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Tiivistelmä 
 
Tutkimus on kohdennettu vanhuuteen, koska ihmiset elävät entistä pidempään. Ajankohtaisen 

vanhuuden tutkimisesta tekee myös tämän hetken julkinen keskustelu, jossa pohditaan vanhusten 

yksinäisyyttä ja osattomuutta, sekä näistä johtuvia sekä sosiaalisia että psyykkisiä ongelmia. 

Tutkimuskysymykset ovat: 1. Kuinka kirjallisuusterapeuttisella työskentelyllä voidaan tukea 

vanhuuden psyykkisiä kehitystehtäviä? 2. Voidaanko kirjallisuusterapialla vaikuttaa vanhuudessa 

koettuun syrjäytymiseen ja osattomuuteen? 3. Kuinka kirjallisuusterapian vaikuttavuuden taustalla 

oleva mekanismi toimii?  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on kehityspsykologinen. Erityisesti se nojaa Erik H. Eriksonin 

psykososiaaliseen kehitysteoriaan. Tutkimus pyrkii ottamaan sekä sosiaalisen, psyykkisen että 

kaunokirjallisen aspektin huomioon ja tarkastelemaan kirjallisuusterapian vaikutuksia vanhuuden 

psyykkisissä kehitystehtävissä kokonaisvaltaisesti. Tutkimus on kvalitatiivinen kirjallisuuskatsaus 

ja tutkimusote on kerronnallinen analyysi. 

 

Kirjallisuusterapeuttinen työskentely näyttää tutkimukseni mukaan todella vaikuttavan yksilön 

psyykkiseen hyvinvointiin positiivisesti ja eheyttävästi. Kirjallisuusterapialla näyttäisi olevan 

positiivista vaikutusta vanhuuden psyykkisessä kehityksessä erityisesti vanhuuden 

integraatioprosessin onnistuneessa läpikäymisessä, sekä osittain integraatioprosessiin liittyen 

hyväksyvän muistamisen ja muistojen eteenpäin siirtämisen tai läpikäymisen merkittävyydessä. 

Kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn positiivisen vaikutuksen taustalla oleva mekanismi näyttäisi 

perustuvan juuri kirjoittamisen sosiaaliseen aspektiin; kirjoittaessaan yksilö kokee tulevansa 

kuulluksi ja pääsevänsä osalliseksi keskusteluun, eli hän saa kokemuksen vuorovaikutuksesta, joka 

on kaiken ihmisenä olemisen edellytys. Tämän mekanismin selvittämisen osalta tutkimusta täytyy 

kuitenkin laajentaa vielä runsaasti. 
 
 Asiasanat   kehityspsykologia, kirjallisuusterapia, psykososiaaliset tekijät, vanhuuden psykologia, vanhuus    
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1. Johdanto 
 

Tutkimuksen aihe, Kirjallisuusterapeuttinen työskentely vanhuuden psyykkisten 

kehitystehtävien tukena, on jatkoa aiemmalle tutkimukselle, jossa kirjallisuusterapialla on 

todettu olevan myönteistä vaikutusta yksilön psyykkisten ongelmien, mm. masennuksen 

hoidossa. (mm. Cummings, Hayes, Saint & Park. 2014.) Kuitenkin kirjallisuusterapian 

eheyttävän vaikutuksen taustalla oleva mekanismi on vielä tuntematon. Lisätutkimusta 

tarvitaan siitä, miksi kirjallisuusterapia vaikuttaa eheyttävästi.  

 

Haluan kohdentaa tutkimukseni vanhuuteen, koska ihmiset elävät entistä pidempään. 1900-

luvun alussa ihmisten keskimääräinen elinikä Suomessa ei ylittänyt 45 vuotta, mutta 1960-

luvulla se oli jo 70 vuotta. (Schulman. et al. 1988. 207.) Tilastokeskuksen mukaan vuonna 

2008 syntyneiden poikien elinajanodote on 76,3 ja tyttöjen 83,0 vuotta. (Rapo. 2009.) 

Suomessa iäkkäiden, yksinasuvien naisten talouksen määrä kasvaa jyrkästi ja nopeasti. 

 

Ajankohtaisen vanhuuden tutkimisesta tekee myös tämän hetken julkinen keskustelu, jossa 

pohditaan vanhusten yksinäisyyttä ja osattomuutta, sekä näistä johtuvia sekä sosiaalisia 

että psyykkisiä ongelmia. Syrjäytyminen on arkikielessä runsaasti käytetty ja vanhuuteen 

liitetty termi. Haluan tutkimuksessani perehtyä sekä termin tieteelliseen, että semioottiseen 

määrittelyyn. Kehityspsykologian keskittyessä pääsääntöisesti lapsuuteen vanhuuden 

tutkimus on jäänyt taka-alalle. Toisena tekijänä vanhuuden tutkimuksen vähäisyydessä 

lienee kaiken toiminnan taustalla vaikuttava taloudellisen tuottavuuden ajattelu, jonka 

näkökulmasta vanhukset nähdään helposti taloudellisena rasitteena itsenäisen toimijuuden 

sijasta. (Nurmi. et al. 2014. 210.) 
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1.1. Omaa taustaa  

 

Luen pitkäksi sivuaineeksi kasvatuspsykologian kandidaatintutkintooni luovan 

kirjoittamisen aineopinnot (60 op), jotka olen tehnyt avoimen yliopiston kautta Turun 

yliopistoon. Sivuaineen vapaasti valinnaisissa opinnoissa olen perehtynyt 

kirjallisuusterapiaan. Aiemmalta ammatiltani olen kuvataiteilija. Toivon tulevassa työssä 

voivani yhdistää taiteellisen ja kirjallisen osaamiseni kasvatuspsykologiaan.  

 

 

1.2. Tutkimuskysymykset  

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Kuinka kirjallisuusterapeuttisella työskentelyllä voidaan 

tukea vanhuuden psyykkisiä kehitystehtäviä? 2. Voidaanko kirjallisuusterapialla vaikuttaa 

vanhuudessa koettuun syrjäytymiseen ja osattomuuteen? 3. Kuinka kirjallisuusterapian 

vaikuttavuuden taustalla oleva mekanismi toimii?  

 

 

1.3. Tutkimusmenetelmät ja aineisto  

 

Tutkimus tulee olemaan monitieteinen. Pyrin ottamaan sekä sosiaalisen, psyykkisen että 

kaunokirjallisen aspektin huomioon tutkimuksessani ja tarkastelemaan kirjallisuusterapian 

vaikutuksia vanhuuden psyykkisissä kehitystehtävissä kokonaisvaltaisesti. Kuitenkin 

pääsääntöisesti pyrin tarkastelemaan tutkimuksen aihetta kehityspsykologisesta 

näkökulmasta käsin. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tulee olemaan kehityspsykologinen. Erityisesti nojaan 

Erik H. Eriksonin psykososiaaliseen kehitysteoriaan. Tutkimuksen aiheesta ja luonteesta 

johtuen tulen sivuamaan jonkin verran myös muita ihmistieteitä, kuten kasvatustieteitä ja 
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sosiologiaa. Kaunokirjallistakaan aspektia ei sovi täysin sivuuttaa kirjallisuusterapian 

vaikutusta tutkittaessa. Erityisesti poeettinen, eli pääosin runouden käyttämä kieli on 

lähellä alitajuntaa.  

 

Tutkimus on kvalitatiivinen kirjallisuuskatsaus ja tutkimusote on kerronnallinen analyysi. 

 

 

1.4. Tutkimuksen tavoitteet  

 

Tutkimukseni hypoteesina on, että kirjallisuusterapeuttisella työskentelyllä voidaan 

vaikuttaa vanhuudessa yksilön psyykkiseen hyvinvointiin sekä osallisuuden kokemukseen 

positiivisesti ja eheyttävästi. Toisena hypoteesina voidaan pitää oletusta, jonka mukaan 

vuorovaikutus on merkittävässä roolissa kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn eheyttävän 

vaikutuksen mekanismin taustalla.  

