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Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä, ja masennus 

on yksi yleisin opiskelijoiden mielenterveysongelma. Masennuksesta kuntoutuminen on usein 

haastava elämänvaihe ja kytkeytyy monella tavalla ihmissuhteisiin. Tutkimuksessa selvitettiin 

haastattelututkimuksena kuuden Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijan kokemuksia sosi-

aalisesta tuesta ja kuormituksesta masennuksesta kuntoutumisen aikana. Tutkimuksessa saatiin 

tärkeää tietoa siitä, mitä masennuksesta kuntoutuvan yliopisto-opiskelijan eri sosiaalisissa ver-

kostoissa voidaan huomioida, jotta kuntoutumista voidaan tukea asianmukaisesti. 

 

Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Analyysi eteni siten, että haastatteluista muodostettiin 

pelkistettyjä ilmauksia, jotka voitiin erotella ryhmittäin ammattiapuun, opintoihin, perheeseen, 

ystäviin, parisuhteeseen, vertaisryhmään, Kelaan, muuhun sekä omaan sosiaaliseen tukeen 

muille ihmisille. Ryhmien sisällä pelkistetyt ilmaukset eriteltiin sosiaalisen tuen ja sosiaalisen 

kuormituksen kokemuksiin. Pelkistetyt ilmaukset yhdistettiin ryhmissä alaluokkiin ja yläluok-

kiin tarvittaessa aineiston vaatimalla tavalla. Sosiaaliset ryhmät yhdistävä luokka oli lopulta 

korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen tuen ja kuormituksen kokemukset. 

 

Tutkimuksen luotettavuus on varmistettu perustelemalla tutkimuksessa tehdyt valinnat mahdol-

lisimman läpinäkyvästi. Tutkimushaastatteluissa pyrittiin esittämään kysymykset avoimesti ja 

selkeästi ja edettiin sen mukaan, mitä haastateltava toi esille antamatta tutkijan oletusten tai 

mielipiteiden ohjata haastattelua. Myös analyysivaiheessa varmistettiin, että analyysi vastasi 

aidosti haastattelujen sisältöä. Analyysin kulku on havainnollistettu työssä vaihe vaiheelta. 

Haastattelututkimuksen yleistettävyyttä voidaan arvioida esimerkiksi sen perusteella, vastaa-

vatko tulokset vastaavia arkipäivän tilanteita. Moni masennuksesta kuntoutuva, niin opiskelija 

kuin muussakin roolissa oleva, voi löytää tutkimuksesta monia yhtymäkohtia omaan elämäänsä 

sosiaalisen tuen ja kuormituksen kokemuksiin liittyen. 

Avainsanat: mielenterveysongelmat, masennus, kuntoutus, sosiaalinen tuki, opiskelijat, haas-

tattelututkimus, sisällönanalyysi 
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1 Aluksi 

Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet Suomessa 2000-luvulla. Opiskelijoista 

masentuneiksi ja onnettomiksi itsensä koki jopa 27% korkeakouluopiskelijoiden terveystutki-

mukseen osallistuneista (Kunttu, Pesonen & Saari, 2017), joskin diagnosoitua masennusta on 

huomattavasti vähemmän. Masennuksesta kuntoutuminen on usein haastava elämänvaihe, 

mutta se on mahdollista silloin, kun ihminen ymmärtää oman mahdollisuutensa kuntoutumiseen 

ja on motivoitunut siihen (Romakkaniemi, 2011; Savolainen & Sillanpää, 1999). Masennuk-

sesta kuntoutuminen kytkeytyy monella tavalla sosiaalisiin suhteisiin (Romakkaniemi, 2011) 

ja sosiaalinen tuki onkin hyvin merkittävä osa kuntoutumista. Tässä pro gradu –tutkielmassa 

selvitettiin Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden sosiaalisen tuen ja kuormituksen ko-

kemuksia masennuksesta kuntoutumisen aikana. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena 

ja siihen osallistui kuusi Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijaa. 

Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia.  Tulokset voitiin jakaa ryhmit-

täin ammattiapuun, opintoihin, perheeseen, ystäviin, parisuhteeseen, vertaisryhmään, Kelaan ja 

muuhun. Ryhmien sisällä eroteltiin sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kuormituksen tekijät. Lisäksi 

haastatteluissa erottui masennuksesta kuntoutuvien oma sosiaalinen tuki muille ihmisille. Tu-

lokset voidaan nähdä erityisesti täydennyksenä aiempiin aihetta koskeviin tutkimuksiin. 

Tutkimuksen päätavoite oli saada lisätietoa ja ymmärrystä, millaisia kokemuksia yliopisto-

opiskelijoilla oli sosiaalisesta tuesta ja tässä tutkimuksessa hahmottuneesta sen vastakkaisesta 

puolesta sosiaalisesta kuormituksesta masennuksesta kuntoutumisen aikana. Tutkimustiedon 

avulla voidaan hahmottaa, mitä masennuksesta kuntoutuvan yliopisto-opiskelijan erilaisissa so-

siaalisissa verkostoissa voidaan huomioida, että hän saisi mahdollisimman asianmukaista tu-

kea. Tutkimustieto voi olla myös vertaistukena masennuksesta kuntoutuville. Haastatteluti-

lanne oli hyvä mahdollisuus myös haastateltavalle hahmottaa ja koota omia ajatuksia aiheesta. 

Syy aiheenvalintaan oli myös aiheen ajankohtaisuus. Masennuksesta ja muista mielenterveys-

ongelmista on puhuttu paljon menneinä vuosikymmeninä Suomessa, mutta ne ovat edelleen 

pinnalla oleva puheenaihe. On ollut ilo huomata, että mielenterveysongelmista puhuminen on 

muuttunut avoimemmaksi ja yhä useampi ihminen jakaa oman tarinansa esimerkiksi masen-

nuksestaan vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Avoimuus hälventää ennakkoluuloja ja muuttaa 
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yleistä suhtautumista toivottavasti ymmärtävämmäksi mielenterveysongelmia kohtaan. Ai-

heessa yhdistyy lisäksi minua koko opiskeluajan erityisesti kiinnostanut teema: mielenterveys-

ongelmien suhde sosiaalisiin suhteisiin. 

Opiskelijoiden valtakunnallisen mielen hyvinvointia edistävän yhdistyksen Nyyti ry:n (2016a) 

strategian mukaan on tärkeää muun muassa, että opiskelijoilla on valmiuksia ylläpitää henkistä 

hyvinvointiaan ja elämänhallintaa ja että opiskelijat kokevat opiskeluyhteisössä yhteenkuulu-

vuutta. Strategian mukaan ”Yhteiskunnassa opiskelijoiden hyvä mielenterveys ja sosiaalinen 

osallisuus nähdään tulevaisuuden menestystekijänä” (Nyyti ry, 2016a, s.5). Opiskelijoiden mie-

lenterveyttä koskevaa tieteellistä tutkimusta tarvitaan ja sitä onkin tehty paljon Suomessa ja 

muualla maailmassa. 

Työn kasvatuspsykologinen merkitys on oleellinen. Vaikka mielenterveysongelmat eivät ole 

varsinaisesti kasvatuspsykologian tutkimuskohde, niin sosiaalinen tuki tämän tutkimuksen pää-

teemana on nimenomaan suorastaan ominta kasvatuspsykologiaa. Muun muassa Hannu Soini 

on tiivistänyt kasvatuspsykologian ytimekkäästi näin: ”- - kasvatuspsykologia voidaan määri-

tellä tieteeksi, joka tutkii ihmisen psyykkistä kehitystä ja kasvua sekä kasvun ohjauksen psyko-

logisia ehtoja” (Soini, 2008, s. 358). 

Kasvatuspsykologia on psykologian ja kasvatustieteen välimaastoon sijoittuva tiede. Se on sa-

malla psykologian osa-alue, jonka tutkimuskohteena on kasvatukseen liittyvät teemat psykolo-

gisen teorian ja käytännön osana. Ikäkausista kasvatuspsykologia on kiinnostunut koko ihmisen 

elinajasta. Kasvatuspsykologian kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi persoonallisuus, op-

piminen, ajattelu, vuorovaikutus ja motivaatio. (Lehtinen, Vauras & Lerkkanen, 2016.) Erityi-

sen kiinnostava teoria tämän työn taustalle on Vygotskyn (1978) kulttuurihistoriallinen kehi-

tysteoria. Sen mukaan ihmisen psyykkiset rakenteet rakentuvat sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa. Kasvatuspsykologinen näkökulma ja merkitys tuleekin esille erityisesti yksilön ja sosi-

aalisten suhteiden välisyyden tarkastelussa. Masennuksesta kuntoutuminen tapahtuu vuorovai-

kutuksessa ympäristön kanssa ja ”- - kertomukset masennuksesta kuntoutumisesta sisältävät 

myös kuvauksia siitä, mikä osa ympäristöstä sisältyy heidän kokemusmaailmaansa” (Romak-

kaniemi, 2011, s. 19). 
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Aluksi työssä tarkastellaan masennusta ja pohditaan, mikä masennuksen ja sosiaalisen tuen yh-

teys on toisiinsa, sekä näiden jälkeen käsitellään masennuksesta kuntoutumista. Aihe huomioi-

daan erityisesti opiskelijanäkökulmasta. Teoreettisen osuuden jälkeen tulee tutkimuksen empii-

rinen osuus, jossa on tutkimuksen kuvaus ja tutkimuskysymykset. Tämän jatkoksi kuvataan 

haastattelututkimuksen, kokemuksentutkimuksen ja fenomenologian lähtökohtia. Tämän jäl-

keen kuvataan sisällönanalyysia sekä sitä, miten sitä on sovellettu tässä tutkimuksessa. Työn 

lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä kysymyksiä ja päätteeksi on tutkimuk-

sen kokoava yhteenveto ja pohdinta. 
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2 Mitä masennus on? 

Masennuksen selitysmallit vaihtelevat historiallisesta tilanteesta ja kulttuurista riippuen. Jo an-

tiikin aikana masennukselle oli oma selitysmallinsa. Silloin ajateltiin, että ihmisen tempera-

mentti oli selitettävissä ruumiinnesteillä ja melankolinen temperamentti oli yhdistettävissä mus-

taan kuivaan ja kylmään sappeen. Antiikin ajoista nykyhetkeen on tultu pitkä matka. Välissä 

melankoliaa on pidetty vaikkapa älykkäiden ihmisten ominaisuutena ja selitetty jumalista, noi-

dista tai tähtien liikkeistä lähtevillä syillä. Pikkuhiljaa nykyhetkeen tultaessa nämä selitykset 

ovat jääneet pois ja aiemmat selitykset ovat korvautuneet nykyisillä masennuksen selitysmal-

leilla. Teoreettinen erottelu normaalin suremisen ja patologisen masennuksen välillä kulminoi-

tuu Freudin työhön ja näkemyksiin. Hänen aikanaan alkoivat muotoutua nykypsykiatria ja psy-

koterapia. (Tontti, 2000.) Freud (1917) itse kirjoitti melankoliasta ja murheesta näin: 

”Melankolian sielullisia ominaisuuksia ovat syvän tuskallinen mieliala, ulkomaailman kiinnosta-

vuuden katoaminen, rakastamiskyvyn katoaminen, suorituskyvyn estyminen ja itsetunnon laske-

minen, joka ilmenee itsemoitteina ja itsesyytöksinä ja kärjistyy rangaistuksen odotteluksi. Tätä 

kuvaa pystytään paremmin ymmärtämään paremmin, kun otetaan huomioon, että murheessa il-

menevät samat piirteet yhtä lukuun ottamatta: itsetunnon häiriö jää pois. Muutoin tilat ovat sa-

manlaisia” (m.t., s. 159).   

Masennus-käsite on nykyisin hyvin laaja ja sitä käytetään hieman eri tavoilla riippuen siitä, 

puhutaanko masennuksesta lääketieteen, psykiatrian, psykologian, psykoterapian vai muiden 

terapioiden näkökulmasta. Eri suuntauksissa masennuksen tarkastelutavat vaihtelevat lääketie-

teellis-biologisesta psykologisiin selityksiin. (Enäkoski, 2002; Kampman, Heiskanen, Holi, 

Huttunen & Tuulari, 2017; Tontti, 2000.) Masennuksesta löytyy hyvin paljon kirjallisuutta eri 

näkökulmista tieteellisestä tutkimuksesta itsehoito-oppaisiin. Masennuksesta löytyy laaja kirjo 

tutkimusta sekä Suomessa että ulkomailla. 

Psykiatria on lääketieteen erityisala, joka tutkii ja hoitaa psyykkisiä sairauksia. Suomessa ma-

sennus diagnosoidaan psykiatrisen WHO:n ICD-10-järjestelmän mukaisesti. Psyykkisten sai-

rauksien luokittelussa ICD-luokituksen lisäksi käytetään APA:n (American Psychiatric As-

sosiation) DSM-järjestelmää, mutta se on käytössä Suomessa lähinnä lääketieteellisessä tutki-

muksessa, ei niinkään masennuksen diagnosoinnissa. (Lönnqvist & Lehtonen, 2017.) Tässä 

työssä masennus määritellään ICD-10:n tautiluokituksen mukaisesti, sillä tämän työn haastat-
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telututkimukseen osallistumisen edellytyksenä oli, että haastateltavalla oli taustalla masennus-

diagnoosi. Näkökulmana työssä painottuvat myös masennuksen psykologiset ja sosiaalipsyko-

logiset selitysmallit. 

2.1 Oireet ja esiintyvyys 

Masennuksella voidaan tarkoittaa tunnetilaa, mielialaa tai masennusoireyhtymää. Näistä tunne-

tila on hetkellinen elämän kriisivaiheisiin ja menetyksiin kuuluva tunne. Se menee ohi kohta-

laisen helposti ja keskimäärin tunnetila motivoi ratkaisemaan tunnetta aiheuttavan asian. Ma-

sentunut mieliala on puolestaan tunnevire, jonka kesto voi vaihdella päivistä jopa vuosiin. Var-

sinainen mielenterveyden häiriö on masennusoireyhtymä, jolle on ominaista masennustilat eli 

depressiot. (Isometsä, 2017a; Kampman, Heiskanen, Holi, Huttunen & Tuulari, 2017.) Tässä 

tutkimuksessa masennuksesta puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan masennusoireyhtymää. 

Masennustiloissa on useita eri alaryhmiä: psykoottinen masennus, somaattinen oireyhtymä eli 

melankolinen depressio, epätyypillinen masennustila, synnytyksen jälkeinen masennustila, 

vuodenaikaan liittyvä masennustila sekä krooninen masennustila (Isometsä, 2017). Masennus-

oireyhtymät luokitellaan mielialahäiriöksi kaksisuuntaisten mielialahäiriön lisäksi. Ne voidaan 

diagnosoida lievänä, keskivaikeana tai vaikena. Masennusoireyhtymä voidaan luokitella myös 

pitkäaikaiseksi tai toistuvaksi. Onkin yleistä, että masennus uusiutuu. (Kampman ym., 2017.)     

ICD-10 tautiluokituksen mukaan masennukselle tyypillisiä oireita ovat     

1. masentunut mieliala     

2. kiinnostuksen ja mielihyvän menetys     

3. uupumus, itseluottamuksen tai itsearvostuksen menetys     

4. kohtuuton itsekritiikki tai perusteeton syyllisyyden tunne     

5. toistuvat kuolemaan tai itsetuhoon liittyvät ajatukset tai itsetuhoinen käytös     

6. päättämättömyyden tunne tai keskittymiskyvyn puute     

7. psykomotorinen hidastuminen tai kiihtyneisyys     

8. unihäiriöt, ruokahalun ja painon muutos (Isometsä, 2017a.) 
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Jotta masennus voidaan diagnosoida, täytyy ilmetä neljä edellä mainittua oiretta sekä lisäksi 

kaksi kohdan 1−3 oireista (Isometsä, 2017a). Masennus puhkeaa usein jonkun vaikean elämän-

tilanteen, kuten kriisin, uupumuksen, loukkauksen tai pettymyksen seurauksena. On huomatta-

vaa, että ihminen ei välttämättä itse koe olevansa masentunut, vaikka hänellä voitaisiin diagno-

soida vakavakin masennustila. Tällöin masennus ilmenee esimerkiksi väsymyksenä, ärtymyk-

senä tai ilottomuutena. Masennusta ilmenee tyypillisesti päällekkäin myös muissa mielenter-

veyden sairauksissa, kuten ahdistuneisuushäiriöissä ja psykoottisissa sairauksissa. (Kampman 

ym., 2017.) 

Euroopan maissa masennuksen esiintyvyyden arvioidaan olevan 3–10% tutkimuksesta riip-

puen. Myös Suomessa masennuksen esiintyvyys vaihtelee jonkin verran tutkimuksesta riip-

puen. Tuoreimman suomalaisen Terveys 2011 –tutkimuksen mukaan yli 30-vuotiaista 5,4%:lla 

suomalaisista oli ollut masennusta edeltävän vuoden aikana. Terveys 2000 –tutkimuksessa va-

kavaa masennusta oli kärsinyt viimeisen 12 kuukauden aikana 4,9% yli 30-vuotiaista. Puoles-

taan niin sanotussa TERVA-tutkimuksessa vuodelta 1996 9,3% haastatelluista oli ollut viimei-

sen vuoden aikana masennustila. (Isometsä, 2017b.) Oletettavasti tämä luku on huomattavasti 

suurempi, jos ottaa huomioon, että kaikkia masennuksia ei diagnosoida. Voisi olettaa myös, 

että kaikki masentuneet ihmiset eivät hakeudu masennuksensa takia hoitoon sen takia, että eivät 

joko tunnista masennustaan tai eivät jaksa hakeutua hoitoon. 

