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Tiivistelmä 
 

Elämäkertatutkimus on laadullista, yhteen henkilöön ja hänen elämäänsä keskittyvää tulkintaa, jossa 

tärkeässä keskiössä ovat yksilön kokemukset ja merkityksenannot. Näitä merkityksenantoja voidaan koettaa 

selvittää syvähermeneuttisesti suuntautuvalla Giorgin metodilla ja tulkinnalla, jossa yksilön merkityksenannot 

kertovat hänen kokemastaan ja tulkinnastaan kertoman ja kielen kautta. Psykologisen 

elämäkertatutkimuksen taustalla on siis vahvasti ymmärtävä ja hermeneuttinen psykologia. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on haastattelu ja haastatteluaineiston käsittelyllä ja tulkinnalla 

voidaan yrittää keskittyä tutkimuksen kiinnostuksen kohteena oleviin tutkimuskysymyksiin ja niihin 

vastaamiseen. Tutkimuskysymyksinä tässä tutkimuksessa ovat se, kuinka haastateltava kokee 

rakentaneensa elämänhallintaansa lapsuudesta tähän hetkeen eli varhaisaikuisuuteen ja millaisia vaikutuksia 

situaatioilla on hänen elämänhallintansa kokemuksiin.  

 

Elämänhallinnan kokemuksen rakentumista on tarkasteltu kronologisesti lapsuudesta tähän päivään ja 

käsitys itsestä (minäkäsitys) näyttää olevan tärkeässä roolissa. Myös situaatiot, jotka vaihtelevat eri kohtaa 

elämässä, näyttäisivät määrittelevän elämänhallinnan kokemusta, ikään kuin vahvistavassa mielessä. Tämän 

tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimivat elämänhallinnan, situaatioiden, minäkäsityksen ja 

kokemuksen käsitteiden avaaminen osana tulkintaa, että Erik H. Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria ja 

Lauri Rauhalan fenomenologis-eksistentiaalinen situationaalinen säätöpiiri tulkinnan apuna.   

 

Tuloksista voi nähdä positiivisten ja myönteisten seikkojen kumuloitumisen, jossa myönteisyys, optimismi ja 

pystyvyys minäkäsityksessä tai hallittavuus ja ymmärrettävyys situaatioiden suhteen muodostavat vankan 

pohjan yksilön kokemukselle siitä, että elämä on hallittavissa ja jäsentynyt ajallinen kokonaisuus, jolla on 

mieli ja tarkoitus. Kokemukset ovat palautettavissa mieleen ja niitä kyetään reflektoimaan joustavasti, 

selkeästi ja loogisesti. Haastateltava on selvästi optimistinen ja valoisa selviytyjäluonne joka suhtautuu 

avoimesti ja positiivisesti sekä itseen että muihin ja ympäristöönsä. Tyytyväisyys ja itselle tärkeät arvot 

viitoittavat elämää näyttäen rakentavan onnellisuutta sekä tunnetta, että elämä kantaa ja sitä voi hallita tietyin 

osin oman toiminnan kautta. Toki haastateltava myös näyttää ymmärtävän, että elämässä on yllätyksiä, 

tapahtumia ja asioita, joihin ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ollen näin realistinen, mutta siten, ettei 

huomista murehdita liikaa tai elämäniloa sammuttavasti.   
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JOHDANTO 
 

Yksilö kasvaa ja kehittyy aina jossakin ajassa, tilassa ja paikassa. Biologinen perimämme, 

historiallinen aika, perhe, koti ja kaverit tai tapahtumat elämässämme ovat situaatioimme, 

joissa rakennamme sitä keitä me olemme ja minkälaista elämää elämme. Myös 

kokemamme tilanteista vaihtelee; se mikä on toiselle pikku juttu, voi olla toiselle suuri 

haaste tai se voidaan kokea jopa häiriöksi tai ongelmaksi. Elämänkaaren kehitystä voikin 

siten kuvata vuorovaikutuksellisena tapahtumana, jossa biologiset, geneettiset, 

psykologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset tekijät ovat jatkuvasti läsnä. (Nurmi & 

Salmela-Aro 2001, 87). 

 

Kokemus on yksi psykologian mielenkiintoisimpia alueita, ja kiinnostus kokemukseen on 

myös oman tutkimukseni taustalla. Timo Latomaa määrittelee kokemuksen rakentuvan 

merkityksenantona eli tiedon, tunteen, intuition ja uskon yhteen sulautumana. Kun 

tajunnallinen toiminta valitsee kohteensa, kokee ihminen elämyksiä, joten elämyksissä 

kohde ilmenee ihmiselle jonakin. Tällöin voidaan ajatella, että todellisuudelle tulee 

merkitys ja tarkoitus. Kokemustakin voidaan täten pitää merkityssuhteena ja kokemuksen 

rakenne kostuu subjektin ja objektin suhteesta. (Perttula & Latomaa 2008, 116.) 

 

Tietoisuus omista kokemuksista ei välttämättä ole helppoa. Kokemusten sanallistaminen 

vaatii mielestäni syvää itsetuntemusta, kykyä sanoittaa tunteita, kykyä reflektoida itseään 

suhteessa elettyyn elämään ja ympäristöön, että kykyä hahmottaa ja jäsentää kielen avulla 

elettyä elämää, tätä hetkeä ja tulevaa. Tämä asettaakin haasteensa myös 

kokemuksentutkimukselle, haastattelukysymyksille, että haastateltavan valinnalle.  

 

Tämä tutkimus on tehty alun perin Timo Latomaan pitämälle kasvatuspsykologian 

syventävien opintojen erityiskurssille, jota halusin laajentaa graduksi. Haluan 

tutkimuksellani päästä näkemään sitä millaisia kokemuksia elämänhallinnan taakse 

kätkeytyy lapsuudesta tähän hetkeen. Ymmärtävä psykologia luo kehikkoa sille, että 

mielemme luo merkityksiä joita voi kielen avulla tutkia ja vastaavasti fenomenologis-

eksistentiaalinen holistinen ihmiskäsitys tuo näkemyksen, jonka mukaan koostumme 

kolmesta osatekijästä: tajunnasta, kehollisuudesta ja situationaalisuudesta. Tutkin siis myös 
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keskeisiä elämäalueita ja situaatioita sekä tarkastelen sitä, mikä yhteys niillä on 

elämänhallinnan kokemukseen. Käyttämänäni tutkimusmetodin taustalla elää siis vahvasti 

psykoanalyyttinen näkemys siitä, ettei mitään sanota tai tehdä sattumalta, vaan 

kokemuksiimme ja tunteisiimme sisältyy usein piilomerkityksiä. Näiden piilomerkitysten 

taakse koetan päästä syvä hermeneuttista lähestymistapaa noudattaen ja rakentaa siten 

ehyttä kokemusta erään yksilön kokemuksista elämänhallinnasta elämänkulussaan ja 

elämänalueillaan suhteessa situaatioon.  

 

Aloitan tutkimukseni kuvaamalla tutkimusasetelmaa, eli teoriaa ja tieteenteoriaa 

elämäkertatutkimuksen takana, että käsitteiden välisiä suhteita ja merkityksiä 

tutkimuskohteelleni, elämänhallinnan kokemukselle. Elämäkertatutkimuksen henkeen 

kuvailen ja esittelen luvussa 3 Leenan elämänkulkua kuvaavan tarinan, joka on luotu 

fenomenologis-eksistentiaalisesti suuntautuneella Giorgin metodilla. Koin tämän vaiheen 

esilletuomisen välttämättömäksi, kun kyseessä on yhden ihmisen elämäkerta. Jos 

haastateltavia olisi ollut useampia, tämä osuus olisi todennäköisesti ollut suppeampi. 

Luvussa 4 jatkan analyysiani metodin mukaisesti. Lopuksi esittelen tulokseni ja 

kohdeteoreettisena näkökulmana tuon Erik H. Eriksonin psykososiaalista kehitysteoriaa ja 

Lauri Rauhalan fenomenologis-eksistentiaalista ihmiskäsitystä tulkintani tueksi luvussa 5. 

Tarkastelen myös tuloksia omana lukuna 6, sillä näin pystyin kokoamaan kaiken edellä 

olevan ja analyysin kautta esille tulleen yhdeksi luvuksi. Lopuksi luvussa 7 mietin 

pohdinnassa tutkimukseni onnistumista ja jatkotutkimusideoita sekä 

haastattelututkimuksen luonnetta ja tutkimustuloksia. 
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1 TUTKIMUSASETELMA 
 

 

Tutkimuksen lähtökohdat määräytyvät tutkimuskohteen luonteen kautta. Koska teen 

haastattelututkimusta ja tutkin kokemuksia sekä tulen analysoimaan aineistoa 

syvähermeneuttisesti, käsittelen aluksi elämäkertatutkimuksen lähtökohtia. Myös 

kohdeteoreettiset lähtökohdat sekä käsitteet ja niiden väliset suhteet toisiinsa toimivat siten 

tutkimusasetelmani pohjana. 

 

 

 

1.1 Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria ja Rauhalan käsitys situaatioista 

 

 

Elämänhallinnan kokemuksen hyväksi teoreettiseksi lähtöalustaksi nousi tutkimuksen 

edetessä käsitys itsestä ja toisista. Näin teoreettiseksi lähtökohdaksi muotoutui Erik H. 

Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria, jossa ihmisen kehitys nähdään kehittyvän 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa koko elämänkaaren ajan. Näin ollen 

liittäisin myös elämänhallinnan kokemuksen näihin; onnistuneisiin ja hallittaviin 

kokemuksiin ja tapahtumiin itsestä, että toisista ja ympäristöstä. 

 

Erikson Homburger Erikson oli vuonna 1902 syntynyt psykoanalyyttiseen koulukuntaan 

vihkiytynyt lääkäri, joka oli kiinnostunut mm. kulttuurin vaikutuksesta lapsuuteen ja hän 

oli erityisen kiinnostunut egon kasvusta ja kehityksestä. Erona oppi-isäänsä Freudiin, 

Erikson oli optimisti, joka korosti ihmisen luovaa ja adaptiivista voimaa erotuksena 

psykoanalyyttiseen id-keskeisyyteen, ja hän näki egon itsenäisenä persoonallisuuden 

rakentajana, joka koettaa toteuttaa sosiaalista ja adaptiivista kehitystehtäväänsä 

rationaalisesti ja ongelmia ratkovasti. Hänen mukaansa egon kehitys on nähtävissä koko 

elämänkaaren ajan. (Kalliopuska 1987, 34.) Erikson näkee yksilön kehityksen 

kehityskriiseinä, jossa kunkin vaiheen onnistunut kehityskriisin ratkaiseminen luo pohjaa 

seuraavalle minän kehityksen vaiheelle. 
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Tätä psykososiaalista kehitysteoriaa on myös kuvattu elämänkaariteoriaksi, sillä tässä 

teoriassa yksilön psykologisuus, sosiaalisuus ja biologisuus nähdään vaikuttavan läpi 

elämän yksilön kehityksessä. Teoria ei siten kata vain yhtä osa-aluetta ihmisen elämästä, 

vaan teoria kattaa ajan lapsuudesta vanhuuteen. (Toivio & Nordling 2011, 48.) Vauvaiässä 

onnistunut kehitystehtävä on luottamuksen synty, varhaislapsuudessa itsenäisyys, leikki-

iässä aloitteellisuus, oma tahto ja määrätietoisuus kun taas varhaisnuoruudessa 

onnistuneena kriisin ratkaisuna näkyvät osaaminen, määrätietoisuus, ahkeruus sekä tunne 

pystyvyydestä. Nuoruudessa tärkeänä kehitystehtävänä voidaan pitää identiteetin 

muodostumista ja kykyä uskollisuuteen ja varhaisaikuisuudessa onnistunut kehitystehtävä 

näkyy puolestaan kyvyssä rakkauteen ja läheisyyteen. Aikuisiässä onnistunut kriisin 

ratkaisu tuottaa toisista huolta pitävän yksilön ja aikuinen kykenee luoviin päätöksiin ja 

vanhuudessa kehitykseen kiteytyy viisaus, minän eheys ja tyytyväisyys. (Toivio & 

Nordling 2011, 50-52.) Jokaisessa elämänvaiheessa uuden perusristiriidan ratkaisu lisää 

uuden minäkvalititeetin, uuden kriteerin minän lisääntyvälle voimalle. (Erikson 1982, 256.)  

 

Kun Erikson painottaa selkeästi psykologista henkilökohtaisten kriisien kautta tapahtuvaa 

kehitystä, tuon Rauhalan näkemyksen situaatioista, toisista, tämän tutkimuksen analyysiin 

ja tulkintaan. 

 

Situationaalisuus juontaa sanansa elämäntilanteesta. Sillä tarkoitetaan kehollisuuden ja 

tajunnallisuuden kietoutumista rakennetekijöihin, kuten maantieteellisiin oloihin, 

taloudelliseen tilanteeseen, kulttuuriin, ihmisiin ja arvostuksiin. (Perttula 1995, 18.) Sen 

mukaan ihminen reaalistuu erilaisissa olemassaolon muodoissa ja nämä olemassaolon 

perusmuodot, joita ihminen todellistuessaan on ja joihin hänen elämänaikainen 

olemassaolonsa sitoutuu, ovat situationaalisuus, kehollisuus (eli orgaaninen elämä) ja 

tajunnallisuus. (Rauhala 2005b, 95.)  

 

Situationaalisuutta voidaan pitää olemassaolon suhteina todellisuuteen ja sitä voidaan pitää 

siis yhtenä kolmesta fenomenologis-eksistentiaalisen ihmiskäsityksen ulottuvuuksista. Kun 

tajunta luo merkityssuhteita ja kun mieli asettuu tajunnassamme suhteeseen jonkin asian, 

ilmiön tai objektin kanssa, että ymmärrämme tuon objektin, asian tai ilmiön mielen avulla 

joksikin, syntyy merkityssuhde. Tässä merkityssuhteessa ihminen asettuu ymmärtävällä 

tavalla suhteeseen situatioonsa.  (Rauhala 2005, 35.)  
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1.2 Tutkimuksessa käytettävät käsitteet 

 

 

Nostan tässä vaiheessa esille neljä tärkeää käsitettä, jotka muodostavat tutkimukseni 

teoreettista viitekehystä käsitteiden tasolla. Ne ovat elämänhallinta, minäkäsitys, situaatio 

ja kokemus, joista olen tutkimuksessani kiinnostunut. Koen niiden avaamisen ja 

käsittelemisen tuovan läpinäkyvyyttä tutkimukselleni, jotta koen tutkivani oikeita asioita, 

elämänhallintaa ja siihen liittyviä ja sitä tukevia lähikäsitteitä. Koen näiden edellä 

mainittujen käsitteiden suhteen olevan tärkeä, sillä tutkimukseni matkan varrella selventyi 

se, että elämänhallinnan kokemisessa näytti olevan tärkeää suhde itseen (minäkäsitys), että 

suhde toisiin ja ympäristöön (situaatiot).  

 

 

 

1.2.1 Elämänhallinta 

 

 

Koherenssilla eli elämänhallinnan tunteella voidaan tarkoittaa ihmisen kokonaisvaltaista ja 

pysyvää käsitystä siitä että sisäinen ja ulkoinen ympäristö ovat ennustettavissa, ja eri 

asioiden sujuminen on hallittavissa. Kysymys ei ole hetkellisestä tunnekokemuksesta 

mihin sana elämänhallinnan tunne viittaa, vaan pysyvästä persoonallisuuteen liittyvästä 

taipumuksesta jonka on havaittu olevan yhteydessä mm. lapsuuden myönteisiin 

kasvatuskokemuksiin. (Nurmi et al. 2006, 196.)  

 

Elämänhallinta tarkoittaa siten ihmisen uskoa siihen, että hän voi vaikuttaa asioihin ja 

muuttaa olosuhteita itselleen suotuisimmaksi. Hän pyrkii omalla toiminnallaan 

muuttamaan niitä ulkoisia tai sisäisiä olosuhteita, jotka hän arvioi itselleen liian rasittaviksi 

tai voimavaransa ylittäviksi. Ihminen siis pyrkii muuttamaan konkreettisesti olosuhteet 

toisiksi tai sitten hän muuttaa tavoitteitaan tai omaa tapaansa tulkita asioita. Tämä on 

pitkälle samaa kuin stressinhallinta. Elämänhallinta voi vaihdella suurestikin eri elämän 

alueilla, sillä joku voi hallita työn, muttei ihmissuhteita. Elämänhallinnan määrittelyssä on 

myös korostettu usein ulkoisia menestyksen merkkejä sisäisen tasapainon kustannuksella, 
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vaikkakaan ulkoiset merkit eivät välttämättä kerro ihmisen tasapainosta ja psyykkisistä 

voimavaroista. Elämänhallintaan voidaan käyttää myös ikäviä keinoja ja on tärkeää 

muistaa, että hyvä elämänhallitsija ei välttämättä ole hyvä ihminen. ( Keltikangas-Järvinen, 

2008, 256, 258.)  

 

Elämänhallinnan kehittyminen alkaa jo lapsena kun vauvan omnipotenssiin, 

kaikkivoipaisuuteen, vastataan ja vauvan tarpeisiin reagoidaan siten, että vauva kokee 

vaikuttavansa ympäristöönsä ja hän kykenee itse omalla toiminnallaan vaikuttamaan toisiin. 

Hän havainnoi asioihin vaikuttamista ja kokee onnistumista, kun hänen tarpeisiinsa 

vastataan. Kun näin tapahtuu, lapselle rupeaa kehittymään yhä enenevässä määrin sisäistä 

autonomiaa, eli hän kykenee ohjaamaan omia tunnetilojaan ja omaa käyttäytymistään 

sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. Näin ollen ihmisen tunnetilat, mielialat ja reaktiot eivät 

ole välittömässä yhteydessä siihen, mitä ulkomaailmassa tapahtuu, vaan ihmisellä on 

niiden suhteen autonomia. ( Keltikangas-Järvinen 2008, 264-265.)  

 

Avaan elämänhallintaa myös erään seminaarin kautta. Sosiaalipoliittinen tutkijaseminaari 

18.1.1995 Kela-hallissa käsitteli elämänhallintaa eri tutkijoiden toimesta. Tämä 

mielenkiintoinen seminaari valotti hyvin elämänhallinnan käsitteen monia puolia ja sitä 

seikkaa, kuinka hyödyllisesti elämänhallinnan käsitettä voidaan käyttää tutkiessa 

yhteiskunnan nykytilaa. Vaikka seminaari on lähes kaksikymmentä vuotta vanha, näen sen 

käyttökelpoisuuden ja ajatukset myös hyvinä omaa tutkimustani vasten.  

 

Seminaarissa Professori Olavi Riihinen määrittelee elämänhallintaa coping-käsitteen, sekä 

autonomian ja tarpeiden käsitteiden kautta. Coping-käsitteen hän avaa Folkmanin ja 

Lazaruksen mukaan määritellen sen ”kognitiivisina ja käyttäytymisessä ilmenevinä 

ponnistuksina, joiden avulla hallitaan, siedetään tai vähennetään ulkoisia ja sisäisiä 

vaatimuksia sekä niiden välisiä ristiriitoja.” Autonomia edellyttää siten edellytyksiä 

toimintaan, sopivaa kapasiteettia, oikeuden itsehallintaan, ulkoisia edellytyksiä sekä 

itseidentiteettiä. (Riihinen 1995, 16-18.) 

 

Tutkimusjohtaja Aila Järvikoski toi seminaarissa puolestaan esille sen, että hänen 

mukaansa elämänhallinnan käsite tulisi olla kattokäsite liittyen elämänkulkuun, jolloin 

korostuvat hallintaan liittyvät konstruktiot. Nämä sosiaalipsykologian tuntemat ja eri 

teoreetikkojen hallinnan konstruktiot syntyvät henkilökohtaisen hallinnan (sisäinen 
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kontrolliodotus) kautta (Rotter 1966; Pearlin & Schooler 1987), yleisten 

pystyvyysodotusten kautta (Schwarzer 1993), koetun kompetenssin kautta (Wallston 1990) 

tai sinnikkyyden, hallinnan, sitoutumisen ja haastehakuisuuden kautta (hardiness; Kobasa 

ym. 1981). Se voidaan siten nähdä myös koherenssin tunteena eli ymmärrettävyytenä, 

hallittavuutena ja mielekkyytenä (Antonovsky 1987), optimismina (Scheier & Carver 

1985), saatavilla olevan sosiaalisen tuen avulla (Cohen ym. 1985; Sarason ym. 1983; Vaux 

ym. 1987) tai selviytymisstrategioiden kautta (esim. Lazarus & Folkman 1984; Carver ym. 

1989). (Järvikoski 1995, 39-41.) Elämänhallintaa voidaan siten tarkastella hyvin monesta 

näkökulmasta.  

 

 

 

1.2.2 Minäkäsitys 

 

 

Minäkäsitystä avaan Erik H. Eriksonin persoonallisuusteorian kautta, joka kuvailee pitkälti 

identiteetin kehittymistä, mutta jota voidaan pitää minäkäsitystä koskevien teorioiden 

kulmakivenä (Ihme 2009, 32). Minän löytymistä voidaan kuvata kehitystehtävien 

tavoitteilla, joiden joko onnistunut tai epäonnistunut ratkaisu luo pohjaa seuraaville 

tavoitteille. Eriksonin (1982) esittämät minäominaisuudet, kehitystehtävät, ovat 

kriisivaiheita, joiden avulla yksilö osoittaa, että hänen minänsä on kussakin vaiheessa 

kyllin voimakas integroimaan elimistön sisäisen aikataulun ja sosiaalisen ympäristön 

vaatimukset. (Ihme 2009, 65.)  

 

Minäkäsitystä voidaan pitää niiden käsitysten, asenteiden ja tuntemusten joukkona joka 

yksilöllä on ominaisuuksistaan, kyvyistään ja suhteistaan ympäristöönsä sekä siinä oleviin 

ihmisiin ja yhteisöihin. Nykykäsityksen mukaan minäkäsitys on opittu ominaisuus ja 12-13 

vuotiaana minäkäsitys on jokseenkin muodostunut ja itsetunnon ydin alkaa pysymään 

vakaana. (Ihme 2009, 55.) 

 

1.2.3 Situaatio ja elämäntapa  
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Situaatio eli elämäntilanne on eräs kolmesta osatekijästä ihmisen olemassaolon 

ilmentymänä. Lauri Rauhala tarkoittaa sillä olemassaoloa suhteina todellisuuteen ja nämä 

kaksi muuta osa-aluetta ovat tajunnallisuus ja kehollisuus. Situationaalisuus sisältää mm. 

yhteiskunnalliset olot, maantieteelliset ja ilmastolliset olosuhteet, kulttuurin, tavat ja 

tottumukset, eräät arvot ja normit tai uskonnollisen ilmapiirin siten, että situaatio on 

kuitenkin aina ainutkertainen. (Rauhala, 2005b, 33.) Esimerkiksi toiset ihmiset ovat siten 

rakennetekijöitä näissä situaatioissa. (Rauhala, 1998, 93.)  

 

Martin Heideggerin mielestä tieteellisen tiedon lähtökohtana on ihmisen arkipäiväisessä 

käsillä olevassa suhde (Zuhandenheit) olevaiseen ja siten myös tutkimuksessa ihminen 

selvittää suhdettaan maailmaan. (Rauhala 2005a, 150.) Myös siis tämä Rauhalan 

situationaalisuus eli elämäntilanteisuus juontaa sanansa elämäntilanteesta, jolla tarkoitetaan 

kehollisuuden ja tajunnallisuuden kietoutumista rakennetekijöihin, kuten maantieteellisiin 

oloihin, taloudelliseen tilanteeseen, kulttuuriin, ihmisiin ja arvostuksiin. (Perttula 1995, 18.)  

 

Yksilön elämäntapaa rajaavat elinolosuhteet ja hänen elämänhistoriansa, jotka nojaavat 

puolestaan kulttuuriin. Elämäntapa on siis eräänlainen ”kompromissi” ihmisten keskeisten 

elämänhistorian vaiheiden ja kulttuuristen määreiden välillä. Kulttuuri voidaan määrittää 

hengen viljelyn tuloksena, tieteen ja taiteen saavutusten summana, se voidaan nähdä 

tapoina, tottumuksina ja uskomuksina jotka ovat omiaan tietylle kansakunnalle tai muilla 

perusteilla rajatulle ryhmälle, tai se voidaan nähdä hierarkisena järjestelmänä, jossa eri 

elämäntavat on suhteutettu toisiinsa. (Roos 1988, 15-16.)  