 

Tutkimustuloksia voidaan toivottavasti hyödyttää kentällä vanhusten parissa 

työskenneltäessä. Tutkimustulokset myös toivon mukaan antavat aihetta 

jatkotutkimukseen, erityisesti tulevaa graduani ajatellen.  

 

 

1.5. Eettiset kysymykset  

 

Koska kandityöni tulee olemaan kirjallisuuskatsaus, tutkimuksen eettinen pohdinta liittyy 

lähinnä omiin arvoihini ja ennakkoasenteisiini, sekä kirjallisuuden valintaa koskeviin 

kysymyksiin. Koska olen hyvin innostunut kirjallisuusterapiasta ja vakuuttunut sen 

myönteisistä vaikutuksista, pelkään olevani kykenemätön aineiston analyysiin riittävän 

subjektiivisesti. Pyrin löytämään tutkimukseen myös sellaista tutkimusaineistoa, joka ei tue 

hypoteesiani kirjallisuusterapian eheyttävästä vaikutuksesta.   
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Eettiset kysymykset nousevatkin erityisesti esille myöhemmin mahdollisessa graduvaiheen 

empiirisessä tutkimuksessa tutkittavan henkilön intimiteettisuojan ja mielipiteen vapauden 

kunnioituksen, sekä mahdollisen oman tutkija-ohjaaja-kaksoisroolini analysoimisen kautta. 
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2. Mitä kirjallisuusterapia on 
 

Usein kuulee vähättelevässä mielessä lausutun kommentin jonkin proosatekstin arvosta 

ainoastaan terapeuttisena hengentuotteena. Eikö lopulta kuitenkin kaikki kirjoittaminen ole 

terapeuttista? Kirjoitushan on aina kirjoittajasta itsestään lähtöisin ja suodattuu hänen oman 

subjektiivisen mielensä lävitse. Entä lukeminen, eikö sekin voida nähdä terapeuttisena 

toimintana, koska kirjoittaja ja lukija, tai teksti ja lukija, ovat siinä vuorovaikutuksessa 

keskenään? Lisäksi luettu teksti tulkitaan väistämättä oman ajattelun ja kokemusmaailman 

kautta. Milloinkaan kirjoittajan alkuperäinen ajatus ei välity vastaanottajalle sellaisenaan, 

vaan lukija rakentaa tekstin mielessään ainutlaatuiseksi omasta kokemushorisontistaan 

käsin. (Ihanus. 2010. 8 – 10.) 

 

 

2.1. Vuorovaikutteinen, vapaa, paljastava, mielen, käytännön ja runon kieli 

 

Mielestäni idea tekstin, vaikkapa romaanin, keskeneräisyydestä ja avoimuudesta on 

viehättävä. Vasta lukija antaa tekstille merkityksen, ja siten jokainen lukija tavallaan 

kirjoittaa teoksen yhä uudelleen. Kirjoittajan ja lukijan välinen suhde on 

vuorovaikutteinen. Parhaimmillaan se yltää kurkottamaan ja koskettamaan yli historian ja 

maiden, uskontojen sekä kulttuurien rajojen. 

 

Kieli on kaiken vuorovaikutuksen pohja. Ilman kielen symbolisia merkkejä vuorovaikutus 

olisi mahdotonta. Toisaalta vuorovaikutus on kaiken kielellisen symboliikan kehittymisen 

edellytys. Kieltä ei olisi ilman vuorovaikutusta. (Nurmi. et al. 2014. 33 – 35.) 

 

Vuorovaikutus on myös inhimillisyyden edellytys. Psykologisesti ajateltuna ihmiseksi 

kehittyminen tapahtuu peilaamalla itseään suhteessa toisiin ja toisia suhteessa itseensä. 

Kielen avulla on mahdollista pyrkiä jakamaan oma kokemus, jonka vastaanottaja 

puolestaan tulkitsee omasta kokemushorisontistaan käsin. Kieli ja mieli eivät ole valmiiksi 

annettuja, vaan ne kehittyvät jatkuvasti suhteessa toisiinsa ja vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. (Latomaa. 2013.) 

 

Mietittäessä, mitä kirjallisuusterapia on, on ensin määriteltävä, mitä sana terapia merkitsee. 
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Psykologisesti terapia voidaan määritellä psyykkisen kasvun pysähtymän tai vääristymän 

korjausyritykseksi, joka edellyttää häiriön havaitsemista. Jokaisella yksilöllä ajatellaan 

olevan psyykkisessä kasvussa pysähtymiä tai vääristymiä. (Latomaa. 2013.) Toisaalta 

terapiaa voidaan ajatella myös ennaltaehkäisevänä toimintana. Terapeuttina voi toimia 

yksilö itse, ryhmä tai toinen henkilö, miksi ei siis vaikka luettu tekstikin, onhan senkin 

takana kirjoittaja eli toinen ihminen. Vuorovaikutus toimii siis myös terapeuttisen suhteen 

määrittäjänä. (Ihanus. 2009. 7, 21 - 25.) 

 

Kirjallisuusterapiaan voidaan lukea yhtä hyvin kirjoittamis- kuin lukemisterapeuttisetkin 

työskentelytavat. Kenttä on laaja ja sitä leimaa sallivuus. Lähtökohtana on ihmisen 

luontainen kiinnostus sanoja kohtaan. Kirjoittamisterapiassa toivottavaa olisi yksilön 

kiinnostus kirjoittamiseen, tai ainakin hänen kykynsä kirjoittaa. (Ihanus. 2009. 21 - 25.) 

 

Terapeuttisessa tarkoituksessa tuotetun kirjoituksen kieliopillinen tai muu laadullinen 

tarkastelu ei ole tarpeen, eikä edes suotavaa. Sen sijaan kirjoittajan olisi pyrittävä 

vapautumaan kaikista itselleen asettamista tavoitteellisen kirjoittamisen kriteereistä, ja 

annettava tekstin valua lävitseen vapaana ja vuolaana ajatuksen jatkeena täysin vailla 

kritiikkiä. (Mäki. et al. 2002.) 

 

Ajattelen, että kirjallisuusterapia on menolippu matkalle ennalta määrittämättömään 

määränpäähän. Yksi on kuitenkin varmaa; kukaan ei koskaan pääse perille. Matkalla 

oleminen on määränpää. Ihminen ei tule valmiiksi, ja hyvä niin. Kirjallisuusterapia 

koskettaa ja liikuttaa.  

 

Kirjallisuusterapian kentällä sääntöjä tai vääriä vastauksia ei ole, on vain ehdotelmia, 

välähdyksiä, ideoita ja rakennuspalikoita, jotka voi aina järjestää uuteen järjestykseen 

omassa mielessään niin halutessaan. Tai voi jättää kaiken hujan hajan, ja antaa mielen 

rakentaa palikoista yhä uusia huteria siltoja, punoksia ja sateenkaaria. Koska ihmismieli on 

sellainen; se pyrkii yhdistämään asioita toisiinsa ja löytämään niiden välisen yhteyden. 

Rikkinäisestä tulee mielessä ehjä, sumea kuva kirkastuu ja unohtuneet kasvot palaavat 

elävinä mieleen, vaikkapa unessa. (Ihanus. 2009. 7 - 43.) 

 

Kirjallisuusterapia koskettaa ihmistä juuri siinä tiedostetun ja tiedostamattoman 

rajapinnassa, josta luovuus, mielikuvitus, unet ja uudet ideat ovat kotoisin. Siinä avoimessa 
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tilassa ihminen on paljaimmillaan, siis myös haavoittumimmillaan, mutta yhtä aikaa 

vahvemmin oman syvimmän tietoisuutensa äärellä kuin koskaan muulloin. Se tila on 

edellytys kaikelle herkkyydelle. (Ihanus. 2010. 252, 253.) 

