä.  

Vaimolla on ollut Temen elämässä suuri merkitys. Temen mielestä hänen elämänsä rau-

hoittui huomattavasti silloin, kun hän löysi nykyisen vaimonsa. Teiniaikana elämä oli 

välillä ollut rajua, mutta nykyään elämä vaimon kanssa on hyvin seesteistä. Vaimo on 

aina ollut tukena vaikeina aikoina, vaikka vaimo ei aina olekaan saanut häneen kontak-

tia. Heidän parisuhteessaan asioita on ratkottu joko puhumalla tai olemalla hiljaa. Vai-

mo on aina muistuttanut hänelle rahan olevan vain materiaa ja terveys ja parisuhde ovat 

niitä asioita, jotka ovat oikeasti elämässä tärkeitä.  

Tulevaisuuteen Teme suhtautuu toiveikkaasti. Hän on käynyt ammatinvalintapsykolo-

gilla ja jotain projektiluontoista työtä on jo mahdollisesti tiedossa. Hän myös suunnitte-

lee aloittavansa uudestaan vanhoja harrastuksia. Nuoruudessa hän treenasi ahkerasti 

kuntosalilla ja harrasti taistelulajeja. Lisäksi teatteri ja kirjoittaminen kiinnostavat häntä. 

Teme ei halua olla katkera menneiden tapahtumien johdosta, vaan on hyväksynyt, että 

asiat vain menivät hänen kohdallaan niin kuin menivät. Hän ei halua syyttää ketään. 



52 

 

5.2 Yleiset merkitysverkostot 

 

Tässä alaluvussa esittelen yksilökohtaisten merkitysverkostojen pohjalta muodostamani 

kaksi yleistä merkitysverkostoa. Lehtomaa korostaa, että yleinen merkitysverkosto 

muodostuu tutkittavan ilmiön ymmärtämisen kannalta kaikille yksilökohtaisille merki-

tysverkostoille yhteisistä ydinmerkityksistä. Tätä toimintaperiaatetta noudattaen tulok-

sena voi muodostua yksi tai useampi yleinen merkitysverkosto. (Lehtomaa, 2005, s. 

185.) 

Muodostin yksilökohtaisten merkitysverkostojen pohjalta kaksi yleistä merkitysverkos-

toa. Ensimmäinen yleinen merkitysverkosto perustuu Aaken, Antsun ja Temen tarinoi-

hin ja toinen ainoastaan Jarnon tarinaan. Päädyin tällaiseen jaotteluun, koska Jarnon 

tarina erosi selkeästi muista tarinoista esimerkiksi lapsuuden ja masennuksen kokemuk-

sen suhteen. Seuraavaksi esittelen kaksi yleistä merkitysverkostoa, joiden on tarkoitus 

vastata päätutkimusongelmaani, onko miesten kokemassa masennuksessa jotain yhteis-

tä. 

 

Yleinen merkitysverkosto 1 (Aake, Antsu, Teme) 

Lapsuudesta ei ole jäänyt kovin hyviä muistoja. Suhde omiin vanhempiin on ollut on-

gelmallinen ja lapsuudessa on koettu vanhempien taholta hylkäämisiä ja menetyksiä. 

Halu pärjätä elämässä ja näyttää muille on vahva. Masennusta on ilmennyt jo nuoruu-

dessa. Masentuneella on itsetunto-ongelmia. Omat ongelmat pyritään salaamaan viimei-

seen asti, eikä asioista puhuta, ennen kuin on pakko. Töitä tehdään tunnollisesti ja vas-

tuuta otetaan paljon. Työssä tarvitaan ihmissuhdetaitoja. Työhön suhtaudutaan innos-

tuneesti ja töitä tehdään kovasti. Työ on tärkeä asia elämässä. Työpaikkaa vaihdetaan ja 

väsymyksen merkkejä on havaittavissa. Kova työnteko johtaa uupumiseen ja psyykki-

seen sairastumiseen.  

Parisuhde on myös merkittävä asia elämässä. Vaimolta saadaan tukea vaikeina aikoina. 

Myös lapset ovat tärkeitä ja isän rooli koetaan vahvana. Vapaa-aika kuluu erilaisten 

liikunnallisten harrastusten parissa ja harrastukset ovat tärkeä asia masennuksesta toi-

pumisessa.   
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Elämään liittyy suuria menetyksiä, kuten läheisen tai jonkin asian menettäminen. Mene-

tykset aiheuttavat täydellisen romahtamisen. Romahduksessa koetaan suurta toivotto-

muuden tunnetta. Masentuneen mieliala on tasapaksu ja toimintakyky on heikko. 

Psyykkisten ongelmien lisäksi ilmenee myös fyysisiä oireita ja nukkumisvaikeuksia. 

Vaikeina aikoina ilmenee myös itsetuhoisia ajatuksia, mutta mitään konkreettista ei it-

selle kuitenkaan tehdä, koska side perheeseen on vahva. Masennusta hoidetaan terapial-

la ja lääkehoidolla. Toimivan lääkkeen löytäminen vie aikaa, mutta kun oikea lääkitys 

löytyy, se helpottaa elämää. Välillä esiintyy myös liiallista alkoholinkäyttöä. Alkoholin 

avulla paetaan psyykkistä pahoinvointia, mutta se vain pahentaa oloa. Tällä hetkellä 

voidaan suhteellisen hyvin ja tulevaisuuteen suhtaudutaan varovaisen positiivisesti. 

 

Yleinen merkitysverkosto 2 (Jarno) 

Lapsuus on turvallista aikaa ja kotoa saadaan hyvä pohja elämälle. Vanhemmat ovat 

avarakatseisia. Lukion jälkeen pidetään välivuosi ja mennään töihin. Opiskelujen pariin 

ei enää palata. Työt hoituvat hyvin ja työelämässä edetään esimiesasemaan, joka mer-

kitsee myös lisää vastuuta. Perinteinen miehen rooli koetaan vahvana. Paineita kasaan-

tuu eri tahoilta, mutta silti koetaan voivan hyvin. 

Elämässä tulee jakso, jolloin tapahtuu monia ikäviä asioita, kuten isän ja hyvän ystävän 

kuolema. Näiden menetysten jälkeen koetaan konkreettinen romahdus työpaikalla, jol-

loin ei kyetä muuta kuin itkemään. Diagnoosina on lievä masennus ja työt lopetetaan, 

sillä jo ajatus työpaikalle palaamisesta ahdistaa. Masentunut on kuvitellut jaksavansa 

mitä vain, mutta erehtyy. Masentunut on hyvin väsynyt ja arkipäiväisten asioiden hoi-

taminenkin on raskasta. Masentuneella on myös itsetuhoisia ajatuksia. Masennusta hoi-

detaan lääkkeillä ja psykiatrikäynneillä. Asioista ei kerrota juuri kenellekään, koska 

ketään sopivaa henkilöä ei löydy. Asioista puhumista ei kuitenkaan koeta hävettävänä. 

Vaimo on tärkeä henkilö elämässä, mutta vaimo ei täysin kykene ymmärtämään masen-

tuneen kokemuksia, koska ei itse ole kokenut samaa.  