Vuonna 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tekemän Korkeakouluopiskelijoiden ter-

veystutkimuksen mukaan psyykkisiä vaikeuksia oli jopa 30%:lla vastanneista. Kyselyyn vas-

tanneista onnettomaksi ja masentuneiksi itsensä koki 27%. Muita psyykkisiä vaikeuksia olivat 

ylirasitus, tehtäviin keskittymisen ongelmat, huolien takia valvominen ja itseluottamuksen 

puute. Kyselyyn vastasi 3114 suomalaista yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevaa 

alle 35-vuotiasta perustutkinto-opiskelijaa. Kysely toteutettiin GHQ 12 –mittarilla, jolla voi-

daan mitata koettua mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. (Kunttu, Pesonen & Saari, 

2017.) 

Viimeisimmän korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan psyykkisiä ongelmia oli 

eniten kauimmin opiskelleilla (Kunttu ym., 2017). Opintojen kesto lisääkin huomattavasti opis-

kelu-uupumusta, mikä puolestaan lisää huomattavasti masennuksen riskiä (Salmela-Aro & 

Read, 2017). Salmela-Aron ja Readin (m.t.) tutkimuksessa selvisi, että suomalaisista korkea-

kouluopiskelijoista 7%:lla on opiskelu-uupumusta. Puolestaan 19% kokee voimakkaita riittä-

mättömyyden tunteita, 30% samanaikaista innostuneisuutta ja stressaantuneisuutta. Samalla on 
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huomioitava asian kääntöpuoli, sillä 44% korkeakouluopiskelijoista on innostuneita opinnois-

taan. 

2.2 Tarvitaanko psyykkisten häiriöiden diagnosointia? 

Mielenterveyshäiriöiden diagnoosit on luotu ennen kaikkea niiden tutkimista ja hoitoa var-

ten.  Mielenterveyshäiriöt eivät ole tavanomaisia arkipäiväisiä tunnereaktioita, vaan ne aiheut-

tavat merkittävää psyykkistä kärsimystä ja toimintakyvyn heikkenemistä. Kriteeristö onkin 

luotu keskeisten oireiden, niiden keston ja kulun sekä häiriön haitan ilmaisemiseen. (Lönnqvist 

& Lehtonen, 2017.)     

Psykiatrinen diagnostiikka ei ole kuitenkaan suinkaan ongelmaton tapa hahmottaa masennusta 

ja muita mielenterveyden ongelmia. Esimerkiksi Hautamäki (2016) tuo esille kaksisuuntaista 

mielialahäiriötä koskevassa tapaustutkimuksessaan mielenterveyshäiriöiden tulkinnanvarai-

suuden. Tulkinnanvaraisuus koskee niin tutkijoiden, lääkäreiden kuin potilaidenkin elämää. 

Tutkijat joutuvat pohtimaan tieteellisen tutkimuksen objektiivisuuden vaatimusta suhteessa tut-

kimuskohteen tulkinnanvaraisuuteen. Lääkäri puolestaan kohtaa työssään haasteen, millä ta-

valla potilaan oireet voidaan tulkita oikein ja millä tavalla voidaan samalla verrata potilaan yk-

silöllisiä oireita väestötason tutkimustietoon. Puolestaan potilaan kohdalla tulkinnanvaraisuus 

tarkoittaa omien oireiden vertailua diagnostisiin kriteereihin ja annetun diagnoosin hyväksy-

mistä. Laajemmassa mittakaavassa voidaan miettiä myös, sopivatko tautiluokitusten, kuten 

DSM-5 kriteerit diagnosoinnissa tuomaan esille riittävästi alueellisten ja kulttuurien välisiä 

eroja masennuksessa. Jos halutaan pystyä tarkastelemaan ja vertailmaan masennusta globaa-

listi, erot tulisikin ottaa nykyistä paremmin huomioon masennusta arvioidessa nykyisillä mitta-

reilla. Erityisesti tämä koskee ei-länsimaisten yhteisöjen huomioimista. (Haroz ym., 2016.)  

Toisaalta voidaan ajatella, että vaikka ihmisen toiminta vaihteleekin eri kulttuurien välillä jon-

kin verran ja vaikkapa masennuksen ilmeneminen saattaa olla hieman erilaista kulttuurista riip-

puen, ilman yhteisesti sovittuja määritelmiä esimerkiksi tutkimustulokset eivät olisi keskenään 

vertailukelpoisia. (Haroz ym., 2016; Kagawa Singer, Dressler, George & The NIH Expert 

Panel, 2016.)  Tehokkaaksi havaittuja tieteellisen tutkimuksen ja myös käytännön menetelmiä 

ja tuloksia voidaan soveltaa eri yhteisöjen välillä samankaltaisissa yhteyksissä. Yhteisten ja 

hyväksi todettujen tutkimustulosten ja käytänteiden avulla terveydenedistämisestä voidaan 
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saada nopeampaa, tehokkaampaa, tarkoituksenmukaisempaa sekä tasapuolisempaa eri väestö-

ryhmien välillä. (Kagawa ym., 2016.) 
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3 Sosiaalisuus ihmiselämän perusta ja sosiaalinen tuki 

Tämän luvun tarkoituksena on selventää, mitä sosiaalisella tuella tarkoitetaan, mikä yhteys sillä 

on hyvinvointiin ja lisäksi, mikä yhteys sosiaalisella tuella ja masennuksella on toisiinsa. Sosi-

aalinen vuorovaikutus on erottamaton osa ihmisen normaalia kehitystä ja ihmismieli kehittyy-

kin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntymästä asti. Ihminen kuuluu koko elinikänsä erilaisiin 

sosio-kulttuurisiin järjestelmiin, kuten perheeseen, parisuhteeseen ja sosiaaliluokkaan. Sosiaa-

lisuutta voidaan hahmottaa yhteisön antamina merkityksenantoina yksilölle ja vastaavasti taas 

yksilön tarpeena peilata itseään muista ihmisistä. (Hari ym., 2015; Hari, 2017; Lahikainen, 

2014.) Ahokas (2013) puhuu ihmisen tarpeesta liittyä muihin ihmisiin. Onnistunut sosiaalinen 

vuorovaikutus liittää meidät yhteiseen todellisuuteen ja johtaa hyvinvointiin ja vastaavasti jos 

sosiaalinen vuorovaikutus hankaloituu tai katkeaa, siitä aiheutuu huomattavaa kärsimystä (Hari 

ym., 2015; Hari, 2017). Voidaan puhua myös sosiaalisesta integraatiosta (social integration), 

jolla tarkoitetaan 1sitä, että kielteisillä sosiaalisilla suhteilla on kielteinen vaikutus yksilön hy-

vinvointiin, kun taas myönteisellä sosiaalisella vuorovaikutuksella on hyviä vaikutuksia hyvin-

vointiin ja terveyteen (Knack, Waldrip & Jensen-Campbell, 2007).    

Sosiaalisella suhteella tai ihmissuhteella tarkoitetaan vähintään kahden ihmisen välistä jatkuvaa 

yhteyttä, jolla on omat erityiset muotonsa. Ihmissuhteet voidaan jaotella esimerkiksi 1) ystä-

vyys- ja tuttavuussuhteisiin, 2) perhe- ja sukulaisuussuhteisiin sekä 3) päivittäisiin välineellisiin 

eli instrumentaalisiin suhteisiin, kuten koulutuksen ja työelämän ihmissuhteisiin. (Ahokas, 

2014.) 

Sosiaalisella tuella tarkoitetaan mielenterveyttä ylläpitäviä vuorovaikutukseen liittyviä sosiaa-

lisia tekijöitä (Isometsä, 2017a). Sosiaalinen tuki voidaan määritellä myös yksilöiden muodos-

tamana verkostona, joka tarjoaa sekä psykologista että aineellista tukea (Cohen, 2004; Knack 

ym., 2007). Tarkemmin eriteltynä sosiaalista tukea ovat ”tunnetason tuki, toisten tarjoama apu, 

palvelut ja tieto sekä tavaroihin ja rahaan liittyvä apu” (Isometsä, 2017a, s.274). Henkilöllä 

täytyy olla vähintään yksi merkityksellinen ihmissuhde, jossa tukea voi saada, jotta voidaan 

puhua sosiaalisesta tuesta (Knack ym., 2007). Sosiaaliseen tukeen sisältyy merkittävänä osana 

se, millä tavalla sosiaalisten suhteiden laatu koetaan ja toisaalta millä tavalla sosiaalisten suh-

teiden verkosto rakentuu ja toimii (Isometsä, 2017). Koettua sosiaalista tukea pidetäänkin ter-

veydentilan kannalta jopa merkittävämpänä kuin sitä, millaista sosiaalista tukea on ollut saata-

villa (Knack ym., 2007).   
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YTHS:n uusimman korkeakouluopiskelijoille tekemän terveyskyselyn mukaan opiskelijoista 

69% koki kuuluvansa opiskeluihin liittyviin ryhmiin. Sen sijaan 22% koki, ettei kuulu mihin-

kään ryhmään. Eroja tässä oli opiskelualasta riippuen, sillä lääketieteellisillä, liikunta-, kasva-

tus-, terveystieteen ja psykologian aloilla koettiin eniten ryhmään kuulumista (78‒89%). Vas-

taava osuus oikeustietelijöistä ja AMK:n yhteiskuntatieteiden opiskelijoista oli noin puolet 

opiskelijoista. Eniten ryhmään kuulumisen tunnetta kokivat alle 25-vuotiaat vastaajat. Ryh-

miksi tässä kyselyssä nimettiin esimerkiksi vuosikurssi, laitos, graduryhmä ja ainejärjestö. 

(Kunttu ym., 2017.)  

Ryhmään kuulumattomuuden tunne näiden tulosten mukaan huomattavan iso, noin viidennes 

opiskelijoista. Olisi tärkeä tutkia jatkossa, mikä opiskelijoiden ryhmään kuulumattomuutta ai-

heuttaa ja miten sitä voitaisiin ehkäistä. Yhtenä syynä voi olla mielenterveysongelmat, joihin 

voi liittyä tavallista useammin ulkopuolisuuden tunnetta. Toisaalta taas yliopisto-opinnoissa ei 

ole välttämättä kiinteitä opiskeluryhmiä ja opiskelu on itsenäistä, mikä voi altistaa yksinäisyy-

delle ja ryhmään kuulumattomuuden tunteelle. Myös ryhmädynamiikka on yksi mahdollinen 

syy siihen, miksi jotkut jäävät ryhmän ulkopuolelle. Olisi kiinnostavaa tietää, kokevatko hen-

kilöt, jotka eivät käytä alkoholia, helpommin ulkopuolisuutta ryhmästä. Monissa opiskelijata-

pahtumissa alkoholilla on iso rooli. Olisikin hyvä varmistaa, että ihmiset, jotka eivät käytä al-

koholia, voisivat osallistua opiskelijatapahtumiin kokematta ulkopuolisuuden tunnetta sen ta-

kia, että eivät käytä alkoholia. 

YTHS:n terveyskyselyn mukaan puolet vastaajista vietti ystävien kanssa aikaa vähintään kaksi 

kertaa viikossa ja vastaavasti miehistä 9% ja naisista 7% tapasi ystäviä kerran kuukaudessa tai 

harvemmin. Luottamuksellista keskustelutukea oli saatavilla 70%:lla miehistä ja 84%:lla nai-

sista. Tutkimuksen mukaan keskustelutukea oli paremmin saatavilla naisilla. Luottamukselli-

seen keskusteluun ei ollut mahdollisuutta 3,5%:lla naisista ja vastaava osuus miehistä oli 10%. 

Yksinäisyyttä koki 4−10% vastanneista. (m.t..) Olisi mielenkiintoista tietää, kenen kanssa opis-

kelijat kävivät luottamuksellista keskustelua. Ovatko henkilöt olleet sukulaisia, ystäviä ja/vai 

esimerkiksi opiskelutovereita? Tätä olisi kiinnostava hahmottaa vaikkapa visuaalisena karttana 

niistä sosiaalisista suhteista, joissa on saatu luottamuksellista keskustelutukea. 

Virtanen (2015) on tutkinut suomalaisten miesten välistä supportiivista viestintää. Tutkimuksen 

mukaan on tärkeää, että miesten välisessä tuessa hyväksytään haavoittuvuuden kokemus. Haa-

voittuvuuden kokemuksen jakaminen miesten välisessä ystävyydessä vahvistaa ystävyyssuh-

detta. Virtanen käyttää käsitteitä kanssaoleminen, vartenoleminen ja peilaaminen kuvatessa 
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miesten välistä tuen antamista toisilleen. Käytännössä tämä tarkoittaa myötätuntoista aktiivista 

kuuntelua, myönteisten tunteiden tuottamista ystävälle, apua kokemusten uudelleen arvioimi-

sessa sekä yhdessä olemista hiljaisuudessa ja rauhassa. Vaikka tutkimukseen osallistuneet hen-

kilöt olivatkin miehiä, Virtanen (m.t.) tuo esille ajatuksen siitä, että sukupuolta ja kulttuuria 

tärkeämpi tekijä supportiivisessa viestintäkäyttäytymisessä on ystävyyssuhteen laatu, ystävän 

yksilölliset piirteet sekä tuen saajan ongelman tyyppi.   

Sosiaalisen tuen puutteesta seuraa usein yksinäisyyttä. Syrjäytymisestä tai syrjään vetäytymi-

sestä sosiaalisista verkostoista voi seurata masennusta ja elämän mielekkyyden heikentymistä. 

Myös kiusaaminen on sosiaalisen tuen vastakkainen puoli ja siihen voi sisältyä sosiaalisesta 

ryhmästä eristämistä. Vaikka kiusaamista ei ilmenisikään, on oleellista, että vuorovaikutuskäy-

tännöt perustuvat oikeudenmukaisuuteen eli siihen, että kohtelu on muita kunnioittavaa ja asi-

allista. (Suoninen, Lahikainen & Pirttilä-Backman, 2014; ks. myös Joorman & Gotlib, 2007.) 

3.1 Masennus ja sosiaalinen tuki 

Isometsän (2017a) mukaan sosiaalinen tuki suojaa masennukselta ja ahdistukselta. Vastaavasti 

sosiaalisen tuen puute voi itsessään johtaa masennukseen. Sosiaalinen tuki alentaa kuollei-

suutta, parantaa sairaanhoidon vaikuttavuutta, johtaa terveellisempiin elämäntapoihin kuten tu-

pakoinnin ja alkoholin käytön välttämiseen sekä vähentää sydänsairauksia (Knack, Waldrip & 

Jensen-Campbell, 2007). Sosiaalisen tuen vaikutukset voidaan mieltää sekä epäsuorina, suojaa-

vina vaikutuksina että suorina vaikutuksina. Epäsuorilla vaikutuksilla tarkoitetaan sitä, että so-

siaalinen verkosto tarjoaa tukensa stressaavassa elämäntilanteessa.  Voidaan puhua myös pus-

kurivaikutuksesta. Suorilla vaikutuksilla taas tarkoitetaan sitä, että sosiaalinen verkosto on it-

sessään merkittävä hyvinvoinnin lähde ja mitä enemmän tukea on saatavilla, sitä parempi hy-

vinvoinnin taso on. (Cohen, 2014; Knack ym., 2007; Suoninen, Lahikainen & Pirttilä-Backman, 

2014.)   

Wangin, Cain, Quianin ja Pengin (2014) tekemässä tutkimuksessa selvisi, että sosiaalinen tuki 

lievensi koettua stressiä ja masennusta. Masennuksessa koettu stressi oli huomattavasti pie-

nempi niillä, joilla oli korkea sosiaalisen tuen taso verrattuna heihin, joilla sosiaalisen tuen taso 

oli matala. Lee, Maria, Estanislao ja Rodriguez (2013) puolestaan tekivät Filippiineillä 2436 

yliopisto-opiskelijalle kyselytutkimuksen, jossa tutkittiin masennuksen riskitekijöitä. Tutki-
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muksessa selvisi, että masennusriski oli suurempi niillä opiskelijoilla, jotka olivat tyytymättö-

miä läheisyyden tasoon vanhempiensa ja vertaisryhmien kanssa. Lisäksi masennukselle altisti-

vat elämäntapa ja taloudellinen tilanne. Filippiiniläistä tutkimusta ei voida suoraan arvioida 

suoraan Suomen kontekstissa kulttuurierojen takia, mutta on oletettavaa, että myös Suomessa 

vastaava tutkimus tuottaisi samansuuntaisia tuloksia.   

Masennus aiheuttaa usein haittaa sosiaalisiin suhteisiin. Suomessa Enäkoski (2002) toteutti 

haastattelututkimuksen 20:lle Kuopiossa ja niin sanotulla Äänenseudulla asuvalle aikuiselle 

masennuksen kokemuksesta ja masennuslääkkeiden käytöstä. Haastatteluissa tuli esille, että 

sosiaaliset suhteet olivat kapeutuneet masennuksen aikana. Tämä ilmeni esimerkiksi muiden 

ihmisten välttelynä ja kyvyttömyytenä kohdata toinen aidon kiinnostuneesti. Masentunut ihmi-

nen vetäytyi ympäristöstään ja ympäristö koettiin aiempaa vieraampana ja pelottavampana. 