 

Jokainen kirjoittaja pelkää kirjoittaessaan paljastavansa itsestään liikaa. Siksi oman tekstin 

ääneen lukeminen toiselle tai luettavaksi antaminen on vaikeaa. Sitä vaikeampaa se on, 

mitä läheisempi vastaanottaja on. Kieli on paljastavaa. Se paljastaa sellaisiakin totuuksia 

meistä itsestämme, ajatuksia ja unohdettuja kokemuksia, joita emme tiedosta tai jotka 

haluamme kieltää. (Ihanus. 2009. 7 - 43.) 

 

Kirjoitettu kieli on pysyvyydessään ehdoton. Sen voi lukea aina uudelleen, niin monta 

kertaa, että jokainen pilkku, piste ja välilyöntikin asettuvat mielessä oikealle paikalleen. 

Sen ymmärtäminen, jonka itse on kirjoittanut, on tyydyttävää ja terapeuttista. Ymmärrys 

voi avata mielen lukkoja ja patoutumia, ja on siksi usein raskastakin. Moni vaalii 

virheellistä ja rajoittunutta uskomusta. Traumaattinen (kreik. trauma = haava) muisto 

aiheuttaa pelkoa. Kuitenkin vain ymmärrystä lisäämällä on mahdollista laajentaa 

tietoisuutta. Vaikeissa, posttraumaattisissa tilanteissa se voi olla ainoa vaihtoehto päästä 

jatkamaan elämää menneisyyden painolastin kanssa. (Ihanus. 2009. 7 - 43.) 

 

Kirjallisuusterapia ei ole autuaaksi tekevä, kaiken ratkaiseva Midaksen lipas. Kliiniseen 

terapiatyöhön sen soveltavuutta jatkuvasti tutkitaan. (Cummings. et al. 2014.) Mikään 

menetelmä ei sovi kaikille. Suorituspaineisesti suuntautuneet henkilöt tuskin saavat 

kirjoittamisterapeuttisista tehtävistä apua vaan pikemminkin päinvastoin; tehtävät voivat 

nostaa entisestään heidän stressitasoaan. Samoin on syvästi masentuneiden tai 

psykoottisten henkilöiden laita. Kirjoittamalla toistettu toivoton maailmankuva saattaa 

painaa jo ennestään synkän mielen pohjalukemiin. (Ihanus. 2009. 28 - 33.) 

 

Joshua M. Smyth ja kollegat ovat tehneet tutkimuksen siitä, miten stressiä aiheuttavista 

kokemuksista kirjoittaminen vaikuttaa astmaan ja nivelreumaan. (Snyder, 1999) 

Tutkimuksen mukaan emotionaalisesti traumaattisista kokemuksista kirjoittaminen 

vähentää kroonisten sairauksien oireita. Tutkimuksen arviointiosassa tutkijat kuitenkin 

toteavat, että kirjoittamisen vaikutuksen taustalla olevaa mekanismia ei vielä tunneta eikä 

tuloksia siten voi yleistää akuutteihin sairauksiin. Lisätutkimusta kirjallisuusterapeuttisesta 

toiminnasta tarvitaan edelleen, vaikka samansuuntaisia tutkimustuloksia positiivisista 
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vaikutuksista on saatu enemmänkin. 

 

Kirjallisuusterapia on alana melko nuori. Ensimmäinen kirjallisuusterapiayhdistys, The 

Association for Poetry Therapy, perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 1969. Vuonna 1981 

perustettiin Suomen kirjallisuusterapiayhdistys, joka on Euroopan vanhin. (Ihanus. 2009. 

19.)  

 

Psykiatris-neurologisen hoidon taustalla vaikutti pitkään ”mykän hulluuden” historia, jossa 

potilaiden diagnoosit pääteltiin ulkoisen käyttäytymisen perusteella. Potilaiden puheet ja 

harvinaiset kirjalliset tuotokset sivuutettiin yleensä epäolennaisina. Vasta psykoanalyysin 

kehittäjälle Sigmund Freudille (1856–1939) vapaasti assosioiva, puhuva subjekti oli 

merkityksiä täynnä. Tätä historiaa vasten on helppo ymmärtää terapiakentällä 

hoitohenkilökunnan parissa ehkä osin edelleen vallitseva käsitys ilmaisullisten terapioiden 

arvosta lähinnä joidenkin potilaiden toiminnallisena ajanvietteenä. (Ihanus. 2009. 13 - 17.) 

 

Kirjallisuusterapiassa on erotettavissa monia käytännön suuntauksia, kuten 

lukemisterapiat, elämänkaarikirjoitus, päiväkirjamenetelmä, poeettinen kirjallisuusterapia 

sekä unista kirjoittaminen. Kaikkia terapiamuotoja voi harjoittaa ryhmä-, yksilö- kuin 

parisuhdeterapeuttisestikin. (Ihanus. 2009. 21, 22.) 

 

Eri terapiamuotojen käyttäminen ikäryhmän mukaan voi olla hedelmällisintä. Usein 

ikääntyneet ihmiset kokevat tyydyttäväksi oman narratiivisen elämänhistoriansa ylös 

kirjaamisen jälkipolvia varten. Lapsille puolestaan on ominaista tuottaa tarinoita leikin 

ohessa. Siksi satujen ja tarinoiden terapeuttinen käyttäminen esimerkiksi draaman 

muodossa on heidän kanssaan erityisen luontevaa. (Ihanus. 2009. 33 - 35.) 

 

”Poeettinen kieli on runoterapian ydin. Runo voi olla kuin uni, tihentymä mielen eri 

kerroksista.” Näin kirjoittaa Heli Mertanen artikkelissaan Poeettinen kieli ja runoterapia 

Juhani Ihanuksen vuonna 2002 toimittamassa teoksessa Koskettavat tarinat. Poeettisen 

kielen tehokkuus terapeuttisena työskentelyvälineenä perustuu sen monitulkintaisuuteen ja 

alkuvoimaisuuteen. Runon kieli kumpuaa samasta tiedostamattoman rajamaastosta, josta 

nousevat unetkin. 

 

Saksalainen psykiatri ja psykoanalyytikko Alfred Drees (s. 1930) on lähtenyt ajattelussaan 
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liikkeelle toisen maailmansodan aikaisesta psyykkisesti sairaiden eliminoinnista.  Dreesin 

mukaan järki yhdistettynä edistykseen johtaa katastrofiin. Hänen mielestään tärkein 

kommunikaatio tapahtuu tunteiden ja aistien välityksellä. Dreesin mukaan ihminen tulisi 

kohdata kokonaisvaltaisesti, niin ruumiillisissa kuin sielullisissa, psyykkisissä ja 

sosiaalisissa pulmissaan. Hän näkee toivoa juuri luovien terapioiden suunnalla. Drees jopa 

kehottaa ottamaan runon pillerin sijaan. (Ihanus. 2009. 239 - 241.) 

 

Haluan jakaa kanssanne runon, jonka kirjoitin poeettisen kirjoittamisterapian innoittamana.  

 

Yh-äiti 

 

Koulunkello soi 

500 metriä on puolen tunnin matka 

 

Täällä hajoaa kaikki 

Työtuoli, keinutuoli, keittiöntuolit, pihatuolit 

Lapsilisällä ostan puuliimaa 

 

Sohvan kulmassa on äidin pesä 

 

Täytyy nukkua vähän 

Ennen kuin lapsi 

   Tulee 

 

Dingdongdingdongdingdong 

Äiti! Avaa! Pissahätä! Eikun kakka 

Ovea jyskyttävät nyrkit, polvet, tennarit, kaikki liikkuvat osat dingdong 

Ruskettuneissa rystysissä tummat varjot 

  Jano ja nälkä! 

Naurua, itkua, näytettävää 

Haluatko kuulla laulun, runon, sadun, nähdä tanssin, 

     perhosen, piirränkö 

kukan, eikun maalaan? 