 

Kutsun haastateltavaani tässä tutkimuksessa Leenaksi. Leenan elämä, lähes 

neljänkymmenen vuoden ajan, on koostunut elämästä suomalaisessa kulttuurissa, kolmella 

eri paikkakunnalla pohjois-suomen alueella. 1970-luvulla syntynyt Leena edustaa 

sukupolvea, jossa ero edelliseen sukupolveen on muuttumassa. Ensinnäkin fyysinen ja 

sosiaalinen turvallisuus ja vauraus lisääntyvät ja tilalle on syntymässä itsestään selvä 

sosiaaliturva ennen kaikkea sairauksien osalta (sairasajan palkka ja päivärahat, 

irtisanomissuoja, hoitomahdollisuudet), merkittävästi parempi terveydentila, väkivallan 

epätodennäköisyys, perheiden säilyminen yhdessä erittäin pitkälle (avioeron yleistyminen 

ei suinkaan kompensoi aikaisempaa perheiden luonnollista hajoamista). Toisekseen työn 

merkitys muuttuu ja kun ennen elämä itsessään oli työtä, nyt tärkeänä pidetään koulutusta 

ja uralle etsiytymistä. Ihmissuhteista tulee jokseenkin ongelmallisempia kuin ennen ja 
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aletaan ymmärtää myös se, miltä elämän kuuluu näyttää, rakennetaan kulisseja ja ollaan 

yhä tietoisempia elämän yksityistymisestä. (Roos 1988, 63-64.)  

 

Daniel Levinson on puhunut elämänrakenteesta siten, että hän tarkoittaa sillä tiettyä kaavaa 

tai mallia yksilön elämässä tiettynä aikana ja sen voidaan ajatella rakentuvan kolmesta eri 

näkökulmasta: sosiokulttuurisesta näkökulmasta, yksilön tavasta koota tai olla 

huomioimatta itsensä jokapäiväisessä elämässä ja yksilön osallistumisen ja 

vuorovaikutuksen maailmaan itsensä ja maailman suhteena. (Sugarman 1986, 103-104.)  

 

Useat teoreetikot näyttävät puhuvan samoista asioista eri käsitteillä, eli yksilön oleminen 

voidaan nähdä esimerkiksi näiden elämänrakenteiden (Levinson) tai situationaalisen 

säätöpiirin (Rauhala) kautta. Tämä säätöpiirin käsite kätkee siten sisälleen sen, kuinka 

ihminen reaalistuu erilaisissa olemassaolon muodoissa ja nämä kolme olemassaolon 

perusmuotoa joita ihminen todellistuessaan ja joihin hänen elämänaikainen olemassaolonsa 

sitoutuu, vaikuttavat siten kaikki yhdessä. Maailma on jo olemassa ennen ihmistä, ja 

ihminen on siten suhteessa maailmaan situaationsa kautta. Situaatio voidaan ajatella olevan 

kaikkien niiden ilmiöiden, objektien ja asiantilojen kokonaisuus, joiden alaisena ja joihin 

suhteutuen yhden ainoan ihmisen orgaaninen ja tajunnallinen olemassaolo reaalistuvat.  

(Rauhala 2005a, 95-96.) Elämänhallinnan subjektiivisen kokemuksen lisäksi yksilön 

ympäristö – puhuttiinpa sitten elämänrakenteesta, kehitystehtävistä tai situaatioista – on 

merkittävässä roolissa myös elämänhallinnan kokemuksen rakenteena.  

 

1.2.4 Kokemus  

 

 

Kokemuksen rakenne on ontologinen kysymys. Fenomologia ja fenomologisen 

erityistieteen teoria pitää tajunnallisen toiminnan ytimenä intentionaalisuutta, sillä ilman 

sitä ihminen ei olisi tajunnallinen olento. Kun tajunnallinen toiminta valitsee kohteensa, 

kokee ihminen elämyksiä, joten elämyksissä kohde ilmenee ihmiselle jonakin. Tällöin 

voidaan ajatella, että todellisuudelle tulee merkitys ja tarkoitus. Kokemustakin voidaan 

täten pitää merkityssuhteena ja kokemuksen rakenne kostuu subjektin ja objektin suhteesta. 

(Perttula 2008, 116.) Ihmisen ymmärrystä voidaan tarkastella ”aiheeseen uppoutuvan” 

tai ”rakentavan ymmärtämisen” kautta. Edellinen näkee ymmärryksen kehkeytyvän 
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välittömästi aiheesta, jälkimmäinen liittyy ihmisen mahdollisuuteen luoda itselleen 

elämäntilannetta. Kokemuslaatuja on erotettu tunteeksi, intuitioksi, tiedoksi ja uskoksi. 

Tunne ja intuitio tarkentavat sitä, mitä aiheeseen uppoutunut ymmärtäminen ontologisesti 

ja epistemologisesti on, tieto ja usko jäsentävät vastaavalla tavalla rakentavaa 

ymmärtämistä. (Perttula & Latomaa 2008, 121-123.) Kokemus näyttäytyy tässä 

tutkimuksessa juuri näiden elementtien kautta. Tutkimuksen tavoite, kokemusten laadun 

tarkastelu, on erittäin tärkeässä keskiössä. Kokemukset syntyvät merkitysten kautta, ja 

näitä merkityksiä ja merkityksenantoja koetan rakentaa analyysin kautta.  

 

Kyky muodostaa merkityksiä on yksi ihmiselämän perustavia kehityksellisiä kykyjä. 

Annamme merkityksiä asioille, tapahtumille, ajatuksille, tunteille ja muistoille–sekä omille 

että toisten ihmisten, ja ylipäänsä kaikelle maailmassa tapahtuvalle. 

Merkityksenmuodostuskyky tarkoittaa yksilön psyykkistä kykyä antaa eletyille 

kokemuksille merkityksiä omassa mielessään. Näin mielessä luotu merkitys sisältää 

merkityksenannon omalle kokemukselle ja myös vuorovaikutuksessa luodulle käsitykselle 

siitä, mitä toisen ihmisen mielessä sillä hetkellä liikkuu. Yksilön kyky muodostaa 

merkityksiä on ensiarvoista hänen mahdollisuuksilleen luoda toimivaa suhdetta sekä 

omaan itseensä ja kokemuksiinsa, että toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. (Juutilainen & 

Takalo 2009, 89.)  
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2 ELÄMÄKERTATUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 

 

Psykologinen elämäkertatutkimus on kokemushistoriallista tutkimusta, jossa erotetaan 

yksilön elämänkulku tapahtumineen yksilön kokemushistoriasta. Siinä tarkastellaan 

yksilön antamia merkityksiä kokemalleen. Elämänkulku kuvaa yksilön elämän tapahtumia 

ulkoisesti tarkasteltuna, kun taas kokemushistorialla voidaan koettaa rakentaa kuvaa siitä 

kuinka yksilö kuvaa sisäistä itsen, minän rakentumistaan eri vaiheissa tuota elämänkulkua. 

(Latomaa 2010).  

 

Elämäkerta tai elämänkertomus voidaan yksinkertaisesti määritellä henkilön 

vapaamuotoiseksi kertomukseksi omasta elämästään ja se muotoutuu haastateltavan ja 

haastattelijan suullisessa vuorovaikutuksessa. (Huotelin 1996, 14.) Elämäkerroissa 

lähdetään yksilöstä ja hänen näkemyksistään, jotka ovat läheisessä yhteydessä sekä hänen 

oman elämänsä historiaan, että laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Avainasemassa 

on kuitenkin subjektiivinen elämäkerta, jonka kautta ja jossa sosiaalinen ilmenee. 

(Huotelin, 1996, 32.)  

 

Elämäkertatutkimus on siten laadullista, yhteen yksilöön ja hänen kokemuksiinsa 

perustuvaa ainutlaatuista kuvausta. Juuri kvalitatiivinen tutkimus haluaa kuvata elämää 

sellaisenaan ja sen lähtökohtana voidaan pitää juuri todellisen elämän kuvaamista. 

Kvalitatiivinen tutkimusote tunnustaa tutkijan subjektiviteetin ja esimerkiksi tutkijan 

arvolähtökohdat, joista ei voi sanoutua irti noin vain. Se siten hyväksyykin tuloksiksi 

aikaan ja paikkaan rajoittuneita selityksiä.  (Hirsjärvi et al.  2006, 152.) Kvalitatiivinen 

tutkimusote syntyi sosiaalitieteiden piirissä, mutta sitä on käytetty viime vuosina myös 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa (Borg & Gall 1989, 379). Sen lähtökohdat ovat 

halussa tutkia ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja on puhuttu naturalistisesta, 

tulkinnallisesta tai kokemuksellisesta suuntauksesta (Hirsjärvi et al.  2006, 154).  
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Fenomenologia on kiinnostunut tavoista, joilla tietoisuus jäsentää ulkomaailmaa. Edmund 

Husserl on niin sanotun puhtaan fenomenologian perustan luonut teoreetikko ja hänen 

näkemyksenä mukaan tietoisuuden perimmäinen ominaisuus on intentionaalisuus. 

Tajuntakin on siten relationaalinen eli se suuntautuu aina johonkin kohteeseen. 

Intentionaalisuusteorian mukaisesti Husserlin fenomenologian yksi keskeisistä 

pyrkimyksistä oli tutkia tietoisuuden kohteeseen suuntautuvan luonteen perusrakennetta, 

joka on luonteeltaan merkitysrakenne. (Perttula 1995, 7.) Fenomenologinen filosofia on 

kiinnostunut niistä rakenteellisista edellytyksistä jotka kokemuksen olemassaolo edellyttää 

ja psykologia vuorostaan niistä sisällöllisistä merkityksistä, jotka muodostavat 

yksilöitävissä olevan ihmisen kokemuksen. (m. t., 8).  Puhdas husserlilainen 

fenomenologia on siis kiinnostunut tajunnan struktuurista; asioista, joiden olemassaolo on 

edellytettävä ennen konkreettista kokemusta. Husserlin lauseesta, ”Zu den Sachen selbst” 

(paluu asioihin itseensä), onkin muodostunut fenomenologian perusteesi. Husserlin 

kehittelemä ns. fenomenologisen reduktion menetelmä on prosessi, jossa tutkija koettaa 

siirtää syrjään kaiken epäolennaisen ja koettaa keskittää huomionsa fenomenologisen 

analyysin kannalta keskeisiin asioihin. (m. t., 8-11.) Koska tutkimukseni taustalla on siis 

fenomenologia, fenomenologisen psykologian tutkimusaiheena voidaan pitää mitä tahansa 

kokemusta. Ja koska ihminen on koko ajan tajunnallisessa, merkityksiä luovassa suhteessa 

niin sisäiseen kuin ulkoiseen todellisuuteen, on tutkimusaiheiden kirjo käytännössä rajaton. 

(Becker 1992; Perttula 1995, 64.)  

 

Ihmisen mieli eli psyyke rakentuu subjektiivisista merkityksenannoista ja 

merkityssuhteista. Jos ajattelemme mieltä merkitysmaailmana, sen voi ajatella koostuvan 

esimerkiksi kokemuksista, havainnoista, tunne-elämyksistä, mielikuvista, kuvitelmista, 

uskomuksista, ajatuksista, mielipiteistä, käsityksistä ja arvostuksista. Mieltä voidaan siten 

yrittää tutkia kielen avulla ja näiden ilmausten merkityssisällön ymmärtämisen avulla. 

Subjektiivisen kokemuksen tutkimusta on siten mielekästä lähestyä tieteenteoreettisesti 

rekonstruktiivisena tieteenä, ymmärtävänä psykologiana. Ymmärtävä psykologia tarkoittaa 

tiettyä käsitystä psykologiasta tieteenä eli käsitystä psykologian tutkimuskohteesta ja – 

menetelmästä. Ymmärtävä psykologia perustuu siten käsitykseen, että mieli on 

olemukseltaan sellainen, että se voidaan tavoittaa rekonstruktiivisella menetelmällä. 

(Latomaa 2008, 17,19.)  
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Ymmärtävän psykologian tieteenperinteillä, hermeneuttisella ja syvähermeneuttisella 

psykologialla on paljon yhteistä. Molemmat tutkivat kokemusta rekonstruktiivisin 

menetelmin, mutta edellinen pitäytyy pintatason merkityksissä, kun jälkimmäinen 

eksplikoi symbolisen ilmauksen merkityssisältöä merkityksen syvätasolla. (Latomaa 2008, 

36.)  

Psykoanalyysi on kehittänyt psykologista ymmärtämistä, mutta jo ennen sitä, 

fenomenologinen perinne on tuottanut ymmärtävän psykologian lähtökohtia. (Latomaa 

2008, 40.) Ymmärtävän psykologian perinteillä on yhteisiä tieteenteoreettisia ja metodisia 

lähtökohtia ja ne kaikki sijoittuvat tietoisesti ymmärtävän psykologian perinteeseen 

(Verstehende Psychologie, Hermeneutical Psychology). Niiden alkujuurina on Wilhelm 

Dilthey (Wilhelm Friedrich Schleiermacher) tai Sigmund Freud. Ontologisesti niiden 

tutkimuskohteena on symbolisesti rakentunut todellisuus; empiirisesti subjektiivinen 

merkityksenanto eli kokemus. (Latomaa 2008, 40.) Tärkeä ja keskeinen käsite 

syvähermeneuttiseen psykologiaan tulee Freudilta, joka on psyykkinen determinismi eli 

psyykkinen määräytyminen. Se tarkoittaa sitä, että mikään mielessä tapahtuva ei ole 

sattumanvaraista tai satunnaista (Latomaa 2008, 62.) Psykologisen ymmärtämisen 

lähtökohdaksi voidaan siten ajatella kommunikaation ja vuorovaikutuksen (Leithäuser & 

Volmerg 1979, 168).   

Symbolisen ilmauksen merkityssisällön eksplikoiminen voi ymmärtävässä psykologiassa 

tapahtua ensinnäkin pintarakenteen tasolla (hermeneuttinen psykologia) tai pintarakenteen 

tuottaneen syvärakenteen tasolla (syvähermeneuttinen psykologia). Edellinen on tekstin 

selventämistä, jäsentämistä ja tiivistämistä eli rekonstruoidaan toisen tietoisen mielen 

tapahtumien ilmaisut. Jälkimmäinen puolestaan tulkitsee ilmauksen merkityssisältöä 

pintarakenteen taustalla olevan syvärakenteen tasolla, rekonstruoiden (ennallistaen) toisin 

sanoen tiedostamatonta kokemusta. Tämä psykodynaaminen ja syvähermeneuttisesti 

tulkittu eksistentiaalis-fenomenologinen psykologia tekee olettamuksia siten ilmauksen 

piiloisesta merkityssisällöstä. (Latomaa 2008, 37.)  

 

Ymmärtävän psykologian tutkimusaineistona on tekstimuotoon saatettu aineisto. (Latomaa 

2008, 41.) Kokemuksia merkityssuhteina ilmaistaan symbolien, esimerkiksi sanojen, 

eleiden ja toiminnan avulla eli hermeneutiikassa kokemuksen symbolista ilmausta 

kutsutaan siis tekstiksi. (Latomaa 2008, 28.) Onkin tärkeää ja mielekästä myös tieteen 

teolle, että tutkija lähtee liikkeelle siitä, millainen ilmiö tutkimuskohde oikein on. 
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(Latomaa 2008, 24.) Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat juuri kokemukset 

ja niistä rakennettava syvätason ymmärtäminen ja tulkinta. Eli koska mielenkiintoni on 

syvätasolla, piiloisissa merkityssisällöissä, tulen käyttämään erästä siihen hyvin soveltuvaa 

tekstin analyysimenetelmää, Giorgin metodia. 

Vaikka fenomenologisen psykologian tutkimusprosessissa korostetaan niin aineiston 

hankinta- kuin sen analyysivaiheessa strukturoimattomuutta, intuitiota ja tutkittavien 

ehdoilla etenemistä, täytyy tutkijan luonnollisesti tietää tutkimuksen alusta saakka, mitä 

hän haluaa tutkia. Hänen täytyy tietää tutkimusprosessin alusta saakka, mihin tutkittavien 

elämänalueisiin liittyviä merkityskokemuksia hän haluaa tutkia; mikä on se situaation 

faktisuus, johon liittyviä kokemuksia hän aikoo tutkia. Tutkijalla ei ole kuitenkaan mitään 

syytä olettaa ja arvella etukäteen mitä kokemuksia tutkittavat liittävät tutkijaa 

kiinnostavaan situaation faktisuuteen. Tutkijan kannalta on tärkeä havaita, että kokemus on 

kuitenkin aina kokemus jostakin eikä yhdessä tutkimuksessa voida tutkia ihmisen kaikkia 

kokemuksia. (Perttula 1995, 73.) 

 

Puhuessamme elämästämme, luomme myös kerronnan avulla tarinaa elämästämme. Ja 

tämän tarinan vaikutus on monensuuntainen: positiivinen tarina menneestä antaa voimia ja 

uskoa tulevaisuuteen, kun taas negatiivissävytteinen tarina käsikirjoittaa jo osin 

tulevaisuuttakin valmiiksi negatiiviseksi. Tämä samainen idea on myös monessa 

narratiivisessa terapiasuuntauksessa, jossa yksilön omaa tarinaa omasta elämästään 

koetetaan luoda positiiviseksi. 

 

Oma tutkimustehtäväni keskittyy luomaan rakennelmaa Leenan elämänhallinnan tunteesta 

eri kohtaa hänen elämänkulussaan. Erillisyys muista, mutta tarvitsevuus oikeassa suhteessa, 

muodostaa eheän ihmisyyden määritelmän. Psyykkisesti tasapainoinen ihminen kykenee 

ohjaamaan omaa elämäänsä ja tekemään kestäviä ja hyviä päätöksiä, jotka edesauttavat 

hänen hyvinvointiaan ja pärjäämistään sekä edesauttavat hänen kasvuaan ja kehitystään 

tasapainoisesti ja monipuolisesti. Psyykkisesti ehyt ihminen kestää inhimillisen määrän 

stressiä ja kykenee monipuoliseen ongelmanratkaisuun. Näin siis itse mielsin 

elämänhallinnan ennen tutkimusta, sekä opintojeni että oman elämänkokemukseni kautta, 

mutta tämä kaikki minun oli sulkeistettava pois. Entä, jos haastateltavan elämänhallinta 

rakentuisikin jollekin aivan muunlaiselle ajattelutavalle? 
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2.1 Ihmiskuva ja sen näkyminen tutkimuksessa 

 

 

Filosofi Martin Heideggerin filosofiaa yhtyneenä Edmund Husserlin kehittelemään 

fenomenologiaan kutsutaan eksistentiaaliseksi fenomenologiaksi. Sitä on pidettävä myös 

ns. hermeneuttisen tieteenfilosofian suuntauksen päämetodina. Eksistentiaalisen 

fenomenologian merkitys ihmistutkimukselle seuraa siitä, että se on ennen kaikkea ihmisen 

filosofiaa. Sen suorittamassa ihmisen ongelman analyysissa kehkeytyvää ihmiskäsitystä 

kutsutaan eksistenssiksi tai kuten Rauhala (2005) kutsuu, situationaaliseksi säätöpiiriksi.  

 

Maailma on jo olemassa ennen ihmistä, ja ihminen on siten suhteessa maailmaan 

situaationsa kautta. Situaatio voidaan ajatella olevan kaikkien niiden ilmiöiden, objektien 

ja asiantilojen kokonaisuus, joiden alaisena ja joihin suhteutuen yhden ainoan ihmisen 

orgaaninen ja tajunnallinen olemassaolo reaalistuvat.  (Rauhala 2005a, 95-96.) Täten 

situationaalinen säätöpiiri ihmiskäsityksenä velvoittaa täsmentämään kysymystä siten, että 

päästäisiin paremmin ymmärtämään ihmistä hänen reaalisessa ja ainutkertaisessa 

elämäntilanteessaan. Tavoitteena ihmistutkimuksessa tässä katsannossa on viime kädessä 

sen selvittäminen, miten siinä kohteena oleva tietty situationaalinen säätöpiiri toimii. 

Kaikki kysyminen, joka palvelee tämän tavoitteen saavuttamista, on perusteltua ja tällöin 

on tärkeää selvittää situaation rakenne. Näin havaintoja ei irroteta yhteyksistään tilastoiksi, 

koska ne eivät eri situationaalisissa säätöpiireissä merkitse samaa eivätkä siten ole 

yhteismitallisia. Situationaalinen säätöpiiri on siten suhdejärjestelmä (suhteellisteoreettinen 

näkemys), jonka piirissä ilmiöt saavat oman spesifin asemansa ja merkityksensä. (Rauhala 

2005a, 108-109.)  

 

Mietin tutkimusaihealueeni jo valmiiksi ennen tutkimushaastattelun suorittamista, sillä olin 

kiinnostunut elämänhallinnan rakentumisesta ja kokemuksista yksilön elämässä. Toki jätin 

tilanteen avoimeksi siten, että aineisto saattaisi muuttaa ja muotoilla tutkimuskysymyksiäni 

ja näin myös kävi; situaatioiden rooli nousi yllättäen esille siinä vaiheessa, kun analyysin 

tulokset kyllääntyivät kokemuksilla toisista ja ympäröivästä maailmasta.  
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2.2 Aineistonhankinta  

 

 

Ihmistutkimuksen todellisuuden oletetaan koostuvan osatodellisuuksista (ontologinen 

status), jossa symbolit (tekstit, puhe, kirjoitukset tai kokemukset suhteessa toimintaan ja 

aikaan) ovat toiminnan ja ajan rinnalla muodostamassa meille yhteistä ymmärrystä, 

merkityksiä ja kokemuksia. Ihmiset elävät suhteessa ja toimivat suhteessa toisiinsa. 

(Ulvinen 2009.) Kieleen ja sitä kautta merkityksenantoihin, voi yrittää päästä käsiksi 

esimerkiksi haastattelun kautta.  

 

Haastattelu on tehokas keino kysyä asiaa tutkittavalta suoraan ja siinä voi olla suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa (Hirsjärvi et al. 2006, 193). Sen etuja 

ovat joustavuus ja tilanne on avoin siten, että siinä on mahdollista korjata väärinkäsityksiä, 

toistaa kysymyksiä, selventää sanamuotoja, käydä keskustelua haastateltavan kanssa ja 

esittää kysymykset siinä järjestyksessä kuin haastateltava näkee parhaaksi. Haastattelun 

muotoja ovat mm. lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja syvähaastattelu. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2006, 75.) Haastattelu myös mahdollistaa tuntemattomamman tutkimusaiheen 

kartoittamista tai se syventää vastauksia (Hirsjärvi 2006, 194). Haastattelun tulisi olla 

ennalta suunniteltua, johdettua, motivoivaa, luottamuksellista ja tutkijan ja tutkittavan 

vuorovaikutusta (Metsämuuronen 2005, 224). Haastattelun heikkoja puolia saattavat olla 

mm. sen aikavievyys, oikea kysymyksenasettelu, sen riippuvuus haastattelijan 

kokemuksesta ja koulutuksesta tai se, että haastateltava voi kokea tilanteen pelottavaksi tai 

itseään uhkaavaksi (arat aiheet). Haastattelun luotettavuutta voi heikentää myös se, että 

haastattelussa halutaan antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirsjärvi 2006, 195-196.)  

 

Oma haastattelu oli siten kovinkin syvällinen ja strukturoitu tarkkoine kysymyksineen, 

mutta aineistoa tuli riittämiin ja monipuolisesti. Laadin haastattelurunkoni elämänviivan 

avulla, jota yritin avata mahdollisimman monipuolisilla kysymyksillä. Tarkoitukseni olikin 

kokemattomana haastattelijana, että kysymykset olisivat vain ohjenuoranani ja turvanani 
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(Liite 1). Kun jatkoin tätä erityiskurssilta tehtyä tutkimusta graduksi, teetin myös erillisen 

tutkimusluvan haastateltavalla. (Liite 2).   