Osallistuminen elämään muuttui vähäisemmäksi masennuksen ja ihmissuhteiden vähäisyyden 

seurauksena. (m.t., 2002, s. 151−153.)    

Yleisesti tiedetään, että masennus vääristää kasvojen ilmeiden havainnointia siten, että neutraa-

lit kasvot tulkitaan useammin surullisiksi. Tämä on yksi näkökulma siihen, miksi sosiaalinen 

vuorovaikutus häiriintyy masennuksen aikana. Suomessa on tutkittu vasta kasvojen automaat-

tista havainnointia masennuksessa. Selvisi, että tutkittavilla, joilla oli masennusoireita, aivo-

vasteet olivat suurempia surullisiin kuin neutraaleihin kasvoihin. Kontrolliryhmällä tätä ei ha-

vaittu. (Xu ym., 2018.)   

Kaiken kaikkiaan sosiaalinen tuki suojaa merkittävästi masennukselta. Sosiaalisen tuen vaiku-

tukset voivat olla niin sanotusti puskuroivia eli sosiaalista tukea on saatavilla stressaavissa elä-

mäntilanteissa tai suoria, eli mitä enemmän sosiaalista tukea on saatavilla, sitä parempi ihmisen 

hyvinvoinnin taso on. Masennus aiheuttaa monia hankaluuksia sosiaalisiin suhteisiin ja masen-

nusoireiden takia ihmissuhteista vetäydytään helpommin. Masentunut ihminen tulkitsee neut-

raalit kasvot usein surullisempana kuin ilman masennusta oleva, mikä voi olla yksi syy vuoro-

vaikutuksen häiriintymiseen masennuksen aikana. 
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4 Masennuksen hoito ja kuntoutuminen 

Tämän luvun tarkoituksena on hahmottaa, mitä masennuksen kuntoutumisen tavoitteet ovat, 

mitä hoitomuotoja masennuksessa käytetään yleisesti ja millä tavalla opiskelijoiden masennuk-

senhoito yleensä etenee YTHS:llä eli Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöllä. Masennuksen ja 

sen vaatiman hoidon arvioivat aina terveydenhuollon ammattilaiset. Varhainen puuttuminen 

masennusoireisiin on tärkeää, sillä masennus pitkittyy ilman hoitoa. Vastaavasti mitä nopeam-

min hoitoon hakeutuu ja mitä nopeammin hoitoa saa, sitä parempi ennuste myös masennusoi-

reiden paranemisella on. (Kampman ym., 2017.)  

Masentuneelle on tärkeää saada tukea silloin, kun hän kokee tarvitsevansa sitä (Enäkoski, 

2002). Suomessa on viime aikoina eri yhteyksissä käyty paljon keskustelua siitä, että hoitoon 

pääsy masennuksen ja muihin mielenterveysongelmien kanssa on tarpeettoman vaikeaa. Jonot 

saattavat olla pitkiä ja vaikkapa Kelan lomakkeiden täyttäminen psykoterapiaa hakiessa voi 

tuntua masentuneesta ylivoimaiselta. Hoidon pääsyn pitäisikin olla nykyistä nopeampaa ja hoi-

don hakeminen pitäisi tehdä huomattavasti vaivattomammaksi ottaen huomioon, että masen-

nuksen akuuttivaiheessa oleva ei jaksa välttämättä hoitaa arjen asioita, kuten hoitoon hakeutu-

mista ja esimerkiksi Kelan psykoterapiakorvauksen hakemiseen vaadittavaa paperityötä. 

Kuntoutumisella tarkoitetaan yleisesti ihmisen toimintamahdollisuuksien lisääntymistä ja lisää-

mistä. Tavoitteena kuntoutumisessa on mahdollisimman saumaton yhteys toimintaedellytysten 

ja –tarpeiden sekä toimintaympäristön välillä. Kuntoutumisessa pyritään siihen, että toiminta-

kyky, hyvinvointi ja elämänhallinta olisivat mahdollisimman hyvät. (Kettunen, Kähäri-Wiik, 

Vuori-Kemilä & Ihalainen, 2006.) Uudelleen orientoituminen elämään masennuksesta vaatii 

usein muutoksia aiempaan elämään verrattuna. Masennuksesta kuntoutumisessa tavoitteena on 

erityisesti se, että masentunut etenee omassa toipumisessaan, pystyy hahmottamaan asioita uu-

della tavalla sekä pystyy tekemään omia arvoja ja elämää koskevia muutoksia. On tärkeää, että 

masentunut saa toipumisen aikana myönteisiä tunnekokemuksia, kokee tulevansa hyväksytyksi 

ja rakastetuksi, pystyy näkemään itsensä ja muut myönteisessä valossa ja pystyy pikkuhiljaa 

solmimaan tasapainoisia ihmissuhteita. (Kiikkala, 2017.) Masennuksen aikana voidaan kokea 

eristäytymistä muista ihmisistä ja toiminnasta, mutta kuntoutumisen alkaessa jaksetaan kiinnit-

tää enemmän huomiota itsen ulkopuolelle muihin ihmisiin (Savolainen & Sillanpää, 1999).   
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Masennuksen hoidossa tyypillisimmät hoitomuodot ovat lääkehoito, psykoterapiat, aivojen 

sähköhoito sekä TMS (transkraniaalinen magneettistimulaatio). Hoitomuodoksi lievissä ma-

sennustapauksissa riittää usein psykoterapia, mutta usein paras vaikuttavuus keskivaikeissa ja 

vaikeissa masennustapauksissa saadaan yhdistelemällä erilaisia hoitomuotoja, useimmiten lää-

kitystä ja psykoterapiaa. Hoidon aluksi kartoitetaan potilaan elämäntilanne ja psykososiaalinen 

tuki. On tärkeää, että hoidossa potilaan kanssa vuorovaikutussuhde on toimiva. On tärkeää 

myös, että henkilö sitoutuu hoitoon ja että hoidon tuloksellisuutta seurataan. (Isometsä, 

2017b.)        

Masennuksen hoito voidaan jakaa akuuttihoitoon, jatkohoitoon ja ylläpitohoitoon. Akuuttihoi-

dossa pyritään hoitamaan akuuttivaiheen masennus, jatkohoidossa ehkäisemään masennuksen 

uusiutuminen ja ylläpitohoidossa ehkäisemään toistuvan masennuksen uudelleen puhkeaminen. 

Suurin osa hoidosta tapahtuu perusterveydenhuollossa ja pienessä osassa erikoislääkäritasoi-

sessa hoidossa. On tärkeää, että hoitava henkilökunta on ammattitaitoista ja masennus pystytään 

tunnistamaan ja diagnosoimaan sekä hoidolle on aika- ja henkilöresursseja. (m.t..)        

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Oulussa tarjoaa opiskelijoiden mielenterveysongel-

missa kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa. Kiireellisissä tapauksissa hoitoa on mahdollista saada 

1−7 vuorokauden sisällä. Sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa on 1−5 kerran neu-

vonta- ja hoidontarpeenarviointikerrat. Jos jatkohoitoa tarvitaan, ohjataan psykiatriseen tutki-

mukseen yleislääkärin tai psykiatrin vastaanotolle, jossa tehdään diagnostinen arvio, arvioidaan 

yksityiskohtaisemmin tarpeenmukainen hoito ja tehdään hoitosuunnitelma. Yleensä hoito on 

yksilö- tai ryhmäpsykoterapiaa ja/tai lääkehoitoa. YTHS järjestää kriisiterapiaa ja joitakin ly-

hytpsykoterapioita. Yleisesti opiskelija ohjataan kuitenkin Kelan tukemaan psykoterapiakun-

toutukseen. (YTHS, 2018.) 

4.1 Kuntoutumista edistävät ja hidastavat sosiaaliset tekijät 

Masennuksesta kuntoutuminen ei luonnollisesti ole yhdessä yössä tapahtuva käänne, vaan usein 

hidas ja pitkä ajanjakso. Masennukseen sairastuminen ja siitä kuntoutuminen ovatkin usein jopa 

vuosikausien mittaisia prosesseja, joihin linkittyvät läheisesti elämäntilanteisiin liittyvät sekä 

ympäristöön liittyvät tekijät. Masennuksesta kuntoutuminen on mahdollista silloin, kun ihmi-

nen itse ymmärtää mahdollisuuden kuntoutumiseen ja ymmärtää oman motivaationsa merki-

tyksen kuntoutumisessa. (Romakkaniemi, 2011; Savolainen & Sillanpää, 1999.)   Sosiaalisen 
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tuen merkitys on oleellinen osa masennuksesta kuntoutumista. Romakkaniemi on kiteyttänyt 

asian hyvin osuvasti: 

”Kuntoutuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisen ja ympäristön kanssa. Kertomuk-

set kuntoutumisesta kuvaavat samalla niitä sosiaalisia ympäristöjä, joissa ihmiset elävät. Ne ker-

tovat niistä ihmisistä, joilla on ollut merkitystä kuntoutumisen prosessissa sekä niistä sosiaalisista 

rooleista, joista he ovat pyrkineet selviytymään sairaudestaan huolimatta. Yhteiskunnalliset ra-

kenteet realisoituvat arjessa ja näin ollen kertomukset masennuksesta kuntoutumisesta sisältävät 

myös kuvauksia siitä, mikä osa ympäristöstä sisältyy heidän kokemusmaailmaansa” (Romakka-

niemi, 2011, s. 19). 

Seuraavissa alaluvuissa pohditaan, millä tavalla sosiaalinen tuki hyödyttää masennuksesta kun-

toutuvaa kuntoutumisen aikana ja vastaavasti, mitä kielteisiä piirteitä sosiaaliseen tukeen voi 

liittyä. Tekstissä huomioidaan erityisesti ammattiapu, vertaistuki, läheiset ihmiset, kuten perhe 

ja ystävät sekä opiskeluyhteisö, sillä nämä ovat yleisimpiä sosiaalisia verkostoja, jotka ovat osa 

masennuksesta kuntoutuvan yliopisto-opiskelijan arkipäivän elämää (ks. esim. Ahokas, 2014). 

4.1.1 Ammattiapu ja vertaistuki 

Savolainen ja Sillanpää (1999) selvittivät haastattelututkimuksen avulla 16 henkilön masen-

nuksesta ja masennuksesta kuntoutumisen kokemuksia. Tutkimuksen mukaan kuntoutumispro-

sessia edistäneitä tekijöitä olivat oma motivaatio, ammattiauttajan apu, läheisten ihmisten tuki 

ja työhön tai eläkkeeseen liittyvät kysymykset, kuten se, jäädäkö työhön vai jäädäkö pois työstä. 

Samalla tavalla myös opiskelija käy varmasti usein pohdintaa siitä, jaksaako jatkaa opintojaan 

vai olisiko parempi pitää opinnoista taukoa. Selviytymisstrategioita voidaan vahvistaa ammat-

tiavun tuella. Kuntoutumisen aikana erityisesti ammattiavun tarjoama keskusteluapu on usein 

hyvin merkittävä toipumista edistävä tekijä. Esimerkiksi psykiatrin tai psykologin kanssa kes-

kustelu auttaa lisäämään itseluottamusta, itseymmärrystä ja voimavaroja. (Enäkoski, 2002.) 

Savolaisen ja Sillanpään (1999) haastattelututkimuksen mukaan ammattiavussa tärkeä tekijä oli 

erityisesti puhuminen. Se auttoi pahan olon purkamisessa ja sitä kautta sai uusia ajatuksia ja 

oivalluksia. Hoitavalta henkilöltä oltiin odotettu aluksi suoria neuvoja ja mielipiteitä, mutta hoi-

don edetessä omien ongelmien ratkaiseminen itse korostui. Ammattiavussa oli tärkeää myös se, 

että oli joku, jolle puhua. Myös hoitavan henkilön luotettavuus, ymmärtämys, empaattisuus ja 

pysähtyminen kuuntelemaan kokemuksia olivat tärkeitä ominaisuuksia. Lisäksi hoitosuhteen 
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pysyvyys nimettiin tärkeänä asiana. Ammattiapuun voidaan hakeutua Enäkosken (2002) mu-

kaan ystävän tai perheen rohkaisemana ja tukemana.     

Terapeutti voi olla hyvin merkityksellinen masennuksesta kuntoutumisen ja muutoksen aikana. 

Vuorovaikutus terapeutin kanssa ja usein jo tieto terapeutin olemassa olosta helpottavat masen-

nusoireita (Valkonen, 2007). Terapiassa tavoitteena on lisätä valmiutta tunnistaa ja kohdata 

tunteita sekä kehittää symbolisaatio- ja reflektiokykyä sekä tätä kautta vahvistaa toimintakykyä 

ja lievittää ongelmia. Erityisesti psykodynaamisiin terapioihin sisältyy ajatus siitä, että vääris-

tynyt tai pysähtynyt psyykkinen kehitys käynnistyy terapiassa uudelleen. (Lindberg, Stenius & 

Salo, 2015, 12; Tähkä, 2001.) Psykoterapiamuotoja ja suuntauksia on lukuisia, mutta hoidon 

tuloksellisuuden kannalta suuntauksien välillä ei ole todettu suuria eroja (Lindberg, Stenius & 

Salo, 2015). Terapialla on usein myönteinen vaikutus sosiaalisiin suhteisiin ja toimintaan. Omat 

ajattelutavat muuttuvat ja terapiasta saadaan uusia ideoita, mikä heijastaa myönteisellä tavalla 

sosiaalisten suhteiden laatuun. Lisäksi terapia vahvistaa aktiivista toimijuutta. Terapian toivot-

tuna vaikutuksena on nimetty myös todellisen minuuden löytyminen. Terapiasuhteeseen voi 

liittyä haasteitakin, kuten yhteistyön ongelmat, terapian lyhyt kesto, terapian liiallinen positii-

visuus tai liiallinen sosiaalinen, taloudellinen tai emotionaalinen kuormittavuus. (Valkonen, 

2007.)     

Myös muilla mielenterveyskuntoutujilla on usein tärkeä merkitys masennuksesta kuntoutumi-

sessa. Kokemusten jakaminen, hoidoista keskusteleminen ilman häpeää, ymmärretyksi tulemi-

nen ja omana itsenä oleminen heikkonakin on mukaan tärkeää vertaisten eli samankaltaisessa 

tilanteessa olevien kanssa. (Kiviniemi, 2008a; Enäkoski, 2002; Savolainen & Sillanpää, 1999.) 

Masennuksen vertaistukiryhmät ovat Suomessa nykyisin aiempaa järjestäytyneempiä ja niitä 

järjestävät esimerkiksi erilaiset yhdistykset (Kiikkala, 2017, s. 163‒164).   

Suomessa on saatavilla useita palveluita, jotka tarjoavat tukea mielenterveyteen liittyvissä haas-

teissa ja mielen hyvinvoinnin tukemisessa. Erityisesti opiskelijoiden hyvinvointiin on paneutu-

nut Nyyti ry. Lisäksi Suomen Mielenterveysseura ja Mielenterveyden keskusliitto, Nuorten 

Kriisipiste ja Suomen Punainen Risti tarjoavat tietoa, vertaistuki- ja ryhmätoimintaa, kuntou-

tuskursseja, kriisipalveluita ja kuntoutusneuvontaa. Netissä toimivia mielenterveyteen liittyviä 

sivustoja ovat esimerkiksi Mielenterveystalo ja Tukinet. (Nyyti ry, 2016b.) 
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4.1.2 Perhe ja ystävät 

Läheisten ihmisten merkitys on oleellinen masennuksesta kuntoutumisessa. Läheisimmät ihmi-

set ovat useimmiten perhe ja ystävät, joten tässä luvussa kuvataan enimmäkseen näiden merki-

tystä kuntoutumisen aikana. Läheinen voi olla toki myös vaikkapa kummi tai joku muu tärkeä 

henkilö.   

Masennukseen sairastuminen koskettaa usein voimakkaasti masentuneen lähipiiriä ja perhettä. 

Läheisten ihmisten riski sairastua masennukseen kasvaa huomattavasti. Masennus aiheuttaa lä-

hipiirille usein psyykkistä kuormittavuutta, varsinkin silloin, kun jos masentuneen ihmisen huo-

lenpitoon on sitoutunut tai jos täytyy valvoa esimerkiksi itsemurhavaarassa olevaa. (Mänikkö, 

Koponen & Jähi, 2017.) Toisaalta läheiset voivat antaa elämälle merkityksen masennuksen ai-

kana.   

On tärkeää, että masennus diagnosoidaan ja että masentunut pääsee tarvittavan hoidon piiriin. 

Masennusdiagnoosi voi herättää ristiriitaisia tunteita ja häpeää, mutta voi olla tärkeä käänne-

kohta sairauden saadessa nimen. On tärkeää, että läheiset saavat tietoa masennuksesta, sen hoi-

dosta ja saatavissa olevista terveydenhuollon avusta ymmärtääkseen sairautta paremmin. Myös 

läheiset tarvitsevat tietoa, apua ja tukea omien voimavarojensa tueksi. (Männikkö, Koponen & 

Jähi, 2017.) Toisaalta ei pidä ajatella, että masentunut ihminen olisi vain voimavaroja kuluttava 

riippakivi. Masentunut voi olla hyvin myös itse tuen antaja ja masennuksesta kuntoutuminen 

voidaan mieltää yhdessä selviytymisenä (Enäkoski, 2002). Nykyisin psykiatrisen hoidon haas-

teena on, että perhettä ja muuta sosiaalista verkostoa ei painoteta automaattisena osana tuki-

muotoja, vaan hoito on pitkälle yksilökeskeistä. Jatkossa sosiaalista verkostoa voitaisiinkin 

huomioida enemmän ja erityisesti sisarussuhteita voitaisiin vahvistaa osana tukimuotoja. (Ki-

viniemi 2008a, 2008b.)   