Voidaanko mennä uimaan saako kaveri tulla tai mennä? 
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Joku löi ja toinen halasi 

 

Asioita ääriään täynnä hiekkaa lahkeissa neulasia pullonkorkkeja käpyjä tupakantumppeja 

Veikko varasti Siwasta suklaapötykän silmien särkymätön peili vesi joka ei liiku 

 

Uneni läpi rintaliivit 

painavat kainaloihin mustelmat ei haittaa 

 

Runon lopputulos ei ehkä ole kaunokirjalliselta arvoltaan kummoinen. Kuitenkin runon 

kirjoittaminen ilman tavoitetta päämäärän kauneudesta antoi minulle, kirjoittajalle, luvan 

kirjoittaa juuri sen mikä sillä hetkellä oli ajatuksissani päällimmäisenä. Nyt, kun olen 

lukenut kirjoittamani runon useita kertoja, sen sanoma avautuu minulle erilaisena. 

Kirjoittaessani päällimmäisenä mielessäni oli ahdistus ja väsymys, nyt näen runossa iloa, 

toivoa ja jopa uskoa tulevaan. 
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3. Vanhuuden psyykkiset kehitystehtävät 
 

Ensin on määriteltävä, mitä on vanhuus ja vanheneminen. Eläkkeelle siirtyminen on yksi 

riitti, joka liittää yksilön pääsääntöisesti työelämän ulkopuolelle korkean iän kautta 

määrittyvään ryhmään kuuluvaksi; hän on eläkeläinen. Eläkeikä havainnollistaa sosiaalista 

vanhenemista. Vanheneminen on paitsi biologinen, myös suuressa määrin sosiaalinen, 

psyykkinen sekä terveydellinen ilmiö. (Nurmi. et al. 2014. 206 - 210.) 

 

Vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyy yksilön itsensä kokemus vanhuudesta sekä itsensä 

määrittely vanhaksi. Psykologian näkökulmasta yksilön voi luokitella vanhaksi silloin, kun 

hän itse kokee olevansa vanha. Yleensä vanhuuden rajoja määrittelevät muut ihmiset kuin 

ikääntyneet itse. (Nurmi. et al. 2014. 206 - 210.) 

 

Eliniän odotteen noustessa ja terveiden ikävuosien lisääntyessä, on alettu puhua ns. 

kolmannesta ja neljännestä iästä. Kolmannella iällä tarkoitetaan eläkkeellä olevan 

toimintakykyisiä, autonomisia vuosia, jolloin yksilö pystyy toimimaan samoin kuin ennen 

eläkkeelle siirtymistä. Kolmannen iän katsotaan kestävän yksilöstä riippuen noin 80 

ikävuoteen saakka. Neljäs ikä puolestaan kuvaa vanhuuden sitä vaihetta, jolloin yksilön 

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky alkaa selkeästi vanhenemismuutosten 

vuoksi heiketä. (Nurmi. et al. 2014. 206 - 210.) 

 

 

3.1. Vanhuus kehitysvaiheena 
 

Ihminen kehittyy, muodostuu ja muuttuu läpi koko elämän. Gerontologia on vanhenemista 

ja ikääntymisprosesseja tutkiva tiede. (Dunderfelt. 2011. 192, 193.)  

 

Ikääntyvän ihmisen elämään liittyy lukuisia muutoksia; sosiaalisessa asemassa, perhe- ja 

ihmissuhteissa, fyysisessä olemuksessa, terveydentilassa sekä ajan 



 
 

12 
 

kokemisessa.(Schulman. et al. 1988. 208.) Erik H. Eriksonin mukaan kriisit ovat 

käännekohtia, jotka kuuluvat jokaisen elämään. Niihin liittyy lisääntyvää haavoittuvuutta 

mutta myös mahdollisuus luovaan muutokseen ja adaptaatioon. (Dunderfelt. 2011. 224, 

225.) 

 

Ikääntymisen myötä kasvaa tietoisuus ajan rajallisuudesta ja kuoleman 

väistämättömyydestä. Elämän perusarvot ja itsestäänselvyydet on viimeistään vanhuudessa 

uudelleenarvioitava elettyä elämää pohtiessaan. Tyydyttävät sisäiset mielikuvat menneestä 

elämästä tulevat egoa vahvistaviksi elämän läpikäymisprosessissa. Mielikuvien ja 

muistojen merkitys korostuu entisestään elämänpiirin kapeutuessa esimerkiksi 

liikkumisvaikeuksien tai menetysten kautta. (Schulman. et al. 1988. 219.) 

 

 

3.2. Persoonallisuuden integraatio 

 

Vanhuuden integraatiolla tarkoitetaan yksilön hyväksyvän menneen elämänsä jonakin, 

joka täytyi olla ja jolle ei ollut vaihtoehtoa. Toisin sanoen se on tietoisuutta elämän 

rajallisuudesta, johon liittyy tarve arvioida elettyä elämää ja hahmottaa se mielekkäänä 

kokonaisuutena, jolla on ollut jokin tarkoitus. Integraatioprosessissa on kysymys 

merkitysten antamisesta eletyn elämän kokemuksille ja tapahtumille. Vastakohtana 

integraatiolle on epätoivo, joka johtaa kuolemanpelkoon. (Schulman. et al. 1988. 219 - 

221.) 

 

Integraatioprosessissa aikaisemmin torjutut ja eristetyt oman minän ja elämän osat 

yhdistetään omaan tietoisuuteen. Sen tärkeimpänä välineenä voidaan pitää muistelua. 

Muisto on tulkinta jostain jo eletystä. Muistelun avulla yksilö ikään kuin varmistaa oman 

menneisyytensä siinä muodossa kuin se on hänelle itselleen sopivinta. Toisaalta 

menneisyyteen uppoutumisesta saattaa tulla keino välttää nykyhetken realiteetteja, mikä 

voi puolestaan johtaa todellisuudentajun hämärtymiseen sekä psyykkiseen ja sosiaaliseen 

vieraantumiseen itsestä ja muista. (Schulman. et al. 1988. 219 - 221.) 
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Integraatioprosessiin kuuluu myös ajatus haaveista, jotka jäivät toteutumatta, sekä 

haaveista, jotka voisivat vielä toteutua. Se on myös ajatus tulevasta, ei pelkästään tilintekoa 

elämän päättymistä varten. (Schulman. et al. 1988. 220.) Tästä näkökulmasta katsottuna 

ihmisellä on mahdollisuus kehittyä psyykkisesti kuolemaansa, viimeiseen hengenvetoon 

saakka. 

 

 

3.3. Erik H. Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria 

 

Erik Homburger Eriksonin (1902-1994) psykososiaalinen kehitysteoria tarkastelee 

identiteetin eli yksilöllisyyden elämänmittaista kehitystä. (Nurmi. et al. 2014. 234.) 

Eriksonin kehityspsykologisia saavutuksia arvostetaan laajalti. Suurin osa hänen 

aineistostaan on omakohtaisia havaintoja ja pohdintaa, joka sisältää niin psykologista, 

antropologista, kulttuurihistoriallista kuin filosofistakin ajattelua. Elämänkaari-ilmiö on 

luonteeltaan sellainen, ettei sitä voi ymmärtää, ellei tutkija ole yhdistänyt tieteellistä ja 

taiteellista, analyyttista ja eläytyvää lähestymistapaa. Eriksonin psykososiaalisessa 

kehitysteoriassa nämä puolet yhdistyvät. Eriksonin teoria täydentää Freudin kehittämän 

psykoanalyysin perusteita ja muodostaa Hartmanin teorian kanssa egopsykoanalyysin 

perusteet. (Dunderfelt. 2011. 231, 232.) 