 

Haastatteluaineistoa kertyi yhteensä noin 80 minuuttia, 37 sivua litteroitua tekstiä 

rivivälillä 1 ja fonttikoolla 12 ja kävimme hänen elämäänsä läpi elämänviivan avulla 

lapsuudesta, kouluiän, nuoruuteen siirtymisen ja varhaisaikuisuuden kautta. Kysymykset 

olivat toisaalta liiankin strukturoituja, mutta sillä halusin osittain varmistaa että 

tutkimuskysymykseni saa aineksia, enkä joudu uudestaan rasittamaan haastateltavaa 

uudella haastattelulla. Toisaalta koetin pitää tilanteen elävänä ja antaa mahdollisuutta myös 

vapaalle assosioinnille, jotta kykenen valottamaan nimenomaan Leenan haluamia asioita 

elämästään, ei minun toiveideni täyttämistä ja myös kunnioittamaan menetelmäni 

kiinnostuksen kohdetta eli haastateltavan omaa ääntä.  

 

Tarkat haastattelukysymykset saattavat saada myös kritiikkiä elämäkertatutkimuksessa, 

joka näkee esimerkiksi teemojen kautta haastateltavan oman äänen tulevan parhaiten esille. 

Mutta jos itse uskon luovani kielen avulla (haastatteluaineisto) merkityssisältöjä 

haastateltavan elämästä, eikö tämä sama toimi toisinkin päin? Kun haastateltava kuulee 

kielen avulla eri sanoja ja ne herättävät hänessä eri merkityksiä, niin eikö hän kykene 

monipuolisempiin kokemuksen kuvauksiin kun kysymykset herättävät tunnetta, ajatuksia, 

mielipiteitä ja niitä kaivattuja kokemuksia? Mietin myös sitä, kuinka tarkka kyselylomake 

on jossa jopa vastaukset vaihtoehtoineen ovat valmiiksi annettuja, mutta silti näistä 

vastauksista tehdään johtopäätöksiä ja niitä pidetään tieteellisesti luotettavina.   

 

Tutkimushaastattelun psykologinen luonne voidaankin nähdä kahden ihmisen 

kohtaamisena, jossa he saavat aseman (merkityksen) toistensa mielissä. (Latomaa 2009). 

Tällaiseen mielikuvaan minäkin siis luotin valitessani tutkimushenkilöä. Koetin toki, ja 

toin ilmikin, että voimme puhua vapaasti myös Leenan valitsemista aiheista ja mielestäni 

onnistuimme siinä hyvin. Toki ymmärrän myös sen, että haastateltava varmasti mielellään 

antaa positiivisia ja odotettuja vastauksia, mutta mielestäni se ei heikennä tutkimukseni 

luotettavuutta. Ja koska kyseessä on tapaustutkimus, yleistäminen ei olekaan 

päätarkoitukseni. Kokemusta tutkiessa täytyy muistaa, että kokemus on aina totta 

kokijalleen, eikä sitä voi arvottaa.  
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Haastattelemani nainen on iältään noin nelikymppinen pohjois-suomesta kotoisin oleva 

naimisissa oleva nainen, ja josta käytän tutkimuksessa nimeä Leena. Leena on luonteeltaan 

eläväinen ja iloinen ihminen, joten halusin päästä tutkimaan hänen positiivisuutensa 

taustalla olevia syitä ja sitä kokemusta jonka hän antaa kokemalleen elämänpolulle. Tosin 

tiedän, että tieto tuotetaan tutkijan kautta, tutkijan tulkinnan tuloksena, ja 

tutkimushaastattelu on vain aineistonhankinta- tai aineistonkeruumenetelmä (Latomaa 

2009), mutta haastatteluun valitun henkilön persoonalla oli silti minulle suuri merkitys. 

Hän oli minulle ennalta tuntematon matkakumppani junareissulla ja kohtaamisemme oli 

siten täysin sattumaa. Sitä pidän tutkimukseni ehdottamana valttikorttina, sillä näin 

jokainen vastaus, jonka hän minulle antoi, oli arvokasta tietoa tutkimustani ajatellen. Se 

myös helpotti tutkimuksen metodologian kunnioittamista eli sulkeistamista ennen kaikkea, 

vaikka tutkijan subjektiviteettia tuskin koskaan saa täysin nollattua.  

 

Tutkimuskysymykseni nostan edellisten lukujen yhteen sulautumana. Ne ovat siten, 

 

- kuinka haastateltavani kokee rakentaneensa elämänhallintaansa lapsuudesta 

 varhaisaikuisuuteen  eli tähän hetkeen ja 

- millainen asema situaatioilla on elämänhallinnan kokemuksessa? 
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3 LEENAN ELÄMÄNKULKU 

 

 

Elämänkulkua tarkasteltaessa tarkasteluun tulevat elämänvaiheet ja elämänalueet. 

Elämänkulku tulee ymmärretyksi tarkasteltaessa sitä historiallisesti, sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti jäsentyneinä elämänvaiheina, siirtyminä ja elämänvaiheina. (Latomaa 2010.) 

Elämänkulkua voidaan ajatella eri näkökulmista, mutta esimerkiksi Robert Havighurstin 

mukaan se voidaan nähdä kehitystehtävinä, jolloin eri-ikäisiin ihmisiin kohdistuu erilaisia 

normatiivisia odotuksia. Hänen mukaansa ihmiseen kohdistuvat haasteet ja vaatimukset 

muuttuvat iän myötä ja että näiden kehitystehtävien onnistunut ratkaisu luo pohjaa 

hyvinvoinnille ja myöhemmälle myönteiselle kehitykselle. ( Nurmi et al. 2006, 131.)  

Otsikot ovat siten syntyneet olennaisten sisällöllisten teemojen kautta. Ne ovat siten 

Leenan elämänkulku lapsuusajan, kouluiän - ja ajasta, nuoruuden ja varhaisaikuisuuden 

kautta. Koin koko elämänkulun esille tuomisen tärkeäksi, sillä siten koen sen tuovan 

tutkimukselleni luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä ja helpottavan analyysiani sekä 

tutkimuksen luettavuutta ja arvioitavuutta.  

 

Kieli avaa ja sulkee maailmaa, käsitteet siten estävät tai auttavat ymmärtämistä. Tämä 

syvähermeneuttisen psykologian tulkintamenetelmä jota käytän, koostuukin siten kahdesta 

tekstistä. (Latomaa 2008, 67.) Nämä seuraavat alaluvut luvulle 3 ovat tutkittavan tuottamaa 

pintatason tekstiä (ilmisisältöä), joka esittää hänen kokemustaan ja on siten tutkimukseni 

pintatason teksti. Sen tulkinnan seurauksena syntyy siten piilosisältöinen syvätason teksti, 

joka on tutkijan rekonstruoimaa tulkintaa tekstin merkityssisällöistä ja joka omassa 

tutkimuksessani näyttäytyy analyysin edetessä luvussa 5 
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3.1 Lapsuusaika 

 

 

Leenan perheeseen kuului seitsemän isompaa sisarusta, jotka olivat reilusta Leenaa 

vanhempia, sekä äiti ja isä. Leena kertoo olleensa iltatähti ja periaatteessa voisi kuvitella 

hänen olleen ainoa lapsi. Leena kertoo lapsuutensa olleen päällisin puolin onnellinen, eikä 

muista mitään järkyttäviä kokemuksia. 

 

Hän kertoo molempien vanhempien olleen kotona, äidin siihen asti kunnes he muuttivat 

kaupungista maalle, jolloin äitikin joutui töihin. Leena kertoo että tuolloin, noin 

kymmenvuotiaasta asti, hän on oppinut enemmän itsenäiseen elämään ja huolehtimaan 

esimerkiksi koulun jälkeiset ruuat itse.  

 

Leena kertoo koiranpennun olleen yleensä se tärkein perheenjäsen. Hän kertoo että koko 

lapsuuden ajan hänellä on ollut jonkinlainen koira, mikä värittää lapsuutta paljon. Leena 

muistelee koiran olleen puhetta vaille valmis kaveri ja vaikka koira oli vartiokoira ja 

perheen yrityksessä yön, niin se antoi Leenan aamulla hoidella ja leikkiä sairaanhoitajaa. 

Koiran kuolema oli todella suuri suru ja Leena kuvailee sen olleen todennäköisesti paljon 

läheisempi kuin kaveri naapurissa. 

 

Leena kertoo heillä olleen valtava piha ja talo, jossa oli aikoinaan saattanut asua jopa neljä 

perhettä kerralla.  Leena kuvailee pihan leikkipaikkoja mukaviksi ja sireenipensaan alustat, 

isot ruusupensaat ja tuomi jossa pystyi kiipeilemään ja jonne yritettiin kyhätä 

jonkinnäköistä majaakin, muodostivat hänen lapsuutensa pihapiirin. Kaupunki oli pieni, 

jossa hän asui lapsuutensa. Hän kuitenkin kertoo, ettei haluaisi kyseisessä kaupungissa itse 

kasvattaa lapsiaan, sillä paikka oli aika väkivaltainen. Leenan vanhemmat olivat yrittäjiä ja 

heillä oli oma huolto-asema ja siten heidät tunnettiin paikkakunnalla.  

 

Leena kokee isän olleen läheisempi ja kertoo äitinsä kertoneen hänen olleen aika 

kiukkuinen jos ei päässyt isän syliin ennen kuin tämä lähti töihin. Äidin hän kertoo 

konkretisoituneen lähinnä murrosiän kynnyksellä.  

 

Isovanhempien Leena kertoo asuneen kaukana ja hän kertoo, että häntä harmittaa se kun ei 

oppinut tuntemaan heitä sen lähemmin. Leena kuvailee ikään kuin adoptoineensa 
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isovanhemmat naapurin vanhemmasta pariskunnasta. Leenan kodin naapurissa oli siis 

vanhempi pariskunta, joilla Leena kaverinsa kanssa usein leikki. Leena muistelee tämän 

Pirjon olleen kaveri, jonka kanssa Leena oli eniten.   

 

Leena muistelee, että oli kiva kun naapurissa oli ikäihmisiä ja oppi siten olemaan myös 

hiukan vanhempien kanssa. Myös se oli Leenasta mukavaa, kun he olivat päivällä kotona.  

Leena muistelee heillä olleen mielenkiintoisen pihan, jossa oli jänniä paikkoja ja jossa sai 

vapaasti tutustua paikkoihin. Leena kuvailee heidän ilmapiiriään siten kannustavaksi ja tätä 

vanhempaa pariskuntaa turvallisiksi aikuisiksi. Leena arvelee myös heidän tykänneen 

Pirjon ja Leenan läsnäolosta, sillä heidän omat lapsenlapsensa olivat puolestaan 

kauempana.  

 

Sisarukset Leena kokee paljon vanhemmiksi kuin itsensä ja häntä edellisempi sisko oli 

yhdeksän vuotta vanhempi. Tämän Leena muistaa kuskanneen häntä tivoliin ja sen 

tapahtuman hän mieltää olleen suurin tapahtuma sisarusten kanssa. Tämäkin sisar muutti 

omaan asuntoon ollessaan kahdeksantoista. Leena mieltää ikäeron olleen tavallaan erottava 

tekijä pienenä, mutta aikuistuessaan sisarukset löysivät ikään kuin uudelleen toisensa ja 

heitä Leena oppi tuntemaan vähän paremmin. Leenalla ja hänen vanhimmalla 

sisaruksellaan on ikäeroa 19 vuotta ja kaikki muut häntä vanhemmat sisarukset ovat 

kymmenen vuoden sisällä. Leena muistelee vitsailleensa joskus äidilleen, että 

ensimmäinen ja viimeinen lapsi ovat vahinkoja ja sitten välillä olevista ei niin tiedä. Leena 

myös muistelee veljensä olleen hyvä tyyppi kun hän antoi Leenalla 20 penniä. Mutta muut 

Leenan sisaret ovat omien töidensä ja perheidensä kanssa levittäytyneet ympäri Suomea. 

Senkin Leena mieltää tekevän sen, että fyysiset välit ovat etäiset. Vaikkakin Leena kokee 

että heillä on tiivis suhde ja he ovat kytköksissä toisiinsa. Ja Leena mieltää että heillä on 

tietynlainen yhteenkuuluvuuden tunne, vaikkakin näkeminen on satunnaista, eikä 

esimerkiksi vanhempien luokse kokoonnuta jouluisin.  

 

Joulu on perheen perinteenä jäänyt mieleen siten, että vaikka oli kuinka kiire, niin joulua 

vietettiin. Myös kodin kellarikerroksessa oleva sauna on jäänyt mieleen perinteistä ja se, 

kun isä haki kylmää appelsiinimehua saunojille. Perinteistä muistuu mieleen myös perheen 

kesämökki, joka ei Leenasta välttämättä nyt niin erityisen mieluinen paikka aina ollut, 

mutta jolla käytiin kerran kesässä. Mökkiä remontoitiin ja myös Leena muistelee saaneensa 
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olla mukana esimerkiksi maalaamisessa.  

 

Leena muistelee, että yhdessä tehtiin aina silloin kun ehdittiin. Leena muistelee, ettei 

perheellä ollut hirveästi yhteisiä aktiviteettejä, mutta oli tärkeätä, että ruoka-ajat ollaan 

yhdessä ja se on tapa, jonka hän on ajatellut pitää myös omassa perheessään. Leena ei 

tykkää siitä, että jokainen napsii milloin mitäkin. Leenan mukaan yhteisessä ruokailussa 

vaihdettiin kuulumisia ja nähtiin kaikki. Muutoin lomalla käytiin yhdessä talvella, 

esimerkiksi pohjoisessa laskettelemassa. Myös juhliin mentiin koko perheen voimin ja 

juhliin koko perhe meni, ellei ollut todella pakottavaa syytä. Leena muistelee tehneensä 

isänsä kanssa mökkitöitä ja kertoo lähteneensä mukaan mielellään.  

 

Leena kertoo että on toisaalta ollut hiukan yksinäinen lapsi, muttei koe että olisi mieltänyt 

sen hankalaksi.  Leena kertoo äitinsä kertoneen, että äidin sydäntä raastoi kun tyttö (Leena) 

seisoi portin vieressä ja kysyi ohikulkijoilta että kukahan tulisi leikkimään. Yksinäisyys ei 

mitenkään ahdistanut, vaan Leena kertoo keksineensä mielikuvituskavereita 

 

Leena piirsi lapsena paljon ja hän ei välttämättä niinkään leikkinyt nukeilla, vaan 

intohimokseen hän mainitsee pikkuautot, joita oli mahdottomasti. Myös ison talon 

tutkiminen oli lapsena mielenkiintoista. Leena kuvailee olleensa temperamenttinen, mutta 

kuitenkin aika kiltti tyttö. Hän muistelee muutaman kerran rikkoneensa vahingossa 

alakerran lasin, kun yritti koputella harjanvarrella lasia, aivan samoin kuin isä teki joko 

kolikolla tai avaimella.  Leena kuvailee olleensa ujo, joskin mielikuvitusrikas tyttö. Leena 

muistelee kasvuympäristön tuntuneen turvalliselta eikä muista ympäristöstä tulevia uhkia. 

Hän myös muistelee, että hänellä on aina päällimmäisenä tuntunut tietynlainen onnellisuus.  

 

Leenan muistelmissa eväitä elämänhallintaan syntyi lapsena siitä kun tiesi, että kotiin voi 

aina tulla. Ja että kannatti kertoa, jos jotakin oli sattunut. Leena myös mielsi kodin 

turvalliseksi ja kertoo aikuisiällä järkyttyneensä kun on huomannut jonkun toisen joutuvan 

olemaan varuillaan omassa kodissaan. Leena mieltää lapsuutensa olleen tasapainoista 

siitäkin huolimatta, ettei heidän perheensä elämänrytmi ollut ehkä sitä tavallisinta. Hän ei 

myöskään muista isompien sisarusten kiusanneen, ainakaan kovasti. Leena kertoo, että 

koska vanhemmat olivat yrittäjiä, ei perheellä ollut pitkiä lomia vaan pääasiassa oltiin 

kotiympyröissä.  
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3.2 Leenan koulu alkaa 

 

 

Leena aloitti koulun seitsenvuotiaana ja kuvailee koulunsa olleen idyllinen vanha puukoulu, 

missä oli kuusi luokkaa kaiken kaikkiaan, mutta ne kaikki olivat ykkösiä tai kakkosia.  

Koulu oli mielenkiintoinen, vaikkakaan siellä ei uskaltanut laittaa luokan ovia lukkoon kun 

ei tiennyt että pääseekö sieltä ulos.  Leenaa joskus jännitti talviaamuina, että oliko koulu 

pystyssä kun sitä lämmitettiin puilla. Leena muistelee että kouluun oli mukava mennä. Hän 

kuvailee opettajaa ihanaksi, joka laulatti lapsia paljon. Leena muistelee, että tykkäsi laulaa 

porukassa, mutta yksinlaulusta muiden edessä hän ei pitänyt. Leena muistelee olleensa 

innokas koululainen ja kertoo tykänneensä koulunkäynnistä ainakin kauppaoppilaitokseen 

asti. Leena kertoo opettajan ja luokan olleen mukavia, eikä muista mitään hankaluutta, 

kuten kovaa meteliä tai kiukkuista opettajaa. Leena kuvailee koulussa olleensa kielellisesti 

lahjakkaampi kuin matemaattisesti. Hän muistelee oppineensa lukemaan koulussa, 

ilmeisesti samaa tahtia kuin muutkin, koska ei muista että siitä olisi tullut mitään paineita. 

Leena kuvailee, että ennen oli harvinaisempaa, että lapset osasivat lukea kun menivät 

kouluun. Myös piirtämisestä Leena piti, ainakin ala-asteella, mutta miettii tuliko siihen 

jotakin paineita enemmän yläasteella ja kyllästyi, kun muut tuntuivat osaavan piirtää 

paremmin.  

 

Koulun ja koulunkäynnin Leena kertoo olleen mukavaa. Hänellä oli kavereita ja ainakaan 

kaupungin koulussa häntä ei kiusattu. Mutta maalle muutettaessa rupesi tulemaan pientä 

nimittelyä.  Leena kertookin, että jokin aika sitten puhuessaan erään kaverinsa kanssa 

kiusaamisesta hän tajusi, ettei kuitenkaan pahemmin ahdistunut kiusaamisesta, vaan kykeni 

päästämään sen toisesta korvasta ulos ja pistäneensä sen kateellisuuden piikkiin. Koska hän 

oli hyvä koulussa, niin sen Leena arvelee ärsyttäneen joita kuita.  Harrastuksia Leenalla ei 

mitenkään hirveästi ollut ja kuvailee olleensa aika lailla semmoinen omissa oloissa 

viihtyvä, joka luki paljon. Lukemisen hän mieltää rakkaimmaksi harrastuksekseen. Leena 

myös mainitsee kiinnostuneensa tuolloin käsitöistä ja kuvailee harrastuksiaan enemmän 

yksilölajeiksi. Koulun jälkeen Leena kuvailee lukeneensa paljon ja touhunneensa koiran 

kanssa. Koiran eläessä neljäntoista vuoden ajan, on se ollut merkittävä osa Leenan 

kouluaikaistakin elämää.  
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Leena kuvailee että kouluun oli ja on edelleen helppo mennä, ja uudella paikkakunnalla 

koulussa oli enemmän vapaata toimintaa, kuten itsekeksittyjä näytelmiä, joissa myös Leena 

tykkäsi paljon olla mukana. Leena kuvailee koulumenestyksen ja sen, kun koulunkäynti ei 

ollut hankalaa, antaneen pitkälti vaikutteita mikä Leena on nykyään. Myös uteliaan 

luonteen ja eläinrakkauden ja luonnosta tykkäämisen Leena mainitsee tärkeiksi osiksi 

omasta itsestään.  

 

Kavereita oli vaihtelevalla menestyksellä ja Leena muistelee, että manipulointiakin niihin 

sisältyi, josta Leena ei niin aina jaksanut välittää. Leena muistelee, että kavereiden kanssa 

käytiin joskus luistelemassa ja pyöräilemässä ja kertoo saaneensa kavereita helposti 

isompana, verrattuna siihen kun oli pieni. Hän kertoo, että kun hän näki vähänkään 

samanikäisen tytön uudella paikkakunnalla, hän meni kysymään että kuka tämä on ja 

voisiko hän olla Leenan kaveri. Leena kuvailee olleensa utelias luonne, mikä on 

helpottanut asioita aika paljon, sillä perheen muuttaessa keväällä, jo syksyllä hänellä oli 

tuttuja kavereita koulussa. Leena kuvailee olleensa aktiivinen, eikä ihan vain aina ollut 

kotona. Leenalle on jäänyt kouluajoilta joitakin kavereita, ja vaikka kaverit ovat olleet 

välillä vähän unholassa, niin tavatessa jatketaan suurin piirtein siihen mihin on ennen jääty. 

Eräs Leenan tuttava totesi, että Leenalle voi soittaa pitkänkin ajan jälkeen ilman tunnetta, 

että pitäisi olla viikoittain tekemisessä. Leena itsekin kuvailee kaveri- suhteita rennoiksi. 

Leena kertoo, että eri elämäntilanteiden ja esimerkiksi muuttojen vuoksi kaverit aina välillä 

jäivät, mutta aina voidaan jatkaa siitä mihin on jääty. 

 

Leena kokee ettei hän kavereineen ollut pahan teossa, vaan yleensä yhdessäolo oli yleistä 

hengailua ja kurvailua tai oltiin jonkun kaverin luona tai kirjastossa. Pienellä 

paikkakunnalla paikat yhdessä oloon olivat vähissä. Kerran Leena muistaa, että pyöräili 

vahingossa kaverinsa kanssa viisikymmentä kilometriä toiseen kaupunkiin. Että jutellessa 

matka oli mennyt huomaamatta he kävivät vähän ostoksilla ja palasivat kotiin. Kaverit 

Leena mieltää hyväksi lisäksi elämässä silloin kun kaikki menee hyvin, mutta joita 

ilmankin pärjää. Leena ei muista kenestäkään jääneen hankalaa kuvaa, vaikka joidenkin 

kanssa ei niin juttuun tultukaan. Hän kokee että kavereiden kanssa oli sellaista normaalia 

vaihtelevuutta kun koulut vaihtuu ja yhdessä olo on vähemmällä. Muutama kaveri Leenalla 

on yläasteajoilta ja nykyään he ovat perheinäkin kavereita ja he ovat jopa reissanneetkin 

yhdessä.  
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3.3 Nuoruusikä 

 

 

Nuoruuden Leena mieltää alkaneen aikana lähellä yläasteelle lähtöä. Yläasteen sijaitsi 

parinkymmenen kilometrin päässä, ja silloin joutui itsenäistymään vielä enemmän. Myös 

kiinnostus poikiin ja ”muiden venkeiden” näkyminen antaa viitteitä nuoruuden alkamiseen. 

Leenan nuoruuden elinpiiri muuttui, kun yläaste oli isommalla paikkakunnalla ja sieltä 

löytyi uusia kavereita ja uusia harrastuksia. Lemmikin Leena kertoo kuolleen noihin 

aikoihin ja kertoo ettei uutta päätetty ottaa, koska se olisi joutunut olla paljon yksin kotona.  

 

Seurustelun Leena mieltää järkyttävän isoksi tapahtumaksi. Sen Leena kertoo täyttäneen 

eniten normaalia arkea ja myös koulua piti käydä. Seurustelu oli positiivinen yllätys kun 

Leena luuli, että poika oli ihastunut Leenan kaveriin. Seurustelu toi ristiriitaisia tunteita 

isän kanssa, kun Leena koki, ettei isä ymmärrä. Tuolloin Leena kokee itsenäistyneensä 

aika paljon ja kertoo ruvenneensa käyttämään omaa järkeään siitä, että tärkeimmäksi tuli se 

ihminen ja minkälainen tämä on, kuin se, mitä hän tekee työkseen. Isän Leena kuvailee 

halunneensa tytölle lääkäriä tai lakimiestä mieheksi ja tuolloin Leena rupesi käsittämään 

etteivät luonne ja persoona ole sama kuin se, mitä tekee työkseen. Leena käsitti, että 

hänelle ihmissuhteet ovat tärkeämpiä kuin materiaali ja tavara. Isän yrittäessä lahjoa Leena 

ajatteli, että vaikka ajokortti ja auto menevät, ne voi hankkia joskus myöhemmin. Isällä 

Leena kokee olleen ihmetyksen, kun asiat eivät toimineetkaan niin kuin hän oli ajatellut. 