Ystävien kanssa keskusteleminen ja yhdessä toimiminen ovat tärkeitä tekijöitä selviytymisessä 

(Enäkoski, 2002). Kiviniemen (2008b) mukaan myös puolison tuki voi olla elintärkeää. Puoli-

son lisäksi myös parisuhde on monille masennuksesta kuntoutuvalle hyvin tärkeä sosiaalisen 

tuen lähde. Savolaisen ja Sillanpään (1999) tutkimuksen mukaan läheisten ihmisten tukeen si-

sältyi myös lapset, joiden olemassa olon takia masentuneet ajattelivat, että heidän täytyy selvitä 

ja yrittää. Lasten merkitys voi olla myös se, että he ilmaisevat välittämisensä. Joskus taas lapset 

voivat jäädä etäisiksi esimerkiksi eron myötä (Kiviniemi, 2008a). Vaikka lapset voivat tiettyyn 

pisteeseen asti osoittaa välittämistään, pitäisi erityisesti lasten kohdalla olla huolellinen siitä, 
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että he eivät joutuisi kantamaan vastuuta vanhemman masennuksesta kuntoutumisesta. Liialli-

nen vastuunotto omasta vanhemmasta voi haitata lapsen normaalia kehitystä. Vanhemman on 

hyvä saada asianmukaista hoitoa ja vastuun hoidosta ottavat terveydenhuollon ammattilaiset. 

Sisarussuhteissa tukevia asioita psykiatrisen hoidon aikana ovat sisarusten tuttuus ja sisarusten 

välinen luottamus. Sisarukset voivat rohkaista eteenpäin vaikeuksissa, olla tukena hankalissa 

hetkissä ja luoda toivoa tulevaisuuteen. Jos masennuksesta on seurannut eristäytyneisyyttä so-

siaalisissa suhteissa, sisarukset voivat olla kaverina osallistumaan kodin ulkopuoliseen elä-

mään. Haasteena sisaruussuhteessa voivat olla sisarusten välinen kateus tai sisarussuhteiden 

toimimattomuus, jolloin tukea heiltä ei ole välttämättä saatavilla. (Kiviniemi 2008a, 2008b.)   

Varjopuolena vanhempien tuessa on vanhempien puolelta tuleva psyykkisen sairauden kieltä-

minen tai salailu. Vanhemmat eivät toisaalta aina tiedä lapsensa asioita, jolloin heidän on vaikea 

tarjota apuaan. (Kiviniemi, 2008a.) Puolestaan vanhempien tarjoama tuki psykiatrisen hoidon 

aikana on Kiviniemen (m.t.) mukaan ohjaamista, aktivoimista, turvan antamista ja arkiasioiden 

huolehtimista. Isovanhempien tuki on välittämistä ja menneistä ajoista puhumista. Ylipäätään 

tärkeä kokemus psykiatrisen hoidon aikana mukaan oli perheeseen ja sukuun kuuluminen.   

Samoin kuin lasten suojelemisen kohdalla, myöskään muiden läheisten ihmisten ei pitäisi jou-

tua ottamaan vastuuta läheisensä masennuksesta oman jaksamisensa kustannuksella. Toisaalta 

masennuksesta kuntoutuva voi kokea myös yksinäisyyttä ja läheisyyttä ja tukea ei ole välttä-

mättä saatavilla riittävästi. Myös konfliktit perheessä ja työpaikalla ovat mahdollisia ja voivat 

varjostavaa masennuksesta kuntoutumista. (Enäkoski, 2002, s. 165.) Sama voi koskea myös 

ystävyyssuhteita. Masennuksesta kuntoutumisen aikana suhteet voivat lähentyä jakaessa haas-

tavia kokemuksia, mutta on mahdollista, että esimerkiksi ystävän oma jaksaminen on esteenä 

ihmissuhteen jatkamiselle tai vaikkapa masennuksesta kuntoutuvaa ei osata kohdata, jos se he-

rättää ristiriitaisia tunteita.   

Ihmissuhteisiin yleisesti, niin kuin masennuksesta kuntoutumisenkin aikana vaikuttaa varmasti 

se, millaiset välit läheisiin on lähtökohtaisesti: ovatko ne läheiset, välittävät ja lämpimät vai 

etäiset ja sellaiset, joissa asioita ei jaeta eikä asioista puhuta paljon ääneen. Mahdollisimman 

avoin kommunikaatio eri yhteyksissä auttaa ratkaisemaan ja selventämään monia haastavia het-

kiä ja se lähentää ihmissuhteita. Joidenkin ihmisten kohdalla välit esimerkiksi perheenjäseniin 

eivät ole alun perinkään olleet läheiset, jolloin avun hakeminen ja saaminen muualta, vaikkapa 

ammattihenkilökunnalta tai ystäviltä, on luontevampaa. 
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4.1.3 Opiskeluyhteisö 

Opiskelun merkitys on usein aktiivisen yhteiskunnan jäsenenä pysyminen psykiatrisen hoidon 

aikana. Opiskeluelämä antaa mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin sekä avaa usein polun 

itsenäiseen elämään (Kiviniemi, 2008a). Opiskeluryhmien lisäksi esimerkiksi Oulun yliopis-

tolla on paljon erilaisia harrastus- ja ainejärjestöjä sekä monia tapahtumia, jotka ovat hyviä 

väyliä kohdata ihmisiä ja olla osana opiskeluelämää. Toisaalta masennus voi johtaa varovai-

suuteen ja etäisyyteen suhteessa opiskelukavereihin (m.t.). Masennuksesta kuntoutuvan voi olla 

vaikea osallistua toimintaan, jos oma jaksaminen on koetuksella tai vaikkapa kokee helposti 

ulkopuolisuutta.  Erityisesti yliopisto-opiskelussa haasteena on useilla koulutusaloilla opetus-

ryhmien hajanaisuus, kun opiskelijat opiskelevat eri tahdissa, eivätkä ole automaattisesti kiinteä 

ryhmä. Mielenterveyskuntoutujalle voisikin olla hyödyksi, että ympärillä on vakiintunut opis-

keluporukka, sillä rutiinit tuovat selkeyttä arkeen ja auttavat jaksamaan.   

Miten opiskelumaailmassa voitaisiin huomioida masennuksesta kuntoutuva opiskelija? Veivo 

(2011) tuo esille asioita, joita masentuneen nuoren kohtaamisessa voidaan huomioida masen-

tunut nuori opiskelija. Teoksessa puhutaan 15–18-vuotiaista nuorista. Kirjassa on kuitenkin 

paljon sellaista tietoa, mitä voidaan mielestäni hyvin soveltaa myös yliopisto-opiskelussa. 

Veivoa (m.t.) mukaillen yliopistomaailmassa opiskelijan ja henkilökunnan välillä on tärkeää, 

että ilmapiiri olisi avoin, kohtaava ja välittävä. Opettajat, ohjaajat ja muu yliopiston henkilö-

kunta voivat olla rinnallakulkijoita ja tarjota tukea ja ohjausta sekä kannustaa opinnoissa. Yli-

opiston henkilökunnalta ei luonnollisesti voida vaatia terapeutin roolia. Opettajien ja muun yli-

opistohenkilökunnan oikeus on saada työnohjausta sekä kollegoiden kanssa käydyt keskustelut 

ovat tärkeitä omien ajatusten ja tunteiden jäsentämiseen eri tilanteissa.    

Opiskeluyhteisössä tarvitaan tietoa ja sovittuja toimintamalleja, miten tunnistaa opiskelijan ma-

sennus ja millä tavalla opiskelijaa voidaan ohjata ja tukea näissä tilanteissa. Opiskelun jatka-

mista on hyvä tukea opiskelijan ehdoilla ja myös opiskeluun palaamisessa sairausloman jälkeen 

tarvitaan ohjauksellisia keinoja. Opiskelija voi miettiä paljon opiskelukavereiden suhtautumista 

itseen masennuksena takia, joten olisi tärkeää, että hän ei jää yksin tällaisissa tilanteissa. Hen-

kilökunnan lisäksi opiskelukavereilta voi saada tukea tällaisiin haasteisiin vaikkapa järjestetyn 

vertaistuen muodossa. (Kiviniemi, 2008b.) Oulun yliopistolla on myös opintopsykologi ja yli-

opistopastori, joiden puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa. Jokaiselle opiskelijalle on nimetty 
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myös omaopettaja, jonka puoleen voi kääntyä opiskelun solmukohdissa. (Oulun yliopisto 

2018a, 2018b, 2018c.) 

On tärkeää, että yliopistomaailmassa kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota opiskelijoiden 

mielenterveyteen ja tähän olisi myös resursseja. Vaikka opiskelijoiden psykiatrisesta hoidosta 

vastaakin opiskelijaterveydenhuolto, yliopisto voi olla tärkeä osallinen opiskelijan hyvinvoin-

nin tukemisessa. Nyyti ry:n strategiassa on mainittu yhdistyksen toiminnan päämäärät, jotka 

voisivat olla visiona myös laajemmassa mittakaavassa, sillä niissä on osuttu mielestäni niin 

naulan kantaan opiskelijoiden mielen hyvinvoinnista ja opiskeluyhteisöön kuulumisesta sekä 

näiden hyvistä seurauksista:   

”Opiskelijoiden tietoisuus ja valmiudet oman henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan ylläpi-

tämiseen ja edistämiseen kasvavat, ja elämänhallintaan liittyvät vaikeudet vähenevät.   

Opiskeluyhteisöt tukevat kaikkien yhteenkuuluvuutta vahvistamalla sellaisia vertaisuuden käy-

täntöjä ja kulttuuria, jossa välitetään toisista, ja joissa ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden koke-

mukset vähenevät.   

Yhteiskunnassa opiskelijoiden hyvä mielenterveys ja sosiaalinen osallisuus nähdään keskeisenä 

tulevaisuuden menestystekijänä ja mielenterveysasioihin liittyvät ennakkoluulot vähenevät” 

(Nyyti ry, 2016a). 
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5 Tutkimuskysymykset ja ennakko-oletukset 

Tutkimuskysymyksenä olivat: 

1. Millaisia kokemuksia yliopisto-opiskelijoilla on sosiaalisesta tuesta masennuksesta kuntou-

tumisen aikana? 

2. Millaisia kokemuksia yliopisto-opiskelijoilla on sosiaalisesta kuormituksesta masennuk-

sesta kuntoutumisen aikana? 

Ennakko-oletuksena oli, että haastatteluissa tulee esille jollakin tavalla sosiaaliset ryhmät, joi-

den perusteella vastaukset voisi luokitella. Oli odotettavissa, että vastauksissa tulee esille ku-

vauksia yksinäisyydestä ja syrjässä olemisesta, jotka toisaalta ovat muuttuneet masennuksesta 

kuntoutumisen aikana aktiiviseksi toimijuudeksi niin lähi- kuin laajemmissakin yhteisöissä. 

Haastateltavien osasi odottaa kertovan sellaisista tilanteista, joissa he ovat kokeneet ymmärtä-

mätöntä suhtautumista masennukseensa. Ennakko-oletuksena oli myös, että osa ihmisistä on 

jäänyt pois omasta sosiaalisesta piiristä, sillä usein masennuksesta kuntoutumisen edetessä ak-

tiivisuus, vastavuoroisuus ja rohkeus lisääntyvät sosiaalisissa suhteissa. Jos masennuksen ai-

kana on esimerkiksi elänyt haitallisissa ihmissuhteissa, itsearvostuksen kasvaessa uskalletaan 

vaatia muilta ihmisiltä hyvää kohtelua ja yleensäkin vaatia hyvinvointia tukevaa seuraa. Tämä 

voi johtaa pois huonoiksi koetuista ihmissuhteista. 

Toisaalta oletuksena oli, että haastateltavat kuvaavat kuntoutumisen edetessä tapahtuneen 

myönteisiä muutoksia ihmissuhteissa. Oletuksena oli myös, että masennuksesta kuntoutuneiden 

elämässä on ollut ratkaisevia henkilöitä ja tilanteita, joiden tuella kuntoutumisen aikana on eri-

tyisesti jaksanut. Myös ammattiavun korostuminen oli odotettavissa tuloksista. 

Tutkimus on ennen kaikkea aiempia tutkimuksia täydentävä. Yliopisto-opiskelijoiden sosiaali-

sen tuen kokemuksia ja masennusta koskevaa tutkimusta on tehty melko paljon maailmalla ja 

ainakin jonkin verran Suomessa. Puolestaan tutkimusta, jossa tutkittaisiin haastattelututkimuk-

sena sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kuormituksen tekijöitä masennuksesta kuntoutumisen ai-

kana, ei ainakaan tullut vastaan. 
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6 Tutkimuksen kuvaus 

Tutkimus toteutettiin kuudelle Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijalle haastattelututki-

muksena. Haastattelukutsu (Liite 1) lähetettiin kaikille Oulun yliopiston perustutkinto-opiske-

lijoille sähköpostitse students-listan kautta ja lisäksi haastattelukutsuja oli paperiversiona (Liite 

2) yliopiston ilmoitustauluilla ja YTHS:n ilmoitustauluilla. Laitoin ilmoituksen myös Faceboo-

kin Humanistien ja kasvatustietelijöiden graduryhmään. Aluksi huolestutti, ilmoittautuuko tut-

kimukseen ketään, mutta huoli osoittautui turhaksi, sillä viimeistään sähköpostikutsun kautta 

haastateltavat olivat koossa jo sähköpostikutsun lähettämistä seuraavana päivänä. Uskon, että 

tässä tapauksessa haastattelukutsu sähköpostitse oli tehokkain tapa saada haastateltavat ko-

koon.   

Haastateltavat valittiin tutkimukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennen haastatteluja tein yh-

den testihaastattelun ja tämän jälkeen varsinaiset tutkimushaastattelut. Viisi tutkimushaastatte-

lua toteutettiin Oulun yliopiston tiedekirjasto Pegasuksen ryhmätyötiloissa ja yksi tehtiin haas-

tateltavan toiveesta puhelinhaastatteluna, sillä hän asui eri paikkakunnalla.   

Haastatteluun osallistumisen edellytyksenä oli, että tutkittavalla oli ollut masennusdiagnoosi ja 

hän oli kokenut kuntoutuneensa masennuksesta. Tämä valinta tehtiin siksi, että se rajasi haas-

tateltavien joukon. Tutkimus olisi voitu ihan yhtä hyvin tehdä myös sellaisille henkilöille, joilla 

ei olisi ollut masennusdiagnoosia. Olisikin tärkeää, että myös tällaisten henkilöiden kokemuk-

sia tutkittaisiin. Haastateltavien rajaaminen jo kuntoutuneisiin johtui tässä työssä siitä, että ma-

sennuksen ollessa paremmalla puolella tutkimuksen tekeminen ei ole niin arkaluontoista, kuin 

se olisi ehkä ollut, jos oltaisiin haastateltu vaikkapa tällä hetkellä masentuneita. Yksi haastatel-

tava tosin kertoi olevansa vielä masentunut tarjoutuessaan haastateltavaksi. Hänellä oli kuiten-

kin ollut aiemminkin masennusjakso, josta hän koki kuntoutuneensa, joten ajattelin henkilön 

kuuluvan haastattelukohderyhmään. Varmistin haastateltavalta, salliiko hänen vointinsa osal-

listua haastatteluun ja hän koki voivansa hyvin osallistua. Tärkeintä olikin, että haastattelusta 

ei aiheutuisi haittaa haastateltavalle, joten päädyin valitsemaan hänet mukaan. Alaluvussa 6.1 

käsitellään tarkemmin haastattelututkimusta. Haastattelujen analyysissa käytettiin sisällönana-

lyysia. Luvussa 6.2 käsitelläänkin tätä analysointitapaa ja sen soveltamista tutkimuksessa. 
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6.1 Haastattelututkimus 

Tässä alaluvussa tarkastellaan, mitä erityispiirteitä tutkimushaastattelulla on arkikeskusteluun 

verrattuna ja mitä haastattelututkimuksen lähtökohdat ovat. Lisäksi tarkastellaan, mikä yhteys 

haastattelututkimuksella on kokemuksen tutkimukseen ja fenomenologiaan. Luvussa pohditaan 

myös kielen merkitystä haastattelututkimuksessa sekä luvun lopuksi haastattelututkimuksen 

vaiheita. 

Tutkimushaastattelu ja arkikeskustelu muistuttavat usein toisiaan. Ne perustuvat keskenään sa-

moihin kasvokkain käytävän keskustelun oletuksiin, kuten kysymysten tekemiseen, oletuksiin, 

ymmärtämisen osoittamiseen ja kiinnostuksen välittämiseen. Tutkimushaastattelussa osallistu-

jilla on kuitenkin niin sanotut osallistujaroolit ja keskustelu käydään tutkijan aloitteesta ja oh-

jaamana. Näiden asioiden takia tutkimushaastattelua voidaan pitää institutionaalisena, mitä 

merkitystä puolestaan arkikeskustelulle ei voida ymmärrettävästi antaa. (Ruusuvuori & Tiittula, 

2017; Brinkmann & Kvale, 2015.) Haastattelulla on myös erityinen tavoite kerätä informaatiota 

ja se on ennalta suunniteltua toimintaa (Hirsjärvi & Hurme, 2015). 