Masennus ja siitä toipuminen on henkisen kasvun aikaa. Asioista ajatellaan eri tavalla 

kuin ennen. Sairastumisen koetaan nykyään olevan hyvä asia, sillä sitä kautta on opittu 

tuntemaan itseä paremmin. Sairaus on myös opettanut ymmärtämään oman rajallisuu-

den ja sen, ettei kukaan ole korvaamaton. Nykyään elämä otetaan rennommin kuin en-
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nen ja itseä kuunnellaan paremmin. Jos työ väsyttää, työntekoa vähennetään. Harrastuk-

set ovat tärkeä osa elämää ja niillä on suuri merkitys toipumisessa. 
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6. TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA JA VERTAI-

LUA MUIHIN TUTKIMUKSIIN 

 

Tässä pääluvussa tarkastelen muodostamiani kahta yleistä merkitysverkostoa. Esittelen 

niiden keskeisiä asioita (merkitystihentymiä) ja vertailen yleisistä merkitysverkostoista 

keskeisiä, masennukseen liittyviä asioita muuhun tutkimustietoon. Jaoin tämän päälu-

vun kuuteen alalukuun, joista jokaisessa käsittelen yhtä yleisistä merkitysverkostoista 

noussutta masennukseen liittyvää asiaa. Alaluvut ovat seuraavat: masentuneen kokemus 

lapsuudesta, masentuneen kokemus itsestä, masentuneen suhtautuminen työhön, masen-

tuneen kokemat menetykset, kokemus masennuksesta ja siihen liittyvistä oireista ja ma-

sennus ja henkinen kasvu. 

 

6.1 Masentuneen kokemus lapsuudesta 

 

Ensimmäisessä muodostamassani yleisessä merkitysverkostossa käy selkeästi ilmi se, 

että masentuneiden lapsuus on ollut vaikea. Lapsuudesta ei ole jäänyt kovinkaan hyviä 

muistoja. Suhde omiin vanhempiin on ollut ongelmallinen ja vanhempien taholta on 

koettu hylkäämisiä ja menetyksiä.  

Toisessa yleisessä merkitysverkostossa huomaa, että masennuksen taustalla ei aina vält-

tämättä ole onnetonta lapsuutta. Masentuneella on jäänyt hyvä kuva lapsuudesta ja lap-

suuden kodista. Lapsuus on ollut turvallinen ja kotoa on saanut hyvän pohjan elämälle.  

Psykologien mukaan masennus on poikkeava reaktio johonkin menetykseen. Alttiuden 

poikkeavaan reagointiin nähdään johtuvan traumaattisista menetyksistä ja puutteista 

varhaislapsuudessa. Vastasyntynyt on täydellisen riippuvainen äidistään ja yleensä van-

hemmistaan. Vanhempien tehtävänä on korvata lapsen puuttuvat henkiset ja fyysiset 

kyvyt. Pieni lapsi ei osaa vielä puhumalla ilmaista tarpeitaan. Lapsen suotuisan kehityk-

sen kannalta on äärimmäisen tärkeää se, kuinka hyvin vanhemmat pystyvät vastaamaan 

lapsen kehityksellisiin tarpeisiin. Pieni lapsi ei itse kykene käsittelemään erilaisten jär-

kytysten tai puutteiden herättämiä tunteita. Nämä tunteet voivat saada jopa minuuden 
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hajottavia mittasuhteita. Näiden tunteiden hallitsemiseen pieni lapsi tarvitsee vanhempi-

ensa apua. Myllärniemi korostaa lapsen tarpeisiin herkästi mukautuneen varhaisen vuo-

rovaikutuksen tärkeyttä suotuisalle psyykkiselle kehitykselle. (Myllärniemi, 2009, s. 

54–55.) 

Lapsen kokemia ensisijaisia menetyksiä voivat siis olla esimerkiksi vanhemman mene-

tys vakavan sairauden, kuoleman tai avioeron johdosta. Myös hylätyksi tulemisen ko-

kemukset voivat toimia myöhemmin masennukselle altistavina tekijöinä. Ensisijaisiin 

menetyksiin kuuluu myös seksuaalinen hyväksikäyttö ja sellaiset tilanteet, joissa van-

hemmat eivät ole kyenneet suojelemaan lasta liialliselta seksuaalisuudelta. Tällaisissa 

tilanteissa lapsi on altistunut sellaisille tunnekokemuksille, joita hän ei itse ole kyennyt 

käsittelemään. Myös henkinen ja fyysinen pahoinpitely lapsuudessa voivat olla masen-

nukselle altistavia tekijöitä. Kun lasta pahoinpidellään, hän menettää vanhempansa, 

jonka varassa hänen turvallisuutensa on. Samoin kuin hyväksikäytön yhteydessä, lapsi 

ei kykene ymmärtämään, mistä on kysymys, eikä käsittelemään tunnekokemuksiaan. 

Olennaista näissä varhaisissa menetyksissä on varhaisen vuorovaikutuksen puutteelli-

suus eli lapsi joutuu käsittelemään yksin sellaisia asioita, joita hän ei vielä itse kykene 

käsittelemään. (m.t., s. 55–58.) 

Yleisestä merkitysverkostosta numero yksi huomaa selvästi samoja asioita kuin Myllär-

niemen teoksesta. Tutkimukseeni osallistuneet henkilöt ovat kokeneet menetyksiä ja 

laiminlyöntejä vanhempiensa taholta. Nämä henkilöt eivät kuitenkaan kerro, eivätkä 

välttämättä muistakaan, mitä kaikkea heidän varhaislapsuudessaan on tapahtunut. Mie-

lenkiintoista on huomata myös se, että toisessa muodostamassani yleisessä merkitysver-

kostossa ei ole havaittavissa onnetonta lapsuutta, pikemminkin päinvastoin. Voi toki 

olla, että tämäkin henkilö on kuitenkin joutunut varhaislapsuudessaan kokemaan mene-

tyksiä vanhempiensa taholta tai sitten tämä esimerkki osoittaa, että vakavaa masennusta 

voi ilmetä myös sellaisilla henkilöillä, joiden lapsuus on ollut kaikin puolin turvallinen 

ja onnellinen. Tätä asiaa on mielestäni syytä miettiä.  

Jukka Valkosen toteuttamassa, kuntoutussäätiön teettämässä tutkimuksessa vuodelta 

2007 tarkastellaan esimerkiksi masentuneiden kokemuksia psykoterapiasta. Tässä tut-

kimuksessa masentuneiden on annettu myös kertoa omasta lapsuudestaan ja pohtia lap-

suudentapahtumien yhteyttä nykyiseen masennukseen. Aikuisena masentuneet ovat tut-

kimuksen mukaan kokeneet lapsuudessaan vanhempien taholta laiminlyöntejä, välinpi-
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tämättömyyttä, turvattomuutta ja hyväksikäyttöä. Suhde vanhempiin on monesti ollut 

ongelmallinen ja toinen vanhemmista on saattanut puuttua kokonaan. (Valkonen, 2007, 

s. 144–148.) 

 

6.2 Masentuneen kokemus itsestä 

 

Yleisten merkitysverkostojen mukaan yksi keskeinen piirre masentuneilla on vahva halu 

selvitä itse elämässään ja näyttää muille pärjäävänsä. Masennukseen taustalla on mones-

ti itsetunto-ongelmia. Omat ongelmat pyritään salaamaan viimeiseen asti, eikä apua 

pyydetä muilta, ennen kuin on pakko. Masennukseen näyttää liittyvän myös ahkera 

työnteko ja kaikista asioista ollaan valmiita ottamaan vastuuta. Kaikkiin asioihin, joihin 

ryhdytään, panostetaan täysillä. Masentuneet vaikuttavat olevan luonteeltaan myös hy-

vin tunnollisia. Myös perinteinen miehen rooli koetaan vahvana. Miehen täytyy jaksaa 

tehdä kovasti töitä ja selvitä myös kovien paineiden alla. 

Kelan teettämässä, vuonna 2000 julkaistussa tutkimuksessa, tutkittiin psykoterapiaan 

hakeutuneita masennuksesta ja ahdistuksesta kärsiviä potilaita. Tutkimuksessa tarkastel-

tiin esimerkiksi masennuksen yhteyttä minäkäsitykseen. Tutkimuksessa käytettiin 

SASB-minäkäsityskyselyä ja masennusta arvioitiin Beckin depressiokyselyllä. Tutki-

muksessa huomattiin, että masennus korreloi voimakkaimmin kielteisen minäkäsityk-

sen, itseen kohdistuvan hyökkäävyyden, itsesyytösten ja itsensä torjumisen kanssa. Ma-

sennus korreloi negatiivisesti myönteisen minäkäsityksen, itselle vapauden sallimisen ja 

itsestä välittämisen kanssa. (Hirvas, 2000, s. 20, 29–31.)  