Leena kuvailee sen olleen molemmille kasvun paikka.  

 

Äidin Leena kuvailee ilmenneen olemassa olevaksi lähinnä murrosiässä kun Leena rupesi 

seurustelemaan, eikä isä pitänyt asiasta ollenkaan. Leena kuvailee äidistä tulleen melkein 

kaveri tuolloin. Isän Leena kertoo yrittäneen lahjoa Leenaa, isä kun olisi tykännyt pojan 

olevan suurin piirtein samalla koulutustaustalla tai samanikäinen. Isä kuitenkin tykkäsi 

pojasta, kun sitten loppu viimein tutustui. Isän Leena muistelee suuttuessaan olleen niin, 

ettei hän puhunut mitään vähään aikaan. Isän Leena muistelee yrittäneen lahjoa 

materialistisilla jutuilla, mutta huomasi niiden olevan tehottomia Leenaan. Äidin Leena 

kertoo pehmentäneen Leenan ja isän välejä. Leena kuvailee olleensa isän tyttö täysin, joka 

oli paljon isän matkassa, myös joskus työhommissakin. Isän Leena kokee aikuisista olleen 

se tärkein. Leena muistelee. ettei häntä kasvatettu sen kummemmin ja hän kuvailee 

ymmärtäneensä myöhemmin, että on sen vapaan kasvatuksen tulos, eikä koe olevansa sen 
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hullumpi. Leena ei itse kannata vapaata kasvatusta, mutta muistelee, että sai tehdä ja 

leikkiä melkein mitä vaan. Leena pohtii vapaata kasvatusta siten, että se saattoi olla myös 

ajan henki, muttei osaa sanoa onko vanhempia sisaruksia kasvatettu, vaan ovatko he 

kähisseet enemmän keskenään. Isän Leena kuvailee pitäneen koulunkäyntiä erityisen 

tärkeänä ja kertoo olevansa sisaruksista parhaiten kouluttautunut.  

 

Leena kokee isänsä olleen jääräpää, mutta mieltää heitä olleen sitten kaksi. Leena kokee 

vanhempansa turvallisiksi ja siinä vaiheessa kun Leena rupesi seurustelemaan, paljastui 

myös miksi isä ei ollut puhunut hänelle viikkoon. Isä näet pelkäsi, että Leena tulisi 

raskaaksi. Leena kertoo tilanteen puhdistuneen sillä, että hän itse kertoi miten nykyajan 

hyvä valistus toimii, eivätkä asiat ole niin kuin joskus 50-luvulla. Mutta Leena kuitenkin 

kokee tavallaan tietäneensä, että jos vahinko sattuisi käymään, niin ilman muuta vauva 

pidetään. Ja kotiinkin pystyy tulemaan aina kaikesta huolimatta. Leena kertoo, että isää piti 

vähän tökkiä että puhetta sai ulos. Yleensä isä kuitenkin suostui puhumaan. Leena kokee 

että vanhempiin pystyi aina turvautumaan, eikä koskaan tullut tunnetta että on yksin koko 

maailmassa. Ja vaikka omatkin vanhemmat joskus riitelivät, eivät riidat tuntuneet maata 

kaatavilta. Oppi, että riidat ovat osa normaalia elämää.   

 

Leena oli nuoruudessa vanhempien kaupassa töissä, eikä miellä olleensa kovin aktiivinen 

aloittamaan kesätöitä, mutta säännöllinen työnteko on alkanut lukioiässä. Leena mieltää 

olleensa tuolloin lähinnä kuormanpurkuapu. Yläasteen jälkeen Leena meni lukioon ja 

sitten yliopistoon ja sen jälkeen kauppaoppilaitoksen, kun yliopistossa kemian luku ei 

ollutkaan häntä varten. Hän kokee, ettei hänen matemaattinen lahjakkuutensa riittänyt ja 

asiat oli vain pakko hyväksyä ja sen, ettei hän pääse siellä eteenpäin. Sen jälkeen Leena 

mieltää käyneensä kauppaoppilaitoksen ikään kuin hätäapukeinona. Leena muistelee, että 

vasta tuolloin hän kokee kouluun menon tylsäksi, koska kauppaoppilaitoksessa 

suhtautuminen ylioppilaspohjaiseen linjaan oli tietynlaista. Leena kokee, ettei 

opiskeluilmapiiri ollut kaikkein parhain.  Ja tuolloin rupesi tulla sitä, ettei meinannut 

millään viitsiä mennä kouluun. Leena muistaa suhtautumisen olleen sitä, että kun luokan 

vanhin oli noin reilun neljänkymmenen, heidän oletettiin kaikkien muidenkin käyttäytyvän 

kuin ne, jotka tulevat suoraan yläasteelta.  Leena kokee, että väki luokalla ei mahtunut 

samaan muottiin, mutta Leena kuitenkin kävi koulun.  Leena mieltää opiskelun olleen 

pääosassa nuoruudessa, eikä miellä päässeensä irti siitä vieläkään. Lukioaikoihin Leena oli 

töissä vanhempien kaupassa ja kauppaoppilaitoksen jälkeen hän meni muualle. Hän kertoo 
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menneensä jouluapulaiseksi, mutta jääneensä kahdeksi vuodeksi. Sen jälkeen hän meni 

taas opiskelemaan ja sitten taas kauppaan töihin.  

 

Merkityksellisin nuoruusmuisto Leenalla on joko ihana poikaystävä ja ylioppilaslakki. 

Leena kertoo seurustelleensa hänen kanssaan kahdeksan vuotta ja Leena mielsi hänet 

tasaiseksi ja turvalliseksi mieheksi, jonka seurassa ei pelottanut. Leena mieltää omien 

asioiden ja opiskelujen hallinnan, vaihtelevalla menestyksellä, antaneen tunnetta että 

hallitsee omaa elämäänsä, ja sen, että huomasi osaavansa hoitaa omia asioitaan. Leena 

myös huomasi tuolloin, että kaverit kyselivät häneltä neuvoja ja hän koki joskus itsenä 

käveleväksi tietotoimistoksi. Leena kokee olleensa oma-aloitteinen, vaikka isä olikin 

tehnyt paljon päätöksiä lapsuudessa ja nuoruudessa. Hän kuitenkin jossain vaiheessa käsitti, 

ettei isä voi aina hänen asioitaan hoitaa ja hän rupesi ottamaan itse asioista selvää. Hän 

pitää hyvänä ominaisuutena itsessään juuri sitä, että on utelias ja tutkii kaikki 

mahdollisuudet.  

 

Leena muutti kotoaan lähtiessään yliopistoon opiskelemaan. Yliopistosta Leena palasi 

vielä kotiin vähäksi aikaa kun huomasi opiskelupaikan olleen väärä ja mennessään 

kauppaoppilaitokseen hän muutti naapuripaikkakunnalle. Isä tosin oli sitä mieltä, että tyttö 

olisi voinut asua kotona, mutta Leena mieltää, ettei hänen luonteensa antanut periksi kun 

kerran pois kotoa oli lähdetty. Leena mieltää jääräpäisyyden antaneen hänelle aineksia 

oman identiteetin rakentamiseen, ja vaikka hän oli ollut lapsuudessa osin helposti 

ohjailtavakin, hän on kuitenkin loppupeleissä tehnyt vain sen mikä on itseä huvittanut. Hän 

mieltää vanhempien turvallisuudella olleen vaikutusta siihen, että hän on uskaltanut etsiä 

oman paikkansa, ja sillä etteivät he ole käsi kädessä kulkeneet joka paikkaan vaan Leena 

on saanut elää turvattua lapsuutta. Hän on tiennyt että aina voi tulla takaisin jos maailma 

kaatuu. Myös koulunkäynti on Leenan elämässä ollut sitä, että hän on tuntenut pärjäävänsä, 

kunhan jaksaa vaan tarpeeksi kauan lukea.  

 

Leena mieltää rohkeuden olla muiden ihmisten kanssa ja uskalluksen olla sitä mitä on, 

vievän pitkälle. Leena myös kokee, ettei hänen tarvitse mennä muiden mukana eikä häntä 

saa mihinkään muottiin ja hän ihmetteli kun kaverin poikaystävä ei päästänyt tätä kaveria 

kouluun. Leena kokee että hänet on hyväksytty sellaisena kuin hän on, vaikkakin jotenkin 

on yritetty muokata.  Isällä oli Leenaa kohtaan suuret odotukset koulunkäynnin suhteen ja 

isä toivoi hänen menevän oikeustieteelliseen tai lääketieteelliseen, mutta Leena kokee että 
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on kyllä aina itse tiennyt mikä on loppupeleissä järkevintä ja ominta. Leena kokee 

mielekkäämmäksi tehdä sellaista työtä mistä itse tykkää kuin hyvin palkattua mutta tylsää 

hommaa, koska työ on aika isossa osassa ihmisen elämää.  

 

 

 

3.4 Aikuisuuteen siirtyminen 

 

 

Kotoa muutto, seurustelun jatkuminen ja omasta taloudesta huolehtiminen loivat tunnetta 

aikuistumisesta. Leena käsitti, että esimerkiksi asunto on juuri siinä kunnossa missä sen 

itse pitää. Aikuisuus tuntui pääsääntöisesti hyvältä ja Leena tykkäsi olla oman itsensä herra. 

Hän kuitenkin mieltää, että on omistanut aina niin paljon järkeä että on ollut varalla 

varasuunnitelma B, jos asiat eivät mene kuten suunnittelee, voi tehdä jotenkin toisin. Leena 

myös mieltää että hänellä on nykypäivänäkin ylimääräisen suunnittelun vikaa, että vaikka 

sitä ei välttämättä tarvitsisi, hän kokee sen hyväksi olla olemassa. Leenalle on tärkeää, että 

teki mitä teki, oliko töissä vai opiskelee, että se hoidetaan hyvin. Myös ”huushollin 

pyörittäminen ” rytmittää arkea ja vaikka ihminen asuu yksin, se vie aikaa. Arkiasioiden 

hoitaminen on tärkeää ja myös kavereiden olemassaolon muistaminen on tärkeää.  

 

Seurustelun alkuvaiheessa kaverit meinasivat jäädä vähemmälle, mutta välillä Leena koetti 

muistuttaa niiden olemassaolosta.  Jossain vaiheessa nuoruutta Leena pelasi lentopalloa 

säännöllisemmin, mutta pienen tapaturman jälkeen into laimeni. Leena yritti myös 

kavereiden kanssa harrastaa sulkapalloa ja on koettanut jotakin sporttisempaakin, mutta 

kokee että jokin este liikuntaharrastuksille aina tuli, esimerkiksi ajanpuute. Mutta 

lukeminen myös harrastuksena on seurannut Leenaa. Toki sen luonne on muuttunut, eli 

huvilukemisesta on siirrytty hiukan asiallisemmalle puolelle. Nykypäivänä Leena lukee 

lähinnä opiskeluihin liittyvää ja kokee, ettei aikaa enää jää niin paljon muille luvuille. Hän 

tosin kokee, että olisi hyvä lukea vähän muunlaistakin kuin vain hyödyllistä kirjallisuutta.  

 

Leenan mukaan aikuisuus toi mukanaan sen, että koettaa käyttäytyä niin kuin aikuinen 

kaikin puolin eikä tee mitään typeryyksiä ja kantaa vastuun, koska ei omaa elämää voi 

sysätä kellekään toiselle. Leena myös kokee, että tietynlainen yhteiskuntavastuullisuus, 

esimerkiksi kierrätyksen muodossa, on tärkeää. Vastuu ja velvollisuudet tulee hoitaa eikä 
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ajatella niin, että jos joku muu ei hoida, ei itsekään tarvitse. Leenan mukaan jos monta yhtä 

ihmistä tekee jonkin yhden pienen asian, se on yhteenlaskettuna aika monta pientä ihmistä. 

Sitä ajatusta Leena mieltää tarjonneensa muillekin.   

 

Opiskelujen merkitys Leenalle on ollut se, että hän kokee olevansa luonteeltaan sellainen, 

että haluaa tietää kaikesta kaiken.  Se on ollut myös osin sitä, että on kokenut olevansa 

parempi, jos tietää enemmän. Leena myös mieltää, että kun hänelle oppiminen on ollut 

helppoa, siitä on myös tykännyt. Hän myös kokee sen virkistävän mieltä kun oppii uusia 

juttuja. Opiskelun myötä on myös huomannut että on muitakin näkökulmia kuin vain oma. 

Leena myös myöntää vallalla olevan käsityksen että kun aivoja käyttää, ne voivat 

paremmin, mieli pysyy virkeämpänä ja ongelmanratkaisutaidot säilyvät, ja tämän hän on 

huomannut myös omassa elämässään.  

 

 

 

3.5 Varhaisaikuisuus 

 

 

Parisuhteella on Leenalle todella iso merkitys ja hän on tyytyväinen omaansa, se kun on 

pitkälti sellainen kun hän on halunnutkin ja josta hän haluaa pitää kiinni. Leena mieltää, 

että myös lapsen kehityksen kannalta on merkittävää, että vanhemmat pärjäävät keskenään. 

Hän myös mieltää, että heidän parisuhteessaan on tervettä pientä mustasukkaisuutta puolin 

ja toisin. Ystävyyssuhteilla on Leenalle isompi merkitys nyt kuin nuoruudessa ja Leena 

mieltää että on virkistävää vaihtaa kaverin kanssa kuulumisia. Hän kuitenkin mieltää, että 

on yhä sellainen että pärjää myös itsekseen. Toki työ ja arki vievät paljon aikaa, eikä tiedä 

mihin aikaan kehtaa toiselle soitella, mutta Leenan mielestä arjen murheet on helpompi 

jakaa myös ystävän kanssa, kuin kaataa kaikki puolison niskaan. Ystävät myös antavat 

välillä tervettä mielipidettä ja auttavat suhteuttamaan ja näkemään asioita eri kantilta.  

 

Leena mieltää miehensä siskon todella läheiseksi, jopa läheisemmäksi kuin oman siskon, ja 

he tapaavatkin ainakin pari kertaa kuukaudessa. Leenan perheessä heillä on yksi lapsi ja he 

ehtivät luulla etteivät lapsia saisikaan. Lapsen myötä on joutunut ruveta miettimään ja 

suunnittelemaan kaikkea hiukan enemmän ja on lapsen mukana tullut myös huolta ja 
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murhettakin, mutta myös suunnatonta iloa. Leena kokee ylpeyttä, että on päässyt tähän 

asemaan ja lapsi merkitsee hänelle hyvin paljon. Äitiys on Leenalle mahtava tunne, 

vaikkakin huolet, murheet ja vastuu ovat lisääntyneet. Leenalla on paraikaa hiukan 

ristiriitainen tunne siitä, kun hän aloitti uuden työn, että kuinka sovittaa koko paletti yhteen 

suurin piirtein semmoisella miellyttävällä tavalla.  

 

Leena mieltää itsensä naisena sellaiseksi, että äitiys on tärkeää ja kertoo pitäneensä aina 

lapsista. Tosin yhdessä vaiheessa hän kertoi, että tuli vaihe jolloin hän ei kyennyt 

sietämään lapsia ja sen Leena ajattelee johtuneen juuri siitä, ettei omia lapsia ollut kuulunut, 

niin hänen oma suojeluvaistonsa iski päälle ja sai tunteen ettei halua nähdäkään lapsia. 

Tunne oli ristiriitainen ja inhottava, koska Leena oli kuitenkin tykännyt niin kovasti 

lapsista.  

 

Taloudellisen tilanteen Leena mieltää suhteellisen turvallisena, vaikka tuhlailevaisuuteen ei 

varaa olekaan. Arki pyörii eikä sitä tarvitse hermoilla. Leena on aloittanut vastikään 

uudessa työpaikassa ja työn myötä tulevat arkirutiinit. Leena myös mieltää kuuluvansa 

paremmin aikuisten maailmaan verrattuna siihen aikaan, kun oli lapsen kanssa kolme 

vuotta kotona. Hän kokee kaivanneensa työtä sinä aikana ja työllä on hänelle tärkeä 

merkitys, vaikka hän ei itseään työn kautta määrittelekään. Työ tuo arkeen turvallisuutta, 

kun tietää että siitä saa rahaa.  Leena myös mieltää oman ajatusmaailmansa sellaiseksi, että 

on kiva olla hyödyksikin työn kautta. Kotona olemista hän ei miellä niinkään työksi, 

vaikkakin kotityöt vievät paljon aikaa. Työ on välttämätön ja hyvä olemassa, vaikkei se 

aina niin ihanaa ole.  

 

Leena mieltää perinteet pääsääntöisesti hyviksi ja joulukin pidetään jouluna, vaikka omana 

perheenä on jo kehittynyt joitakin omia perinteitä. Esimerkiksi juhannus ei välttämättä ole 

niin suuressa osassa, koska maalla hän mieltää sen olleen vain päivä muiden joukossa. 

Leena myös kokee, että koettaa viikonloppuisin olla ulkona perheen kanssa. Perheen 

yhteinen ruoka-aika on Leenalle asia jonka hän haluaa pitää, sillä hän kokee että se on 

paras tapa viettää hetki yhdessä arjen keskellä. Hän kertoo lukeneensa ystävänsä 

päättötyön yläasteikäisten tyttöjen kehonkuvasta ja järkyttyneensä kun luki, ettei perheen 

yhteinen ruoka-aika ole ollenkaan itsestäänselvyys joka perheessä. Yhteinen ruoka-aika 

antaa mahdollisuuden olla kerrankin nenäkkäin ja kun hänen lapsensa kasvaa ja kaikilla on 

omia menoja, Leena mieltää tärkeäksi että pystyisi pitämään sen. Leenan perheen perinteet, 



 31 

esimerkiksi joulu, on vivahteita kummankin puolison perheiden tyylistä. Leena haluaa 

siirtää lapselleen myös sitä, että hänkin oppisi kunnioittamaan eläimiä, aivan kuten Leena 

itse pienestä pitäen.  

 

Suku on Leenalle hiukan merkityksellisemmässä asemassa kuin aiemmin ja hän kokee että 

sieltä tulee määritteleviä tekijöitä. Ikäero muihin sisaruksiin sai Leenan joskus kokemaan, 

että hän on joskus yksinäinen susi. Leena kertoo pärjäävänsä ilman sukuakin, mutta on 

todella kiva kun on joitakin isompia juhlia missä kaikki tai suurin osa ovat koolla. Leenan 

isä on kuollut 13 vuotta sitten ja hänen äitinsä asuu samalla paikkakunnalla kuin Leena, ja 

Leena yrittää pitää äidistä vähän huolta, vaikka tämä asuukin vähän etäämmällä. Tilanne 

on ollut aika luonnollinen ja kun Leenalla on ollut kerran mahdollisuus huolehtia äidistä. 

Äiti kun tarvitsee jo apua. Leena ei ole matkustellut hirveästi, hän on käynyt kerran 

etelässä vanhempien painostuksella, mutta kokee ettei saanut siitä paljon irti. Tosin sen se 

opetti näkemään, miten hyvin meillä kotimaassa on asiat, kun meillä on turvallinen ja 

puhdas maa. Leena ei haluaisi kotimaasta pois juuri puhtaan luonnon ja ruuan takia sekä 

sen vuoksi, että täällä on turvallista liikkua ja olla, ei ole mitään terroristiuhkaa tms. 

Luonto on Leenalle tärkeä ja hän on havainnut että jos on elämässä hankalaa, niin 

mennessään metsään, olo helpottaa kun ihminen tajuaa oman kokonsa ja osaa suhteuttaa 

asioita oikeisiin mittasuhteisiin. Luonnossa liikkuminen pelkän hapenoton kauttakin 

vaikuttaa moneen aistiin ja Leena kokee että luontoon on pakko päästä silloin tällöin. Hän 

myös haluaa viedä lastaan sinne, joka liioin pitää metsästä.  

 

Leena mieltää kulttuurin puolelta teatterin ja musiikin tärkeäksi, mutta myös kirjallisuuden. 

Leenan arvomaailmassa perhe ja lähimmät ihmissuhteet sekä muiden ihmisten kohtelu, 

ovat tärkeitä. Myös se, miten käytetään yhteistä omaisuutta, on tärkeää Leenalle. Leena on 

myös huomannut, että parisuhteessakin on tärkeää että arvot ovat samat, eikä niistä tule 

siten tyhjänpäiväistä ristiriitaa. Leenan aikuisuudessa tyytyväisyys ja onnellisuus 

rakentuvat parisuhteesta ja ihanasta arjesta. Ja Leenasta on ollut ihana huomata miten 

paljon tykkää heidän arjestaan. Hän ei kerro odottavansa mitään isoja juhlapäiviä tai 

reissuja vaan on onnellinen niistä pienistä hetkistä kun kaikki sujuu ihan mukavasti ja 

ollaan yhdessä. Leenan elämänhallintaa aikuisena värittää tunne, että on tajunnut että 

pärjää. Nyt parhaillaan eletään muutoksia kun Leena on aloittanut uuden työn ja samaan 

aikaan heillä on talo myynnissä ja uusi haussa ihan yllättäen. Leena on ollut tässä uudessa 

työssä puolitoista kuukautta ja tämä nimenomainen työ on lähimpänä Leenan oikeaa 
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koulutusta ja siten Leenakin mieltää sen oikeaksi työksi. Tässä työssä on myös 

mahdollisuuksia edetä, jos haluaa.   

 

Leena kuvailee heidän perhettään hassuksi siten, että he yhtäkkiä keksivät laittaa talon 

myyntiin ja sitten kumpikin puolisoista on täysillä mukana.  He molemmat tykkäävät asua 

tällä paikkakunnalla ja vielä kun molempien työpaikatkin ovat täällä, ei haluta lähteä. 

Leena ja hänen miehensä ovat muualta muuttaneita. Leena kuvailee elämäänsä nousuiksi ja 

laskuiksi, joita kuuluu ollakin. Hän kokee että välillä on ollut tosi vaikeita aikoja, joita on 

seurannut onnellisia aikoja ja mieltää päällimmäisenä tunteena edelleen onnellisuuden. 

Leena kokee ongelmien opettaneen kuinka hyvin hänellä on asiat eikä tarvitse kurotella 

kuuta taivaalta ja mieltää että hänellä on keskivertoa paremmin jalat maassa. Hän kokee, 

että hänellä on tärkeimmät asiat hyvin ja hänellä on ne, mitä on elämältä halunnut. Leena 

toivoo tulevaisuudelta sitä, että oma perhe pysyisi terveenä ja näkisi oman lapsensa 

kasvavan isoksi ja järkeväksi ihmiseksi, joka ottaa vastuuta omasta elämästään ja uskaltaa 

olla ja elää, mutta ei mene muiden houkutuksiin ja hömpötyksiin mukaan. Leena kokee, 

että hänelle uusista asioista suunnittelu on puoli nautintoa. Erästä taloakin kun he katsoivat, 

niin Leena oli mielessään jo muuttanut sinne, ja vaikka he eivät koskaan sinne 

muuttaisikaan, ei Leenan maailma siihen kaatuisi. Leena kokee, ettei anna koskaan periksi 

ja haluaa yhä edelleen olla pääsääntöisesti positiivinen ja etsiä asioista aina sen positiivisen 

puolen.  
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4 AINEISTON ANALYYSI 
 

 

Oman aineistoni ilmaisun tason muodostaa reilu 80 minuuttinen tutkimushaastattelu, jossa 

Leena kuvaa ja ilmaisee kokemuksiaan ja vastaa haastattelukysymyksiin ja eri aiheisiin. 

Tutkimus on siis analysoitu Giorgin kehittämän fenomenologisen psykologian 

tutkimusmetodilla, jota on voitu pitää yhtenä systemaattisimmista yrityksistä luoda selkeä 

menetelmä laadullisen tutkimuksen aineiston analysoimiseksi. (Perttula 1995, 64.)  