Hirsjärvi ja Hurme (2015) esittävät lähtökohdat ihmistieteiden tekemiseen. Nämä lähtökohdat 

sopivat hyvin myös tämän haastattelututkimuksen lähtökohdiksi. Lähtökohdat on muotoiltu uu-

delleen tätä työtä varten selkokielisemmäksi ja mielestäni helpommin ymmärrettäväksi sen pe-

rusteella, millaisen selityksen kirjailijat avaavat itse kirjassaan lähtökohtien esittämisen yhtey-

dessä. 

• Kieli on symbolointia eli merkityksenantoa ja se rakentuu vuorovaikutuksessa. 

• Ihminen on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja ympäristönsä aktiivinen 

toimija, ei vain passiivinen reagoija. Siksi ihmistä tutkittaessa täytyy huomioida 

aina tilannesidonnaisuus.    

• Ihmisen toiminta on heijastusta siitä ympäristöstä, jossa hän elää.    

• Todellisuus on subjektiivinen tulkinta, jonka olemme oppineet omassa yhtei-

sössämme. Kieli ja tiede perustuvat sopimuksenvaraisuuteen.    

• Ehdotonta totuutta ei ole, vaan totuutena pitämämme asiat muuttuvat eri ai-

koina.    

• Ihmistä koskeva tutkimus on merkitysten tutkimista, tulkintaa ja ymmärtä-

mistä.    
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• Intersubjektiivisuus: on oletettava, että tietyt asiat merkitsevät samaa myös 

muille ihmisille.    

• Tutkija on tutkimusväline, joka vaikuttaa tutkimusprosessiin omien tulkinto-

jensa kautta.    

• Historia ja kulttuuri täytyy huomioida tutkimuksessa, koska ne vaikuttavat 

vahvasti tutkimuksen tekemiseen.     

• Tutkimuksen täytyy pyrkiä vastaamaan arkitodellisuutta (ekologinen validi-

teetti). (m.t..) 

6.1.1 Haastattelututkimus, kokemuksen tutkimus ja fenomenologia 

Mikä yhteys haastattelututkimuksella on fenomenologiaan? Entä kokemuksen tutkimukseen? 

Tämän alaluvun tarkoitus on vastata näihin kysymyksiin. Fenomenologialla tarkoitetaan suun-

tausta, joka pyrkii ymmärtämään sosiaalisia ilmiöitä yksilön näkökulmasta ja kuvaamaan yksi-

lön kokemuksia maailmasta. Fenomenologian perusti filosofi Husserl noin 1900- luvulla ja sitä 

ovat kehittäneet myöhemmin muun muassa Heidegger, Sartre ja Merleau-Ponty. (Brinkmann 

& Kvale, 2015, s. 30.) Fenomenologia mielletään usein filosofiana, mutta ihmis- ja sosiaalitie-

teissä sitä käytetään myös tutkimusmenetelmänä (Kukkola, 2014, s. 52). Perttula (1995) puhuu 

erityisesti fenomenologisesta psykologiasta, joka on hänen mukaansa lähikäsite sekä kokemus-

tieteelliselle että tajuntatieteelliselle psykologialle. Sen avulla voidaan tutkia ihmisten koke-

muksia. Fenomenologinen psykologia on kiinnostunut ”reaalisisältöisestä tasosta sellaisena 

kuin se ilmenee ihmisen kokemuksessa” (m.t., s. 38).   Kun halutaan tutkia ihmisten kokemuk-

sia heidän näkökulmastaan, haastattelu on tähän hyvä menetelmä. Voidaan ajatella, että haas-

tattelututkimus on tässä tutkimuksessa nimenomaan myös kokemuksen tutkimusta (vrt. Brink-

mann & Kvale, 2015; Latomaa, 2012). 

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli korkeakouluopiskelijoiden kokemukset sosiaalisesta 

tuesta masennuksesta kuntoutumisen aikana. Aihetta olisi voitu lähteä selvittämään myös vaik-

kapa kyselytutkimuksen avulla, mutta oli mielenkiintoista saada syvällistä tietoa nimenomaan 

haastateltavien kokemuksista yksityiskohtaisesti sen sijaan, että tutkimuksessa saatu tieto olisi 

ollut vaikkapa prosentti- tai muita lukuja. Niinpä haastattelu oli luonteva valinta tutkimusme-

netelmäksi. 
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Kokemuksen tutkimusta on epäilty tieteellisen tiedon lähteenä. On esitetty vastalauseita siitä, 

että kokemuksen tutkimuksessa ei ole tieteellistä menetelmää, menetelmien avulla ei voida 

saada varmaa tieteellistä tietoa tai että kokemuksen tutkimusta ei voida tehdä, koska kokemuk-

set ovat subjektiivisia. Jyrkimmässä kannassa kiistetään jopa kokemusten olemassaolo. (Lato-

maa, 2012.)  Jotta kokemuksen tutkimusta voidaan tehdä, subjektiivista kokemusta täytyy pitää 

itsessään arvokkaana tutkimuskohteena ja antaa sille arvo tiedon lähteenä. Vaikka kokemus on 

aina subjektiivinen ja sellaisenaan saavuttamaton muille kuin henkilölle itselleen, muiden on 

mahdollista ymmärtää sitä. (Kukkola, 2014.) Jotta kokemuksen tutkimus on tieteellistä, tarvi-

taan tunnustus kokemuksen olemassa ololle, käsitteellistä selvennystä kuvaamaan kokemuksia 

sekä tähän sopivia menetelmiä. Tarvitaan myös uskottavia perusteluja näille. (Latomaa, 2012.) 

6.1.2 Kielen merkitys haastattelututkimuksessa 

Haastattelututkimuksessa kielen merkitys korostuu, sillä sen avulla pyritään kuvaamaan käsit-

teellisesti oma mielellinen suhde maailmaan (Hirsjärvi & Hurme, 2015). Perttula (2014, s.82) 

käyttää käsitettä erimaailmaisuus pohtiessaan kokemuksen ja kielen välistä suhdetta. Kokemus-

ten tutkimuksessa suunnataan huomio ja kiinnostus kokemuksiin sellaisena, kuin ne on koettu. 

Kielen merkitys ja asema on tällöin väline kertoa tutkijalle omista kokemuksista sellaisena kuin 

ne on ymmärretty kokemuksena. Tutkimuksessa on pyrittävä mahdollisimman suureen vastaa-

vuuteen tutkittavan kokemusten kanssa. Kokemusta ei voi sellaisenaan kuvata, vaan tutkittava 

ilmaisee kokemuksensa ja tutkija muodostaa siitä vastaavan kuvauksen (deskriptio) (Perttula, 

1995). Vaikka kieli on rakennelma kokemuksesta, voidaan silti luottaa siihen, että muut saavat 

kiinni kielellisesti sanoitetusta kokemuksen kuvauksesta. Voidaan puhua siis intersubjektiivi-

suudesta. (Hirsjärvi & Hurme, 2015.)  

Haastattelussa tutkijan tavoitteena on ymmärtää haastateltavan luomia merkityksiä hänen to-

dellisuudestaan. Samalla voidaan ajatella, että haastattelutilanteessa tieto voi olla uutta ja yh-

dessä haastateltavan kanssa luotua. Tutkijan osuuskin haastattelututkimuksessa on siis oleelli-

nen. Hänen tapansa kysyä asioita ja olla vuorovaikutuksessa haastattelutilanteessa on oleellista. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2015.) Suorsa (2014) käyttää väitöskirjassaan käsitettä kanssatutkijuus. 

Haastattelututkimuksessa tämän voidaan ajatella tarkoittavan sitä, että kun tutkitaan yksilön 

kokemusmaailmaa, niin haastateltava asettuu tasavertaiseen asemaan haastattelijan kanssa ja 
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lisäksi tutkimuksen tekeminen on myös hänelle jollakin tavalla hyödyllistä (m.t.). Tässä tuki-

muksessa kanssatutkijuuden ajatus tutkimuksen hyödystä voisi olla vaikkapa se, että haastatel-

tavalla oli mahdollisuus hahmottaa ja koota ajatuksiaan tutkittavasta aiheesta. 

Kootusti fenomenologia on tieteensuuntaus, jonka avulla voidaan tutkia sosiaalisia ilmiöitä ja 

kokemuksia yksilön näkökulmasta. Kokemuksen tutkimiseen sopiva menetelmä on haastattelu. 

Kokemuksen tutkimusta on kritisoitu epävarmana menetelmänä esimerkiksi kokemusten sub-

jektiivisuuden takia. Kuitenkin yksilön kokemusta voidaan pitää arvokkaana tiedonlähteenä. 

Kieli on väline kuvata kokemuksia, jolloin kokemuksesta voi tulla ymmärrettävä myös muille 

ihmisille. Haastattelututkimuksessa on tärkeää, että haastateltavan kokemukset kuvataan tulok-

sissa mahdollisimman vastaavasti ja että haastattelija ja haastateltava luovat tiedon yhteisym-

märryksessä. 

6.1.3 Haastattelututkimuksen vaiheet 

Brinkmanin ja Kvalen (2015, s. 128−129) mukaan haastattelututkimuksessa voidaan edetä vai-

heittain seuraavasti: 1. tutkimuksen tarkoituksen miettiminen (thematizing), 2. tutkimuksen 

suunnittelu (designing), 3. haastattelut (interviewing), 4. litteroiminen (transcribing), 5. analy-

soiminen (analyzing), 6. arvioiminen (verifying) ja 7. raportointi (reporting). Tutkimuksessa on 

edetty näiden vaiheiden mukaisesti. Aluksi valittiin aihe, josta seuraava vaihe oli tutkimussuun-

nitelman kirjoittaminen. Myöhemmin tehtiin haastattelut, litteroitiin ne ja analysoitiin tulokset 

sisällönanalyysin avulla. Tämän jälkeen arvioitiin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä kysy-

myksiä sekä raportoitiin tulokset.    

Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa kaikissa haastatteluissa käy-

dään läpi samat teemat, jotka määräytyvät tutkimusaiheen mukaisesti. Kysymyksiä ei ole kui-

tenkaan mietitty tarkkaan valmiiksi, niin kuin esimerkiksi strukturoidussa haastattelussa. Tee-

mahaastattelussa on mahdollista edetä sen mukaan, mitä asioita haastateltavan puheessa tulee 

esille. (Hirsjärvi & Hurme, 2015.) 

Tässä tutkimuksessa haastattelun teemat olivat     

1. Masennus    

2. Masennuksesta kuntoutuminen    
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3. Myönteiset kokemukset ihmissuhteista masennuksesta kuntoutumisen aikana    

4. Kielteiset kokemukset ihmissuhteista masennuksesta kuntoutumisen aikana    

5. Masennuksesta kuntoutumisesta seuranneet vahvuudet    

Näistä erityisesti ensimmäisen teeman tarkoitus oli toimia keskustelunaloituksena ja sen tarkoi-

tuksena oli myös saada pohjatietoa haastateltavan masennuksesta. Samoin tutkimuksen toinen 

teema toimi keskustelun pohjustuksena ja selkeyttäjänä haastateltavalle ja haastattelijalle. Oli 

helpompi jatkaa keskustelua masennuksesta kuntoutumisen sosiaalisesta tuesta, kun oli tie-

dossa, millä tavalla masennuksesta kuntoutuminen oli edennyt pääpiirteissään. 

Kolmas ja neljäs teema olivat puolestaan tutkimuksen pääteemoja, joiden tarkoitus oli saada 

vastaukset tutkimuskysymyksiin. Viimeisen teeman tarkoitus oli ennen kaikkea palauttaa ai-

heen käsittely myönteisiin ajatuksiin mahdollisten vaikeiden tunteiden herätessä haastattelussa. 

Tätä pohditaan Tutkimuksen eettiset kysymykset −luvussa tarkemmin. Olin listannut haastat-

teluja varten teemoista joitakin apukysymyksiä (Liite 4), joihin aloittelevana haastattelijana 

pystyisin turvautumaan tarvittaessa, jos ajatus sattuisi katkeamaan tai haastattelussa olisi ollut 

vaikeuksia edetä puolin tai toisin. 

Teemahaastattelua on myös kritisoitu. Esimerkiksi Hyvärisen (2017) mukaan teemahaastattelu 

on loppujen lopuksi melko strukturoitu haastattelumuoto, sillä siinä edetään haastattelijan mää-

rittelemien teemojen ja niistä johdettujen kysymysten mukaisesti. Hän kysyykin aiheellisesti, 

pääseekö haastateltava vaikuttamaan haastattelun teemoihin ja niiden painotuksiin sen mukaan, 

miten läheisiä ne ovat hänelle. Voi nimittäin olla niin, ettei haastateltava koe tutkijan valitsemia 

teemoja itselleen läheiseksi. 

Vastalauseena Hyvärisen kritiikille voisi esittää, että ei voida ajatella, että teemahaastattelussa 

edettäisiin muun kuin tutkijan valitsemien teemojen mukaisesti. Silloinhan ei ehkä saataisi ol-

lenkaan vastauksia tutkimuskysymyksiin, mikä tutkimuksen tekemisen pohjimmainen tarkoitus 

kuitenkin on. Teemojen valinta ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö haastateltava voisi kertoa 

vapaasti omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan tutkimusaiheen sisällä. Tutkijan vastuulla on 

muotoilla haastattelukysymykset konkreettisiksi, selkeiksi ja avoimiksi, eikä hän saa antaa 

omien ennakko-oletustensa vaikuttaa kysymysten muotoiluun.  Kysymykset eivät saa olla 

myöskään johdattelevia. (Hyvärinen, 2017; Ruusuvuori & Tiittula, 2005.) Näin varmistetaan 

se, että haastateltavien kertomukset pääsevät aidosti esille. Kaiken kaikkiaan teemahaastattelun 
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tasapaino syntynee sen välillä, mikä tutkijan valitsema aihe on ja toisaalta se, mistä ajatuksista 

ja kokemuksista haastateltava puhuu kyseisen aiheen sisällä. Mielenkiintoisin ja ainutlaatuisin 

tieto tutkimuksessa syntyy nimenomaan haastateltavien ainutlaatuisista ajatuksista, kertomuk-

sista ja kokemuksista. 
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6.2 Sisällönanalyysi analysointitapana 

Sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jolla voidaan analysoida kirjallisessa muodossa olevia 

dokumentteja, kuten haastatteluja, mutta myös vaikkapa kirjoja, artikkeleita, puhetta ja keskus-

telua. Sisällönanalyysissa tavoitteena on luoda tiivistetty ja yleinen kuvaus tutkittavasta ilmi-

östä systemaattisesti ja objektiivisesti. Aineistossa toistuvat teemat voidaan koodata ja ryhmi-

tellä omiksi kategorioikseen ja tämän avulla saada aineistosta yhtenäinen analyysi. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018; Grönfors, 2011, Wilkinson, 2016, s. 84−88, Wilkinson, 2015, s. 211) Sisäl-

lönanalysointia tehdessä on tärkeä huomioida, että aineisto ei jää vain aineiston pintapuoliseksi 

järjestellyn aineiston kuvaukseksi, vaan että tutkija pystyy osoittamaan tehneensä järjestellystä 

aineistosta myös mielekkäät tulokset ja johtopäätökset (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Grönfors, 

2011). 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen sisäl-

lönanalyysiin sen mukaan, mikä teoreettisen tiedon merkitys on analyysissa (Eskola, 2018, s. 

212). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi oli aineistolähtöinen. Aineistolähtöisessä analyy-

sissa on tarkoitus edetä pelkästään aineiston ohjaamana ja saada käsitys tutkittavasta ilmiöstä 

ilman, että tutkimuksen teoreettinen tausta vaikuttaisi analyysiin. Tämä ei koske metodologiaa 

koskevaa teoriaa, sillä analyysivaiheen tekemistä ohjaa yleisesti tietty metodologia. Teo-

riasidonnaisessa sisällönanalyysissa teoria olisi tukena analyysivaiheessa, mutta ei määrittele 

analyysin tekemistä kokonaan esimerkiksi jotakin aiempaa teoriaa testaten. Teorialähtöinen si-

sällönanalyysi taas pohjautuu aiemmin tutkittuun tietoon ilmiöstä ja tutkimuksen kohteena 

oleva ilmiö määritellään jo olemassa olevan teoriatiedon pohjalta. Teoriasidonnaisessa sisäl-

lönanalyysissa testataan usein jo aiemmin luotua teoriaa. (Eskola, 2018; Tuomi & Sarajärvi, 

2018.) 

Sisällönanalyysi etenee tyypillisesti näiden vaiheiden mukaisesti: 

1. Haastattelujen kuunteleminen ja aukikirjoitus sana sanalta     

2. Haastattelujen, dokumenttien ym. aineistojen lukeminen ja sisältöön perehtymi-

nen     

3. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen     

4. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen    
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5. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista    

6. Pelkistettyjen ilmauksien ryhmittely/yhdistäminen ja alaluokkien muodostami-

nen    

7. Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien muodostaminen    

8. Yläluokkien yhdistäminen pääluokiksi tai yhdistäväksi luokaksi ja kokoavan kä-

sitteen muodostaminen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 123). 

Sisällönanalyysi ei aina etene suoraviivaisesti näiden vaiheiden mukaisesti, sillä analyysin ete-

neminen riippuu siitä, millainen luokittelu sopii aineistolle ja millainen luokittelu analyysin 

edetessä aineistosta syntyy. Aineistolähtöinen analyysi mahdollistaa sen, että kaikkia luokkia 

ei muodosteta, vaan aineistosta muodostuu vaikkapa vain alaluokat ja yhdistävä luokka. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018.) Tässä tutkimuksessa haastatteluista syntyikin vain alaluokat ja yhdistävä 

luokka. 