Kelan teettämässä tutkimuksessa esiintyy osittain samoja asioita kuin tässä työssä. Ma-

sennukseen liittyy selvästi alhainen itsetunto. Lisäksi itseen kohdistuva hyökkäävyys on 

masennuksessa tyypillistä. Tästä olen kirjoittanut tarkemmin luvussa 6.5. Kelan tutki-

muksessa raportoitiin myös siitä, kuinka masennus korreloi negatiivisesti positiivisen 

minäkäsityksen ja itselle vapauden sallimisen kanssa. Kun miettii tarkastelemiani tari-

noita, masentuneet eivät maininneet itsestään positiivisia asioita. He vaativat itseltään 

paljon ja heidän itsekuri oli tiukka. 

Jukka Valkosen tekemässä, kuntoutussäätiön teettämässä tutkimuksessa masentuneet 

kuvailevat itseään ja syitä hoitoon hakeutumiselle. Masentuneet kuvaavat olevansa esi-
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merkiksi arkoja, yksinäisiä ja he kertovat kärsivänsä heikosta itsetunnosta. Masentuneet 

kokevat olevansa tyytymättömiä elämäänsä ja he kokevat huonommuuden tunteita. Ma-

sentuneille on myös tyypillistä, että itseä hävetään ja todellista minää ei näytetä muille. 

Masennuksen aikana masentuneet kokevat olevansa elämässään ”solmukohdassa”. Joil-

lekin masentuneille on myös tyypillistä, että elämää yritetään elää niin, että muut hy-

väksyisivät heidät, eikä niin kuin he itse haluaisivat. Masentuneet kuvailevat itseään 

monesti vastuullisiksi ja herkiksi ihmisiksi. (Valkonen, 2007, s. 198–200.) Valkosen 

esittelemät, masentuneiden minäkokemuksiin liittyvät asiat ovat hyvin samantyyppisiä 

kuin mitä muodostamissani yleisissä merkitysverkostoissa, varsinkin merkitysverkosto 

ykkösessä, ilmenee. Toinen mielenkiintoinen huomio on se, että toisessa muodostamas-

sani yleisessä merkitysverkostossa ei ole havaittavissa mitään masentuneille tyypillisiä 

luonteenpiirteitä.  

 

6.3 Masentuneen suhtautuminen työhön 

 

Molemmista muodostamistani yleisistä merkitysverkostoista käy selkeästi ilmi, miten 

tärkeä asia työ on ollut masentuneiden elämässä. Töitä tehdään paljon ja kovalla intensi-

teetillä. Töissä otetaan paljon vastuuta ja työelämässä ollaan valmiita kohtaamaan haas-

teita. Masentuneiden keskuudessa on havaittavissa myös halu edetä urallaan. Lisäksi 

mielenkiintoinen huomio on se, että monesti masentuneet näyttävät työskentelevän alal-

la, jossa tarvitaan paljon ihmissuhdetaitoja. Työ on tärkeä asia elämässä ja siihen suh-

taudutaan vakavasti. Kova työnteko ja paineet työpaikalla johtavat uupumukseen ja ma-

sennukseen.  

Työuupuminen johtuu liian kovasta työpaineesta. Uupumisen tunnetta voi lisätä myös 

muut elämässä tapahtuneet negatiiviset muutokset. Masentunut henkilö sanoo usein 

vain olevansa väsynyt, vaikka hänen mielialansa on selvästi huonontunut. Tänä päivänä 

työpaikoilla on kova kiire ja uusia työtehtäviä ilmaantuu jatkuvasti. Työt ovat koko ajan 

haastavampia ja itseä täytyy kehittää työntekijänä. Monilla työpaikoilla tilanne on se, 

että yhden työntekijän täytyisi olla monessa paikassa yhtä aikaa, eikä kokonaisvaltaista 

uuden oppimista tapahdu. Ihminen jaksaa tietyn aikaa kovien paineiden alla, mutta jos 

sama tahti jatkuu vuodesta toiseen, optimistisimmatkin henkilöt alkavat väsyä. (Vartio-

vaara, 2000, s. 167–168.)  
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Mielestäni Ilkka Vartiovaaran kuvaus tämän päivän työelämästä ja siellä väsymisestä 

muistuttaa suuresti tutkimieni miesten tarinoita. Miesten tarinoissa korostuu työelämäs-

sä koettu kiire. Tutkimukseeni osallistuneet miehet etenevät työelämässä ja tämä tar-

koittaa lisää vastuuta. Pikku hiljaa paineet kasvavat ja miehet alkavat väsyä ja myö-

hemmin masentua kovien paineiden alla.    

Jorma Myllärniemi korostaa, että työuupumus ja masennus liittyvät monesti toisiinsa. 

Hän korostaa myös sitä, että diagnostisen eron tekeminen näiden kahden asian välillä on 

vaikeaa. Työuupumukseen liittyy työn ilon katoaminen, kokonaisvaltainen väsymys, 

heikentynyt ammatillinen itsetunto ja kyyniseksi muuttunut asennoituminen työtä koh-

taan. (Myllärniemi, 2009, s. 125–127.) Työuupumus ja masennus siis liittyvät usein 

toisiinsa. Myllärniemen luettelemissa työuupumukseen liittyvissä asioissa on paljon 

yhtymäkohtia masennukselle tunnusomaisten asioiden, kuten ilon katoamisen ja väsy-

myksen tunteen kanssa.  

 

6.4 Masentuneen kokemat menetykset 

 

Yleisten merkitysverkostojen mukaan kaikki masentuneet ovat kokeneet suuria mene-

tyksiä elämässään. Menetyksillä tarkoitetaan tässä läheisten ihmisten menettämistä tai 

joidenkin tärkeiden asioiden menettämistä, kuten esimerkiksi työn. Menetykset johtavat 

yleensä täydelliseen romahdukseen ja ne toimivat masennuksen laukaisevana tekijänä. 

Freudin mukaan masennus on reaktio jonkin rakastetun kohteen menettämiseen. Hän 

korostaa sitä, että menetys ei tarkoita pelkästään esimerkiksi jonkin ihmisen kuolemaa, 

vaan menetys voi olla myös ideallisempi. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kohde ei ole to-

della kuollut, mutta hän ei sovellu enää rakkauden kohteeksi. (Freud, 2005, s. 160.) 

Myllärniemi puhuu ensisijaisista ja toissijaisista menetyksistä. Toissijaisilla menetyksil-

lä hän tarkoittaa myöhemmässä lapsuudessa tai nuoruudessa tapahtuneita menetyksiä. 

Tällaisia menetyksiä voivat olla esimerkiksi vanhemman menetys, yksinäisyys, kiusa-

tuksi tuleminen, nuoruusiän seurusteluongelmat ja niin edelleen. Myllärniemi korostaa, 

että sekundaareja eli toissijaisia menetyksiä tapahtuu myös aikuisiässä. Tällaisia ai-

kuisiässä tapahtuneita menetyksiä voivat olla esimerkiksi ihmissuhdevaikeudet, epäon-

nistumiset itselle tärkeissä hankkeissa, vaikeudet työpaikalla tai työpaikan menetys. 
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Sekundaariset menetykset eivät ole seurauksiltaan niin vakavia kuin ensisijaiset, pri-

maarit menetykset, sillä sekundaarit menetykset tapahtuvat vaiheessa, jolloin nuoren 

persoonallisuus on rakentuneempi ja hän kykenee käsittelemään asioita. Huomionar-

voista tässä asiassa on se, että jos toissijaiset menetykset aiheuttavat täydellisen romah-

tamisen vaikeaan masennukseen, tämä johtuu siitä, että toissijaiset menetykset ovat 

toimineet laukaisevana tekijänä masennukselle, jonka syyt ovat ensisijaisissa, primaa-

reissa tekijöissä. (Myllärniemi, 2009, s. 55–59.) 