 

 

4.1 Analyysi Giorgin metodilla 

 

 

Psykologisen elämäkertatutkimuksen tieteenperinteenä on ymmärtävä psykologia, ja 

menetelmänä voidaan pitää tulkintaa, kertomusta (Latomaa 2010). Ymmärtävän 

psykologian lähtökohtana voidaan puolestaan pitää tieteenteoreettisesti hermeneuttista 

psykologiaa, jossa kuvataan kokemusta ja pintarakennetta eli ilmaisun tasoa tai koetetaan 

kuvata kokemuksen syvärakennetta, syvähermeneuttisen psykologian mukaisesti. 

(Latomaa 2009). Analyysini on aika tarkkaa, mutta sillä yritän varmistaa sen, että 

analyysini on johdonmukaista, loogista ja siten läpinäkyvää ja luotettavuutta lisäävää.  

 

Amedeo Giorgi on esittänyt fenomenologisen psykologian perustulkintamenetelmän. 

Hänen tulkintamenetelmässään, tulkinta alkaa aineiston valmistelulla eli litteroinnilla. 

Toisekseen, tekstiin tutustutaan ja teksti luetaan useaan kertaan lävitse esiymmärryksen 

saamiseksi. Tärkeää on reduktio ja sulkeistaminen, jotta pysytään tutkittavan tarkoittamissa 

merkityksissä. Tämä näyttäytyi tärkeänä myös omassa tutkimuksessa, sillä helposti 

ajattelin lapsuuden tärkeisiin ihmissuhteisiin vanhemmat ja äidin tai esimerkiksi 

isovanhemmat, kunnes tutkittavan kokemus lapsuuden tärkeistä suhteista koskivat myös 
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joitakin muita ihmisiä. Luin aineistoa läpi edes takaisin ja jo litterointivaiheessa aineisto 

tulee tutuksi, kun kuuntelee samoja lauseita perä jälkeen ja koettaa selventää niiden 

sisältöä luettavien symbolien tasolle. Näin ollen huomasin jo litterointivaiheessa miten 

tärkeää on se, ettei lähde luomaan johtopäätöksiä vielä tässä vaiheessa tärkeinä pitämiensä 

asioiden ympärille. Sulkeistaminen on täten tutkimuksellinen toimintatapa kohti ihmisen 

kokemusta sellaisenaan ilman tutkijan yritystä hahmottaa aineistoa teoreettisesti 

latautuneiden tapojensa kautta. Myös ihmiskäsityksen julkituominen on tärkeää, eikä 

sulkeistamisen tarvitse ulottua siihen asti.  (Perttula 1995, 71.)  

 

Kolmannessa vaiheessa tekstistä erotetaan merkityksenantoja tai merkityssuhteita. 

Merkityksenanto erotetaan, kun tekstissä merkityssisältö vaihtuu. Näitä merkityksenantoja 

voidaan sijoittaa sisältöalueittain tai teemoittain. (Latomaa 2011, 51-52.) Näin tehdään, 

koska fenomenologisen periaatteen mukaan etukäteen ei pidä pyrkiä päättelemään, mitkä 

aineiston osat ovat tutkittavan ihmisen kokemuksen olennaisia ja mitkä epäolennaisia 

sisältöjä. (Perttula 1995, 72.) 

” no kyllä se varmaan oli niinkö aika paljon se , se muutti sitä elämänpiiriä se kun meni 

yläasteelle sinne isommalle paikkakunnalle..sieltä sitte löyty uusia kavereita ja..ja..sitte 

uusia harrastuksia. / lemmikki sitten kuolikin..melekeen niihin aikoihin, että..se oli 

oikeestaan niinkun..jou..vähän niinkö vähemmän sitte siinä murheessa..mitään uutta  ei 

sitte otettu senkään takia ku kuitenkin koulumatka oli niin pitkä niin ei olis kukaan kerinny 

sen kanssa ollakkaa. Sehän joutu reppana olla yksin koko päivän kotona… 

 

Seuraavana vuorossa on merkityssuhteiden merkityssisällön eksplikoiminen eli 

selventäminen. Tällöin tekstiä tulkitaan tutkijan psykologisen kielen kautta, mutta 

vältetään teoreettisia, kokemukselle vieraita ilmaisuja ja käsitteitä. Tutkittavan 

kokemukseen eläytyminen, reduktio, sulkeistaminen ja mielikuvatason muuntelu, jolla 

etsitään merkityksen rajoja, ovat erityisen tärkeitä merkityssisällön eksplikoimisessa. 

Edelleen liikutaan tekstin pintatasolla, mutta eksistentiaalis-fenomenologisessa 

psykologiassa tulee lisäksi situaation näkyä eksplikoidussa merkityssisällössä. Tässä 

vaiheessa myös aikamuodoilla voidaan varioida kokemuksen ajallista ulottuvuutta. 

(Latomaa 2011, 52-53.) Kyseisessä vaiheessa tutkijan tulee välttää sitoutumista 

teoreettisiin käsitteisiin ja kielen tulisi olla mahdollisimman yksiselitteistä. (Perttula 1995, 

74-75.) Itse käytin tekstissä lihavoitua tekstiä ilmaistessani merkityksellisiä tihentymiä, 

jotta ne erottuisivat paremmin.  
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” no kyllä se varmaan oli niinkö aika paljon se , se muutti sitä elämänpiiriä se kun meni 

yläasteelle sinne isommalle paikkakunnalle..sieltä sitte löyty uusia kavereita ja..ja..sitte 

uusia harrastuksia. / lemmikki sitten kuolikin..melekeen niihin aikoihin, että..se oli 

oikeestaan niinkun..jou..vähän niinkö vähemmän sitte siinä murheessa..mitään uutta  ei 

sitte otettu senkään takia ku kuitenkin koulumatka oli niin pitkä niin ei olis kukaan kerinny 

sen kanssa ollakkaa. Sehän joutu reppana olla yksin koko päivän kotona… 

”Leenan nuoruuden elinpiiri muuttui, kun yläaste oli isommalla paikkakunnalla ja 

sieltä löytyi uusia kavereita ja uusia harrastuksia. Lemmikin Leena kertoo kuolleen 

noihin aikoihin ja kertoo, ettei uutta päätetty ottaa, koska se olisi joutunut olemaan 

paljon yksin kotona. ” 

 

Seuraavana vuorossa on yksilökohtaisten merkitysverkkojen laatiminen liittämällä tutkijan 

kielellä eksplikoidut merkityssisällöt toistensa yhteyteen. Useimmiten nämä on ryhmitelty 

sisältöalueittain, temaattisesti tai merkitystihentymien avulla. Kronologista esittämistapaa 

käytetään silloin, kun kokemushistorialla on merkitystä kokemuksen ymmärtämisessä tai 

tutkitaan kokemuksen muutosta. Oleellista on, että merkitysverkko rekonstruoi tutkittavan 

kokemuksen mahdollisimman alkuperäisenä. Merkitysverkosto laaditaan narratiiviseen, 

tarinan muotoon (Latomaa 2011, 54) kuten tein edellisessä luvussa 3.  Koin myös tärkeäksi 

kronologisuuden, kun tutkimuskohteena olivat nimenomaan mahdollisesti muuttuvat 

elämähallinnan kokemukset yksilön elämänkulussa. 

Tässä vaiheessa rupesin saamaan vastauksia tutkimuskysymyksiini entisestään ja 

elämänhallinnan käsite näytti rakentuvan hyvin monipuolisista kokemuksista ja eri 

asioiden merkityksistä. Nämä erottuivat myös osin selkeiden tutkimuskysymysteni kautta, 

jolloin haastateltava itse käytti suoraa ilmaisua asian merkityksestä. Alla ote esimerkiksi 

parisuhteen merkityksestä: 

 

”(parisuhteen merkitys on) järjettömän suuri. Kuitenkin sen verran on nähny 

erilaisia..parisuhteita läheltä ja kaukaa että..tosi tyytyväinen omastaan että..se on 

semmonen minkä halusikin..ja haluaa pittää kiinni siitä..kuitenkin ku aattelee sitä että mää 

tykkään hirveän palijo siitä että miten voi jos ei pärjää sen tyypin kans jonka kans assuu 

kans..saman katon alla..niin..sehä on ihan hirveetä..”  

 

 

Seuraavassa vaiheessa merkityksen sisältävistä yksiköistä muodostetaan yksilökohtainen 

merkitysverkosto ja Giorgin siitä käyttämä alkuperäinen käsite on ”spesific situated 

structure”. Yksilökohtaisen merkitysverkoston tavoittamiseksi käännetyt merkityksen 

sisältävät yksiköt asetetaan sisällöllisesti toistensa yhteyteen. Ja koska kokemukset ovat 



 36 

luonteeltaan merkitystihentymiä, ei kokemuksia ole mielekästä tutkia luonnontieteellisen 

tutkimustavan tapaan pilkkomalla niitä yhä suppeampiin osiin. Myös kokemusten erittely 

yhä pienempiin osasiin ja irrottaminen muista merkityssuhteista tai 

ymmärtämisyhteyksistään häivyttäisi niiden alkuperäisen merkityksen. (Perttula 1995, 77-

78.)  

 

Yritin hahmotella Leenan elämänkulkua ja kokemuksia eri situaatioissa (koti, koulu…) tai 

eri kokemustyyppien ympärille (esimerkiksi selviytymiskeinot), siinä onnistumatta. Kun 

keräsin kokemuksia suhteessa itseen ja toisiin, tihentymiä löytyi enemmän ja verkosto 

paisui. Näin ollen päättelin siitä, että jakoni oli jokseenkin onnistunut ja kykenisin näiden 

merkitystihentymien saattamana jatkamaan analyysiani. Sain idean samaisesta jaottelusta, 

joka alun perin aloitti tutkimushaastatteluni: Kun näytin Leenalle kuvan 1. kaltaista 

elämänviivaa aloittaessamme haastattelun, keksin käyttää sitä siten hyväkseni. Nyt se 

muodostaisi rungon, jonka ympärille alkaisin kerätä kokemuksia elämänkulusta ja 

saadessani aikaan siten Leenan yksilökohtaisen merkitysverkoston. Tässä vaiheessa ne 

noudattivat hyvin pitkälti kronologista järjestystä, mikä saattaa pitkälti selittyä 

tutkimuskysymysteni ja elämänkulun kerronnan avulla. (kuva 2). Sen lisäksi koin, että kun 

kokemus on kahdella akselilla, sekä ajallisella akselilla (lapsuus-varhaisaikuisuus) ja 

kokemuksella itsestä ja toisissa tuossa ajassa, kokemus pysyy jokseenkin tarkkana ja 

hallittuna ja helpottaa analyysini jatkamista.  

 

 

 

 

 

KUVA 1. Haastattelussa käyttämäni elämänviiva 
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KUVA 2. Leenan yksilökohtainen merkitysverkosto: Kokemukset itsestä ja toisista 

 

 

Analyysin viimeisessä vaiheessa siirrytään kaikkien tutkittavien kertomuksen muodossa 

olevista yksityiskohtaisista merkitysverkostoista yleiseen merkitysverkostoon, josta Giorgi 

on käyttänyt käsitettä ´yleinen rakenne´. Yleisen merkitysverkoston tulee sisältää jokaisen 

tutkittavan yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa esiin nousseet, tutkittavan ilmiön 

kannalta keskeiset sisällöt. (Perttula 1995, 84-85.) Eli näin voidaan siirtyä kaikkia 

tutkittavia koskevan yleisen merkitysverkon laatimiseen ja voidaan siirtyä yksilötasolta 

yleiselle tasolle (Latomaa 2009).  Tässä vaiheessa Wertz on kuvannut tutkijalta vaadittavia 

toimintatapoja. Ensimmäisenä hän peräänkuuluttaa yksilökohtaisten rakenteiden yleisten 

ominaisuuksien havaitsemista ja toisen yksiköiden vertaamista. Kolmantena hän puhuu 

mielikuvatasolla tapahtuvasta muuntelusta ja neljäntenä yleisyyden selkeästä määrittelystä. 

(Perttula 1995, 86-87.) Itselläni pyrkimys yleiseen ei ollut kovin tärkeää, sillä olihan 

tavoitteeni kuvata ja avata vain yhden ihmisen elämänhallinnan kokemuksia. Näin ollen 
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merkityssuhdeverkostoni (Taulukko 3) kuvaa vain Leenan kokemaa, mutta jonka käsittelyä 

vien syvemmälle yhdistäessäni edelliseen analyysiin myös teoreettista tietoa.  Eli tätä 

yleisen merkitysverkoston vaihetta ei itselläni tässä tutkimuksessa esiinny. Valmisten 

Giorgin metodilla aineistoa syvähermeneuttista tulkintaa varten tutkimustuloksissa.  

 

 

 

4.2 Elämänhallinnan kokemusten rakentaminen analyysin avulla 

 

 

Ihmisen kokemukset rakentuvat merkityksenannoista, joita annamme ympäristöllemme, 

ihmisille, tapahtumille tai asioille. Fenomenologia ja fenomenologisen erityistieteen teoria 

pitää tajunnallisen toiminnan ytimenä intentionaalisuutta, sillä ilman sitä ihminen ei olisi 

tajunnallinen olento. Kun tajunnallinen toiminta valitsee kohteensa, kokee ihminen 

elämyksiä, joten elämyksissä kohde ilmenee ihmiselle jonakin. Tällöin voidaan ajatella, 

että todellisuudelle tulee merkitys ja tarkoitus. Kokemustakin voidaan täten pitää 

merkityssuhteena ja kokemuksen rakenne kostuu subjektin ja objektin suhteesta. (Perttula 

2011, 116.) Kokemushistoria muodostaakin horisonttien kokonaisuuden, jossa 

merkityksellistäminen tapahtuu ja psykologinen ymmärtäminen edellyttää paitsi 

kokemushistorian, myös elämäntilanteiden huomioimista (Latomaa 2010).  

 

Rauhala (2005) esittää ihmisen olemassaolon ja ontologisen perusmuotoisuuden 

kolmijakoisena ja koostuvan siten tajunnallisuudesta (psyykkis-henkinen olemassaolo), 

kehollisuudesta (olemassaolo orgaanisena tapahtumisena) sekä situationaalisuudesta 

(olemassaolo suhteina todellisuuteen). Situaatio on siten elämäntilanne ja se osa maailmaa, 

johon yksilö joutuu suhteeseen. (m.t. 32). Olen koonnut Leenan kokemushistoriasta 

merkitysverkon, jotka Leenan kokemuksessa rakensivat elämänhallinnan tunnetta kussakin 

iässä, suhteessa situatioon eli maailmasuhteisiin.  

 

Tulkinta ja analyysi jakautuvat siten kokemuksiin itsestä (1) ja toisista (2) lapsuudessa (A), 

kokemuksiin itsestä (1) ja toisista (2) kouluiässä (B), kokemuksiin itsestä (1) ja toisista (2) 

nuoruudessa (C), kokemuksiin itsestä(1) ja toisista (2) aikuisuuteen siirryttäessä (D), että 

kokemuksiin itsestä (1) ja toisista (2) varhaisaikuisuudessa, eli nykypäivänä (E). Näiden eri 
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alueiden loppuun olen vielä koonnut elämänhallintaa kokoavat teemat, asiat ja 

kokonaisuudet, että elämänalueen, jossa pääpaino on haastateltavan elämänkulkua vasten. 

(Taulukko 1.)  

 

Olen kunkin ikäkauden loppuun (A-E), koonnut joko yksilön suhteen itseensä (1) ja 

situaation eli suhteen toisiin (2) ja valinnut siten adjektiiviksi sanan, joka kuvaa itsen 

kokemusta kokonaisuutena. Esimerkiksi lapsena Leena kuvailee olleensa tietynlainen, 

mutta korjaa aina kokemuksen sanalla ”mutta”. Näin ollen hän näkee itsessään eri puolia ja 

siten itse koetaan hyvin realistisena ja itse näkisin suhteen itseen tässä vaiheessa hyvin 

myönteisenä. Termit ”temperamenttinen” ja ”ujo” voitaisiin tulkita myös jokseenkin 

negatiivisiksi, mutta Leenan tapauksessa hän kokee ne hyväksyvästi omaksi itsekseen, joka 

on yrittänyt omalla toiminnallaan sopeutua kulloisiinkin ympäristön vaatimuksiin: ujona 

selviytymiskeinona on ollut mielikuvitus ja temperamenttisuutta hän on kompensoinut 

kiltteydellä.   

 

Situaatio, eli suhde toisiin (2) on ”kaikkien niiden ilmiöiden, objektien ja asiantilojen 

kokonaisuutena, joiden alaisena ja joihin suhteutuen yhden ainoan ihmisen orgaaninen ja 

tajunnallinen olemassaolo reaalistuvat” (Rauhala 2005, 95-96) on syntynyt siten 

määrällisesti:  Tämän tärkeän ja merkityksellisimmän situaation olen määritellyt 

analysoidessani tekstissä alleviivattuna ja se ympäristö/asiaintila/suhde ympäristöön, joka 

kussakin ajassa on vallitseva, on situaatio, josta olen analyysin jatkoa ajatellen 

kiinnostunut.  

 

Nostan elämänhallinnan rinnalle minuuden kehityksen käsitteen eli elämänhallinta on siten 

koontia näistä molemmista, jossa tiivistän sekä suhteen itseen että toisiin, että merkittäviin 

situaatioihin ja elämäntilanteeseen. Tutkiessani Leenan kokemuksia merkitysverkostojen 

kautta, suhde itse ja toisiin nousi selkeästi esille. Tästä lähtökohdasta käsin koin Erik H. 

Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian hyväksi teoreettiseksi lähtöalustaksi, jossa 

ihmisen kehitys nähdään kehittyvän sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Näin 

ollen liittäisin myös elämänhallinnan kokemuksen näihin; onnistuneisiin ja hallittaviin 

kokemuksiin ja tapahtumiin itsestä, että toisista ja ympäristöstä. 
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TAULUKKO 1. Leenan merkitysverkostot 

 

 Kokemukset itsestä (1) ja 
toisista (2) 

Elämänhallinnan 
rakentuminen 

Situaatio, 
elämäntilanne ja 
minäkäsitys 

Lapsuus 
  (A) 

A1(Kokemukset itsestä 
lapsena): Hän on ujo iltatähti, 
mutta mielikuvitusrikas ja 
mieltää olevansa 
temperamenttinen, mutta 
kuitenkin aika kiltti tyttö. 
Hänen intohimonaan olivat 
leikkiautot ja mieltää olleensa 
yksinäinen, mutta 
omanneensa hyvän 
mielikuvituksen. Hän kokee 
tunteneensa onnellisuuden 
tunnetta lapsuudestaan, 
kokee lapsuutensa 
tasapainoiseksi eikä muista 
mitään järkyttäviä 
tapahtumia. 
 

 
A2 (Kokemukset toisista 
lapsena): ): Leenan lapsuus 
koostuu siitä, että Leena on 
iltatähti, mutta jonka voisi 
kuvitella olleensa ainoa lapsi, 
vaikkakin lapsia oli 
kahdeksan, sillä ikäero 
edelliseen sisarukseen on 
yhdeksän vuotta. Ei muista 
isosisarusten kiusanneen, 
vaan lähinnä tehneen kaikkea 
mukavaa hänen kanssaan. 
Hän mieltää olleensa isänsä 
tyttö ja paras kaveri oli 
ehdottomasti rakas 
lemmikkikoira, joka oli joka 
rakkaampi kuin naapurissa 
oleva hyvä ystävä. Naapurissa 
asuivat kannustavat ja 
turvalliset hänen itselleen 
adoptoimat sijais-
isovanhemmat, jotka kokee 
turvallisiksi. Lapsuuden 

myönteinen suhde 
itseen, hyvä 
mielikuvitus, 
turvallinen koti ja 
kodin ympäristö, 
turvalliset 
aikuissuhteet, rakas 
lemmikki 

SITUAATIO: 
Turvallinen ja 
hyväksyvä koti ja 
kodin ympäristö 
 
ELÄMÄNALUE: 
Turvallinen ja 
hyväksyvä koti ja 
ihmissuhteet 
 
MINÄKÄSITYS: 
Myönteinen 
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ympäristön suuri piha ja 
mukavat leikkipaikat 
tuntuivat turvallisilta. Hänellä 
oli naapurissa yksi hyvä 
ystävä ja iso talo muodostivat 
mielenkiintoisen ympäristön 
tutkimusretkille. Hän kokee 
saaneensa vapaan 
kasvatuksen ja koki, että 
kotiin voi aina tulla ja kannatti 
kertoa, jos jotakin oli 
sattunut. Kodin perinteistä 
tärkeimpänä muistuvat 
mieleen sauna, joulu, yhdessä 
tekeminen, kesämökki, 
perhejuhlat ja reissut 
Pohjoiseen. 
 

Kouluikä 
  (B) 

B1 (Kokemukset itsestä 
kouluiässä): Leena mieltää 
olleensa hyvä koulussa ja 
koulumenestys on ollut häntä 
määrittelevä tekijä. Hän oli 
kielellisesti lahjakkaampi kuin 
matematiikassa ja 
kouluikäisenä hän kokee 
olleensa eläinrakas, jolle 
luonto on tärkeää. 
Piirtäminen, lukeminen ja 
käsityöt kiinnostavat ja hän 
kokee olleensa omissa oloissa 
viihtyvä. Jos jotakin riitoja 
kavereiden kanssa tuli, 
hänellä oli taito päästää ne 
toisesta korvasta ulos tai 
laittaa kateellisuuden piikkiin. 
Hän kuitenkin mieltää 
olleensa utelias ja aktiivinen 
luonne, mikä on helpottanut 
monia asioita. 

B2 (Kokemukset toisista 
kouluikäisenä): Kouluaikaa 
värittää kuva idyllisestä 
vanhasta puukoulusta, joka 
oli mielenkiintoinen ja jonne 
oli mukava mennä. Hänellä oli 
ihana opettaja ja mukava 
luokka. Leena mieltää, että 
tuolloin kavereita oli 
helpompi saada, kuin aivan 
pienenä. Tuolloin he myös 

koulumenestys, taito 
päästää nimittely 
toisesta korvasta 
ulos, uteliaisuus ja 
aktiivisuus, ihana 
opettaja ja mukava 
luokka, 
koulumyönteisyys 

SITUAATIO: Koulu ja 
koulumyönteisyys 
 
ELÄMÄNALUE: Koulu 
 
MINÄKÄSITYS: 
Aktiivinen 
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muuttivat kaupungista 
maalle, jolloin äitikin aloitti 
työelämän. Tuolloin hän 
muistelee koulussa olleen 
pientä nimittelyä häntä 
kohtaan, mutta jonka osasi 
käsitellä. 

 
Nuoruus 
    (C) 

 
C1 (Kokemukset itsestä 
nuoruudessa): Yläasteelle 
lähtö ja kiinnostus poikiin 
aloittavat nuoruutta, ja 
tuolloin Leena myös kokee 
joutuneensa itsenäistymään 
enemmän, sillä koulu oli 
kauempana. Hän myös kokee, 
että jääräpäisyys luo hänelle 
identiteettiä, sillä hän rupeaa 
käyttämään enemmän omaa 
järkeään suhteessa isän 
mielipiteisiin. Hän kokee 
olevansa utelias luonne, joka 
tutkii kaikki mahdollisuudet ja 
kokee uskallusta olla sitä mitä 
on. Hän myös kokee olevansa 
kavereilleen kävelevä 
tietotoimisto, jonka ei 
kuitenkaan tarvitse mennä 
muiden mukaan tai samaan 
muottiin. Hän on sinnikäs ja 
omien asioiden hallinta tuo 
tunnetta, että pärjää. 
 

 
C2 (Kokemukset toisista 
nuoruudessa): Hän mieltää 
vanhempien turvallisuuden 
antaneen rohkeutta etsiä 
omaa paikkaa ja kokee, että 
aina voi tulla kotiin. Äidin 
rooli hänen elämässään 
nuoruudessa muuttuu, kun 
hänestä tulee isän ja Leenan 
välien pehmentäjä. Isä ei pidä 
siitä, että Leena alkaa 
seurustella, eikä pidä hänen 
poikaystävästään. Hän 
kuitenkin mieltää, että sekä 
hän, että isä kasvavat tuolloin 
omalla sarallaan. Tuolloin 
myös lemmikkikoira kuolee ja 

 
jääräpäinen luonne, 
joka tietää mitä 
tahtoo, 
itsenäistyminen, 
uskallus olla sitä mitä 
on ja rohkeus tehdä 
omia päätöksiä ja olla 
menemättä samaan 
muottiin, sinnikäs, 
joka kykenee 
hoitamaan 
vastuullisesti omia 
asioitaan ja olemaan 
tukena myös muille 
samanikäisille. Suhde 
isään muuttuu ja 
äidistä tulee 
läheisempi, ihana ja 
turvallinen 
seurustelusuhde, 
opiskelu, 
ylioppilaslakki, uudet 
kaverit ja uudet 
harrastukset sekä 
kodin malli 
rakentavasta 
riitelystä.  
 