 

Erik H. Erikson jakaa psykososiaalisen kehityksen vaiheet kahdeksaan osaan, joista tässä 

tutkimuksessa keskityn pääasiassa viimeiseen eli vanhuuteen, vaikkakin psykososiaalisen 

kehitysteorian mukaisesti monet vanhuuden psyykkisten kehitystekijöiden perustat 

rakentuvat aiemmissa kehitysvaiheissa, ja siitä johtuen peilaan työssäni myös jonkin verran 

aiempia kehitysvaiheita. Eriksonin mukaan kehityksen vaiheet eivät ole suoranaisesti 

sidoksissa mihinkään kronologiseen ikään, vaikkakin niiden järjestys on hänen mielestään 

melko vakio. Vanhuutta edeltävän keski-iän Erikson määrittelee kuitenkin kestävän noin 

65 ikävuoteen saakka. Eriksonin mukaan vanhuuden kehitystehtävänä on minän eheyteen 

pyrkiminen. Eheyden vastakohtana on epätoivo ja katkeruus. Vanhuudesta syntyvä voima 
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puolestaan on viisaus, ja sen vastakohtina ovat elämän halveksunta ja vastenmielisyys 

elämää kohtaan. (Dunderfelt. 2011. 234, 235.) 

 

Epigeneettisen mallin mukaan elämän halveksunnalla tai viisaudella on pitkä menneisyys. 

Ne voivat juontaa juurensa esimerkiksi aikuisiän psyykkisten voimien tai biologisten 

toimien lamaantumisesta tai vaikkapa nuoruuden selkiytymättömästä identiteettikriisistä. 

Elämä on jatkumo, jossa kehitysvaiheet seuraavat toisiaan ja ovat osittain päällekkäisiä 

toistensa kanssa. Myöhemmissä vaiheissa, erityisesti kriiseissä, saatetaan palata hyvinkin 

aikaisiin kehitysvaiheisiin. (Dunderfelt. 2011. 228, 229.) 

 

Viisaus on Eriksonin mukaan avoimuutta ja kiinnostusta elämää kohtaan, myös kuoleman 

edessä. Tämän saavuttamiseksi vaaditaan kokemusta minän eheydestä kolmella tasolla: 

fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella. Vanhuuden aika on Eriksonin mukaan paitsi 

elämän arvioinnin, myös eteenpäin katsomisen aikaa. ”Voisin tehdä vielä jotain, mikä 

minua kiinnostaa.” (Dunderfelt. 2011. 234, 235.) 

 

 

3.4. Elinikäisen oppimisen käsite 

 

Oppimista tapahtuu paitsi tavoitteellisena oppimisena myös päivittäiseen elämään 

sisältyvänä arjessa oppimisena. Oppiminen on kiinteästi sidoksissa muistitoimintoihin. 

Erityisesti pelon ja ahdistuksen tunteet hidastavat iäkkäiden oppimista silloin, kun he 

kohtaavat itselleen täysin vieraita ja uusia asioita. Nämä tunteet helpottavat kun annetaan 

mahdollisuus oppia rauhassa ja kiireettömästi. Myös metakognitiot huonosta oppimisesta 

saattavat rajoittaa iäkkäiden ihmisten oppimista. Tällöin ympäristön stereotyyppiset 

käsitykset vanhuksesta oppijana, sekä omat käsitykset itsestä huonona oppijana saattavat 

toimia itseään toteuttavana ennusteena, joka tulisi saada muuttumaan myönteisten 

oppimiskokemuksien kautta. (Nurmi. et al. 2014. 220.) 
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K. Warner Schaie aloitti älykkyyden kehittymistä aikuisiässä käsittelevän tutkimuksensa 

vuonna 1956. Schaien (1996, 2005) tutkimus on tyypiltään yhdistetty 

kohorttiseuruuasetelma. Tutkimuksen mukaan kielellinen ymmärrys lisääntyy aina 60-

vuotiaaksi saakka, ja sen selvä heikkeneminen alkaa vasta lähestyttäessä 80 vuoden ikää. 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muissa älykkyyttä koskevissa tutkimuksissa. 

Sanavarasto säilyy ja karttuu koko eliniän, mikäli keskushermosto toimii normaalisti. 

Kielellisiä taitoja voidaankin pitää kiteytyneenä älykkyytenä, joka säilyy niin pitkään kuin 

yksilön uudet kokemukset karttuvat. Joustava älykkyys puolestaan on biologista 

älykkyyttä, joka vahvistaa kiteytynyttä älykkyyttä. Joustavan älykkyyden maksimi 

saavutetaan jo varhaisaikuisuudessa. (Nurmi. et al. 2014. 222.) 

 

 

3.5. Kirjoittamisen kognitiiviset prosessit 
 

Neurofysiologisesta näkökulmasta ajateltuna kirjoittaminen koostuu informaation 

etsimisestä pitkäkestoisesta muistista ja sen järjestelystä. Käytännössä kirjoittamiseen 

sisältyy monimutkaisia ajatusprosesseja. Kirjoittaminen ei eroa muista kognitiivisista 

prosesseista, vaan on ikäänkuin ajattelun jatkumo. (Eysenck. & Keane. 2005. 416.) 

 

Hayes ja Flower (1986) ovat tunnistaneet kirjoittamisessa kolme avainprosessia, jotka ovat 

1. prosessin suunnittelu (engl. planning process), 2. tekstin tuottaminen (engl. sentence-

generation) ja 3. revisioprosessi (engl. revision process). Suunnitteluprosessissa tuotetaan 

ideoita ja järjestetään niitä tulevan kirjallisen päämäärän tyydyttämiseksi. 

Suunnitteluprosessi on vahvasti riippuvainen kirjoittajan tietämyksestä. Alexander, 

Schallert ja Hare (1991) ovat tunnistaneet suunnittelun koostuvan kolmenlaisesta yksilön 

relevantista tietämyksestä: käsitteellisestä, sosio-kulttuurisesta ja metakognitiivisesta 

tiedosta. Revisioprosessi sisältää tuotetun tekstin evaluaation suhteessa yksilön omaan 

kieleen ja tuotetun tekstin rakenteelliseen johdonmukaisuuteen. Toisaalta kirjoittamisen 

kolmea prosessia ei voida selkeästi erottaa toisistaan, ne ovat osittain päällekkäisiä ja yhtä 

aikaisia. (Eysenck. & Keane. 2005. 416 - 417.) 
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”Instead of focusing on the cognitive processes of individual, the social approach studies 

the writer as an agent in a literate community of discourse.” (Hayes, 2000) Toisin sanoen 

Hayes esittää kirjoittajan ottavan kirjoittamalla osaa kirjoittamisen sosiaalisella kentällä 

käytävään keskusteluun. Kellogg (1990) myös on sitä mieltä, että kirjoittaminen on 

suuressa määrin sosiaalinen toimi. (Eysenck. & Keane. 2005. 417.) 
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4. Osattomuuden kokemus ja syrjäytyminen vanhuudessa 
 

Nykyään puhutaan paljon syrjäytymisestä. Erityisesti vanhusten syrjäytyminen on 

ajankohtainen ongelma ja keskustelunaihe. Yksinäisyyden ja osattomuuden kokemukset 

ovat merkittävässä asemassa syrjäytymisen taustalla. Yksinäisyys voi olla vanhuudessa 

elämän laatua heikentävä riskitekijä. Sosiaalisella yksinäisyydellä tarkoitetaan tilannetta, 

jossa yksilö kokee olevansa sosiaalisten yhteisöjen ulkopuolella, eikä hänellä ole siten 

sosiaalisia vaikutusmahdollisuuksia. (Nurmi. et al. 2014. 256, 257.)  

 

Ihmisellä on perustavanlaatuinen tarve olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. (Ulvinen. 