Mietittäessä Myllärniemen tekstiä ja muodostamiani yleisiä merkitysverkostoja, voi-

daan huomata, että tutkimukseeni osallistuneet henkilöt kokivat sekundaarisia menetyk-

siä, jotka johtivat täydelliseen romahdukseen. Mielestäni nämä menetykset eivät kuiten-

kaan olleet varsinainen syy masennukselle, vaan ainoastaan masennuksen laukaiseva 

tekijä. Kuten yleisestä merkitysverkostosta yksi huomaa, tutkimukseni henkilöt olivat 

kokeneet menetyksiä myös lapsuudessa, joita ei oltu myöhemmin käsitelty. 

Myös lääketieteen tohtorin Erkki Isometsän mukaan yli kaksi kolmasosaa vakavista 

masennuksista alkaa jonkin merkittävän elämänmuutoksen/muutoksien jälkeen. Tällai-

sia muutoksia tai menetyksiä voivat olla esimerkiksi parisuhteen päättyminen, jonkin 

läheisen tai oma sairastuminen, työttömäksi jääminen, ristiriidat läheisissä ihmissuhteis-

sa tai läheisen kuolema. Masennus alkaa monesti sellaisesta elämänmuutoksesta, joka 

heikentää henkilön tukiverkostoa. (Isometsä, 2007, s. 164.)  

 

6.5 Kokemus masennuksesta ja siihen liittyvistä oireista   

 

Masennuksen koetaan varsinaisesti alkaneen siitä, kun on koettu elämässä suuria mene-

tyksiä. Tämä on johtanut täydelliseen romahtamiseen. Henkisen romahduksen aikana 

masentunut kokee suurta toivottomuuden tunnetta. Masentuneen mieliala on tasapaksu. 

Lisäksi masennukseen liittyy toimintakyvyn aleneminen. Masennuksen yhteydessä il-

menee myös fyysisiä oireita ja nukkumisvaikeuksia, väsymystä ja ahdistusta.  Masen-

nuksen oireita hoidetaan terapialla ja psyykelääkkeillä. Oikean lääkityksen löytymiseen 

menee aikaa. 

Masennuksen voimakkuus vaihtelee ja tutkimillani henkilöillä ilmeni välillä tavallista 

voimakkaampia masennusjaksoja. Vaikeaan masennukseen näyttää liittyvän selvästi 
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myös itsetuhoiset ajatukset. Molemmista muodostamistani yleisistä merkitysverkostois-

ta on huomattavissa, kuinka masentuneet ovat miettineet itsemurhaa. Itsetuhoisuuden 

lisäksi masennukseen näyttää selvästi liittyvän myös liiallinen alkoholinkäyttö. Alkoho-

linkäytöllä paetaan ongelmia, mutta se vain pahentaa masentuneen oloa. 

Psykologi ja psykoterapeutti Jorma Myllärniemen mukaan masentunut henkilö kärsii 

mielialan laskusta ja hänen toimintakykynsä on alentunut. Masentunut henkilö ei kyke-

ne kokemaan nautintoa asioista ja hän on uupunut. Henkilön itsetunto on heikentynyt, 

hänellä voi olla unihäiriöitä, hän kärsii syyllisyyden tunteista ja kokee olevansa arvoton. 

Muun muassa tällaiset tuntemukset liittyvät masennukseen. Myllärniemi myös korostaa, 

että masennus vaihtelee vaikeusasteeltaan lievästä alavireisyydestä psykoottistasoiseen, 

suurta kärsimystä aiheuttavaan ja invalidisoivaan masennukseen. Masennukselle on 

myös tyypillistä, että se esiintyy ihmisillä eripituisina kausina ja välillä henkilö voi olla 

lähes oireeton. (Myllärniemi, 2009, s. 17–20.) 

Stakesin itsemurhien ehkäisyprojektissa tutkittiin, yhteistyössä A-klinikkasäätiön kans-

sa, onko masennuksella, itsemurhariskillä ja päihteiden ongelmakäytöllä yhteyttä. Tut-

kimukseen osallistui A-klinikoiden asiakkaita, eli sellaisia henkilöitä, jotka ovat käyttä-

neet/käyttävät liikaa päihteitä. Yli puolet tutkimukseen osallistuneista määriteltiin 

Beckin asteikolla kärsivän keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta. Tutkimuksen 

mukaan yli puolella vastanneista oli esiintynyt myös itsetuhoisia ajatuksia. Noin joka 

neljäs oli yrittänyt itsemurhaa. (Nuorvala, Mäkelä & Kuokkanen, 1997, s. 9-13.) Liialli-

sella alkoholinkäytöllä, masennuksella ja itsetuhoisuudella näyttää olevan selvä yhteys 

sekä Stakesin teettämän tutkimuksen että oman työni mukaan.  

Masennuksella ja itsetuhoisella käyttäytymisellä on selvä yhteys. Itsemurhariskin arvi-

oidaan olevan 20-kertainen psykiatrisilla masennuspotilailla verrattuna normaaliväes-

töön. Itsemurhan riski on suurempi masentuneilla miehillä kuin naisilla. Miessukupuo-

len sanotaan olevan yksi keskeisimmistä itsemurhan riskitekijöistä masennuspotilaiden 

joukossa. Itsemurhan riski on sitä suurempi, mitä vaikeammasta ja pidemmästä masen-

nuksesta henkilö kärsii. Itsetuhoiset ajatukset ovat tyypillisiä masentuneilla, sillä niitä 

esiintyy joka toisella erikoissairaanhoidon masennuspotilaalla. (Isometsä, 2007, s. 165–

166.) Päihdeongelmat liittyvät myös läheisesti itsemurhariskiin. Itsemurhan tehneistä 

miehistä joka toisella on alkoholiongelma. Alkoholin väärinkäyttö ja samanaikainen 

masennustila aiheuttavat suuren itsemurhariskin. (Lönnqvist ym. 2007, s. 346.) 
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6.6 Masennus ja henkinen kasvu  

 

Masennus voidaan jälkeenpäin kokea myös positiivisena asiana, kuten yleisestä merki-

tysverkosta numero kaksi voi huomata. Masennus voidaan kokea henkisen kasvun ajak-

si ja masennuksen jälkeen asioista ajatellaan eri tavalla. Masennuksen sairastettuaan 

henkilö kuuntelee itseään ja kokee ymmärtävänsä itseään paremmin. Myös oma rajalli-

suus ymmärretään ja se, että ei itse ole vastuussa kaikesta. Yleisesti ottaen voi todeta, 

että masennuksen sairastaneen henkilön suhtautuminen elämään muuttuu ja asioihin 

osataan suhtautua rennommin kuin ennen masennusta. Toisaalta kaikki masentuneet 

eivät kokeneet tai ainakaan kertoneet tällaisista kokemuksista. 

Pirjo Alajoki toteaa teoksessaan ”Masennus elämän voimavarana”, että masennuksella 

on oma merkitys ihmiselle ja joskus se on ihmisen elämässä suorastaan käänteen tekevä 

asia. Alajoki korostaa sitä, että masennus yleensä pysäyttää ihmisen ja laittaa hänet ajat-

telemaan elämäänsä. Tällöin ihminen voi tajuta, että kaikki ei ole kunnossa ja tarvitaan 

muutosta elämään. Masennus pysäyttää ihmisen ja ihmisen arvot elämässä voivat men-

nä uuteen järjestykseen. Kun ihminen kohtaa jonkin kriisin, sitä seuraa mahdollisesti 

masennus. Tällaiset kokemukset saavat ihmisen silmät avautumaan uudella tavalla ja 

hän näkee asioita, joita ei ole ennen huomannut. Tällöin ihminen mahdollisesti huomaa, 

kuinka hän on väsyttänyt itsensä erilaisten taakkojen alla. Masennus on viesti siitä, että 

kaikki ei ole kunnossa, mutta myös viesti siitä, että tarvitaan muutosta. (Alajoki, 2004, 

s.194–195.) 