 
SITUAATIO: 
Seurustelu, opiskelu, 
itsenäistyminen 
 
ELÄMÄNALUE: 
Kaveripiiri ja oma 
itsenäistyminen 
 
MINÄKÄSITYS: 
Luottavainen 
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se on suuri suru hänelle. 
Ihana ja turvallinen 
poikaystävä ja 
seurustelusuhde sekä 
ylioppilaslakki ovat 
merkittäviä nuoruudessa, 
samoin opiskelu ja uudet 
kaverit ja uusien harrastusten 
kokeileminen. Myös 
vanhempien normaalit riidat 
antavat tunnetta, että riidat 
ovat osa normaalia elämää. 

Aikuisuuteen 
siirtyminen    
      (D) 

D1 (Kokemukset itsestä 
aikuisuuteen siirryttäessä): 
Opiskelu on helppoa ja 
määrittelee edelleen hänen 
elämäänsä ja luonnettaan, 
sillä kokee olevansa ihminen, 
joka haluaa tietää kaikesta 
kaiken ja joka pitää hänet 
virkeänä. Hänelle on tärkeää, 
että se mikä tehdään, 
tehdään kunnolla. Hän 
koettaa itse käyttäytyä niin 
kuin aikuinen ja koettaa 
kantaa vastuun omasta 
elämästään. Hänelle on myös 
tärkeää hoitaa aikuisen 
vastuut ja velvollisuudet ja 
pitää huolta yhteiskunnasta, 
itsestään ja toisista. 
 

D2 (Kokemukset toisista 
aikuisuuteen siirryttäessä): 
Aikuisuuteen siirtyminen 
tapahtuu kotoa muuton, 
seurustelun jatkumisen ja 
omasta taloudesta 
huolehtimisen siivittämänä. 
Hän kokeilee uutta 
harrastusta, ja yrittää 
muistuttaa itseään 
kavereiden olemassaolosta, 
vaikka joita ilmankin pärjää. 
Arkiasioiden hoitaminen vie 
aikaa ja lukeminen 
harrastuksena seuraa. 
 

opiskelu on helppoa 
ja utelias luonne 
helpottaa monia 
asioita, halu olla ja 
käyttäytyä kuin 
aikuinen tekee 
vastuun ja 
velvollisuuden 
kantamisista 
vaivattomia, halu 
pitää huolta 
itsestään, toisistaan 
ja ympäröivästä 
yhteisöstä. Vanha 
rakas harrastus 
seuraa ja itsenäisyys 
tuntuu hyvältä.  
 

SITUAATIO: Oman 
paikan etsimistä ja 
vahvistamista 
 
ELÄMÄNALUE: oman 
elämän aloittaminen 
ja omasta itsestä ja 
taloudesta 
huolehtiminen 
 
MINÄKÄSITYS: 
Rakentava 

Varhaisaikuisuus   
            (E) 

E1 (Kokemukset itsestä 
varhaisaikuisuudessa): Hän 
nauttii asioiden 

luovuus ja 
suunnittelu, kokee 
elävänsä jalat maassa 

SITUAATIO: Tämä 
hetki, 
elämäntyytyväisyys 



 44 

suunnittelusta, joka on puoli 
nautintoa, mutta kokee 
elävänsä jalat maassa. Hän 
kokee ongelmien opettavan 
meitä ja hyväksyy elettyä 
elämäänsä sellaisena kuin se 
on. Luontorakkaus, arvot, 
vastuu ja velvoitteet ovat 
yksilönä tärkeitä, samoin 
äitiys ja vanhemmuus. 
Opiskelijaluonteelle 
oppiminen on edelleen 
helppoa ja häntä luonnehtii 
optimismi ja usko tulevaan. 
Hän kokee myös edelleen, 
että pärjää ja elämä kantaa. 
 

 
E2 (Kokemukset toisista 
varhaisaikuisuudessa): 
Varhaisaikuisuus eli nykyhetki 
muodostuu ihanasta arjesta 
ja hyvästä parisuhteesta, sekä 
suvun ja sisarusten 
uudelleenlöytymisestä ja 
yhteenkuuluvuuden 
tunteesta. Hänellä on eräs 
tärkeä sukulainen jonka 
kanssa ollaan tekemisissä 
paljon ja ystävyyssuhteet 
saavat uusia, tärkeämpiä 
merkityksiä. Hän luo omaan 
perheeseensä perinteitä ja 
koettaa hoitaa ja huolehtia 
vanhenevasta äidistään. Hän 
myös kokee isänmaan 
turvalliseksi ja nauttii 
luonnossa liikkumisesta ja 
yrittää opettaa sitä myös 
jälkikasvulleen. Isä kuolee 
tässä vaiheessa, mutta hän 
kokee pienet hetket tärkeiksi, 
kun kaikki sujuu. Hän mieltää 
elämänsä nousuiksi ja 
laskuiksi aivan kuten tulee 
ollakin, ja tärkeimmäksi hän 
mieltää perheen, lähimmät 
ihmissuhteet ja muiden 
ihmisten kohtelun. Kirjallisuus 
on edelleen tärkeää, samoin 
muun kulttuurin puolelta 

ja kokee, että 
ongelmat opettavat. 
Hyväksyy elettyä 
elämää, on 
optimistinen ja uskoo 
tulevaisuuteen, 
omaan 
pärjäämiseensä ja 
siihen, että elämä 
kantaa. Ihana arki ja 
hyvä parisuhde, sekä 
suvun ja sisarusten 
uudelleen löytyminen 
sekä 
yhteenkuuluvuuden 
tunne, suhde 
tärkeään sukulaiseen 
ja ystävyyssuhteisiin 
muuttuvat 
syvemmiksi. 
Perinteiden luominen 
omaan perheeseen 
on tärkeää, samoin 
huolehtiminen 
vanhenevasta äidistä. 
Isä kuolee ja pienistä 
hyvistä hetkistä tulee 
tärkeitä. Isänmaa ja 
luonto koetaan 
tärkeäksi, samoin 
perhe, lähimmät 
ihmissuhteet, muiden 
ihmisten kohtelu, 
omat kiinnostukset 
(kirjallisuus, teatteri 
ja musiikki) oma työ 
ja yhteinen omaisuus.  
 

ja ihmissuhteet 
 
ELÄMÄNALUE: 
Ihmissuhteet, 
yhteiskunta, oma itse 
ja 
elämäntyytyväisyys 
 
MINÄKÄSITYS: 
Hyväksyvä, kantava 
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teatterin ja musiikin. Myös 
yhteisen omaisuuden 
käyttäminen on tärkeää ja 
työlle hän antaa monia 
merkityksiä, muun muassa 
hyödyn, turvallisuuden ja 
välttämättömyyden kautta. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tämä luku näyttäytyy tutkimustuloksina ja näkökulmina teoreettista tietoa vasten. Tästä 

eteenpäin tulkitsen aineistoa syvähermeneuttisesti ja aiempi yksilökohtainen 

merkitysverkosto on auttanut valmistelemaan tätä tulkintaa. Merkityksen perusolemuksen 

näkökulmasta merkitykset irrotetaan yhteyksistään, joissa ne ovat muodostuneet, mutta 

kuitenkin siten, että yksilön koettu maailma säilyy (Perttula 1995, 154). 

 

Koska keskiössä on kokemukseen keskittyvää tutkimusta, sen tulokset ja 

tutkimuskysymykseen vastaaminen muotoutuivat Giorgin menetelmällä. Ja koska 

tutkimukseni taustalla on eksistentiaalinen fenomenologia, ovat myös Leenan 

situationaaliset säätöpiirit, elämäntilanteet, myös tärkeässä roolissa osana tulkintaani.  

 

 

 

5.1 Koti ja turvallisuudentunne antavat eväät elämänhallinnan alulle 

 

 

Koti luo lapselle ensimmäisen käsityksen maailmasta. Lapsena Leena suhtautui aineiston 

mukaan itseensä hyvin myönteisesti, vaikkakin kuvailee itseään ujoksi ja 

temperamenttiseksi. Hän kuvailee lapsuuttaan onnelliseksi ja tasapainoiseksi, ja muistaa 

monia yksityiskohtaisia tapauksia leikeistä ja kodin arjesta. Hän mieltää itsensä monella 

tapaa positiivisesti ja kokee omaavansa hyvän mielikuvituksen. Hän ratkaisee 

yksinäisyyden ongelman mielikuvituksella ja oma rakas lemmikki ja pikkuautot antavat 

sisältöä leikkeihin.  

 

” – lapsena olin tosin ujo, mutta mielikuvitusrikas.”  

”-- Mä en niinkään leikkiny nukeilla mutta autot. Pikkuautot. Ne oli aivan intohimo.” 
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Näin ollen elämänhallinnan rakennusainekset löytyvät positiivisesta kokemuksesta itsestä, 

mukavista leikeistä ja turvallisuuden tunteesta. Leena saa selkeästi olla sitä mitä on, 

esimerkiksi hän saa leikkiä kaikkia leikkejä mitä haluaa. Isä ennen kaikkea näyttäytyy 

tärkeänä henkilönä pienelle Leenalle. Eriksonin kehitysteoriassa lapsuudessa syntyvä 

perusluottamus sekä itseen, että ympäristöön luovat pohjaa tulevalle minän kehitykselle ja 

kokemuksille itsestä ja toisista. Lapsuuden muita tärkeitä kehityksellisiä tehtäviä ovat 

autonomia suhteessa vanhempiin sekä aloitteellisuus. Autonomia helpottaa itsenäistymistä 

myöhemmin murrosiässä ja aloitteellisuuden kehittyminen ja realiteettitaju edesauttavat 

yksilöä löytämään kapasiteettinsa ja myöhemmin identiteettinsä. (Kalliopuska 1987, 38-41.)  

 

”- No isä oli varmaa se läheisempi että,, äiti oli sanonukki niin että olin aika  

kiukkune ollu pienenä jossen päässy aamulla isän sylliin..ennenku se lähti töihin ja..” 

 

 

Leenan situaatioista nousi lapsuudessa esiin turvallinen ja hyväksyvä koti, jossa oli hyvä ja 

helppo olla ja kasvaa. Situaatio on täten turvalliseksi koettu koti ja kotiväki, sekä naapurin 

sijaisisovanhemmat, joille Leena kaverinsa kanssa piti seuraa. Turvallisia aikuisia on 

monia. 

 

”No, varmaan ainakin se, että kuitenki niinku ties että aina voi tulla kottiin että  

vaikka ois tehny mitä. Ja sitte tietenkin semmonen että totta kai niinku kannatti aina  

sanoa että jos on sattunu joku vahinko… Semmoset on niinku kuitenki.. Kotona oli  

turvallista olla, sen mä muistan kyllä että sitte myöhemmin on ollu semmosessa paikassa et 

kun sen aisti että toinen on omassa kotonaan (--)  ja kuulostelee koko ajan että miltä 

kuulostaa täällä et itelle se oli niinku järkytys että voiko olla tommostakin.. että  

ei ikinä käyny itellä mielessäkään että vois kotona vaikeeta olla..” 

 

 

Tunne turvallisuudesta on pienelle lapselle tärkeää. Lapsena saatu hoiva luo perustaa 

sosiaaliselle ja persoonalliselle kehitykselle. Kasvatuksessa ja hoivassa korostuu jatkuvuus 

ja samuus ja lapsuuden egon kvaliteetti on riippuvainen sosiaalisesta ympäristöstä. 

(Kalliopuska 1987, 38-40.) Kodin ihmissuhteet antavat mallia ja opettavat meitä muihinkin 

ihmissuhteisiin. Perheestä ja lähiympäristöstä saatavaa sosiaalista pääomaa voidaankin 

pitää hyvin merkittävänä lapsen ja nuoren sosiaaliselle kehitykselle. Se määritellään 

lahjaksi tai perinnöksi lasta ympäröivältä kasvatusyhteisöltä. Se ei siis ole lapsen 

ominaisuus vaan se on hänen yhteisönsä ja yhteisön välisten jäsenten suhteissa vaikuttavaa 
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alkupääomaa. Kasvuympäristö voi siis sisältää kulttuuria, tiedollisia aineksia, sosiaalisten 

taitojen opettamista että moraalista luotettavuutta. (Pulkkinen 2002, 44-46.)  

 

”No ei mua kasvatettu..suurin piirtein niinku.. myöhemmin tajunnu että mää oon se vapaan 

kasvatuksen tulos mutta ei musta tämän hullumpi tullu..” 

 

Leena kuvailee saamaansa kasvatusta vapaaksi. Kasvatustyylejä on koetettu luokitella ja 

eräs tärkeä rooli on kotona vallitsevalla kasvatusilmastolla. Sosialisaation ensimmäinen 

askel tapahtuu usein perheessä, joten perheen merkitystä lapsen elämässä ei voi liiaksi 

korostaa. Elämän ensimmäinen suhteemme, kiintymyssuhde, tullee vaikuttamaan kaikkiin 

myöhempiin ihmissuhteisiimme ja myös vanhempien kasvatustyylillä, kasvatusasenteilla ja 

kasvatustietoisuudella on kovin paljon merkitystä sille millainen kasvatusilmasto kotona 

vallitsee (Hirsjärvi 1992, 73, 76.) Ideaalina pidetään usein lapsilähtöistä kasvatusta, jossa 

kasvatus mukautuu lapsen luonteen, persoonallisuuden ja tarpeiden pohjalta, ei aikuisen 

omasta maailmasta käsin. Tällä kasvatuksellisella tyylillä on myönteisiä vaikutuksia lapsen 

kokonaisvaltaiseen kehitykseen, jopa yhteiskuntaan sopeutumiseen. (Tahkokallio 1995, 65.) 

Lämpö ja hyväksyntä kasvatuksessa näyttäytyvät olevan yhteydessä myös 

koulutyytyväisyyteen. (Helminen 2006, 47-49). 

 

 

 

5.2 Koulu ja koulumenestys ruokkivat pystyvyyden tunnetta 

 

 

Koululaisena Leena tykkäsi koulunkäynnistä ja suhtautui siihen myönteisesti, Leenan 

suhde aineistossa on itseensä aktiivinen ja esimerkiksi piirtäminen, lukeminen ja käsityöt 

tuntuvat mieluisimmilta myös vapaa-ajalla. Mukava opettaja ja luokka sekä oma 

pärjääminen koulussa eli koulumenestys antoivat osviitta sille, että on kykenevä ja 

pärjäävä pieni koululainen. Eläimet ja luonto ovat Leenalle edelleen tärkeitä. Leena myös 

koki, että vaikka häntä nimiteltiinkin koulussa, hän kykeni päästämään nimittelyn toisesta 

korvasta ulos, eli kyky tunteiden säätelyyn ja käsittelyyn on syntynyt. Leena myös mieltää 

itsensä koululaisena uteliaaksi, joka haluaa tietää kaikesta kaiken.  

 

 

”Mutta sitte ku muutettiin maalle nii sitte rupesi tulemaan semmosta vähän niinku 

pientä..nimittelyä että sen kummempiin..mutta tässä ku tuli yhen kaverin kanssa puhheeksi   
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ku hänneen sitä vissiin kiusataan koulussa, niin mä tajusin että mää en kuitenkaan  

pahemmin ahistunu että mää oon jotenkin osannu päästää sen toisesta korvasta..pistäny  

varmaan se kateellisuuden piikkiin, ku mä olin kuitenkin aika hyvä koulussa..en nyt  

välttämättä aina se luokan priimus kuitenkin..sekin varmaan ärsytti joitakuita..” 

 

 

Koulu määrittelee Leenan elämää koululaisena paljon ja koulutyö määrittelee arkea myös 

koulun jälkeen. Eriksonin kehitystehtävissä ja minänominaisuuksissa koululaisen elämää 

kutsutaan latenssivaiheena ja ahkeruus, rakentava puuhailu sekä leikkiminen ja tekeminen 

kavereiden kanssa ovat mieluista. Itsekontrolli on kehittymässä kurinalaisuudeksi ja 

kykyjen ja taitojen luonne pääsee heltiämättömällä ahkeruudella esille. Kouluikäinen 

kokee suurta mielihyvää työtehtävänsä loppuunsaattamisesta. (Kalliopuska 1987, 42.)  

 

”No ainaski kyllä se että kouluun oli heleppo mennä..ja on yhä edelleen..ja sitten..siellä 

uuella paikkakunnalla meillä oli vissiin aika paljon semmosta vähän niinku vapaata 

toimintaa välillä, että.. meillä näyteltiin paljon, keksittiin ite näytelmiä..se oli niinku 

sellanen mistä mää tykkäsin ihan hirveästi..vaikken välttämättä päässy siihen 

päärooliin..Hyvä ideoija kuitenkin!” 

 

 

Minäkäsitys vahvistuu tässä vaiheessa voimakkaasti, sillä koulumaailmassa arviointi on 

läsnä koko ajan. Wilson (1982, 35) on kuvannut tämän kehitysvaiheen tapahtumia 

skitsoidisen minän löytämisenä, joka tapahtuu kolmessa vaiheessa; itsensä tiedostaminen 

(minä kotona, minä suoriutujana ja minä sosiaalisena osapuolena), itsen arviointi 

(suhteessa vertaisiin suosion, saavutusten ja aseman kautta) sekä henkilökohtainen voiman 

tunto (lapsen arvio omasta voimastaan kilpailusta ja yhteistyöstä muiden kanssa). (Ihme 

2009, 65-66.) Leenalla on yksi hyvä kaveri, jonka kanssa touhuillaan jonkun verran., mutta 

lemmikkikoira on Leenalle kuitenkin hyvin tärkeä, ystävän kaltaisena koettu olento.  

 

Koululaisen minäkäsitys muotoutuu voimakkaasti kouluikäisenä, 7-12-vuotiaana. 

Koulutulokkaan minäkäsitys on yleensä hyvin positiivinen, sillä hän arvioi fyysiset 

ominaisuutensa melko tarkasti, mutta psyykkisten ominaisuuksien arviointi tuottaa 

vaikeuksia. Lapsi rakentaa minäkäsitystä kaikesta kuulemastaan ja näkemästään. Tämä 

käsitys kuitenkin muuttuu radikaalisti ala-asteaikana, jolloin lapsi vertailee itseään toisiin, 

hänen elämänpiirinsä laajenee, itsetunto heikkenee muuttuessaan lähemmäksi 

reaaliminäkuvaa, ystävyyssuhteista tulee tärkeitä ja myös minäkäsitys heikkenee rajusti 

lähestyttäessä ala-asteen loppuluokkia. 12-vuotias tietää jo tarkasti puutteensa, tarkistaa 

minäkuvaansa tovereiden avulla ja ennakoi toimintansa seurauksia. Tuolloin minäkäsitys 
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on kuitenkin jo melko jäsentynyt ja selvästi vakiintumassa. (Ihme 2009, 67-68.) Myös 

Leena muistelee tällaista tapahtuneen omassa elämässään, piirtämisen saralla. Hän kokee 

verranneensa itseään muihin ja se vaikutti kokemukseen itsestä.  

 

” ..varmaan vielä ala-asteella se (piirtäminen) oli ehkä ihan mukavaa.. mutta en tiiä tuliko 

sitte  yläasteella jotaki paineita sitte niinku siitä kun kaikki muut osaa piirtää paremmin, 

niin siihen kyllästy..” 

 

 

Koululaisen latenssi-ikä on rauhallista ja seesteistä. Erikson puhuu hyvän opettajan roolista 

tärkeänä lapsen elämässä. Hyvä opettaja saa kunnioitusta ja saa lapsesta esille lapsen 

voimavarat. Tätä oppilaan ja opettajan suhdetta voivat vahvistaa opettajaa kunnioittavat 

vanhemmat ja tässä iässä lapsi samaistuu voimakkaasti esimerkiksi opettajaan tai muihin 

haaveammattirooleihin. (Erikson 1983, 124-125.)  

 

”Meillä oli ihana opettaja..se laulatti kauheen paljon..” 

 

 

5.3 Nuori Leena tietää mitä tahtoo 

 

 

Oma itsenäistyminen on tärkeässä roolissa Leenan nuoruudessa. Leena kokee olevansa 

jääräpäinen ja sinnikäs luonne, joka tietää mitä tahtoo ja kokee kykenevänsä hoitamaan 

omat asiansa ja tekemään omia ja kestäviä elämäänsä koskevia päätöksiä. Hän kokee 

uskallusta olla sitä mitä on eikä halua mennä samaan muottiin muiden kanssa. Suhde itseen 

on hyvin luottavainen ja Leena kykenee olemaan tukena myös muille samanikäisille. 

Ylioppilaslakki ja opiskelut tuntuvat liioin itselle sopivilta vaihtoehdoilta.  

 

”no kyllä se varmaan toisaalta on aina ollut helepointa se opiskelujen hallinta, 

että..vaihtelevalla menestyksellä.. taas lukionkin jäläkeen oli aika monta vaihtoehtoa mitkä 

kiinnosti.. mutta toki sen niin niin että oppi huomaamaan että minä ossaa hoitaa asioitani 

ite niin ja sitte rupes tulla semmosta että kaverit rupes kyseleen että hei mää tarvisin 

pillerit et miten ne hommataan ja..just..kaikkee semmosta sitte vähän tuli että..semmonen 

kävelevä tietotoimisto..” 

 

Eriksonin mukaan minäidentiteettitunne on lisääntynyt luottamus siihen, että sisäistä 

samuutta ja jatkuvuutta vastaa samuus ja jatkuvuus yksilön merkityksessä toisille, mistä 



 51 

todistaa kouraantuntuva toivo ”urasta”. (Erikson 1982, 249). Kaverisuhteet eivät 

kuitenkaan olleet aivan sitä tärkeintä, vaan Leena kokee, että pärjäsi ilmankin. Tällä on 

mielestäni selkeitä yhteyksiä Leenan vahvaan autonomian kokemukseen jo tässä vaiheessa. 

Hän kokee selkeästi erillisyyttä muista.  

 

”no, olihan ne tärkeitäkin, mutta ihan hyvin pärjäsin ilimankin..sanotaanko että semmonen 

kiva lisä elämässä että..sillon kun kaikki meni hyvin,,” 

 

 

Leenan välit vanhempiin myös muuttuvat. Isän ollessa tärkeässä roolissa, Leena alkaa 

ymmärtää, että isällä ja hänellä voi olla erilaisia mielipiteitä ja heillä on lupa ajatella 

asioista eri tavoin. Itsenäistyminen on alkanut myös tällä tasolla. Tämä muutos vanhempi-

lapsi suhteessa näyttää Leenan kohdalla kehittävän omaa ajattelua. Isä toivoi Leenalle 

kunnollisen ammatin omaavaa miestä, kun taas Leenalle tulevan miehen ammatilla ei 

niinkään olisi väliä, vaan Leenalle tärkeämpää olisi se, mitä löytyy miehen sisältä. 

 

 

”ja semmosta että..ja kuitenkin niinkö..siinä vaiheessa varmaan ite itsenäisty aika paljon 

ja rupes käyttää ommaa järkeä ku se tärkein on se ihminen, eikä se mitä se tekkee…tai siis 

minkälainen se on eikä se että mitä hän tekkee työkseen..että koska niinkö isä halus mulle 

lääkäriä tai lakimiestä mieheks, niin..no mitä mää juopolla lääkärillä teen tai semmosella 

tyypillä joka ei oo kotona koskaan.. kuitenkin he on ymmärtäny ettei soo siitä kiinni se 

ihmisen luonne ja persoona että mitä se työkseen tekkee..” 

 

 

Mielipide-erot isän kanssa saavat äidin roolin muuttumaan Leenan elämässä. Vanhempien 

rooli lapsen elämässä muuttuu, mutta turvallinen suhde kestää monenlaisia tunteita. 