2013.) Eksistentiaalinen yksinäisyys on tarkoituksen puuttumista, eli elämän koettua 

tyhjyyttä. Sen taustalla voi olla kokemus sosiaalisesta yksinäisyydestä. Eläkkeelle 

siirtymisen myötä yksilön sosiaalinen verkko supistuu. Erityisesti leskeksi jääminen ja 

lapsettomuus ovat riskitekijöitä syrjäytymisen kannalta eläkeiässä. (Nurmi. et al. 2014. 

256, 257.) 

 

Harva syrjäytynyt kuitenkaan tulee julkisuuteen kertomaan omasta syrjäytymisestään, 

omilla kasvoillaan ainakaan. Eivätkö syrjäytyneet koe itseään syrjäytyneiksi vai onko 

syrjäytyneen leima niin negatiivinen ja vahva, ettei sitä halua kukaan ottaa 

kannettavakseen? Mitä syrjäytymisellä todella tarkoitetaan? Mikä on syrjäytymis-termin 

ihmistieteellinen määritelmä? Missä yhteydessä on oikeutettua puhua syrjäytyneistä 

ihmisistä? Entä kuinka määritellään, kuka on syrjäytynyt? 

 

Tarkastelen syrjäytymistä sekä arkikielen että ihmistieteiden kasvatustieteen, psykologian 

ja sosiologian näkökulmista. Kaikilla näillä tieteillä on oma näkökulmansa syrjäytymisen 

teemaan, vaikkakin tieteiden näkemykset ovat osittain päällekkäisiä ja sisäkkäisiä. 
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4.1. Syrjäytyminen arkikielessä  
 

Arkikielessä syrjäytyneistä puhuttaessa syrjäytyminen koetaan lähes poikkeuksetta 

negatiivisena, yksilötason käsitteenä. Syrjäytyneiksi mielletään koulutuksen ulkopuolelle 

jääneet nuoret, pitkäaikaistyöttömät, alkoholistit, narkomaanit, vakavasti sairaat henkilöt 

sekä vapaaehtoisesti yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyneet henkilöt. Näin ollen arkikielen 

syrjäytyminen perustuu pääosin ajatukseen ihmisen markkinataloudellisesta 

tuottamattomuudesta. (Ulvinen. 2013.) 

 

Yleisesti syrjäytyminen nähdään vahvasti yksilötason ongelmana. Syrjäytyminen koetaan 

yksilön pysyvänä tilana, josta on lähes mahdotonta päästä pois. Usein syrjäytyneet 

syyllistetään syrjäytymisestä. Heidät nähdään epäonnistuneina, poikkeavina ja 

yhteiskuntaan sopimattomina erityistapauksina. (Ulvinen. 2013.) Ovatko he kuitenkaan 

syrjäytyneitä termin tieteellisen määritelmän valossa? 

 

 

4.2. Syrjäytymisen termi ja käsite  
 

Syrjäytyminen on syrjäytymistä jostakin. Syrjäytymisen käsitteeseen liittyy kysymys, 

mistä syrjäydytään? (Siljander. 2014. 45 - 53.) Voiko syrjäytyä jostakin, johon ei ole 

aiemmin ollut osallisena? Onko syntymässä syrjäytyminen mahdollista? Voidaanko 

työtöntä, joka ei ole koskaan ollut mukana työelämässä, ajatella syrjäytyneeksi 

työelämästä? Onko työelämään siirtyminen niin automaattinen osa yksilön kasvua ja 

kehitystä länsimaisessa yhteiskunnassa, että sen ulkopuolelle jääminen voidaan tulkita 

syrjäytymiseksi ilman, että yksilö on koskaan siihen ollutkaan osallisena?  Onko eläkkeelle 

jäänyt taloudellisen tuottavuuden näkökulmasta katsottuna syrjäytynyt? 

 

Syrjäytymistä voidaan ajatella suhteena johonkin. (Peltonen. et al. 1997. ) Syrjäytyminen 

ei siis ole tila tai olomuoto, kuten yleisesti arkikielen tasolla ajatellaan, eikä se 

semioottiselta sisällöltään merkitse pysyvää. Jos ihminen haluaa ottaa välimatkaa 
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yhteiskuntaan ja ihmisiin, hän tekee sen omasta tahdostaan, eikä silloin voida puhua 

syrjäytymisestä, vaan se on hänen oma valintansa. (Ulvinen. 2013.) 

 

Sosiaalinen syrjäytyminen viittaa ulosjäämiseen tai ulosajautumiseen keskeisiltä 

sosiaalisen yhteisön ja yhteiskunnan foorumeilta. Syrjäytyminen voi tällöin olla 

taloudellista, sosiaalista, kulttuurista tai koulutuksellista osattomaksi ja syrjään jäämistä. 

(Latomaa. 2013.) 

 

 

4.3. Syrjäytymisen ihmistieteellinen määritelmä  

 

Kasvatuksen kolme perustehtävää ovat sivistystehtävä, sosialisaatiotehtävä ja 

identiteettitehtävä. Identiteettitehtävä liittyy keskeisesti sosialisaatiotehtävään. (Siljander. 

2014. 52.) 

 

Syrjäytymistä tarkasteltaessa ei voida ohittaa sosiaaliparadoksin käsitettä. Kasvatustieteen 

sosialisaatioparadoksi sisältää ajatuksen, jonka mukaan moderni pedagogiikka tietoisesti 

kyseenalaistaa nykyisyyttä. Sosialisaatioprosessin avulla yksilöä taas pyritään 

sosiaalistamaan yhteiskunnan jo olemassa oleviin normeihin ja sääntöihin. 

Sosialisaatioparadoksi seuraa tästä: kuinka sosiaalistaa siihen, mitä samalla tietoisesti 

kyseenalaistetaan ja puretaan. (Siljander. 2014. 52, 53.) Toisin sanoen kasvatuksen tulisi 

samalla sosiaalistaa ja samalla purkaa sitä, mihin sosiaalistetaan tuottamalla tilalle jotakin 

uutta kriittisyyteen opettavan kasvatuksen kautta.  

 

Syrjäytymistä voidaan tarkastella myös psykologisesti. Mistä ja millä tavoin ihminen voi 

syrjäytyä psyykkisesti? Mitä on itsestä syrjässä oleminen? Psykologisesti syrjäytymisellä 

viitataan sisäisen autonomian, hallinnantunteen, puuttumiseen tai tilapäiseen 

menettämiseen. (Latomaa. 2013.) Autonomian tunteen tilapäiseen menettämiseen voi 

johtaa vaikea elämäntilanne. Tilapäinen tila voi pitkään jatkuessaan muuttua pysyväksi. 
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Tällöin yksilö kokee olevansa syrjässä omasta elämästään. Hän kokee, ettei pysty 

vaikuttamaan siihen mitä hänelle tapahtuu. (Latomaa. 2013.) 

 

Psykologisesti voi ajatella, että syrjäytynyt tarvitsee ensisijaisesti ulkoisen 

motivaatiotekijän kyetäkseen peilaamaan sen kautta omaa minuuttaan ja olemassaoloaan. 

Minuutta ei ole olemassa ilman vuorovaikutusta. Otetaan esimerkiksi alkoholisti, joka ei 

kykene rakentamaan motivaatiota juomatta olemiseen omasta itsestään, koska hänen 

minuutensa on hajanainen. Jos alkoholisti löytää itsensä ulkopuolelta motivaation olla 

juomatta, hänen kokemuksensa juomattomuudesta vahvistaa hänen käsitystä itsestään, ja 

sitä kautta ulkoinen motivaatio saattaa muuttua sisäiseksi. Ulkoinen motivaattori voi olla 

uskoon tuleminen, rakastuminen tai mikä tahansa. (Peltola. 2014.) 