Alajoen mukaan masennus voidaan nähdä ”harjoituskuolemana”. Masennuksessa ihmi-

nen ikään kuin kuolee alemmalle kypsyystasolle. Tämän kautta ihminen kuitenkin saa-

vuttaa ehyemmän ja kypsemmän minuuden. Monet masennuksen läpikäyneet ovat ko-

keneet sen uuden elämän alkuna. Masennuksessa ihminen kokee usein syyllisyyden 

tunteita ja tällöin voi olla paikallaan pohtia, mitkä asiat aiheuttavat näitä tunteita. (m.t., 

s. 195–196.) Psykologi ja psykoterapeutti Jorma Myllärniemen mukaan itseymmärrys ja 

sen lisääntyminen on tärkeä henkinen työkalu. Se luo edellytyksiä uusille suhtautumis-

tavoille ja ennen kaikkea antaa mahdollisuuden muutokselle. (Myllärniemi, 2009, s. 53.) 
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7. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA POHDINTA 

 

Tässä luvussa tarkastelen ensimmäiseksi tutkimukseni luotettavuutta. Esittelen kvalita-

tiivisen ja fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuskriteerejä ja sen jälkeen kerron, 

miten ne työssäni toteutuvat. Toiseen alalukuun olen kirjoittanut työn tekemiseen ja 

aiheeseen liittyvää omaa pohdintaa. 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa mitään yksiselittei-

siä ohjeita. Tällaista tutkimusta täytyy arvioida kokonaisuutena ja miettiä, onko työ joh-

donmukainen. Tutkijan tehtävänä on ensinnäkin kertoa tutkimuksen kohde ja tarkoitus 

eli mitä ollaan tutkimassa ja miksi. Lisäksi tutkijan on syytä perustella, miksi tutkimus 

on hänelle tärkeä ja minkälaisia ennakko-oletuksia tutkijalla oli aloittaessa tutkimusta ja 

miten nämä ennakko-oletukset ovat muuttuneet. Tutkimuksessa täytyy myös kertoa, 

miten aineistonkeruu on tapahtunut ja millaisella tekniikalla ja millä perusteilla tutkitta-

vat henkilöt valittiin ja keitä he ovat. Myös tutkimuksen kesto on syytä mainita. Näiden 

asioiden lisäksi tutkijan on kerrottava, miten aineisto analysoitiin, pohdittava tutkimuk-

sen eettistä puolta ja kerrottava, miten tutkija on aineistonsa koonnut ja analysoinut. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2004, s. 135,138.) 

Perttulan mukaan ihmistieteissä luotettavuustarkastelun lähtökohta on tutkittavan ilmiön 

perusrakenteen ja tutkimusmenetelmän vastaavuus. Tutkimusmenetelmän luotettavuutta 

täytyy tarkastella suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Ihmistieteissä tämä tarkoittaa sitä, että 

taustalla oleva ihmiskäsitys on tuotava julki. Tutkijalla on siis oltava käsitys ihmisen 

perusluonteesta aloittaessaan tutkimuksensa empiiristä osiota. Tutkijan on mietittävä 

filosofista kysymystä siitä, millä edellytyksillä tutkittavaa olentoa voidaan kutsua ihmi-

seksi. Ihmiskäsityksen analyysin avulla tutkija kykenee valitsemaan tutkimukseensa 

sopivan tutkimusmenetelmän. Tutkijalla on oltava ennen tutkimuksensa aloittamista 

selkeä käsitys tutkimuskohteestaan. Tutkimuksen adekvaattisuudella tai toisin sanoen 

tutkimuksen ontologisella relevanttiudella tarkoitetaan tutkittavan ilmiön perusraken-
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teen ja tutkimusmenetelmän vastaavuutta, joka on välttämätön luotettavuuden perusta. 

(Perttula, 1995, s. 98–99.)  

Kokemuksen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa Perttula esittää osittain samoja 

asioita, joita myös Tuomi ja Sarajärvi mainitsevat. Ensinnäkin Perttula puhuu tutkimus-

prosessin johdonmukaisuudesta, jolla hän tarkoittaa sitä, että tutkittavan ilmiön perusra-

kenteen, tutkimuksen aineistonhankintatavan ja teoreettisen lähestymistavan sekä ana-

lyysimenetelmän ja tutkimuksen raportoinnin täytyy olla keskenään johdonmukaisia. 

Toiseksi tutkijan on kerrottava lukijalle tutkimusprosessin kulku ja kokonaisuus. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto on keskeisessä asemassa. Lisäksi täytyy 

huomioida, tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuus, jolla tarkoitetaan joko tutkimus-

prosessin sidonnaisuutta tutkimustilanteeseen tai ihmisen koettuun maailmaan. Luotet-

tavuutta voidaan Perttulan mukaan tarvittaessa lisätä myös metodeja yhdistämällä. Li-

säksi tutkijayhteistyö on merkittävä asia luotettavuuden lisäämiseksi, jos sillä pystytään 

tarkentamaan tutkimuksellisten menettelyjen systemaattisuutta. Kokemuksia tutkittaessa 

tutkijan on tuotava oma subjektisuus esille ja analysoitava sen merkitystä tutkimuksen 

eri vaiheissa. Tutkijan täytyy yrittää tavoittaa ilmiö sellaisena, kuin se tutkittavalle il-

menee. Tutkijan on pyrittävä kuvaamaan tutkittavan henkilön alkuperäisiä kokemuksia. 

(m.t., s. 102–105.) 

Seuraavaksi tarkoitukseni on vastata näihin edellä esitettyihin luotettavuuskriteereihin ja 

pohtia, miten ne toteutuivat tässä työssä. Ensinnäkin olen mielestäni selkeästi kertonut 

tutkimuksen kohteen ja perustellut sen, miksi valitsin tämän aiheen. Aiheen esittely ja 

perustelut aihevalinnalle löytyvät johdannosta. Toiseksi olen kertonut, miten tutkimus-

aineistoni on kerätty ja millä perusteilla valitsin tutkimukseeni neljä henkilöä. Esittelen 

luvussa 4.1 tutkimusaineistoni ja sen, miten se on kerätty. Toimittaja Kari Saarinen on 

kerännyt tutkimusaineistoni haastattelemalla masentuneita miehiä ja kirjoittamalla hei-

dän tarinansa haastattelujen pohjalta. Tämän jälkeen hän luetutti tarinat asianosaisilla ja 

muokkasi niitä tarvittaessa. Tämä mielestäni lisää tutkimuksen luotettavuutta. Itse valit-

sin tarinoista neljä tarkempaa analyysiä varten, esimerkiksi sillä perusteella, että näissä 

neljässä tarinassa kuvattiin masennusta selkeimmin ja kaikilla henkilöillä oli diagnosoi-

tu masennus.  

Olen mielestäni kuvannut selkeästi tutkimusaineistoni analysointiprosessin, jossa käytin 

fenomenologisen psykologian analyysimenetelmää. Olen pyrkinyt kuvailemaan analyy-
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siä vaihe vaiheelta, jotta lukija saisi selkeän kuvan siitä, miten tutkimustulokset on saa-

tu. Olen pyrkinyt kuvaamaan analyysiprosessin tärkeimpiä kohtia tarkemmin, jotta luki-

jalle muodostuisi analyysistä selkeä kuva. Kaikkia analyysiprosessini vaiheita en ole 

täysin kirjoittanut auki, johtuen siitä, että tekstiä olisi tullut todella paljon ja se olisi 

mielestäni tehnyt työstä raskaan luettavan. 