Itsenäistymistä tapahtuu sekä vanhemman suhteessa lapseen, että lapsen suhteessa 

vanhempaan.  

 

”Ja oikeastaa jos nytte aattelee sillai niin äiti vasta konkretisoitu 

olemaa…rekisteröityi..murrosiän kynnyksellä..” 

 

”sitten..äiti oli tosiaan sellanen tasottelija sitten ..nyt meni ajatus, mitähän mun piti 

sitten..mut kuitenkin niinku sillä lailla että noli luotettavat vanhemmat että toki niinku kävi 

siinä vaiheessa ilmi että minkä takia isä ei puhunu viikkoon mittään ku aloin seurustella 

niin se sitte tuli sieltä vähän..ahistamalla että...että se pelekäs että mää tuun raskaaksi..” 

 

 

Tässä vaiheessa elämänkaarta Erikson tuo esille onnistuneena kehitystehtävänä identiteetin 

synnyn. Nuoret ovat voimakkaiden muutosten edessä fyysisten ja psyykkisten toimintojen 
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kypsyessä ja nuori pyrkii ottamaan ensiaskeleitaan työelämässä tai opinnoissaan. Nuorella 

on tarve lujittaa saamansa tieto itsestään ja integroida itsekuvan eri aspektit 

persoonalliseksi identiteetiksi. Tämä egoidentiteetti syntyy nuoruusiässä aiempien 

samastumisten vähitellen integroituessa egon syntetisoivan funktion tuloksena. Tätä 

identiteettiä hahmotettaessa nuori tarvitsee kolme elementtiä: sisäisen samuuden ja 

jatkuvuuden kokea itsenä oleellisesti samana, muiden ihmisten havainnoivan samuuden ja 

jatkuvuuden yksilössä, sekä itsehavainnoilla täytyy olla jatkuvuutta interpersoonallisissa 

kokemuksissa. (Kalliopuska 1987, 42.) Leenan huomatessa kykenevänsä omaa elämää 

koskeviin järkeviin päätöksiin, hän saa lisää rakennusaineksia oman minuutensa 

tunnistamiseen, ja sitä kautta hallinnan tunnetta elämäänsä. Oma itsenäistyminen tuntuu 

hyvältä ja oikealta. Erikson pitää nuoruusikää hallitsevan myönteisen minäidentiteetin 

muodostumisen kautena, jolloin tulevaisuus muuttuu tietoisen elämänsuunnitelman osaksi. 

(Erikson 1982, 292-293.)  

Tässä vaiheessa oma itsenäistyminen entisestään ja luottaminen omaan itseensä, sekä 

opiskelut, muodostavat Leenan tärkeimmät situaatiot. Leena kokeilee myös uusia 

harrastuksia ja saa joitakin uusia kavereita. Nämä kokeilut ovat nimenomaan tärkeitä 

elementtejä hahmotettaessa omaa identiteettiä ja tärkeitä nuoruudessa. 

 

 

 

5.4 Siirtyminen aikuisuuteen tuo vastuuta ja velvollisuuksia 

 

 

Oman elämän aloittaminen ja omasta taloudesta ja itsestä huolehtiminen sekä näistä 

selviäminen tuovat hallinnan ja pärjäämisen tunnetta.  

 

 

”..kuitenkin sillai että ”jee mä oon oman itseni herra..” 

 

 

Leena kertoo, että tässä vaiheessa hänellä on halu käyttäytyä aikuisen tavoin ja kokee 

vastuun ja velvollisuuden tärkeiksi. Leenan suhde itseen on rakentava, sillä vanha harrastus 

seuraa, opiskelut ovat helppoja ja utelias luonne helpottaa monia asioita. Hänellä on palava 

halu rakentaa omaa ja omannäköistä elämää ja Leenalla on halu pitää itsensä lisäksi huolta 
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myös toisista ja ympäröivästä yhteisöstä. Leenan situaatioissa korostuu oman paikan 

etsiminen ja vahvistuminen, oman ajattelun kehittyminen ja halu aikuisuuteen. 

”..kuitenkin siinä mielessä oma-aloitteinen että vaikkoon nuoruudessa ja lapsuuessa isä 

teki hyvin pitkälti päätökset ja hoiti asiat niin, ite tajus että no ei se voi aina minun asioita 

hoitaa..se kuitenkin ajo siihen että otti ite selevää ja se on kyllä ihan hyvä ominaisuus ja 

mää oon huomannu pärjää paljon paremmin kun on utelias ja kuuntelee ja tutkii kaikki 

mahollisuuet..” 

 

Leena alkaa myös seurustella ja kokee seurustelusuhteen olleen turvallinen ja mieluisa 

itselle. Kyky läheisyyteen on Eriksoninkin teoriassa eräs tärkeä onnistunut kriisin ratkaisu. 

Kyky läheisyyteen onnistuu vain, jos identiteetin muodostus on jo selkiytyneempi (Erikson 

1983, 135). Rakkaussuhde tuo elämään valoa ja uutta ulottuvuutta minuuteen, kun huomaa 

toisenkin myönteiset tunteet itseään kohtaan. (Edgardh 2004, 131) . 

 

”..että kun aloin seurustella niin se taas oli sitten ihan järkyttävän iso tapahtuma..” 

 

Erikson näkee tämän ajan onnistuneena kehityskriisinä kyvyn rakkauteen. Tällöin 

ryhdytään etsimään intiimejä ystävyyssuhteita ja vasta kun identiteetin muodostuminen on 

vireillä, läheisyys mahdollistuu. Nuori on vapautunut vanhemmistaan itsenäiseksi 

elämänsä rakentajaksi. Hän on kykenevä rakentavaan ja tuottavaan työhön, mutta myös 

herkkä seksuaaliseen läheisyyteen. Seksuaaliseen suhteeseen antautuminen edellyttää 

riittävän hyvää identiteettiä, jotta yksilö ei koe sulautuvansa toiseksi tai tulevansa toisen 

osaksi. Kehon ja minän on pystyttävä hallitsemaan elintavat ja perusristiriidat pystyäkseen 

kohtaamaan minän menettämisen pelon tilanteissa, jotka vaativat itsensä antamista ja 

itsenä unohtamissa, kuten läheisissä ystävyys- ja seksuaalisuhteissa usein käy. 

(Kalliopuska 1987, 44.)  Leenalla tämäkin ihmissuhde on turvallinen, myönteinen ja 

hyväksyvä, aivan kuten aiemmat ihmissuhteet. Hyvät ihmissuhdekokemukset näyttävät 

kertaantuvat elämän edetessä.  

 

 

5.5 Varhaisaikuisuudessa elämäntyytyväisyys huipentuu 

 

 

Tässä vaiheessa Leenan suhde itseen on hyväksyvä ja kantava. Elämänhallintaa hän kokee 

rakentavansa siitä, että elää jalat maassa ja kokee, että ongelmat opettavat eli 
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suhtautuminen ongelmiin on hyvin toiveikas. Hän hyväksyy elettyä elämää, on 

optimistinen ja uskoo tulevaisuuteen sekä omaan pärjäämiseensä ja siihen, että elämä 

kantaa. Ihana arki ja hyvä parisuhde tuovat hyvää oloa ja sekä suvun että sisarusten 

uudelleen löytyminen antavat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samoin suhde erääseen 

tärkeään sukulaiseen ja ystävyyssuhteisiin muuttuvat syvemmiksi.  

 

Perinteiden luominen omaan perheeseen on tärkeää, samoin huolehtiminen vanhenevasta 

äidistä. Isä kuolee, mutta Leena kokee, että pienistä hyvistä hetkistä tulee entistäkin 

tärkeämpiä. Leena kokee isänmaan ja luonnon tärkeäksi, samoin perheen, lähimmät 

ihmissuhteet ja muiden ihmisten kohtelun. Leena mieltää oman nykyisen työnsä tärkeäksi, 

samoin sen, kuinka käytetään yhteistä omaisuutta. Omat kiinnostukset (kirjallisuus, teatteri 

ja musiikki) seuraavat edelleen ja luovat siten tunnetta jatkuvuudesta ja samuuden 

tunteesta. Leenan arvomaailma koskee pitkälti ihmisten kohtelua, ihmissuhteita, 

keskinäistä hyväksyntää ja kestävää kehitystä. Elämänhallinta näyttäytyy rakentuvan 

tyytyväisyytenä itseen, ihmissuhteisiin ja olemassa olevaan tilanteeseen, pieniin hetkiin. 

 

”on sitte ihana huomata että mä tykkään siitä meidän arjesta..mää en oota mittään isoja 

juhlapäiviä eikä reissuja eikä tämmösiä että mä oon niistä pienistä hetkistä kun kaikki 

sujjuu ihan mukavasti niin..” 

 

Tämän vaiheen onnistunutta kehityskriisiä Erikson kutsuu luomiskyvyn synnyksi. Tämän 

ikäiselle yksilölle on tärkeää halu synnyttää ja ohjata seuraavaa sukupolvea ja ottaa 

vanhemman vastuuta. Tämän ikäkauden (35-50 vuotta) ihmiset tarvitsevat muutakin kuin 

läheisyyttä. He haluavat olla aktiivisia vaikuttajia, huolehtia jälkeläisistään sekä 

ympäröivästä yhteiskunnasta. (Kalliopuska 1987, 44-45.)  

 

”tietenkin sitte semmonen tietynlainen yhteiskuntavastuullisuus..sit siinä vaiheessa ku tuli 

nämä kierrätykset ja muut nii on yrittäny niihin niin aktiivisesti osallistua niinkun 

oletettaan..(naurua) että semmonen..juuri muuten mää en oo hirveesti niinku 

yhteiskunnallinen ihminen mutta että tämmöset asiat kuitenkin niin, yrittäny hoitaa..” 

 

Huolehtiminen kuvastaa Eriksonin teoriassa tämän kehitysvaiheen onnistunutta ratkaisua. 

Paitsi huolehtiminen omasta perheestä, myös vanhenevasta äidistä, on Leenalle 

luonnollista.  
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”..äiti assuu kans täällä että..vähän niinku yritän pittää äitistä huolta..muut assuu sitten 

sen verran kauempana..tavallaan luontasesti jääny siihe että ku kuitenki..mullon ollu 

mahollisuus huolehtia äitistä että..kuitenkin äiti rupeaa olla että tarvii hyvästikki sitä 

apua..” 

 

Aikuisena hän kokee, että suunnittelemalla ja miettimällä asioita etukäteen, voi välttää 

yllätyksiä. Osa elämänhallintaa on myös siten varautuminen yllätyksiin. Liisa Keltikangas-

Järvinen on tuonut temperamentin käsitteen selvästi esille osana persoonallisuuttamme. 

Hän on käsitellyt temperamentin ja elämänhallinnan yhteyttä ja todennut niiden välillä 

olevan yhteyden. Hitaasti lämpiävä ja ujompi lapsi haluaa usein varasuunnitelmia ja 

varmuutta, kun taas tulisemmalla temperamentilla varustettu elää hetkessä, kokeilee ja 

arvioi tilanteen vasta sen jälkeen. (Keltikangas-Järvinen 2008, 160.)   

 

”mutta tokihan niinku aina sen verran ollu kuitenkin järki jossakin että on ollu vähän 

niinku sellanen varasuunnitelma B että jos tämä ei mene ihan näin niin sitten minä voin 

tehä näin..mulla on vähän semmosta ylimääräsen suunnittelun vikkaa että vaikka 

välttämättä ei aina tartteis niin pittää olla varasuunnitelma..” 

 

 

Vanhemmuus ja äitiys merkitsevät Leenalle paljon, varsinkin kun lastensaanti ei ollut 

itsestään selvyys. Elämänhallintaa tässä lapsettomuusvaiheessa luo itsen suojelu minän 

puolustusmekanismilla, kieltämisellä, ettei muka siedä lapsia, vaikka todellisuudessa syy 

siihen oli se, ettei omaa lasta ollut kuulunut. Defenssien eli psyykkisten 

puolustusmekanismien perusfunktio on ylläpitää tai palauttaa psyyken eli ihmismielen 

tasapaino. (Toivio & Nordling 2011, 34.) Kieltäminen ja torjunta ovat esimerkkejä näistä.   

 

”kyllä mää luulen että mää oon kuitenkin naisena semmonen että se (äitiys) on mulle 

tärkee että.. mä oon aina lapsista tykänny että..toki sitte oli jossain vaiheessa semmonen 

vaihe että..ei niinku jaksais sietää niitä lapsia mutta..soli varmaan just sen takia että koska 

ite ajatteli että se on itellä saavutta..tai saavuttamaton tila että..se ei oo koskaan itellä 

ajankohtasta niin se oli varmaan se oma suojeluvaisto mikä iski päälle että mä en halua 

nähäkään lapsia.. mikä tuntu sinällänsä tosi kyllä inhottavalta kun on aina tykänny 

lapsista.. -- ihan oon kyllä ylpeä siitä että oon päässy kuitenki sitte tähän asemaan että.-- 

No kyllähän sen tietyn niinkun, mahtavan tunteen antaa (äitiys) – totta kai-”  

 

Situaatioista tässä hetkessä nousevat esille mm. kulttuuri ja luonto. Luonnon merkityksen 

Leena kiteyttää kauniisti ja luonnon hän kokee antavan henkisiä voimavaroja, suhteuttavan 

asioita ja ongelmia. Luonnon merkitys yksilön hyvinvoinnissa ei ole uusi asia, mutta 

saattaa nykypäivänä kaupungistumisessa unohtua.  
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”sen moon joskus huomannu ainakin että jos on ollu elämässä vähä hankalaa aikaa nii 

painelee mettään niin kyllä helepottaa kummasti..että siellä niinkun tajuaa sen oman 

kokonsa..” 

 

 

Myös sosiaaliset suhteet auttavat Leenaa stressinhallinnassa, puhuminen omista asioista 

helpottaa ja antaa etäisyyttä asialle. Sheldon Cohen (2004) on nostanut esille terveyden ja 

sosiaalisuuden välistä yhteyttä. Sosiaalinen tuki puskuroi stressiä poistamalla tai 

vähentämällä stressaavia kokemuksia, vahvistamalla vähemmän uhkaavia tulkintoja 

kielteisille tapahtumille sekä edistämällä tehokkaita selviytymiskeinoja. Sosiaalinen 

integraatio puolestaan edistää hyvinvointia, tarkoituksen kokemista, itsearvostusta, 

kohottaa  mielialaa sekä tarjoaa informaatiota, motivoi ja tukee itsestä huolehtimista.  

(Toivio & Nordling 2011, 182.)  

 

”kuitenkin se on ihan terveellistä ja virkistävääkin välillä vaihtaa kaverin kans 

kuulumisia..toki on jääny..ihan turhan vähille mut että..kuitenkin työt ja nuo vie aika lailla 

sitä aikaa ja ei tiiä oikeen että mihin aikaan kehtaa soittaa et kui väsyny se on töitten 

jäläkeen ja muuta että..mut että tietysti sitte se että niinkö jos tullee omasta arjesta jotaki 

ärsyttävää eikä kaikkea viitti kaataa miehen niskaan niin on se kaveri aika hyvä siinä..ne 

voi antaa välillä vähän tervettä mielipidettä..” 

 

 

Elämänhallinnan yhteydessä puhutaan usein samuuden ja jatkuvuuden tunteesta, ja 

Leenalla eräs tällainen tekijä on opiskelu. Hän on tykännyt koulunkäynnistä lapsena ja 

vielä aikuisenakin hän haluaa kehittää itseään opiskelemalla. Opiskelu on myös määritellyt 

häntä eri elämänvaiheissa ja opiskelujen kautta Leenan minuudessa voi havaita selvästi 

tietynlaista jatkuvuuden ja itsensä löytämisen tunnetta.  Hän kokee sen liittyvän omaan 

uteliaaseen luonteeseensa mikä oli jo lapsena, että siihen, että se pitää virkeänä ja antaa 

hänelle uusia näkökulmia aikuisena. 

 

 

”Ja oppii jossai vaiheessa aatteleen että o muitaki näkökulmia eikä aina minun, että ..” 

 

 

Vaikka Erikson mieltää minän integraation ja eheyden vanhuuteen, näen itse Leenan 

tämänhetkisessä elämässä paljon näitä elementtejä. Erikson puhuu minän 

eheydestä ”emotionaalisena integraationa” (Erikson 1982, 255) ja Leenan minuudessa 

tällaisia elementtejä on nähtävissä. Leena olemista ja elämistä luonnehtii 

itsekeskeisyydestä vapautuminen ja keskittyminen ympäröivään yhteiskuntaan, läheisiin ja 
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sukulaisiin sekä se, että hän kokee suurta tyytyväisyyttä elettyä elämää, että itseään 

kohtaan. Omaa elämää tarkastellaan monelta kantilta ja oma elämä nähdään yhtenä 

vaihtoehtona, ei ainoana oikeana mallina. Oma eletty elämä nähdään juuri hyvänä 

sellaisena kuin se on ollut:  

 

”noo, siinon ollu nousuja ja laskuja toki, niinku kuuluu ollaki että.. on ollu tosi vaikeita 

aikoja mut on ollu tosi onnellisia aikoja ja..kyllä se päällisin tunne yhä edelleen on se 

onnellisuus ja..sitte toisaalta aattelee niinku että ongelmat on varmaa niinku opettanu 

tajuamaan sen et kuin hyvin mullon asiat, että mun ei tarvi niinku tavotella jotaki kuuta 

taivaalta että..” 

 

 

Tyytyväisyys ja onnellisuus värittävät tätä hetkeä, kuten koko elämänkaarta. Elämällä on 

Leenalle selvästi mieli ja merkitys. Leenan tarinaa värittää tyytyväisyys, realismi ja 

hyväksyntä siihen mitä on ja mitä tapahtuu. Hän ei kaipaile tai haikaile, vaan koettaa jatkaa 

elämäänsä yhtä positiivisesti, kuten aina.  

 

 

”mä haluan yhä edelleen olla niinku pääsääntösesti positiivinen..jaksaa paljon paremmin 

ne kurjemmatkin hetket ku..kuitenki yrittää ettiä niinkun sen positiivisen puolen aina..” 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

Elämänhallinnan rakentuminen yksilön elämässä näyttäisi tämän fenomenologisen 

psykologisen elämäkertatutkimuksen valossa olevan prosessi. Siinä kokemushistoria ja 

positiiviset kokemukset omasta elämästä näyttäisivät luovan pohjaa myös seuraaville 

kokemuksille ja kehityskriiseille. Tässä tutkimuksessa positiivinen kehä näkyy selvästi; 

positiiviset ja myönteiset kokemukset luovat lisää positiivisia kokemuksia. Myönteiset 

suhteet kotona loivat siten pohjaa myönteiselle suhteelle itseen ja toisiin ja tämä taas 

näyttäytyi seuraavassa vaiheessa koulumyönteisyytenä ja pystyvyytenä, nuoruudessa 

identiteetin löytymisenä ja aikuisena oman näköisenä elämänä ja uskalluksena toteuttaa 

itseään. Kehityskriisien onnistunut ratkaiseminen näyttäytyy siis tässä tutkimuksessa 

selkeänä punaisena lankana, jossa perusluottamusta seuraa itsenäisyys, aloitteellisuus, 

ahkeruus, identiteetti, kyky läheisyyteen ja sitä kautta luomiskyky ja minän eheys ja 

jatkuvuus, vaikka minän eheyttä pidetäänkin vasta lähinnä vanhuuden kehitystehtävänä. 

Elämänhallintaan myös näytti vaikuttavan se, millaiset ongelmanratkaisutaidot yksilöllä on, 

että siitä, kuinka hän ongelmiin asennoituu.  

 

Tutkimustulokseni tutkimuskysymykseni eli elämänhallinnan rakentumisen kokemukselle 

koskevat lähinnä tasapainoisen ja turvallisen lapsuuden merkitystä, turvallisia aikuisia sekä 

yksilön oman luonteen, persoonallisuuden ja temperamentin merkitystä. Näistä tärkeimmät 

koskevat aktiivisuutta, optimismia ja idearikkautta, asioiden suunnittelua, että yksilön 

tavalle (asenne) nähdä elämänä haasteina, ei lamauttavina ongelmina. Myös 

selviytymiskeinot eri elämän konteksteissa näyttävä vaikuttavat elämänhallinnan 

kokemukseen. Esimerkiksi lapsuudessa selviytymiskeinoina toimi mielikuvitus 

yksinäisyyteen, kiusaamiseen nuoruudessa auttoi asioiden päästäminen ”toisesta korvasta 

ulos”, kun taas aikuisena selviytymiskeinoina toimii pienistä asioista nauttiminen, realismi 

ja ”jalat maassa”-asenne, suunnitelmallisuus ja ongelmien näkeminen opettavina asioina. 
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Elämänhallintaa lisää myös se, millaisia tavoitteita yksilö asettaa ja kuinka hän niihin 

pyrkii, antaen käsitystä realistisesta itsetuntemuksesta ja muutenkin tunteesta että kelpaa ja 

on hyvä ja arvokas juuri sellaisena.  Elämänhallintaan näyttää antavan eväitä myös 

hyväksyntä omaa itseään kohtaan kuten esimerkiksi kävi, kun Leena joutui lopettamaan 

koulutuksen, jossa koki, ettei pärjää. Hyvä itsetunto kun kestää myös kolhuja, pettymyksiä 

ja vastoinkäymisiä ja tässä tutkimuksessa elämänhallintaa vahvistaa selvästi hyvä itsetunto. 

Itsetunto tarkoittaa sekä itseluottamusta, että itsearvostusta ja sen kehityssuuntaa säätelee 

persoonallisuuden perusrakenteiden, erityisesti egon perusfunktioiden osuus koko 

persoonallisuuden kehityksessä. (Toivio & Nordling 2011, 108.)  Tämän 

elämäkertatutkimuksen valossa näyttää siltä, että haastateltava luottaa ja arvostaa itseään, 

joten hänen itsetuntonsa näyttäytyy tässä vahvana, realistisena ja myönteissävytteisenä.  

 

Elämänhallinta näyttäytyi tässä tutkimuksessa vahvuutena ajatella omilla aivoillaan ja 

kyseenalaistaa rohkeasti myös vallitsevia näkemyksiä, kuten murrosiässä omia vanhempia 

tai kavereita. Kyseenalaistaminen murrosiässä kertoo turvallisen lapsuuden olemassaolosta 

jolloin lapsi tietää, ettei häntä hylätä, vaikkei aina olekaan miellyttävä ja samaa mieltä, 

toimien näin kehitystä eteenpäin vievänä voimana.  

 

Haastateltava on selvästi optimistinen ja valoisa selviytyjäluonne joka suhtautuu avoimesti 

ja positiivisesti sekä itseen että muihin, kuten muihin ihmisiin, luontoon, eläimiin, 

yhteiskuntaan, tulevaisuus tai menneisyyteen Tyytyväisyys ja itselle tärkeät arvot 

viitoittavat elämää näyttäen rakentavan onnellisuutta sekä tunnetta, että elämä kantaa ja 

sitä voi hallita tietyin osin oman toiminnan kautta. Toki haastateltava myös näyttää 

ymmärtävän, että elämässä on yllätyksiä, tapahtumia ja asioita, joihin ei voi omalla 

toiminnallaan vaikuttaa.  

 

Elämänhallinta näyttäytyi tässä tutkimuksessa myös jäsentyneinä kokemuksina ja 

harkittuina tekoina ja suunnitelmina. Haastateltavan kokemukset olivat loogisia ja 

ristiriidattomia aiemmin kerrotun kanssa ja haastateltavan äänestä kuului selvä itsereflektio 

elämän eri vaiheissa. Haastateltavan päätökset, ratkaisut ja tekemiset vaikuttavat 

suunnitelmallisilta ja harkituilta, ja seurauksissa näkyi päätösten kestävyys ja eteenpäin 

vievyys. Leenan elämänhallinnassa korostui myös tunne jatkuvuudesta ja samuudesta, 

mikä näyttäytyi mm. omien mielenkiintoisten asioiden suhtautumisen pysymisenä 

jokseenkin samankaltaisena eri elämänvaiheissa (mm. opiskelu, luonto, kirjallisuus).  
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Kietoutuessaan situaatioonsa ja sen rakennetekijöihin eli komponentteihin, ihminen tulee 

samalla sellaiseksi kuin niiden luonne edellyttää. Komponentteja on jaoteltu konkreettisiin 

ja ideaalisiin. Konkreettisia komponentteja ovat mm. ravinteet, saasteet, bakteerit ja 

virukset, maantieteelliset ja ilmastolliset olot, työpaikkojen ja kotien ulkoiset puitteet, 

monet yhteiskunnan ja kulttuurin muodosteet, kaikkinaiset reaaliset inhimillisen 

kanssakäymisen muodot, luonto kaikissa fyysisissä suhteissaan. Ideaalisia komponentteja 

ovat mm. arvot ja normit, henkisen ilmapiirin muodot, uskonnolliset ja aatteelliset 

virtaukset, ihmissuhteet koettuina sisältöinä, taide yleensä ja samoin luonto, siinä mielessä 

kuin se koetaan. Eli, kun jokin komponentti kuuluu ihmisen situaatioon, se myös määrää 

eriasteisesti sitä, mitä ihminen tajunnassaan ja kehon prosesseissaan on. (Rauhala 2005b, 

42-43.)  