 

Samoin voi syrjäytynyt henkilö löytää motivaatiotekijän ensin itsensä ulkopuolelta, ja tämä 

motivaatiotekijä muuttuu myöhemmin sisäiseksi itsen olemassaoloa ja rakennetta 

vahvistamalla. (Peltola. 2014.) Tämä edellyttää tietysti syrjäytyneen henkilön tulemista 

ensin jonkin yhteisön tunnustetuksi jäseneksi, vuorovaikutuksen osapuoleksi, ja edellyttää 

siis paitsi yksilön itsensä toimia, myös ympäröivän yhteisön toimia. Tässä kohdassa lienee 

syytä muistuttaa syrjäytymisen olevan suhde- eikä tilakäsite. Syrjäytyminen ei ole koskaan 

”yksilön itsensä ongelma”, vaan se on heijastus koko ympäröivän yhteisön tai 

yhteiskunnan arvoista tai epätasapainoisesta tilasta. (Ulvinen. 2013.) 

 

Psykologiassa kuitenkin keskitytään aina yksilöön, yksilön kokemukseen omasta itsestään 

ja suhteestaan muihin, sekä yksilön mielen tutkimukseen. (Latomaa. 2013.) Riittääkö 

psykologisesti syrjäytymisen määritelmäksi yksilön oma kokemus omasta osattomuudesta, 

omasta syrjään jäämisestä?  

 

Psyykkisesti syrjäytyminen on sisäistä keinottomuutta, voimattomuutta ja epäuskoa omiin 

mahdollisuuksiin vaikuttaa omiin ajatuksiin, tunteisiin, toimintaan ja omaan elämään. 

Psyykkinen mielenterveyden häiriö ja psyykkinen pahoinvointi heijastavat puuttuvia, 

puutteellisia tai vääristyneitä psyykkisiä, mentaalisia välineitä elämänhallintaan. 

Yksilöpatologia ja sosiaalipatologia ovat rinnakkaisia käsitteitä syrjäytymisessä ja 
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heijastavat elämänhallinnan eri puolia ja ulottuvuuksia. Psyykkisesti syrjäytyminen 

autonomisen kokemuksen menettämisenä voidaan siis nähdä kasvun häiriönä tai 

pysähtymänä. (Latomaa. 2013.) 

 

Kasvatussosiologian näkökulmasta oppiminen ja opiskelu tuottavat taitoja ja mallintavat 

aikuisuuden rooleihin siirtymistä. Yhteiskunta uusintaa itse itseään. Ihmisen dialektiikka 

on seuraava: ihminen tuottaa ja uusintaa yhteiskunnan, joka tuottaa ihmisen. (Ulvinen. 

2013.) Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä prosessia, jossa ihminen sisäistää ulkoisen, 

subjektiivisen todellisuuden, sosialisaation kautta ja ilmaisee sisäistettyä aina ulkoisesti, eli 

konsturoimalla todellisuutta symbolisesti. Kieli on tässä merkittävä tekijä ja ajattelun 

ilmaisemisen väline.  

 

Yksilön minä syntyy sosiaalisen vuorovaikutuksen eri rooleissa ja tilanteissa. Koulun piilo-

opetussuunnitelman mukaisten, kirjoittamattomien sääntöjen suhdetta yhteiskuntaan 

määrittävät mukautuminen ja sulautuminen. Yhteiskunnan uusintamisen tavoitteena on 

sosiaalisten suhteitten jatkuvuuden ylläpitäminen, sekä kielen, kulttuurin ja laajempien 

sosiaalisten järjestelmien tuottaminen, kuin myös identiteettien rakentaminen. (Ulvinen. 

2013.)  

 

Syrjäytymisen seurauksena yksilön elinympäristö rajautuu. Esimerkiksi työpaikkansa 

menettänyt menettää mielekkään tekemisen ja itsensä tarpeelliseksi tuntemisen lisäksi 

työkavereiden sosiaalisen verkoston. Eläkkeelle siirtymiseen voi liittyä vastaava kokemus 

syrjään joutumisesta. Syrjäytymisestä aiheutuu vakavia seurauksia nimenomaan silloin kun 

se vaikeuttaa sosiaalista elämää. Sosiaalisesta kuolemasta puhutaan kun ihmistä ei ole enää 

olemassa itselleenkään. Monesti tällainen tilanne on niin sietämätön, että se johtaa 

itsemurhaan. (Ulvinen. 2013.)  
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5. Kirjallisuusterapia vanhuuden integraatioprosessin tukena 
 

5.1. Tutkimus omaelämäkerrallisen integraatioterapian vaikuttavuudesta 

 

Serrano, Latorre, Gatz ja Montanes tutkivat vuonna 2004 tutkimuksessaan Life Review 

Therapy Using Autobiographical Retrieval Practice for Older Adults With Depressive 

Symptomatology omaelämäkerrallisen, persoonallisuuden integraatioon (engl. life review) 

perustuvan terapian vaikuttavuutta ikäihmisten depression hoitoon. Tutkimuksessa oli 

mukana 43 iältään 65 – 93 –vuotiasta henkilöä, joilla oli todettu merkittävää depressiivistä 

oireilua, mutta ei dementiaa. Tutkittavat jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään. 

Toiselle ryhmälle järjestettiin omaelämäkerrallista integraatioterapiaa kerran viikossa 

kahdeksan viikon ajan, ja toinen ryhmä kokoontui samanaikaisesti yhteen ilman terapiaa. 

(Serrano, Latorre, Gatz & Montanes. 2004.) 

 

Tutkimuksen tulokset viittaavat selkeään eroon ryhmien välillä neljän viikon kuluttua 

kokeen päättymisen jälkeen. Tutkimuksen jälkeisessä myöhemmässä kokeessa terapiaan 

osallistuneilla oli edelleen vähemmän depressiivisiä oireita ja toivottomuutta, sekä heidän 

tyytyväisyytensä elämää kohtaan oli parantunut. Nämä löydökset osoittavat 

omaelämäkerrallisen muistelun olevan vaikuttava ja hyödyllinen työkalu osana 

psykoterapiaa ikäihmisten parissa persoonallisuuden integraatioprosessin tukena. (Serrano 

et al. 2004.) 

 

 

5.2. Fiktiivinen omaelämäkerrallinen kirjoittaminen osana psykoterapiaa 

 

Sekä fiktiivisessä omaelämäkerrallisessa kirjoittamisessa että psykoterapiassa 

työskennellään itsestä tuotettujen fiktiivisten narratiivien eli kertomusten parissa. Aiemmin 

vallalla oli käsitys, jonka mukaan kirjoittaessaan omaelämäkerrallista tekstiä yksilö joko 

paljastaa tai löytää totuuden itsestään. Tämä uskomus tiivistyy jo Jean-Jacques Rousseaun 

(1712-1778) avaustiivistelmässä hänen teoksessaan Tunnustuksia- valikoima otteita 
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(Confessions). Myöhemmin ajatus siitä, että kykenisimme kirjoittamaan totuuden 

itsestämme on muodostunut ongelmalliseksi. Freud ja psykoanalyysi ovat osoittaneet että 

se, mitä pidämme totuutena itsestämme, onkin usein valhe. Se, mitä puhumme itsestämme, 

on usein tarkoitettu viihdyttäväksi. Toisaalta kertomiemme asioiden tavoitteena voi olla 

kiinnittää kuulijoiden huomio piilottelemiemme asioiden sijaan.  (Hunt. 2000. 153, 154.)  