Kuten aiemmin tässä luvussa olen maininnut, tutkimusmenetelmän luotettavuutta täytyy 

tarkastella suhteessa tutkittavaan ilmiöön eli taustalla oleva ihmiskuva on esiteltävä tut-

kimuksen alussa. Tämän jälkeen tutkija voi valita sopivan tutkimusmenetelmän. Olen 

esitellyt taustalla olevan holistisen ihmiskuvan luvussa 2.3. Valitsin tämän jälkeen fe-

nomenologisen psykologian analyysimenetelmän, koska se sopii hyvin yhteen holistisen 

ihmiskuvan kanssa ja menetelmä soveltuu hyvin ihmisen kokemuksen tutkimukseen.  

Kuten aiemmin tässä luvussa olen maininnut, esimerkiksi Perttula korostaa sitä, että 

tutkimuksen on oltava johdonmukainen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkittavan ilmiön 

perusrakenne, teoreettinen lähestymistapa, analyysimenetelmän ja tutkimuksen rapor-

toinnin on oltava keskenään johdonmukaisia. Olen mielestäni esitellyt riittävän tarkasti 

teoreettisen lähestymistapani ja analyysimenetelmäni, jotka sopivat hyvin yhteen. Tut-

kimuksen raportointi on mielestäni johdonmukainen ja olen koko työskentelyprosessin 

ajan pyrkinyt pitämään mielessäni valitsemani teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat. 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa täytyy ottaa huomioon se, että en ollut ennen 

tehnyt fenomenologista tutkimusta. Tieteenteoreettiset lähtökohdat ja analyysimenetel-

mä eivät olleet entuudestaan minulle kovin tuttuja. Lisäksi muokkasin hieman Perttulan 

kehittämää(laajentamaa) analyysimenetelmää. Lukijan tehtäväksi jää arvioida, oliko 

analyysini onnistunut. Toinen asia luotettavuutta pohdittaessa on se, onnistuinko ana-

lysoimaan tutkimusaineistoni säilyttäen fenomenologisen tutkimusasenteen. Toisin sa-

noen, kohtasinko valitsemani tarinat ja niissä esiintyvät kokemukset ilman ennakkokäsi-

tyksiä asiasta, niin kuin olisin kohdannut ne ensimmäisen kerran. Tutkimuksen ana-

lyysivaiheessa minulla oli jo selkeä käsitys masennuksesta ja olen kohdannut masentu-

neita ihmisiä aiemmin. Nämä asiat mahdollisesti vaikeuttivat fenomenologisen asenteen 

ylläpitämistä. Analyysiprosessissa tiedostin kuitenkin ennakkokäsitykseni ja pyrin ku-

vaamaan tutkimieni henkilöiden kokemuksia, niin kuin he itse ovat ne kokeneet. 
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7.2 Pohdinta 

 

Gradun kirjoittaminen oli itselleni mielenkiintoinen projekti, koska sain työskennellä 

mielenkiintoisen ja tärkeän aiheen parissa. Valitsin tarkoituksella aiheeksi miesten ko-

keman masennuksen, koska siitä ei mielestäni puhuta riittävästi. Lisäksi halusin pereh-

tyä fenomenologisen tutkimuksen tekemiseen, koska toinen graduni on puhtaasti kvanti-

tatiivinen tutkimus. Fenomenologisen analyysin tekeminen osoittautui mielenkiintoisek-

si ja sopivan haastavaksi. Oli palkitsevaa huomata, miten analyysini ja taitoni analysoi-

da aineistoa kehittyivät projektin edetessä.  

Onnistuin mielestäni tekemään työstä johdonmukaisen ja eheän kokonaisuuden. Alussa 

kerroin tarkasti tieteenteoreettisista lähtökohdistani ja metodologiasta ja noudatin valit-

semaani tutkimuksellista orientaatiota läpi työn. Oman haasteensa työn tekemiseen toi 

kuitenkin fenomenologisen tradition taustoihin perehtyminen, sillä fenomenologisen 

tieteenperinteen uranuurtajien käsitykset fenomenologiasta saattoivat vaihdella. Lisäksi 

fenomenologisen analyysin tekeminen oli haastavaa, sillä jouduin opettelemaan kaiken 

alusta. Onneksi esimerkiksi Kokemuksen tutkimus – teoksissa ja Juha Perttulan teoksis-

sa/kirjoituksissa kuvaillaan tarkasti sitä, miten kokemusta tutkitaan fenomenologista 

analyysiä käyttäen.  

Miesten masennustarinoissa korostui esimerkiksi seuraavat asiat. Miehet eivät helposti 

kerro ongelmistaan ja halu pärjätä itse on vahva. Moni mies uuvuttaa itsensä, ottamalla 

liikaa vastuuta ja tekemällä liikaa töitä. Ongelmat alkavat pikku hiljaa kasaantua ja jos 

tämän lisäksi sattuu jokin suuri menetys elämässä, se voi johtaa masennukseen. Miehet 

eivät helposti hakeudu hoitoon ja se koetaan hävettäväksi. Ongelmia paetaan esimerkik-

si alkoholin avulla. 

Kerroin luvussa 1.4 siitä, kuinka Dunderfelt näkee miesten roolin muuttuneen. Mieles-

täni meidän yhteiskunnassamme on edelleen voimassa vahvat, perinteiset roolimallit. 

Miehen täytyy elättää perheensä, tehdä kovasti töitä ja jaksaa kovien paineidenkin kes-

kellä. Ongelmista ei voi puhua ja ne koetaan heikkoutena. Jos miehet kertoisivat ongel-

mistaan ajoissa ja avoimesti, uskon, että monilta ongelmilta voitaisiin säästyä tai ne ei-

vät kasvaisi niin suuriksi. Ongelmiin olisi tärkeä puuttua riittävän aikaisin. 
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Masennuksen hoidossa lääkäreillä on suuri rooli ja masennusta hoidetaan paljon erilai-

silla psyykelääkkeillä, kuten tarinoistani kävi ilmi. Lääkäreillä ei mielestäni ole tarvitta-

vaa psykologista asiantuntemusta ja sairauksien ajatellaan paranevan erilaisilla lääkkeil-

lä tai fyysisillä hoitomuodoilla, kuten alussa esittelemälläni sähköstimulaatiohoidolla 

(luku 1.3). Mielestäni nämä hoitomuodot keskittyvät poistamaan masennuksen oireita, 

mutta niillä ei pystytä vaikuttamaan masennuksen syihin. Mielestäni ihmistä pitäisi tar-

kastella kokonaisuutena ja huomioida myös hänen menneisyytensä varhaislapsuudesta 

asti. Esimerkiksi tarkastelemissani masennustarinoissa masentuneet kertoivat säännölli-

sesti ongelmallisesta lapsuudestaan ja käsittelemättä jääneistä asioista.  Olen sitä mieltä, 

että masennusta tulisi lähestyä nimenomaan psykologisesti. Masentuneelle olisi paljon 

tärkeämpää ymmärtää itseään paremmin, kuin hetkellisesti ”turruttaa” itsensä lääkkei-

den avulla.   

Yhteiskunnalla on tietysti rajalliset resurssit hoitaa psyykkisistä ongelmista kärsiviä 

ihmisiä ja toisaalta läheskään kaikki apua tarvitsevat eivät hakeudu heti hoitoon, kuten 

tarkastelemistani tarinoista ilmeni. Masennus aiheuttaa vuosittain yhteiskunnallemme 

suuria rahallisia menetyksiä ja toisaalta masennus on sitä sairastavalle ja hänen läheisil-

leen raskas kokemus. Mielestäni nykyinen presidenttimme Sauli Niinistö esitti hyvän 

näkökannan puhuessaan syrjäytymisen ehkäisystä, jota voidaan hyvin myös soveltaa 

työn aihepiiriin. Hän korosti jokaisen vastuuta huolehtia läheisistään, olla kiinnostuneita 

heidän kuulumisistaan ja pitää yhteyttä.  