Tässä työssä analyysi eteni siten, että aluksi kaikki haastattelut kuunneltiin ja litteroitiin sana 

sanalta. Tämän jälkeen haastattelut luettiin läpi kokonaisuudessaan. Haastatteluista alleviivat-

tiin kaikki ne kohdat, joissa puhuttiin sosiaaliseen tukeen liittyvistä myönteisistä ja kielteisistä 

kokemuksista masennuksesta kuntoutumisen aikana. Aineistosta erottui myös haastateltavien 

oma tuki muille ihmisille, joten myös nämä kohdat alleviivattiin. Tämän jälkeen alleviivatuista 

kohdista, jotka olivat lauseen osia, lauseita tai asiakokonaisuuksia, muodostettiin pelkistetty 

ilmaus. 

Analysointi jatkui siten, että pelkistetyt ilmaukset koottiin yhteiseen tiedostoon. Pelkistetyistä 

ilmauksista näytti erottuvan selkeästi sosiaaliset ryhmät, mistä milloinkin puhuttiin, joten oli 

luonteva alkaa luokitella aineistoa tämän perusteella. Pelkistetyt ilmaukset siis ryhmiteltiin ja 

ryhmät nimettiin sen sisältöä vastaavalla käsitteellä. Pelkistettyjen ilmausten jaottelussa kukin 

ryhmä sai oman värinsä, mikä selkiytti pelkistettyjen ilmausten ryhmittelyä: 

1. Ammattiapu (tummansininen) 

2. Opinnot (turkoosi) 

3. Perhe (vihreä) 

4. Ystävät (keltainen) 

5. Parisuhde (punainen) 
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6. Vertaisryhmä (pinkki) 

7. Kela (ruskea) 

8. Muu (alleviivattu) 

9. Oma tuki muille (lihavoitu) 

Muodostuneet ryhmät koottiin omiksi tiedostoikseen. Tässä vaiheessa pelkistetyt ilmaukset 

merkittiin plus- tai miinusmerkillä sen mukaan, oliko kyseessä tukeva vai kuormitusta aiheut-

tava tekijä. Nämä plus- ja miinusmerkkiset pelkistetyt ilmaukset koottiin puolestaan omaksi 

ryhmäkseen niin, että kussakin sosiaalisessa ryhmässä oli sekä sosiaalisen tuen pelkistettyjen 

ilmausten ryhmä että sosiaalisen kuormituksen pelkistettyjen ilmausten ryhmä. Tämän jälkeen 

aineistoa voitiin alkaa yhdistelemään alaluokiksi siten, että samaa tarkoittavat asiat koottiin yh-

teen ja alaluokka nimettiin sen sisältöä vastaavalla käsitteellä. Kaikissa ryhmissä puolestaan 

sosiaalisen tuen tai kuormituksen pelkistettyjä ilmauksia ei voitu välttämättä yhdistää, koska 

niille ei löytynyt yhteisiä nimittäjiä. Tarvittaessa kuvasin tällaisia kohtia muodostamalla niistä 

aihetta kuvaavan teoreettisen käsitteen, jotta asian voisi kuvata suoraviivaisesti tuloksissa. Ala-

luokat puolestaan koottiin taas yhteen ja sen jälkeen pieni osa alaluokista pystyttiin yhdistä-

mään yläluokkaan, jos niille löytyi yhteinen nimittäjä. Suurin osa pelkistetyistä ilmauksista oli 

siis yhdistettävissä alaluokkiin. Tämän jälkeen, kun muodostuneista alaluokissa ja yläluokissa 

ei ollut enää yhdisteltävää, tulokset pystyttiin kokoamaan yhteen. 

Haastatteluista muodostettiin siis pelkistettyjä ilmauksia, jotka jaettiin ryhmikseen sosiaalisen 

ryhmän perusteella. Ryhmittäin erotettiin sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kuormituksen koke-

mukset. Sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kuormituksen kokemuksista voitiin puolestaan muodos-

taa alaluokkia, jotka olivat osittain yhdisteltävissä yläluokkiin. Sosiaaliset ryhmät yhdistävä 

luokka oli korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen tuen ja kuormituksen kokemukset. 

Ammattiapua koskevassa ryhmissä syntyi aluksi psykoterapiaa, YTHS:ää ja muuta ammat-

tiapua koskevat ryhmänsä, mutta ne yhdistettiin yhdeksi ryhmäksi, sillä niiden välillä oli niin 

paljon yhtäläisyyksiä. Muu-ryhmä puolestaan syntyi siitä, että haastatteluista asioista puhuttiin 

myös yleisellä tasolla erittelemättä, mistä sosiaalisesta ryhmästä puhuttiin tai asiat olivat sellai-

sia yksittäisiä asioita, joista ei pystynyt muodostamaan omaa ryhmäänsä. Esimerkiksi ei olisi 

ollut mieltä muodostaa vaikkapa ryhmää ”kummi”, sillä vain yksi haastateltava puhui kummis-

taan melko lyhyesti. Seuraavassa analyysin etenemistä on havainnollistettu vielä taulukoiden 

avulla. Alkuperäiset sitaatit on muutettu esimerkkeihin helpommin luettavaksi muuttamatta 

kuitenkaan niiden ajatusta. 
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Taulukko 1.  Pelkistetyn ilmauksen muodostaminen. 

HAASTATTELUSITAATTI PELKISTETTY ILMAUS 

 

”Terapiassa mää voin kysyä, että miten tää 

tarkemmin menee, ni sehän voi selittää sen 

psyko-fyysisen mekanismin. Se kuitenki aut-

taa omassa voinnissa, koska ymmärtää sitä 

mekaniikkaa, että mikä siinä on se konkreet-

tinen ongelma. Et se on mun mielestä tosi iso 

asia.” 

 

 

Masennuksen psyko-fyysisen syntymekanis-

min ymmärtäminen terapiassa 

 

”Me piettiin hauskkaa (ystävän kanssa) sillee 

että pysty irrottautumaan masennuksesta. 

Tiedosti että se jäi sinne. Mutta pysty vähä 

aikkaa olemaan niin ku irti siitä. Että ei tart-

tenu velloa siinä asiassa koko ajan. Sai niin ku 

vapaa-aikaa, sanotaanko näin.” 

 

 

Masennuksen jääminen taka-alalle ystävän 

kanssa 

 

 

 

”Pelkästään seki, että vanhemmat on niin ku 

jotaki maksanu, on ottanu sitä kuormaa ihan 

tosi paljo pois. Koska se kuitenki helpottaa 

sitä omaa kamppailua niin paljo, koska on 

yks asia, mistä ei sitte tarvi murehtia päivit-

täin.” 

 

 

Huojennus vanhempien rahallisesta tuesta 
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Taulukko 2.  Sosiaalisen ryhmän muodostaminen. 

PELKISTETTY ILMAUS RYHMÄ 

• Masennuksen psyko-fyysisen synty-
mekanismin ymmärtäminen terapi-
assa 

• Terapeutin antamat uudet näkökul-

mat 

• YTHS:n pitkä jonotusaika 

• Terveydenhoitaja sanoi juuri sopivat 

sanat YTHS:llä 

• Laitoshoidon passiivinen sisältö 

• Omilleen jääminen akuuttitilan-

teessa 

 

Ammattiapu 

• Masennuksen jääminen taka-alalle 

ystävän kanssa 

• Ystävän hyväksyvä suhtautuminen 

masennuksesta huolimatta 

• Yksinäisyys 

• Kavereiden kanssa ei tarvitse olla me-

nevä huonovointisena 

• Ystävä ei ole ottanut masennusta to-

sissaan 

• Kavereiden masennuksen hyväksy-

minen 

 

Ystävät 

• Huojennus vanhempien rahallisesta 

tuesta 

• Lapsen olemassaolo antoi elämälle 

merkityksen 

• Mielenterveysasiat tabu vanhem-

mille 

• Yksin jääminen huonon olon kanssa 

perheessä 

• Vanhemmat patistivat töihin huo-

nossa tilanteessa 

• Tieto siitä, että siskoon voi tarvitta-

essa ottaa yhteyttä 

 

Perhe 
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Taulukko 3.   Pelkistettyjen ilmausten jaottelu sosiaaliseen tukeen ja sosiaaliseen kuormi-

tukseen. 

• Masennuksen psyko-fyysisen syntymekanismin ymmärtäminen terapiassa + 

• Terapeutin antamat uudet näkökulmat + 

• YTHS:n pitkä jonotusaika – 

• Terveydenhoitaja sanoi juuri sopivat sanat YTHS:llä + 

• Laitoshoidon passiivinen sisältö – 

• Omilleen jääminen akuuttitilanteessa – 

 

• Masennuksen jääminen taka-alalle ystävän kanssa + 

• Ystävän hyväksyvä suhtautuminen masennuksesta huolimatta + 

• Yksinäisyys – 

• Kavereiden kanssa ei tarvitse olla menevä huonovointisena – 

• Ystävä ei ole ottanut masennusta tosissaan – 

• Kavereiden masennuksen hyväksyminen + 

 

• Huojennus vanhempien rahallisesta tuesta + 

• Lapsen olemassaolo antoi elämälle merkityksen + 

• Mielenterveysasiat tabu vanhemmille – 

• Yksin jääminen huonon olon kanssa perheessä – 

• Vanhemmat patistivat töihin huonossa tilanteessa – 

• Tieto siitä, että siskoon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä + 
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Taulukko 4.  Alaluokan muodostaminen. 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 

• Masennuksen psyko-fyysisen synty-
mekanismin ymmärtäminen terapi-
assa + 

• Ymmärrys masennuksen syntymi-

sestä terapiassa + 

• Masennuksen syntymekanismin ym-

märtäminen terapiassa + 

• Terapeutti auttanut ymmärtämään 

masennuksen taustalla olevaa ajatus-

prosessia + 

• Terapia lisännyt ymmärrystä masen-

nuksen syistä + 

 

Masennuksen syntymekanismin ymmärtä-

minen 

• Masennuksen jääminen taka-alalle 

ystävän kanssa + 

• Hauskanpito kavereiden kanssa akti-

voi + 

• Ystävä kutsui mukaan hauskanpitoon 

+ 

• Pääsi irrottautumaan huonosta 

olosta ystävän pyytäessä mukaan pi-

tämään hauskaa + 

• Masennuksen jääminen taka-alalle 

pitäessä hauskaa ystävän kanssa + 

• Voi lähteä hengailemaan ystävien 

kanssa muualle + 

• Arkinen yhdessäolo kavereiden 

kanssa + 

 

Masentuneesta arjesta irrottautuminen 

• Huojennus vanhempien rahallisesta 

tuesta + 

 

• Rahan lainaaminen vanhemmilta 

psykoterapiaan + 

• Vanhempien rahallinen tuki terapi-

assa + 

• Vanhempien osittainen taloudellinen 

tuki psykoterapiamaksuissa 

Vanhempien rahallinen tuki 
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• Vanhempien rahallinen tuki + 

• Vanhempien rahallinen tuki helpotta-

nut + 

• Vanhempien rahallinen tuki + 

• Perheen rahallinen tuki + 

• Vanhempien rahallinen tuki opinto-

tuen loppuessa + 

• Huojennus vanhempien rahallisesta 

tuesta + 

• Taloudellinen tuki + 

 

 

 

 

Taulukko 5.  Yläluokan muodostaminen. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

• Sisarusten kanssa puhuminen 

• Vanhempien kanssa puhuminen 

 

Puhuminen 
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Taulukko 6.  Yhdistävän luokan muodostaminen. 

RYHMÄ ALALUOKKA/YLÄLUOKKA YHDISTÄVÄ LUOKKA 

AMMAT-

TIAPU 

• Masennuksen syntymeka-
nismin ymmärtäminen 

• Pitkä jonotusaika 

• Hoitohenkilökunnan kan-
nustus 

Korkeakouluopiskelijoiden kokemuk-

sia sosiaalisesta tuesta ja sosiaalisesta 

kuormituksesta masennuksesta kun-

toutumisen aikana 

 
YSTÄVÄT • Masentuneesta arjesta ir-

rottautuminen 

• Yksinäisyys 

• Ymmärrys masennusoi-

reita kohtaan 

PERHE • Vanhempien rahallinen 

tuki 

• Elämän merkityksellisyys 

omasta lapsesta 

• Puhumattomuus 
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7 Tulokset 

Tulokset voitiin ryhmitellä ammattiapuun, opintoihin, perheeseen, ystäviin, Kelaan, vertaisryh-

mään, parisuhteeseen ja muuhun. Kussakin ryhmässä on kuvattu ne myönteiset ja kielteiset 

kokemukset, joita haastateltavat kuvasivat haastatteluissa ihmissuhteisissa saamaansa tukeen 

tai kuormitukseen liittyen. Erityisesti sosiaalisen kuormitus oli tutkimuksessa uusi käsite, jota 

ainakaan kirjallisuudessa ei tullut vastaan. Sen lisäksi että haastateltavat puhuivat muiden ih-

misten vaikutuksesta heihin itseensä masennuksesta kuntoutumisen aikana, haastatteluissa tuli 

esille myös heidän oma aktiivisuutensa sosiaalisen tuen antajana, joten tästä muodostui oma 

ryhmänsä ”Oma sosiaalinen tuki muille ihmisille”. 

Ammattiapu 

Ammattiapu, jota haastateltavat olivat saaneet masennuksesta kuntoutumisen aikana, oli psy-

koterapia, YTHS:n mielenterveyspalvelut sekä muu ammattiapu. Ammattiavussa oli tärkeää, 

että hoitosuhde ylipäätään oli olemassa ja että hoito oli asianmukaista. Hoitohenkilökunnan 

ymmärrys, kannustus, ammattitaito sekä henkilökemioiden yhteensopivuus hoitohenkilökun-

nan kanssa oli tärkeää. Tärkeänä asiana nimettiin myös puhuminen, oman tilanteen selkiytymi-

nen sekä masennuksen syntymekanismin ymmärtäminen. Hoidon sujuvuus ja palveluiden mak-

suttomuus olivat masennuksesta kuntoutumisessa tärkeitä tekijöitä. Ammattiavun myötä elä-

mänhallinnan koettiin parantuneen ja itsearvostuksen kasvaneen. 

Kuormitusta aiheuttivat masennuksesta kuntoutumisen aikana ammattiapuun liittyen epäsopiva 

ja riittämätön hoito. Pitkä jonotusaika sekä terveydenhuollon resurssipula aiheuttivat haasteita. 

Haastatteluissa tuli esille myös hoitoon hakeutumisen kynnys. Hoitohenkilökunnan ja haasta-

teltavien välisissä suhteissa saattoi olla haasteita. Lisäksi henkilökunnan ammattitaidon puute 

ja tahdittomat kommentit koettiin ongelmallisina. Kuormitusta toivat myös hoidon kalleus sekä 

yksin jääminen akuuttitilanteessa. Erityisesti psykoterapiaan liittyviä haasteita olivat terapiaan 

liittyvät vaikeat tunteet sekä vaikeus löytää tietoa terapeuteista. 

Opinnot 

Opinnot yleisesti toivat säännöllistä elämänrytmiä ja toivat elämään merkityksellisyyttä. Opin-

noissa merkittävää sosiaalista tukea olivat ylipäätään opintojen kautta syntyneet sosiaaliset ver-

kostot. Sosiaalisen tuen koettiin olevan opiskelukavereiden kesken yhteenkuuluvuutta sekä 

opiskelukavereiden luottamusta, tukea ja hyväksyntää itseä kohtaan. Useassa haastattelussa 
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tuotiin esille myös kilta- ja järjestötoiminnassa syntyneet uudet ihmissuhteet. Opintoihin liit-

tyvä kilta-, järjestö-, ja harrastustoiminta aktivoi sekä niiden avulla koettiin mahdollisuus irrot-

tautua masennuksen sävyttämästä arjesta. Opinnoissa henkilökunnan osalta henkilökunnan ym-

märrys, ammattitaito ja apu nimettiin tärkeänä asiana. Yhden haastateltavan elämässä yläkou-

luaikana koulun merkitys oli se, että masennukseen puututtiin koulussa ja siellä ohjattiin am-

mattiavun pariin. Koulussa sai ajallaan ystäviä ja tukioppilastoiminnan kautta oli syntynyt uusia 

ihmissuhteita. 

Sosiaalista kuormitusta opinnoissa aiheuttivat yksinäisyys sekä ulkopuolisuuden ja erilaisuuden 

tunteet suhteessa opiskeluryhmään. Opintostressi nimettiin myös kuormitusta aiheuttavana 

asiana. Auktoriteettipelko oli haaste. Vaikka järjestötoiminta koettiinkin opinnoissa henki-

reikänä, haasteena oli se, että se vie paljon aikaa. Merkittävä haaste, joka nousi useassa haas-

tattelussa esille, olivat myös erilaiset opintoihin palaamiseen liittyvät pelot masennuksesta kun-

toutumisen aikaisten taukojen jälkeen. Samoin huolta aiheutti opintojen jälkeinen aika: miten 

pärjää sen jälkeen, kun opintojen mukanaan tuomat sosiaaliset suhteet ja elämän säännöllisyys 

muuttuvatkin. 