 

Muistin tutkimus osoittaa, että vaikka kuinka ponnistelisimme muistaaksemme itsemme ja 

kokemuksemme virheettömästi, tämä ei ole mahdollista. (Hunt. 2000. 154.) Ulrich 

Neisserin (1928 - 2012) mukaan omaelämäkerrallinen muistaminen on kompleksinen, 

monikerroksinen menettelytapa, jossa on mukana:  

1. todelliset menneet tapahtumat ja se historiallinen itse (engl. historical self), joka otti 

osaa niihin, 

2. tapahtumat koettuina, joihin sisältyy yksilön oma  ymmärtävä itse (engl. perceived self) 

tapahtumahetkellä,  

3. muistava itse (engl. remembering self), joka on yksilö tavoittaessaan tapahtumia 

myöhemmin, sekä 

4. muistettu itse (engl. remembered self), joka rakentuu sillä hetkellä.  (Neisser. 1994. 2) 

 

Nykyisin ollaan tietoisia siitä, että kertoessamme itsestämme kirjoittamalla tai puhumalla, 

tuotamme fiktiota. (Hunt. 2000. 154.) Kuitenkin kirjoitettu omaelämäkerrallinen teksti 

eroaa puhutusta. Vapaasti suomennettuna Roland Barthesin mukaan se joka puhuu, ei ole 

sama kuin se joka kirjoittaa, eikä se joka kirjoittaa, ole sama kuin se joka on. (Barthes, 

1966. 261.) Se totuus, jonka voimme toivoa löytävämme omaelämäkerrallisen 

kirjoittamisen avulla, on väliaikainen ja ominainen senhetkiselle itselle, ajalle ja 

kontekstille, ja siksi alati muuttuva. (Hunt. 2000. 154, 155.) 

 

Ajatus yksilön totuudesta itsestään jonkinlaisena muovautuvana materiaalina ja jatkuvasti 

elävänä fiktiona kuuluu olennaisena ajatuksena psykoterapeuttiseen prosessiin. Jo Freud oli 

tietoinen siitä, että monet hänen potilaidensa omasta menneisyydestään kertomista 

tarinoista oli vahvistettu ja koristettu fiktiivisiksi kertomuksiksi, ja nimenomaan nämä 
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fiktiot Freud näki syypäinä potilaiden oireiden jatkuvuudesta. Kirjoittamalla muistiin 

potilaidensa omaelämäkerrallisia kertomuksia, Freud tuli luoneeksi uuden genren, joka 

sijoittuu johonkin fiktiivisen kirjoittamisen ja tieteen välimaastoon. (Hunt. 2000. 155.) 

 

Potilaan tullessa psykoterapiaan, hän kertoo oman version elämänsä narratiivista 

terapeutille. Potilas voi olla lukkiutunut tiettyyn toimimattomaan kertomusversioon omasta 

elämästään, jolloin hän ei pysty näkemään järkeä nykyisessä elämässään. 

Psykoterapeuttinen prosessi käsittää tarinan uudelleenmuovausta ja uudelleenkirjoittamista 

yhteistyössä terapeutin kanssa. Onnistuneessa terapiassa potilaan tarinaan saadaan 

rakennettua älykkäämpi ja mielikuvitusrikkaampi juoni. (Hunt. 2000. 155, 156.) 
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6. Tutkimuksen johtopäätökset 
 

Tutkimuskysymykseni olivat: 1. Kuinka kirjallisuusterapeuttisella työskentelyllä voidaan 

tukea vanhuuden psyykkisiä kehitystehtäviä? 2. Voidaanko kirjallisuusterapialla vaikuttaa 

vanhuudessa koettuun syrjäytymiseen ja osattomuuteen? 3. Kuinka kirjallisuusterapian 

vaikuttavuuden taustalla oleva mekanismi toimii? 

 

Tutkimukseni hypoteesina oli, että kirjallisuusterapeuttinen työskentely vaikuttaa yksilön 

psyykkiseen hyvinvointiin ja osallisuuteen sekä positiivisesti että eheyttävästi. Toisena 

hypoteesina oli oletus, jonka mukaan vuorovaikutus on merkittävässä roolissa 

kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn eheyttävän vaikutuksen mekanismin taustalla. 

 

Kirjallisuusterapeuttinen työskentely näyttää tutkimukseni mukaan todella vaikuttavan 

yksilön psyykkiseen hyvinvointiin positiivisesti ja eheyttävästi. Kirjallisuusterapialla 

näyttäisi olevan positiivista vaikutusta vanhuuden psyykkisessä kehityksessä erityisesti 

vanhuuden integraatioprosessin onnistuneessa läpikäymisessä, sekä osittain 

integraatioprosessiin liittyen hyväksyvän muistamisen ja muistojen eteenpäin siirtämisen 

tai läpikäymisen merkittävyydessä. Koska kielelliset taidot säilyvät pitkään, ja jopa 

karttuvat lähes läpi eliniän, on kirjallisuusterapian käyttäminen täten perusteltua ja 

ominaista vanhuuden psyykkisten kehitystehtävien tukena. 

 

Toinen hypoteesi vuorovaikutuksen merkittävyydestä kirjallisuusterapeuttisen 

työskentelyn eheyttävän vaikutuksen mekanismin taustalla olevana tekijänä saa myös 

vahvistusta työssäni. Kirjallisuusterapian positiivinen vaikutus vanhuuden psyykkisissä 

kehitystehtävissä näyttäisi perustuvan kokemukseen vuorovaikutuksesta ja osallisuudesta, 

kuin myös vertaistuen ja samaistumisen kokemuksiin.  

 

Nähdäkseni onnistun kandidaatintutkielmassani taustoittamaan monipuolisesti vanhuuden 

psyykkisiä kehitystehtäviä sekä vanhuuteen psyykkisenä kehitysvaiheena liittyviä, sekä 

yksilö- että yhteisö- ja yhteiskuntatason problematiikkaa. Syrjäytymisen käsite on niin 

kiinteä osa yksilön vanhuuden ja eläkkeelle siirtymisen diskurssia, että sen monipuolinen 
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selittäminen ja ymmärtäminen ovat oleellisia aihetta tutkittaessa. Siksi olen halunnut tässä 

tutkimuksessa paneutua syrjäytymis-termin tieteellisiin määritelmiin perusteellisesti. Olen 

yrittänyt välttää termin perinteistä arvottamista hyvä-paha tai positiivinen-negatiivinen 

akselilla, ja arvottamisen sijaan keskittynyt siihen, mitä termi semioottisesti merkitsee ja 

mitkä ovat sen vaikutukset yksilötasolla, erityisesti vanhuudessa. Tutkimukseni antaa 

aihetta pohtia syrjäytymis-käsitteen oikeellisuutta. Olisiko termin oikeellisuuden kannalta 

oikeutetumpaa puhua syrjäytetyistä? 

 

Erik H. Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria on mielestäni oivallinen näkökulma 

tutkimukseni aiheeseen, koska sen perusta on monitieteellinen ja kokemuksellinen. 

Elämänkaari-ilmiön ymmärtäminen edellyttää monitieteellistä, taiteellista ja 

kokemuksellista lähestymistapaa, vaikkakin kehityspsykologinen lähestymistapa on tässä 

tutkimuksessa pääasiallisena. 

 

Kaiken kaikkiaan olen tutkimusta tehdessäni saanut huomata löytäneeni itselleni 

mielekkään, vähän tutkitun, ja sekä yksilön että yhteiskunnan kehityksen tasolla 

merkittävän aiheen. Jatkuvasti tutkimustyöni edetessä saan lisävahvistusta käsitykselleni 

aiheen merkityksellisyydestä. Uskon myös pystyväni hyödyntämään omaa spesifiä 

tietämystäni ja osaamistani tutkimuksen aiheesta tulevassa työssäni, jossa toivon 

suuntautuvani ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön tai alan ohjaajaksi vapaan 

sivistystyön kentälle. 

 

Kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn positiivisen vaikutuksen taustalla oleva mekanismi 

näyttäisi perustuvan juuri kirjoittamisen sosiaaliseen aspektiin; kirjoittaessaan yksilö kokee 

tulevansa kuulluksi ja pääsevänsä osalliseksi keskusteluun, eli hän saa kokemuksen 

vuorovaikutuksesta, joka on kaiken ihmisenä olemisen edellytys. Tämän mekanismin 

selvittämisen osalta tutkimusta täytyy kuitenkin laajentaa vielä runsaasti. Toivon voivani 

palata aiheeseen pro gradu-tutkielmassani, erityisesti sen empiirisessä osuudessa. 
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