Masennusta voidaan ehkäistä toisaalta yhteiskunnan ja toisaalta yksilöiden taholta. Mie-

lestäni yhteiskuntamme täytyy kohdentaa lisää varoja masentuneiden hoitoon. Inhimil-

listen kärsimysten vähentämisen lisäksi hoitoon sijoitetut eurot tulevat valtiolle takaisin 

lisääntyneinä verotuloina, kun ihmisten työkyky pysyy yllä pidempään. Lisäksi meidän 

jokaisen täytyy mielestäni kantaa paremmin huolta läheisistä ihmisistä ja unohtaa het-

keksi jatkuva tuloksen tavoittelu. 

Mahdollisia jatkotutkimusaiheita tässä aihepiirissä on paljon. Olisi mielenkiintoista 

esimerkiksi haastatella itse masennuksen kokeneita miehiä ja verrata heidän tarinoita 

saamiini tuloksiin. Toinen mahdollinen ajatus olisi syvähermeneuttisen tulkinnan teke-

minen tutkimusaineistooni. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia ja vertailla esimerkiksi 

sitä, miten masentuneet kokevat toisaalta masennuslääkkeiden ja toisaalta terapian mer-

kityksen masennuksen hoidossa. Masennusta on mielestäni syytä tutkia myös erilaisten 
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tutkimuksellisten orientaatioiden kautta, jotta siitä saadaan mahdollisimman monipuo-

lista tietoa ja tämän tiedon kautta mahdollista käytännön hyötyä. 
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Liite 1. Merkityssuhteiden erottaminen ja muuttaminen merkityssuhde-ehdotelmiksi 

(esimerkkitapaus, Aake.) 
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Liite 1. Merkityssuhteiden erottaminen ja muuttaminen merkityssuhde-ehdotelmiksi 

(esimerkkitapaus, Aake.) 

1. Aakella on aina ollut vahva tarve selvitä itse. Hän on halunnut pärjätä itsenään, 

eikä hän oikein ole osannut pyytää apua. (Henkilöllä on aina ollut vahva tarve 

selvitä itse. Henkilö ei ole osannut pyytää apua toisilta.) 

2. Hän on lähtenyt maailmalle alhaisen itsetunnon kanssa, mutta hän luulee, että si-

tä ei ole juuri kukaan huomannut, koska hän oli jo nuorena taitava luomaan ku-

lisseja. (Henkilöllä on alhainen itsetunto. Heikkoa itsetuntoa on peitelty luomalla 

kulisseja.) 

3. Aaken äiti kuoli, kun hän kävi peruskoulun loppuvaihetta. Äidin kuolemasta jäi 

hänelle kova yksinäisyyden tunne. (Äidin kuolemasta jää suuri yksinäisyyden 

tunne.) 

4. Isältään hän ei saanut tukea, silloin kun olisi sitä tarvinnut, sillä isä pakeni todel-

lisuutta alkoholiin. (Isältä ei saada tukea vaikeina aikoina, koska isä pakenee to-

dellisuutta alkoholiin.) 

5. Aaken mielestä jotkut asiat hänen lapsuudessaan ovat jääneet käsittelemättä ja 

hän kokee, ettei voi kehittyä ja olla harmoniassa ympäristönsä kanssa. (Kaikkia 

lapsuuden asioita ei ole käsitelty ja nämä estävät henkilöä kehittymästä ihmise-

nä.) 

6. Hän suhtautuu pessimistisesti elämään. (Elämään suhtaudutaan pessimistisesti.) 

7. Sisältöä elämään hän on hakenut korkeista tavoitteista. (Sisältöä elämälle hae-

taan korkeista tavoitteista.) 

8. Suoritettuaan ylioppilastutkinnon ja käytyään armeijan hän lähti opiskelemaan 

toiselle puolelle Suomea. (Henkilö muuttaa opiskelemaan toiselle puolelle Suo-

mea suoritettuaan ylioppilastutkinnon ja käytyään armeijan.) 

9. Hän keskittyi opintoihinsa erittäin tunnollisesti, koska hänellä ei ollut muuta te-

kemistä. (Opintoihin keskitytään erittäin tunnollisesti, koska ei ole muuta teke-

mistä.) 

10. Hänellä alkoi ilmetä uupumusta opiskeluaikana. Hän opiskeli kovasti ja nukkui 

vähän. (Opiskeluaikana opiskellaan kovasti ja nukutaan vähän. Henkilöllä alkaa 

ilmetä uupumusta.) 
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11. Lopulta hän ei nukkunut kahteen viikkoon juuri ollenkaan, eivätkä nukahtamis-

lääkkeetkään auttaneet. (Lopulta henkilön elämässä tulee kahden viikon uneton 

jakso. Nukahtamislääkkeet eivät auta.) 

12. Hän oli tuolloin henkisesti huonossa kunnossa. Hän oli täysin voimaton ja väsy-

nyt, mutta ei silti pystynyt nukkumaan. Tämä oli hänen mielestään aika erikois-

ta. Hän kuitenkin selvisi elämässä eteenpäin. (Henkilö kokee täydellistä voimat-

tomuutta ja väsymystä, muttei silti pysty nukkumaan. Tämä tuntuu henkilöstä 

erikoiselta. Elämässä kuitenkin selvitään eteenpäin.) 

13. Toisena vuotena hän vaihtoi opiskelupaikkakuntaa lähemmäksi kotiaan. Se hel-

potti hänen oloaan, koska hän palasi vanhaan sosiaaliseen piiriin. (Henkilö vaih-

taa opiskelupaikkakuntaa lähemmäs kotiaan. Paluu tuttuun sosiaaliseen piiriin 

tuntuu hyvältä.) 

14. Hän jatkoi ahkeraa opiskelua ja loppututkinnosta oli tullut hänelle pakkomielle. 

(Ahkera opiskelu jatkuu ja siitä muodostuu henkilölle pakkomielle.) 

15. Opinnot etenivät hyvin, mutta mikään muu ei. Opiskeluaikana hän vain keskittyi 

keräämään opintopisteitä. (Opinnot etenevät, mutta mikään muu ei. Elämässä 

tärkeintä on opintopisteiden saaminen.) 

16. Hän mielialansa olivat tuolloin tasapaksuja. (Masentuneen mieliala on tasapak-

su.) 

17. Hänen suhtautumisensa asioihin on aina ollut kaksijakoista. Ne asiat, joihin hän 

keskittyy, hän tekee ne kovalla intensiteetillä ja muut asiat hän on taas blokannut 

pois maailmastaan. Vaikeina aikoina hän on eristäytynyt ulkomaailmasta täydel-

lisesti. (Elämään suhtaudutaan kaksijakoisesti, toisiin asioihin panostetaan tosis-

saan ja toiset torjutaan kokonaan pois elämästä. Vaikeina aikoina ulkomaailmas-

ta eristäydytään täydellisesti.) 

18. Kun hän valmistui, hän vain mietti, että mitä nyt tehdään. Mikään ei tuntunut 

miltään. (Valmistuttuaan koulusta henkilö vain mietti, mitä nyt tehdään. Mikään 

ei tuntunut miltään.) 

19. 1990-luvun lopulla Aake meni naimisiin. (Henkilö menee naimisiin 1990-luvun 

lopulla.) 