Perhe 

Sosiaalisen tuen kokemuksia perheeseen liittyen olivat yleisesti kokemus siitä, että perheeltä 

sai tukea masennuksesta kuntoutumisen aikana. Tärkeänä pidettiin yhteydenpitoa ja sitä, että 

asioista puhuttiin ääneen. Sisaruksilta koettiin saavan vertaistukea. Sisarussuhteen läheisyys ja 

turvallisuuden tunne nimettiin haastatteluissa tärkeinä sosiaalisen tuen kokemuksina. Vanhem-

milta saatu sosiaalinen tuki oli käytännön arjen apua, kannustusta, ymmärrystä sekä rahallista 

tukea. Esimerkiksi perheen kautta hankittu asunto oli merkittävä turvallisuutta ja vakautta tuova 

asia yhdelle haastateltavista. Eräs haastateltavista kertoi itse olevansa vanhempi. Oma lapsi ko-

ettiin merkittävänä sosiaalisena tukena ja elämä koettiin oman lapsen myötä merkityksellisenä. 

Vanhemmuuden myötä oma pystyvyyden tunne oli vahvistunut ja lapsi-vanhempi-suhde koet-

tiin yleensäkin hyvin antoisana. 

Haastatteluissa esille nousseet perheeseen liittyvät haasteet olivat kokemus siitä, että tukea ei 

ollut saatavilla ja perheessä koettiin yksin jäämistä. Puhumattomuus oli yksi sosiaalista kuor-

mitusta tuova asia. Perheenjäsenten huolehtiminen oli myös haaste. Lisäksi tapaamisten vähäi-

syys, läheisten surkuttelu ja ymmärtämätön suhtautuminen masennusoireisiin nimettiin haas-

tatteluissa vaikeana asiana. Vanhemmuuteen liittyvä sosiaalista kuormitusta aiheuttava tekijä 
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masennuksesta kuntoutumisen aikana oli huoli lapsen tulevaisuudesta oman masennuksen ta-

kia. 

Ystävät 

Masennuksesta kuntoutumisen aikana ystävyyssuhteiden olemassaolo, ystävyyssuhteiden py-

syvyys ja yhteydenpito antoivat voimaa. Ystävien avulla pysyttiin irrottautumaan masentu-

neesta arjesta. Ystävien kanssa pystyi puhumaan asioista. Huolenpito, hyväksyntä, ymmärrys 

masennusoireista, ammattiavun hakemiseen kannustaminen koettiin tärkeänä sosiaalisena tu-

kena. Lisäksi uusien ystävien saaminen toi iloa. Sosiaalista kuormitusta ystävyyssuhteisiin liit-

tyen olivat yksinäisyys, ystävän luottamuksen pettäminen ja yhteyden katkeaminen sekä ma-

sennuksen herättämät vaikeat tunteet ystävässä. 

Parisuhde 

Sosiaalisena tukena nimettiin parisuhdetta koskien parisuhteen olemassaolo, kumppanin käy-

tännön apu, puhuminen ja uudet näkökulmat sekä uudet ihmissuhteet kumppanin kautta. Sosi-

aalista kuormitusta aiheuttivat kumppanin stressaantuminen, epävastavuoroisessa seurustelu-

suhteessa oleminen, pettäminen ja kokemus siitä, että kumppani ei ymmärrä masennusoireita. 

Vertaisryhmä 

Vertaisryhmän myönteisiä puolia olivat oman tilanteen hahmottaminen suhteessa vertaisryh-

mään, vertaisryhmän kautta syntyneet uudet ihmissuhteet sekä yhdistävät kokemukset. Puoles-

taan sosiaalista kuormitusta aiheuttivat vertaisryhmän entisestään masentava vaikutus sekä ver-

taiskaverin etääntyminen. 

Kela 

Kelaan liittyvä sosiaalinen tuki oli merkittävää. Kelan kuntoutuskorvaukset ja Kelan tarjoama 

kuntoutuskurssi olivat tärkeitä asioita. Haasteena Kelaan liittyen nimettiin vaikeus hakea tukea, 

korvausten loppuminen sekä toimipisteen siirtyminen. 
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Muu 

Tässä luokassa sosiaalisena tukena nimettiin yleisesti puhuminen ja muiden ihmisten hyväk-

syntä. Kummitädin käytännön arjen neuvot olivat tärkeitä. Ihmisiin tutustuminen Jodelin (kor-

keakouluopiskelijoiden suosima keskustelusovellus, johon voi kirjoittaa anonyymisti viestejä, 

jotka lähialueilla olevat sovelluksen käyttäjät näkevät) avulla nimettiin sekä harrastusryhmän 

aktiivisuus nimettiin tärkeinä tukevina asioina masennuksesta kuntoutumisen aikana. Samoin 

merkittävää yleisesti oli se, että yksinäisyyden aika loppui. Vaikka liikunta ei olekaan suoraan 

sosiaalista tukea, yksi haastateltava toi erityisesti sen hyvin merkittävänä toipumista edistävänä 

asiana. Sosiaalista kuormitusta yleisesti masennuksesta kuntoutumisen aikana aiheutti yksinäi-

syys ja hylätyksi tulemisen pelko liittyen masennuksesta puhumiseen. Masennusta saatettiin 

myös vähätellä. 

Oma sosiaalinen tuki muille ihmisille 

Kuten teoriaosuudessakin tuli esille, ei tarkoita, että masennuksesta kuntoutumisen aikana ih-

minen olisi vain passiivinen sosiaalisen tuen vastaanottaja, vaan hän voi myös itse olla aktiivi-

nen toimija suhteessa muihin ja tarjota itsekin tukeaan muille ihmisille (Enäkoski, 2002). Tä-

män tutkimuksen perusteella sosiaalista tukea itseltä muille ihmisille oli puhumaan kannusta-

minen ja ammattiavun suositteleminen omien hyvien kokemusten perusteella sekä yleisesti 

muiden auttaminen ja kannustaminen. Merkittävänä asiana nimettiin myös omien vaikeiden 

kokemusten kautta vahvistunut empatiakyky, lojaalius sekä erilaisuuden ymmärtäminen. Vas-

takkaisena puolena oli vaikeus luoda ihmissuhteita, ajoittainen itsensä liiallinen uhraaminen, 

tunteiden peittely, vaivattomuuden vaatimus itseä kohtaan sekä itsensä vertaaminen muihin. 

Yhdessä haastattelussa nousi esille myös se, että muut ihmiset ovat voineet käyttää hyväkseen 

empatiakykyä. 
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8 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksen aihe oli melko arkaluontoinen, joten eettisiin kysymyksiin tuli paneutua huolelli-

sesti. Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen arkaluonteisuutta sekä haastateltavien informointia 

ja anonyymiyttä. Lisäksi pohditaan tutkimuksessa esille noussutta kysymystä siitä, voiko tutkija 

tarjota apuaan, jos haastateltava kertoo omaa elämää koskevista haasteistaan haastattelun jäl-

keen. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan sairaudet ovat yksi arkaluonteisista haastatteluaiheista. 

Tässä tutkimuksessa masennuksesta puhuttaessa täytyi tiedostaa aiheen herkkäluonteisuus. Oli 

odotettavissa, että haastateltavilla voi herätä aiheesta voimakkaitakin tunteita. Tutkimuksen ai-

hetta valitessa puntaroin, ottaako mukaan sellaisia henkilöitä, joilla vielä on masennusvaihe. 

Tuntui kuitenkin järkevimmältä haastatella sellaisia henkilöitä, jotka kokivat jo kuntoutuneensa 

masennuksesta. Minun olisi ollut hyvä olla kokeneempi haastattelija, jotta olisin voinut haasta-

tella masennuksen akuutimmassa vaiheessa olevia ihmisiä. 

Oli odotettavissa, että haastateltavilla voi herätä aiheesta vaikeitakin tunteita. Olikin tärkeä 

miettiä, millaisen roolin ottaa tutkijana, jos haastattelussa haastateltavalla nousee aiheesta tun-

teita. Brinkmann ja Kvale (2015) pohtivat, ottaako tutkija tällaisissa tilanteissa terapeuttisen 

otteen ja ottaa riskin henkilökohtaiselle alueelle menemisestä vai pidättäytyäkö ottamasta kan-

taa näihin asioihin ja vaikuttaa etäiseltä haastateltavalle. Ennen haastatteluja toivoin, että haas-

tattelu olisi mahdollisimman mukava, arkikeskustelua muistuttava keskustelutilanne, jossa 

kaikki ajatukset ja tunteet olisivat sallittuja.    

Haastattelujen jälkeen ajatus arkikeskustelutyyppisestä tilanteesta on hieman toisenlainen. 

Haastatteluissa tuli sellaisia teemoja, jotka herättivät ajoittain ikäviä muistoja tai herkistivät 

haastateltavan kyyneliin. Kun haastateltavan puheesta nousee arkaluontoisia teemoja, mieles-

täni ei voi ajatella pitävänsä kovin etäistä suhdetta haastateltaviin. Tämä ei kuitenkaan sulje 

pois sitä, etteikö tilanne säilyisi asiallisena tutkimushaastatteluna. Koinkin, että haastattelut ei-

vät ajautuneet niin sanotusti terapiakeskusteluksi, vaan pysyivät ensisijaisesti tutkimushaastat-

teluina. Toisaalta tutkimushaastattelukin voi olla terapeuttinen kokemus siinä missä se on tut-

kimushaastattelukin. Kunnioitin eri tilanteissa haastateltavan halua joko kertoa tai olla kerto-

matta lisää aiheista. Toivon ja uskon havaintojeni sekä haastateltavilta saamani palautteen pe-

rusteella siihen, että haastattelutilanteet tuntuivat antoisilta ja voimauttavilta myös haastatelta-

vien mielestä.   
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Olin ajatellut haastatteluja suunnitellessa, että haastattelutilanteet olisi hyvä lopettaa johonkin 

myönteiseen aiheeseen, jotta mahdolliset vaikeat tunteet eivät jäisi pinnalle haastatteluissa. 

Työn ohjaajan Teemu Suorsan vinkkinä haastattelut voisi päättää kysymällä vaikkapa masen-

nuksesta kuntoutumisesta seuranneista vahvuuksista ja näin tein. Suurimmassa osassa haastat-

teluista vahvuuksista puhuminen toimi hyvin ja havaintoni mukaan sillä ei ollut missään haas-

tattelussa ainakaan kielteisiä vaikutuksia. Haastateltava sai hankalien kokemusten miettimisen 

jälkeen palata voimauttaviin ajatuksiin eli masennuksesta kuntoutumisesta seuranneihin vah-

vuuksiin. Tuntui, että tämä osuus haastattelusta nosti monissa tilanteissa hymyn huulille ja 

haastatteluissa jäi lopuksi mukava tunnelma, johon oli hyvä päättää keskustelu.   

Kokonaisuudessaan tutkimuksessa en kokenut tutkijana kuormittuvani haastattelutilanteissa, 

paitsi ensimmäisessä haastattelussa siihenastinen odotus ja lataus haastattelujen alkamisesta 

tuntui purkautuvan, joten olin hieman jännittynyt.  Haastattelu meni kuitenkin kokonaisuudes-

saan ihan hyvin. Lopuissa haastatteluista olo oli jo rennompi. Kokonaisuudessaan haastatteluja 

oli todella mukava ja mielenkiintoista toteuttaa. Kirjoitin haastatteluvaiheen aikana tutkimus-

päiväkirjaa, johon purin haastattelujen jälkeen mielessä olevat ajatukset ja tunteet. Se toimikin 

hyvänä keinona käsitellä haastattelutilanteita jälkeenpäin. 

8.1 Haastateltavien informointi ja anonymiteetti 

Tutkimushaastattelun toteuttamisessa on tärkeää, että haastateltavia informoidaan selkeästi tut-

kimuksen tarkoituksesta ja aineiston käytöstä sekä siitä, kenellä on siihen pääsy. Tutkimukseen 

on hyvä laatia tutkimussuostumuslomake, jonka tutkija ja tutkittava allekirjoittavat. Haastatte-

luun osallistuminen on vapaaehtoista ja haastattelusta ja oman osuuden käyttämisestä kieltäy-

tyminen on mahdollista missä vaiheessa tutkimusta tahansa. Haastateltavien anonymiteetti on 

turvattava. (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Brinkmann & Kvale, 2015; Ruusuvuori & Tiittula, 

2005.) Eettisyyteen kuuluu lisäksi se, että tutkimustietoa käytetään vain tutkimustarkoituksessa, 

eikä tietoa luovuteta ulkopuolisille. Tutkittavan täytyy voida luottaa siihen, että tutkija toimii 

vastuullisesti ja lupauksensa mukaisesti. Tutkimuksen eettinen kestävyys tulee huomioida koko 

tutkimuksen ajan. Tutkimuksen eettisyys on sidoksissa myös tutkimuksen luotettavuuteen, eli 

siihen miten tutkija tekee ja raportoi tutkimusta koskevat valinnat. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018.)     
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Tässä tutkimuksessa informatiivisuuteen kiinnitettiin huomiota jo haastattelukutsua (Liite 1) 

lähetettäessä. Erityisesti arkaluontoisen aiheen kanssa täytyi kiinnittää huomiota siihen, että 

tutkimuskutsu on informatiivinen, eikä jätä ilmaan huomattavia epäselvyyksiä ja karkota halua 

osallistua tutkimukseen. Tutkimuskutsussa selvennettiin tutkimuksen tavoitteet ja kerrottiin 

eettisistä kysymyksistä. Lisäksi kutsussa mainittiin, että haastattelutilanne on hyvä mahdolli-

suus myös haastateltavalle hahmottaa ja koota omia kokemuksiaan aiheesta. Kutsussa kerrot-

tiin, että tutkimuksesta on mahdollisuus kieltäytyä missä vaiheessa tutkimusta tahansa, paitsi 

työn ollessa valmis. Myös aineiston nauhoituksesta kerrottiin.     

Haastattelutilanteen aluksi esittäydyin ja kerroin tutkimuksesta. Kertasimme ja allekirjoitimme 

kunkin haastateltavan kanssa tutkimussuostumuksen (Liite 3), jossa kuvattiin tutkimuksen tar-

koitus, aineiston käsittelyä koskevat huomiot, eettiset kysymykset sekä mihin haastattelija ja 

haastateltavat sitoutuvat tutkimuksessa. Kävimme läpi myös, että haastattelututkimuksesta on 

mahdollisuus kieltäytyä missä vaiheessa tahansa ja että haastattelukysymyksiin ei tarvitse vas-

tata, jos niihin ei halua vastata. Kahdessa haastattelussa haastateltava ilmaisikin, ettei mielel-

lään muistele puhuttavaa asiaa, jolloin siirrymme puhumaan muista aiheista.    

Yksi henkilö osallistui tutkimukseen eri paikkakunnalta, joten sovimme, että teemme haastat-

telun puhelimitse. Nauhoitin haastattelun kaiuttimen kautta niin, että olin äänieristetyssä tilassa 

yksinäni, joten ei ollut vaaraa, että kukaan kuulisi haastattelua. Tein tätä varten etukäteen ystä-

väni kanssa pienen testin, miten hyvin nauhoitettu ääni kuuluu tällä tavalla. Äänenlaatu oli 

hyvä, joten tekstin pystyi litteroimaan ihan hyvin. Myös puhelinhaastattelussa kävimme läpi 

samat asiat haastattelun aluksi, niin kuin muissakin haastatteluissa. Haastateltava antoi suulli-

sen lupauksensa aineiston käyttämiseen tutkimuksessa.    

Tässä tutkimuksessa aineistoa käsiteltiin luottamuksellisesti vain tutkimustarkoituksessa ja var-

mistettiin anonymiteetin säilyminen. Olin erityisen tarkka sähköpostien lähettämisessä haastat-

teluaikoja sopiessa, että viesti menee varmasti oikealle henkilölle. Haastattelujen tilavalinnassa 

tiedekirjasto Pegasuksessa täytyi kiinnittää huomiota siihen, ettei tehnyt haastatteluja tilassa, 

jossa oli lasi-ikkunat käytävälle päin, vaan sellaisissa, joihin sivulliset eivät nähneet. Menin 

ennen haastatteluja tilaan etukäteen, jotta haastateltava sai rauhassa saapua paikalle, ellei haas-

tateltava ollut jo itse ehtinyt paikalle haastattelutilaan.    

Analyysivaiheessa nimesin haastatteluja koskevat tekstit ja kansiot koodeilla käyttämättä niissä 

haastateltujen henkilöiden nimiä. Yhden litteroidun haastattelun kävin läpi työn ohjaajan kanssa 
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arvioidessamme, mitä voisin ottaa huomioon seuraavissa haastatteluissa. Hän antoi vaitiolo-

sitoumuksensa ennen haastattelun lukemista. Muuten vain minä käsittelin aineistoa. En tuonut 

tutkimuksessa esille mitään sellaisia tietoja tai haastattelujen sisältöä niin, että haastateltavaa 

voitaisiin tunnistaa. Lisäksi yliopistolla liikkuessa oli mahdollista, että tutkittavat ovat samoissa 

tiloissa. Jotta anonyymiys säilyisi, päätin olla tervehtimättä haastateltavia, elleivät he itse teh-

neet tähän aloitetta. Lisäksi kuljetin aina mukanani muistitikkua, johon haastatteluaineisto oli 

tallennettuna, enkä esimerkiksi jättänyt sitä yliopistolla työskennellessä tauon ajaksi tietoko-

neelle. Haastatteluaineisto tullaan hävittämään lopullisesti sitten, kun työ on hyväksytty. 