 

Situaatioiden rooli tässä tutkimuksessa näkyi selvänä. Kokemus turvallisesta kodista, 

mukavasta koulusta ja koulumyönteisyydestä, omasta itsenäistymisestä ja omasta 

taloudesta, sekä omasta nykyisestä arjesta todistavat sitä, että ihminen elää aina suhteessa 

toisiin ja ympäristöönsä. Taide ja kulttuuri antavat Leenalle henkistä hyvinvointia, samoin 

kuin luonto, jonka rooli on Leenalle tärkeä. Situaatioiden rooli näyttäytyi merkittävänä ja 

koen niiden antavan selkeitä roolista elämänhallinnan rakentajina. Situaatiot selvästi 

vahvistivat tai olivat osaltaan vaikuttamassa elämänhallinnan kokemiseen.  

 

Myös haastateltavan situaatioiden arvot ja normit, hänen elämänsä ohjenuorat, viitoittavat 

omannäköisen elämän luomiselle ja toteuttamiselle ja sitä kautta tyytyväisyyden ja 

hallittavuuden kokemuksille. Tätä samaista ideaahan käytetään myös eräässä 

terapeuttisessa lähestymistavassa, hyväksymis- ja omistautumisterapiassa (HOT), jossa 

yksilön hyvinvoinnin nähdään olevan yhteydessä tämän hetken vahvuuksiin ja omina 

koettuihin arvioihin. Kun yksilö voi elää arvojensa mukaista elämää, hän voi kokea 

olevansa psyykkisesti eheämpi, kokonaisempi ja tyytyväisempi elämäänsä kohtaan. 

Keskiössä on tietoisen läsnäolon opettelu, hyväksyntä ja havainnoivan minän 

vahvistaminen. (Lappalainen ym. 2004, 15, 17.) Näitä edellisiä taitoja Leenalla on tämän 

tutkimuksen mukaan omastakin takaa. Tutkimustuloksissa korostuu vahva ja monipuolinen 

käsitys itsestä, että muista ja ympäristöstä. Oma minuus näyttäytyy hallittavana ja 

tietynlaisen samuuden tunteen minuuden kehityksestä voi havaita, sillä minuus näyttäytyy 
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selvästi syventyvän ja kehittyvän ajan myötä, mutta pysyvän jokseenkin samankaltaisena, 

hallittuna ja koossa.  

 

Leenan elämässä näyttäytyy selvästi alussa, mm. Järvikosken, määritellyt elämänhallintaan 

liitetyt käsitteet. Hänen elämässään ja elämänhallinnan taidoissaan huokuu optimismi, 

haastehakuisuus, sinnikkyys ja pystyvyys. Leena kokee mielekkyyttä tekemiään asioita 

kohtaan, samoin kuin syvää sitoutumista ja ymmärrystä koskien elämäänsä. Hän on 

sitoutunut paitsi itsensä hyvinvointiin, myös parisuhteeseen ja vanhemmuuteen, että 

työhön, yhteiskuntaan ja esimerkiksi vanhenevan äitinsä hoitamiseen. Hän käyttää 

tarvittaessa sosiaalista tukea, että selviytymisstrategioita, kun haluaa lisätä hallinnan 

tunnetta ja nauttii pienistä hyvistä hetkistä, kun asiat sujuvat. Positiivinen ajattelu näyttää 

olevan elämäntapa, joka näyttää lisäävän monia hyvinvoinnin ja elämänhallinnan 

ulottuvuuksia.   
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7 POHDINTA 

 

 

Haastattelututkimuksen luonteen vuoksi haastateltavaa täytyy suojella mahdollisimman 

paljon. Hänen tulee saada säilyttää anonymiteettinsä, tietää mihin aineistoa käytetään, 

kuinka sitä säilytetään ja myös raportoinnin tulee olla totuudenmukaista.  (Kvale 1996, 

259). Näihin vaateisiin pyrin vastaamaan tutkimusluvalla, että luetuttamalla tutkimuksen 

myös haastateltavalla. Myös hermeneuttinen tulkinta tekstistä tuo ongelman tutkijan 

subjektiviteetistani; tutkimustulokset ovat minun tulkintojani tai sen voiko haastattelu olla 

oikea keino saada totuudenmukaista ja tieteellistä tietoa? Toki tutkija vaikuttaa 

haastateltavaan, mutta niin tapahtuu myös muunlaisissa tiedonkeruun muodoissa ja 

tieteellisyyden määrittely tietyin käsittein ei poissulje sitä, ettei keskustelu voisi olla 

tieteellistä. (Kvale 1996, 284-286.) Onhan keskustelu ihmisen vuorovaikutuksen perusasia. 

(Kvale 1996, 5.)  

 

Kokemuksen tutkimuksen luotettavuuteen liittyy siis keskeisesti tutkimuksen 

lähtöoletusten ja tutkimusprosessin kulun yksityiskohtainen reflektointi ja kuvaaminen. 

Tutkimuksen pätevyys ei ole arvioitavissa niinkään empiiristen tulosten sisällöstä, niiden 

vastaavuudesta olemassa olevaan tietoon, tutkijan etukäteisoletusten todentumisesta tai 

tiettyjen tutkimuskäytäntöjen muodollisesta noudattamisesta. Tutkimuksen onnistumisen 

perustava kriteeri on siis tutkijan kriittinen arvio tutkimusprosessin kaikista vaiheista. 

(Perttula 1995, 108.) Omaa tutkimuksen luotettavuuttani olen koettanut parantaa analyysin 

tarkalla kuvauksella, että käyttämäni metodin tarkalla teoreettisella kuvauksella. Käytin 

Giorgin metodia myös hyvin mielestäni myös hyvin luovasti, enkä nostanut esille vain 

muutamia merkitystihentymiä, vaan nostin esille aineistosta kaiken sen, mikä oli 

mahdollista ja mikä auttoi tutkimuskysymykseeni vastaamista.   
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Tarkastellessani tutkimukseni luotettavuutta, joudun pohtimaan menetelmää jolla aineiston 

sain ja kysymyksiä ja tutkimustehtävää, jonka olin ennakkoon luonut. Koen rakentaneeni 

tarkan haastatteluaineiston, joka sinällään ohjasi esimerkiksi haastattelua melko paljon, 

mutta tällä halusin varmistaa keskustelun ohjautuvan osin tutkimustehtävääni. Vaikkakin 

menetelmä olisi saanut enemmän kunnioitusta jos en olisi tehnyt niin tarkkoja kysymyksiä, 

vaan antanut tutkittavan äänen kuulua entistä selvemmin. Mutta kuten Perttula toteaa (1995, 

73) eli että ”vaikka fenomenologisen psykologian tutkimusprosessissa korostetaan niin 

aineiston hankinta- kuin sen analyysivaiheessa strukturoimattomuutta, intuitiota ja 

tutkittavien ehdoilla etenemistä, täytyy tutkijan luonnollisesti tietää tutkimuksen alusta 

saakka, mitä hän haluaa tutkia.”  

 

Aineistonhankintamenetelmänä itsessään tutkimus onnistui mielestäni hyvin, joskin 

joitakin epäselvyyksiä haastatteluumme jäi esimerkiksi huonon äänenlaadun takia. Sen 

lisäksi en voi olla täydellisen varma kuinka elämänhallinnan rakentumista voidaan edes 

kysymyksillä menneisyydestä rakentaa (uskottavuus), sekin kun on varmasti senhetkinen 

kokemus, ei mikään ulkoisesti havaittava ilmiö tai välttämättä tunnekaan. Mutta että 

sitäkin koetin tarkentaa mahdollisimman monipuolisilla kysymyksillä ja aiheilla, asiakkaan 

aktiivisella kuuntelulla ja nimenomaan sanavalinnoilla jotka ovat arkikielisiä, ei 

psykologisia ja teoreettisia ja päästä siten lähemmäs sanallista kokemusta joka 

haastateltavalla on.  

 

Myös elämänhallinnan avaaminen käsitteenä aiheutti tiettyjä haasteita, mutta ne koetin 

ratkaista tuomalla rinnalle muitakin hyviä, käyttökelpoisia ja laajentavia käsitteitä. 

Keltikangas-Järvisen ja tutkijoiden Järvikosken ja Riihisen määritelmä tutkimuksen alussa 

elämänhallinnasta paljastaa elämänhallinnan monimuotoisuuden ja vaikean 

hahmotettavuuden. Tämänkin vuoksi juuri kokemuksen tutkimus oli mielestäni paras keino 

päästä tutkimaan näin laajaa ja monimuotoista aluetta.  

 

Olen lähettänyt tämän tutkielman haastateltavalleni ja hän on lukenut sen lävitse. Näin 

ollen haluan varmistua siitä, että olen ymmärtänyt hänen sanomisiaan ja merkityksiään 

oikein. Sen lisäksi pidimme haastattelun jälkeen pienen purkutilaisuuden, jossa 

haastateltava sai kertoa vapaasti kokemuksiaan haastattelusta ja materiaalista. Hän 

kuitenkin itse koki tämän tutkimuksen mielenkiintoisena ja oli avoin vastauksille, joita 

tutkimuksesta saadaan. Hän oli myös yllättänyt tutkimustuloksista, kun ei ollut itse 
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mieltänyt itseään ja elämäänsä kovin positiiviseksi, mikä on sinänsä yllättävää. Hän 

kuitenkin koki tutkimuksen mielenkiintoiseksi matkaksi osaksi itseään ja elämäänsä ja koki, 

että on ”hassua lukea kun on ollut itse tutkimuskohteena.”  

 

Suurin kritiikkini omaa tutkimustani kohtaan nousee liian tarkoista 

haastattelukysymyksistä ja lähdeaineistosta. Lähdekriittisyydessä on tärkeää arvioida sitä, 

miten luotettavina saatuja tietoja lähteiden käytön suhteen voidaan pitää. (Alasuutari 1993, 

79). Käytin Kalliopuskan lähdettä Eriksonin teoriaa kuvatessani, mutta koin hänen 

ytimekkään tapansa äärimmäisen tehokkaaksi itselleni, sillä rajaus saattaa tuottaa joskus 

hankaluutta. Myös tutkimustulosten yhteneväisyys teoreettisiin näkemyksiin, kuten 

esimerkiksi Eriksonin teoriaan, on jopa hämmentävän samankaltainen. Tämä herättää siten 

epäilykseni, onnistuinko sittenkään sulkeistamaan ajatteluani tarpeeksi. Mutta tätä 

ongelmaa yritin paikata juuri analyysin tarkalla kuvauksella.  

 

Tämän tutkimuksen valossa Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria puolustaa kuitenkin 

edelleen paikkaansa ja näyttäytyy käyttökelpoisena teoreettisena viitekehyksenä tarkastella 

myös elämänhallinnan rakentumista. Toki olisin voinut keskittyä myös Rauhalan psyyken 

muihin ulottuvuuksiin, mutta tämän tutkimuksen kannalta relevantiksi osoittautui vain 

situationaalisuuden tarkastelu. Niiden tarkastelu jäi selvästi vähemmälle roolille kuin 

minuuden kehityksen, mutta halusin silti pitää niiden tarkastelun mukana, vaikkakin 

suppeampana. Jatkotutkimusta ajatellen tämä aineisto antaisi myös muita tutkimuksen 

aiheita. Situaatioiden tutkimista voisi laajentaa ja muita mielenkiintoisia aiheita voisi olla 

temperamentin tai stressin kokemisen tutkiminen yksilön elämänkulussa. Keltikangas-

Järvinen kun on kirjoittanut monia innostavia ja kiinnostavia kirjoja, mm. elämänhallinnan 

ja temperamentin yhteydestä ja elämänhallinnan rakentumisen tutkiminen juuri 

temperamentin kautta, voisi olla kiinnostavaa. Koen kuitenkin yrittäneeni rakentaa 

johdonmukaisen tarkastelun yksilön elämänhallinnan kokemuksista, jotka näyttävät tämän 

tutkimuksen valossa saavan teoreettista tukea.  
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LIITE 1 
 

HAASTATTELURUNKO  

 

1. Kerrohan elämästäsi?  

1.1 Millainen perhe teillä oli ja ketä siihen kuului? 

1.2 Miltä maailma näytti tuolloin?  

1.3 Mitä vanhempasi tekivät työkseen? 

1.3.1 Millaiset suhteet sinulla oli vanhempiisi, millaisena koit heidät lapsena? 

1.4 Millaiset suhteet sinulla oli sisaruksiisi lapsena, mitä teitte? 

1.5 Millaiset suhteet sinulla oli lapsena sukulaisiisi tai kavereihin, näittekö usein?  

      1.5.1Oliko joku erityisen rakas sukulainen / ystävä ja mitä teitte yhdessä? 

             1.5.1.1 Minkä merkityksen koet hänen antaneen lapsuudellesi? 

              1.5.1.2 Minkä merkityksen koet itse antaneesi hänelle? 

1.6 Oliko sinulla omaa lemmikkiä tai piditkö eläimistä?  

1.7 Mitä olivat teidän perheen rituaalit tai perinteet joita teitte yhdessä? 

      1.7.1 Miten koit ne?  

1.8 Mitä tykkäsit tehdä lapsena? 

                1.8.1Millainen lapsi koet olleesi, omasta mielestä? 

1.9 Millaisena koit kasvu- ja kasvatusympäristösi? 

           1.10. Mistä koet saaneesi eväitä elämäsi hallintaan lapsena?  

1.11 Mitkä ovat lämpimimmät / onnellisimmat muistot lapsuudestasi? 

 

 

2 Entä milloin aloitit koulun ja missä?  

2.1 Millainen koulu sinulla oli? 

2.2 Miltä kouluunmeno tuntui? 

           2.3 Millainen koululainen olit, mitä tykkäsit tehdä?  

2.3.1 Missä koet olleesi hyvä?  

           2.4 Millaisena koit koulun ja koulunkäynnin? 

2.5 Harrastitko jotakin? 

2.6 Mitä teit yleensä kun et ollut koulussa, koulun jälkeen? 

2.7 Entä kaverisuhteet ja hyvät ystävät? Mitä yleensä teitte? 

2.7.1 Millaisia muistoja ja kokemuksia ystäviin ja kavereihin liittyy? 
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2.8 Mitkä ovat merkityksellisimmät / onnellisimmat kouluaikaiset muistosi? 

2.9 Millaiset suhteesi olivat vanhempiisi ja muihin aikuisiin?  

2.9.1 Oliko joku tapahtuma erityisen tärkeä suhteessa aikuisiin? 

2.9.2 Oliko joku ihminen erityisen tärkeä ja mikä merkitys hänellä oli? 

                 2.9.3 Millaisena koit vanhempien kasvatuksen koululaisena? 

           2.10 Mistä koet saaneesi elämänhallinnan tunnetta kouluikäisenä?  

 

3 Entäpä nuoruus, milloin koit nuoruutesi alkaneen? Sen eron että muutuit koululaisesta 

nuoreksi (naiseksi)?  

3.1 Mitkä asiat ja ympäristöt täyttivät nuoruuden? (esim. harrastus, ystävät, 

lemmikit) 

           3.2. Millaisia tapahtumia tai muutoksia koit?  

3.2.1 Mitä tuossa/noissa siirtymässä koet tapahtuneen ja miltä se tuntui? 

3.3 Millaiset suhteesi olivat tuolloin vanhempiisi ja mitä teitte yhdessä? 

3.3.1 Kuinka koit vanhempasi nuoruudessasi?  

3.4 Millaiset suhteesi olivat tuolloin kavereihisi ja mitä teitte yhdessä ja missä? 

3.4.1 Mikä merkitys kavereilla oli sinulle? 

3.5 Millaiset suhteesi olivat tuolloin sisaruksiisi ja mitä teitte ja missä? 

3.5.1 Mitä tunteita sisarukset sinussa herättivät tuolloin? 

3.6 Opiskelitko vai olitko töissä? Kesätöissä? 

3.6.1 Millainen merkitys opiskelulla/työllä oli sinulle nuoruudessa? 

3.7 Mikä on merkityksellisin / onnellisin nuoruusmuistosi?  

3.8 Mikä elämässäsi oli helpointa (helpoiten hallittavissa) nuoruudessasi ja mistä 

koet rakentaneesi elämänhallinnan tunnetta nuorena? 

 3.9 Mistä asioista koet ottaneesi aineksia identiteettisi rakentamiseen nuoruudessa? 

  

4 Milloin ja missä iässä tai tapahtuman myötä koet siirtyneesi nuoruudesta 

varhaisaikuisuuteen? 

4.1 Miltä tuo siirtymä tuntui ja millaisia muistoja siihen liittyy? 

4.2 Mitkä asiat ja tapahtumat luonnehtivat aikuisuuttasi ja arkeasi? 

4.3 Harrastatko jotakin? 

4.4 Millaisia velvoitteita ja vastuuta aikuisuus toi? 

4.5 Millaisena koet aikuisuuden velvoitteet, vastuun ja toisaalta vapauden? 
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4.5.1 Mikä merkitys opiskelulla on sinulle ihmisenä ja persoonallisuuden 

kehityksessä aikuisena? 

4.5.2 Mikä merkitys perinteillä on Sinulle…? 

4.5.3 Mikä merkitys työllä on Sinulle…? 

4.5.4 Mikä merkitys parisuhteella on Sinulle…? 

4.5.5 Mikä merkitys ystävyyssuhteilla on Sinulle…? 

4.5.6 Mikä merkitys vanhemmuudella on Sinulle…?  

          4.4.6.1 Mikä merkitys lapsilla / lapsella on Sinulle?  

                                4.4.7.1 Mikä merkitys äitiydellä on Sinulle?  

4.5.7 Millaisena koet taloudellisen tilanteenne? 

4.5.8 Mikä merkitys suvulla on Sinulle aikuisena? 

4.5.9 Mikä merkitys kotimaalla on sinulle? ylimääräinen kysymys jos asia 

ei tule aiemmin ilmi 

4.5.10 Mikä merkitys luonnolla on sinulle? ylimääräinen kysymys jos ei 

tule aiemmin ilmi 

4.5.11 mikä merkitys kulttuurilla on sinulle? ylimääräinen kysymys jos ei 

tule aiemmin ilmi 

4.5.12 Mikä merkitys arvoilla on sinulle? ylimääräinen kysymys jos ei tule 

aiemmin ilmi 

4.5.13 Mistä asioista koet ja mistä rakentuu onnellisuus ja tyytyväisyys 

aikuisuudessasi? 

4.5.14 Entä elämänhallinta; mitkä asiat auttavat sinua oman elämäsi 

hallinnassa nyt aikuisena? 

 

5 Koetko eläväsi jotakin muutosvaihetta vai onko elämäsi tasaisessa vaiheessa? 

6 Millaisena näet tähänastisen eletyn elämäsi kaiken kaikkiaan? Millaisena tarinana koet 

tähän asti eletyn elämäsi? 

7 Mitä toivot ja odotat tulevaisuudelta? (tämä kysymys liittyy myös osin elämänhallinta 

teemaan) 
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LIITE 2 
 

TUTKIMUSLUPA HAASTATTELUAINEISTON KÄYTTÖÖN 

 

Lomake täytetään kahtena kappaleena, joista toinen jää haastateltavalle. 

 

Teen tutkimusta Pro Gradu -tutkielmaan ja opiskelen Oulun yliopistossa 

kasvatuspsykologiaa. Teen psykologista elämäkertatutkimusta ja tutkin yksilön kokemusta.  

 

Haastattelu nauhoitetaan ja puretaan kirjalliseen muotoon tutkimuskäyttöä varten. Pro 

Gradussa esitetään esimerkkejä aineistosta. Haastatteluaineisto käsitellään ja säilytetään 

ehdottoman luottamuksellisesti. Haastatteluun osallistuneiden henkilöllisyyteen, eikä muita 

tunnistamiseen liittyviä tietoja esitetä missään yhteydessä. Haastateltava määrittelee, kenen 

käyttöön aineisto voidaan luovuttaa. 

 

Suostun tutkimushaastatteluaineiston luovuttamiseen: 

Pro Gradu-tutkielman tekijälle Sanna-Mari Levijoelle                         Kyllä________  

Ei_________ 

Tutkielman ohjaajalle Timo Latomaalle                                               Kyllä________ 

Ei__________ 

 

Haastattelu-aineiston saa arkistoida mahdollista myöhempää             

käyttö varten     Kyllä________ 

Ei___________ 

 

 

HAASTATTELUA SAA KÄYTTÄÄ PRO GRADU-TUTKIELMAAN                     

 

Kyllä_______ Ei____________ 

 

 

Päiväys……./……… 2012 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Haastattelijan allekirjoitus ja nimenselvennys) 

 

 

Tutkimuksen tekijä: 

 

Sanna-Mari Levijoki  p.040-5685894 

 

 

LÄMMIN KIITOS OSALLISTUMISESTA! 

 


	JOHDANTO
	1 TUTKIMUSASETELMA
	1.1 Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria ja Rauhalan käsitys situaatioista
	1.2 Tutkimuksessa käytettävät käsitteet
	1.2.1 Elämänhallinta
	1.2.2 Minäkäsitys
	1.2.3 Situaatio ja elämäntapa
	1.2.4 Kokemus


	2 ELÄMÄKERTATUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT
	2.1 Ihmiskuva ja sen näkyminen tutkimuksessa
	2.2 Aineistonhankinta

	3 LEENAN ELÄMÄNKULKU
	3.1 Lapsuusaika
	3.2 Leenan koulu alkaa
	3.3 Nuoruusikä
	3.4 Aikuisuuteen siirtyminen
	3.5 Varhaisaikuisuus

	4 AINEISTON ANALYYSI
	4.1 Analyysi Giorgin metodilla
	4.2 Elämänhallinnan kokemusten rakentaminen analyysin avulla

	5 TUTKIMUSTULOKSET
	5.2 Koulu ja koulumenestys ruokkivat pystyvyyden tunnetta
	5.3 Nuori Leena tietää mitä tahtoo
	Tässä vaiheessa oma itsenäistyminen entisestään ja luottaminen omaan itseensä, sekä opiskelut, muodostavat Leenan tärkeimmät situaatiot. Leena kokeilee myös uusia harrastuksia ja saa joitakin uusia kavereita. Nämä kokeilut ovat nimenomaan tärkeitä ele...

	5.4 Siirtyminen aikuisuuteen tuo vastuuta ja velvollisuuksia
	”..kuitenkin siinä mielessä oma-aloitteinen että vaikkoon nuoruudessa ja lapsuuessa isä teki hyvin pitkälti päätökset ja hoiti asiat niin, ite tajus että no ei se voi aina minun asioita hoitaa..se kuitenkin ajo siihen että otti ite selevää ja se on ky...

	5.5 Varhaisaikuisuudessa elämäntyytyväisyys huipentuu

	6 TULOSTEN TARKASTELU
	7 POHDINTA
	LIITE 1
	LIITE 2

	nimi:                                   LEVIJOKI, SANNA-MARI
	koulutus3: [ ]
	koulutus2: [Kasvatustieteiden koulutus]
	koulutus1: [Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma]
	tyo:              ”mullon ne tärkeimmät mitä mä oon elämältä halunnu että..” Yksilön elämänhallinnan rakentuminen suhteessa minäkäsitykseen ja situaatioihin  
	vuosi: 2012
	yksikko: [Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö]