20. Hänen vaimonsa on vahva persoona ja parisuhde on ollut ristiriitainen. Aake ja 

hänen vaimonsa ovat temperamenteiltaan kuin yö ja päivä. Parisuhde on ollut 

ristiriitainen ja täynnä pettymyksiä. Suhde on kuitenkin ollut avoin ja he ovat 
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puhuneet kaikista asioista. (Henkilön parisuhde on ristiriitainen ja täynnä petty-

myksiä. Parisuhteen osapuolet ovat temperamenteiltaan toistensa vastakohtia.) 

21. Aake on aina ollut erakkoluonne, joten totuttautuminen perhe-elämään on ollut 

haastavaa. (Henkilö on erakkoluonne. Totuttautuminen perhe-elämään on ollut 

haastavaa. 

22. Heidän parisuhdettaan kuormitti myös se, että he eivät voineet saada lasta. (Lap-

settomuus kuormittaa parisuhdetta.) 

23. Aakella jäi surutyö tekemättä asian suhteen, kun he päättivät adoptoida lapsen. 

Vuonna 2001 he saivat adoptiolapsen. (Pariskunta päättää adoptoida lapsen. 

Adoptiolapsi tulee perheeseen vuonna 2001.) 

24. Pojan saaminen oli hieno asia, mutta myös kovin vaativa. Poika ei nukkunut 

kunnolla ja Aake valvoi hänen kanssaan, koska vaimo teki raskasta työtä ja tar-

vitsi lepoa. (Lapsen adoptoiminen koetaan hienona asiana, mutta sen hoitaminen 

on raskasta. Lapsi ei nuku kunnolla ja henkilö joutuu valvomaan lapsen kanssa.) 

25. Isäksi tulemisen jälkeen Aake koki oman ongelmallisen isäsuhteen tunteet voi-

makkaasti ja myös nuoruuden vaikeat, käsittelemättä jääneet asiat nousivat uu-

destaan esiin. (Isäksi tuleminen nostaa esiin henkilön oman ongelmallisen 

isäsuhteen ja nuoruuden vaikeat, käsittelemättä jääneet asiat.) 

26. Työ ei ole Aakesta koskaan tuntunut pahalta. Työssä hän pääsee kiinni muuten 

kadoksissa olevaan rytmiin. (Työ ei tunnu pahalta ja se tuo rytmiä elämään.) 

27. Vuonna 2003 hän vaihtoi työpaikkaa. Hän meni osastopäälliköksi amerikka-

laisomisteiseen pörssiyhtiöön. (Vuonna 2003 henkilö vaihtaa työpaikkaa ame-

rikkalaisomisteiseen pörssiyhtiöön.) 

28. Hän oli henkisesti töissä koko ajan. (Töissä ollaan henkisesti koko ajan.) 

29. Tuolloin hänen ongelmansa pahenivat ja hän haki apua psykiatrilta. (Ongelmat 

pahenevat ja apua haetaan psykiatrilta.) 

30. Hän kävi asioita läpi psykiatrin kanssa ja hänelle kokeiltiin erilaisia lääkityksiä. 

Oikean lääkityksen löytämisessä meni aikaa. Keskustelu psykiatrin kanssa ke-

vensi hetkellisesti mieltä, mutta ammattiauttaja ei pystynyt aukaisemaan hänen 

mielensä solmuja. Aaken mielestä hänen ongelmiensa kimppuun olisi pitänyt 

käydä jollain järeämmällä terapialla. (Psykiatrin kanssa käydään läpi asioita ja 

kokeillaan erilaisia lääkityksiä. Oikean lääkityksen löytämisessä menee aikaa. 

Keskusteleminen psykiatrin kanssa keventää hetkellisesti olotilaa, mutta psykiat-

rin apu ei kykene ratkaisemaan kaikkia ongelmia.) 
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31. Noihin aikoihin Aake joutui kokemaan monia ikäviä asioita, kun hänen läheinen 

ystävänsä teki itsemurhan masennuksen ja uupumuksen johdosta ja lisäksi kol-

me muuta hänen läheistä ihmistä kuolivat. (Henkilö joutuu kokemaan lyhyen 

ajan sisään monia ikäviä asioita. Läheinen ystävä tekee itsemurhan masennuksen 

vuoksi ja lisäksi kolme läheistä ihmistä kuolevat.) 

32. Läheisen kaverin itsemurha herätti paljon ajatuksia. (Läheisen kaverin itsemurha 

herättää paljon ajatuksia.) 

33. Aaken kuormitusta lisäsi myös kotitilan sukupolven vaihdos, jolloin hän joutui 

käymään kauppaa perinnöksi luvatusta mökistä muiden sukulaisten kanssa. Aa-

ke koki tilanteen ristiriitaisena ja henkisesti raskaana. (Henkilö joutuu käymään 

kauppaa perinnöksi luvatusta mökistä. Tämä koetaan henkisesti raskaana.) 

34. Vuonna 2007 Aake koki henkisesti romahtaneensa täysin. Hänellä oli suuri tyh-

jyyden tunne ja toivottomuus valtasi mielen, eikä hän oikein tajunnut enää asioi-

ta. (Vuonna 2007 tapahtuu täydellinen romahdus. Henkilö kokee tyhjyyttä ja 

toivottomuutta, eikä tajua asioita.) 

35. Työnsä hän pystyi hoitamaan ja työ piti häntä kiinni elämänrytmissä. (Työt pys-

tytään hoitamaan ja työ pitää kiinni elämänrytmissä.) 

36. Tuolloin Aakelle tuli myös itsetuhoisia ajatuksia. Hän keräsi ison lääkemäärän 

talteen, jotta pääsisi tarvittaessa pois kaikesta. (Henkilöllä esiintyy itsetuhoisia 

ajatuksia.) 

37. Aaken lääkitystä nostettiin, eikä lääkkeistä tullut sivuoireita. Lääkkeistä on ollut 

hänelle apua, sillä hän on pystynyt niiden avulla hallitsemaan olotilaansa pa-

remmin. Lääkemäärän nostamisen jälkeen hän ei enää vajonnut pohjattomaan 

synkkyyteen. (Lääkitystä nostettiin ja niiden avulla olotila pysyy siedettävänä.) 

38. Välillä Aake on myös käyttänyt liikaa alkoholia, paetessaan psyykkistä pahoin-

vointia. Alkoholi ei ole auttanut, vaan tehnyt entistä pahemman olon. Nykyään 

hän käyttää alkoholia kohtuudella. (Alkoholia käytetään välillä liikaa. Sen avulla 

paetaan pahaa oloa, mutta se ei auta, vaan pahentaa olotilaa. Nykyään alkoholin-

käyttö pysyy kontrollissa.) 

39. Aake on vaihtanut viimeisen vuoden sisällä työpaikkaa ja viihtyy tehtävässään 

kohtalaisen hyvin. (Henkilö on vaihtanut viimeisen vuoden aikana työpaikkaa ja 

uudessa työssä viihdytään kohtalaisen hyvin.) 

40. Työ ja perhe ohjaavat hänen ajankäyttöään. (Työ ja perhe ohjaavat henkilön va-

paa-ajan käyttöä.) 
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41. Vapaa-ajalla hän on mukana lapsensa harrastuksissa ja mukana oleminen tuo 

hänelle iloa. (Vapaa-ajalla ollaan mukana lasten harrastuksissa ja se tuo iloa 

elämään.) 

42. Hän on myös alkanut kehitellä mökillään erilaista tekemistä, mikä on hänelle 

hyvää hermolepoa. (Mökillä puuhastelu on henkilölle hyvää hermolepoa.) 

43. Tulevaisuus on Aaken mukaan täysin auki. Suhteellisen hyvästä olosta huoli-

matta sekä pää että kroppa tarvitsisivat nyt lepoa.  (Tulevaisuus on täysin auki. 

Suhteellisen hyvästä olosta huolimatta henkilö kokee tarvitsevansa lepoa.) 
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