8.2 Voiko tutkija tarjoutua avuksi? 

Yhdessä haastattelussa haastattelun ollessa ohi haastateltava jatkoi kertomista omaa elämäänsä 

koskevista haasteista ja toi esille erään käytännön asian, joka tuotti hänelle vaikeuksia. Poh-

dimme siinä, mikä häntä voisi auttaa siinä tilanteessa. Päädyin tilanteessa kysymään, voisinko 

minä auttaa häntä kyseisessä asiassa yksityishenkilönä.   

Pohdin ennen tiiviisti avuntarjouksen esittämistä, voinko toimia tällaisessa tilanteessa näin. Tie-

sin, ettei minun tarvitsisi esittää avuntarjousta. Toisaalta mietin, onko väärin tarjota apua tällai-

sessa ja otanko liian suuren riskin tehdessäni niin. En ollut törmännyt aiemmin kirjallisuuteen, 

jossa olisi puhuttu tällaisista asioista tai kerrottu sen olevan epäeettistä tai virhe, joten otin ris-

kin. Mietin, että käytännön avusta olisi voinut seurata hyvää hänen elämäänsä ja että vastaa-

vassa tilanteessa käytännön apu voisi olla parasta apua. Kerroin henkilölle hyppääväni tutkijan 

roolista yksityishenkilön rooliin esittäessäni tämän. Perustelin myös, miksi esitin avuntarjouk-

sen.    

Henkilö kertoi arvostavansa elettäni ja liikuttui siitä, mutta tuli lopulta siihen tulokseen, ettei 

avun vastaanottaminen olisi hänelle luontevaa. Keskustelimme puolin ja toisin asiasta koke-

mukseni mukaan hyvin avoimesti. Varmistin, ettei tilanteessa jää käsittelemättä mitään epäsel-

vää tai asioita sanomatta. Tilanne herätti paljon ajatuksia ja tunteita jälkeenpäin minussa: oli-

sinko saanut ehdottaa apua ja teinkö virheen tehdessäni näin? Toisaalta tyylini on tarjoutua 

spontaanisti avuksi ihmisille ja koin, että tämän tilanteen tunnelma oli sellainen, että näin pystyi 

tekemään. Tunnistan rajani avun tarjoamisessa, eikä tapanani ole tehdä näin, jos oma tilanne ei 

sitä salli. Tässä tapauksessa avunanto ei olisi vaatinut paljon. 
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Onko suotavaa, että tutkija tarjoaa apua yksityishenkilönä vai olisiko hänen parempi pysytellä 

ainoastaan tutkijan roolissa ilman avuntarjousta? Miksi yksityishenkilönä ei voisi tarjota apua, 

jos tietää voivansa auttaa, varsinkin, jos haastateltava itse nostaa esille haastattelutilanteen jäl-

keenpäin mieltään painavia asioita? Toisaalta tämän kokemuksen perusteella olisi jälkeenpäin 

ajatellen ollut ehkä viisainta kehottaa henkilöä esimerkiksi ottamaan yhteyttä tukea tarjoaviin 

palveluntarjoajiin, jos kokee sen hyväksi ja tarpeelliseksi. Näin ainakin varmistaa sen, että toi-

minta tutkijana on mahdollisimman riskitöntä. 
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9 Tutkimuksen luotettavuus 

Tässä luvussa arvioidaan, mikä laadullisen tutkimuksen ja haastattelututkimuksen luotetta-

vuutta parantaa ja miten tämän tutkimuksen luotettavuus on varmistettu. Luotettavuuden toteu-

tumista arvioidaan yleisesti ja myös reliabiliteetin, validiteetin, objektiivisuuden ja yleistettä-

vyyden käsitteiden avulla. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole selkeää, 

yhtenäistä linjaa, mutta on tärkeää, että tutkimusta arvioidaan johdonmukaisesti kokonaisuu-

tena (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta on arvioitu perinteisesti muun muassa reliabiliteetin 

(luotettavuus ja toistettavuus) ja validiteetin (mittaako tutkimus sitä, mitä sillä on tarkoituskin 

mitata) käsitteillä. Käsitteet ovat kuitenkin syntyneet ensisijaisesti kvantitatiivisen eli määrälli-

sen tutkimuksen tarpeisiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Hirsjärvi ja Hurme (2015) esittävätkin, 

että reliabiliteetin ja validiteetin käsitteistä voitaisiin jopa luopua. Haastattelututkimuksessa 

voidaan puhua esimerkiksi heidän mukaansa sen sijaan laaduntarkkailusta.   

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan aineiston laaduntarkkailussa aineistoa kerätessä pitäisi 

kiinnittää huomiota muun muassa hyvään haastattelurunkoon ja haastattelukysymysten muo-

toiluun jo etukäteen. He tuovat esille toisaalta myös sen, että kaikkiin haastattelukysymyksiin 

ei voida varautua. Lisäksi haastatteluja on hyvä käydä läpi ja kuunnella jo haastatteluvaiheessa. 

Myös haastattelupäiväkirja on hyvä tapa arvioida, ovatko tietyt haastattelukysymykset vaikut-

taneet vaikeilta haastateltavalle tai vastaavasti toimineet oikein hyvin. Haastattelun laatuun liit-

tyy myös se, että teknisen välineistön, kuten nauhurin, pitäisi olla kunnossa.   

Mitä haastattelujen jälkeiseen aineiston käsittelyn laaduntarkkailuun tulee, litteroinnin pitäisi 

tapahtua mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen (Hirsjärvi & Hurme, 2015). Kirjoittajat 

eivät avaa tarkemmin syytä sille, miksi litteroinnin pitäisi tapahtua nopeasti. Oletan ajatuksen 

kuitenkin liittyvän siihen, että haastattelut ovat tuoreessa muistissa ja näin ollen aineistoa on 

helpompi työstää.   

Vaikka reliabiliteetin ja validiteetin käsitteistä luopumista on ehdotettu, kaikki tutkijat eivät ole 

niiden hylkäämisen kannalla. Esimerkiksi Brinkmannin ja Kvalen (2015) mukaan reliabiliteetin 

ja validiteetin käsitteitä voidaan käyttää edelleen laadullisessa tutkimuksessa ja he tulkitsevat-

kin näitä käsitteitä haastattelututkimuksen näkökulmasta. Reliabiliteettiin laadullisessa tutki-
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muksessa sisältyy Milesin, Hubermanin & Saldañan (2014) mukaan tutkimuskysymysten sel-

keys, tutkijan aseman ja roolin kuvaaminen tutkimuksessa, tehtyjen valintojen perustelu ja mää-

rittely sekä datan tarkistaminen. Myös vertaisarviointi parantaa tutkimuksen luotettavuutta. 

Brinkmann ja Kvale (2015) tarkastelevat reliabiliteetin käsittettä haastattelu-, litterointi- ja ana-

lyysivaiheiden perusteella. Erityisesti haastattelujen reliabiliteetin kysymykset ovat tämän tut-

kimuksen kannalta hyvin kiinnostavia. Haastattelutilanteen reliabiliteettia vahvistavia tekijöitä 

ovat muun muassa se, että tutkijalla on hallussa tutkittava aihe ja että hän pystyy johtamaan 

keskustelua niin, että se pysyy aiheessa.  Yhteenvedot ovat tärkeitä, sillä haastateltava voi 

näissä tilanteissa ilmaista, onko tutkija ymmärtänyt häntä oikein ja mahdollisesti korjata haas-

tattelijan tulkintoja. Haastattelukysymysten tulee olla riittävän lyhyitä, ymmärrettäviä ja sel-

keitä. On oleellista, että haastateltava saa tilaa puhua, tutkija tarttuu näihin teemoihin ja että 

haastattelija sietää myös hiljaisia hetkiä. Haastattelijan empaattisuus ja sensitiivisyys ovat myös 

tärkeitä tekijöitä. (m.t..) Pyrin haastatteluissa parhaani mukaan siihen, että esitän kysymykset 

avoimena, selkeästi ja ymmärrettävästi. Pääasiassa tämä onnistuikin hyvin. Joissakin kohdissa 

haastatteluja esitin kysymyksen epäselvästi tai liian pitkästi, jolloin haastateltava ei saanut siitä 

heti selkoa. Tarvittaessa korjasin ymmärrettäväksi kysymyksen. Tein haastatteluissa myös yh-

teenvetoja haastateltavan puheesta ja esitin lisä- ja tarkentavia kysymyksiä niistä teemoista, 

joita haastateltavan puheessa nousi esille. Aiheessa pysymisessä ei ollut mielestäni ongelmia.   

Haastattelut oli rajattu tuntiin. Voikin pohtia, olisiko haastattelut kannattaa jättää ilman aikara-

jausta ja jäikö ajan rajauksen takia jotakin mielenkiintoista tietoa tutkimuksen ulkopuolelle. 

Toisaalta tunnissa ehti saada kaikissa haastattelussa paljon yksityiskohtaista informaatiota. 

Haastattelut oli muutenkin hyvä rajata kohderyhmän mukaan noin tuntiin, jolloin ne pysyivät 

sopivan kompaktina ja ajan puolesta strukturoituna. Oletan tämän olleen hyvä valinta, koska 

jos haastattelut olisivat kestäneet kauemmin, tilanteesta olisi voinut tulla liian kuormittava haas-

tateltavalle.   

Litterointivaiheen reliabiliteettia voidaan arvioida sen mukaan, miten kahden eri henkilön litte-

roinnit eroavat toisistaan (m.t.). Tässä tutkimuksessa litteroinnit tehtiin sanatarkasti ilman muita 

merkintöjä (esimerkiksi puheen intonaatiota koskevat merkinnät), joten litteroinnit tuskin oli-

sivat eronneet, jos toinenkin tutkija olisi tehnyt samalla tavalla litteroinnit. Brinkmannin ja Kva-

len (m.t.) mainitsemalla analyysivaiheen reliabiliteetilla tarkoitetaan kysymystä siitä, päädyt-

täisiinkö haastattelujen kategorisoinnissa samoihin tuloksiin, jos kaksi tutkijaa tekisi sen sa-
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masta haastatteluaineistosta? Tämä voisi lisätä tutkimuksen luotettavuutta, mutta luovat tulkin-

nat ja vaihtelevuus haastatteluista ovat todennäköisempiä, jos haastattelija voi seurata itselle 

ominaista tapaa tehdä kategorisointi. (m.t.). Uskon, että tämän tutkimuksen tuloksissa olisi ollut 

samat asiat myös toisen tutkijan tekemänä, mutta esittämistapa olisi voinut vaihdella tutkijasta 

riippuen. Samoin myös analysointitapa olisi voinut vaikuttaa tulosten muotoon. Esimerkiksi 

narratiivisella analyysilla oltaisiin voitu päätyä esittämään tulokset muodostamalla niistä vaik-

kapa esimerkkikertomuksia. 

Mitä sitten validiteetti tarkoittaa haastattelututkimuksessa? Haastattelututkimuksen yhteydessä 

Brinkmann ja Kvale (2015) tarkoittavat validiteetilla muun muassa sitä, onko tutkimuksen teo-

riaosuus loogisessa yhteydessä tutkimuskysymyksiin, onko tutkimuksessa käytetty metodi so-

piva. Sillä tarkoitetaan myös haastattelun laatua ja saadun tiedon tarkistamista, litteroinnin tyy-

lin valintaa sekä ovatko tutkimuksen aineistolle asetetut kysymykset valideja ja lopulta ovatko 

tutkimuksen tulokset valideja.   

Miles ja kollegat (2014) puolestaan erottelevat laadullisessa tutkimuksessa sisäisen (internal 

validity) ja ulkoisen validiteetin (external validity). Sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että tut-

kimus on ehyt, uskottava ja mahdollisimman tarkkaan kuvattu kokonaisuus, eikä siinä ei ole 

aukkoja tai merkittäviä epävarmuustekijöitä. Ulkoinen validiteetti puolestaan viittaa ennen 

kaikkea tutkimuksen toistettavuuteen. Tutkimuksen tulisi olla kuvattu niin tarkkaan, että se on 

mahdollista toteuttaa uudelleen muissakin yhteyksissä. Tutkimuksen ja sen tulosten tulisi olla 

lisäksi vertailukelpoisia.   

Analysointivaiheen kulku on kuvattu tutkimuksessa esille pelkistäen niin, että lukija pystyy 

hahmottamaan, miten analysointi on edennyt ja miten tutkimustuloksiin on lopulta päädytty. 

Samoin raportointivaiheessa olen mahdollisuuksien mukaan tuonut esille tutkimusta koskevat 

valinnat sekä perustelut näille. Haastattelun teoreettista osuutta suhteessa tutkimuskysymyksiin 

sekä haastattelua aineistonkeruumenetelmänä ja sisällönanalyysia analyysimenetelmänä on 

pohdittu erikseen Yhteenveto ja pohdinta −luvussa. 

9.1 Objektiivisuus ja yleistettävyys   

Haastattelututkimuksen luotettavuutta arvioidessa nostetaan esiin usein objektiivisuuden ja 

yleistettävyyden käsitteet. Objektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että tutkija on puolueeton, eikä 

anna omien puolueellisten motiiviensa ohjata tutkimuksen tekemistä ja tutkittavia. On tärkeää, 
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että myöskään ennakko-oletukset eivät ohjaa tutkimuksen tekemistä, vaan tutkimuksessa pyri-

tään luomaan aineistosta objektiivinen kuva. (Brinkmann & Kvale, 2015.) Objektiivisuuteen 

sisältyy myös haastattelun vuorovaikutuksen yhteisymmärrys. Haastattelutilanne on tutkijan ja 

tutkittavan välistä pyrkimystä yhteisymmärrykseen tutkittavasta ilmiöstä. Objektiivisuutta kos-

kien on tärkeä myös huomioida, että tutkittavan ääni pääsee aidosti kuuluville tutkimustulok-

sissa ja että tulokset vastaavat sitä, mitä haastattelutilanteessa todella on kerrottu. Haastatelta-

van täytyy voida myös vastustaa ja korjata haastattelijan näkemyksiä ja tulkintoja sekä voida 

käyttää omia termejään tutkijan käyttämien termien sijaan. (m.t..)   

Pyrin haastatteluissa siihen, että kysyin mahdollisimman avoimia kysymyksiä, enkä kysynyt 

johdattelevia kysymyksiä. Tämä onnistui mielestäni hyvin. Haastattelun apukysymykset ovat 

nähtävillä liitteessä 4. Kokemukseni mukaan haastattelut käytiin hyvässä yhteisymmärryksessä 

kaikissa haastatteluissa ja tutkimustulokset on johdettu pelkästään haastattelujen perusteella. 

Lähetin haastattelujen litteroinneista tehdyt pelkistetyt ilmaukset luettavaksi haastateltaville 

heidän omista haastatteluistaan, joihin heillä oli mahdollisuus kommentoida omia ajatuksiaan 

ja varmistaa, olinko tulkinnut haastatteluaineistoa oikein. Tosin kukaan haastateltavista ei lä-

hettänyt kommenttejaan, joten tulkitsin tässä tapauksessa hiljaisuuden myöntymisen merkiksi. 

Haastattelututkimuksessa yleinen vastalause puolestaan yleistettävyyttä koskien on, että haas-

tateltavia on usein niin vähän, ettei tuloksia voida yleistää (Brinkmann & Kvale, 2015). Haas-

tattelututkimuksessa saatu tieto ei olekaan yleistettävissä samalla tavalla kuin vaikkapa tilastol-

lisilla menetelmillä tehtävillä tutkimuksilla. Ihmisen toiminnassa on kyllä tiettyjä lainalaisuuk-

sia, joiden perusteella yleistettävyyttä voitaisiin vaatia. Samalla ihmisen toiminta on riippu-

vaista myös sosiaalisesta ja historiallisesta kontekstista ja on siksi aina ainutlaatuista. Haastat-

telututkimuksen yleistettävyydessä voidaan arvioida ennemminkin sitä, onko haastattelutilan-

teessa saatu tieto relevanttia suhteessa vastaavanlaisiin arkipäivän tilanteisiin. (m.t..) Uskon, 

että moni masennuksesta kuntoutuva tai kuntoutunut voisi löytää paljon yhtymäkohtia omaan 

elämäänsä tämän tutkimuksen tuloksista sekä suomalaisessa kontekstissa että myös muissa 

kulttuureissa. Uskon, että myös muut kuin opiskelijat pystyvät samaistumaan tutkimuksen tu-

loksiin monissa kohdissa. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka monta haastattelua olisi pitänyt 

vielä toteuttaa, ettei haastatteluista olisi löytynyt enää merkittävästi toisistaan poikkeavia tee-

moja.  Jo näiden haastatteluiden välillä oli jopa yllättävän paljon samankaltaisuuksia ja saman-

kaltaiset teemat toistuivat usein haastattelujen välillä. 
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10 Yhteenveto ja pohdinta 

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia kokemuksia yliopisto-opiskelijoilla sosiaalisesta tuesta ja 

kuormituksesta masennuksesta kuntoutumisen aikana. Vastaukset pystyttiin luokittelemaan so-

siaalisiin ryhmiin, joita olivat ammattiapu, opinnot, perhe, ystävät, Kela, vertaisryhmä, pari-

suhde ja muu. Ryhmien sisällä voitiin kuvata sosiaalisen tuen ja sosiaalisen kuormituksen teki-

jöitä. Tutkimuksessa muodostui uusi käsite sosiaalinen kuormitus.  

Haastateltavat kuvasivat saaneensa hyvin merkittävää tukea ammattiavun kautta masennuk-

sesta kuntoutumisen aikana. Suomessa tarvitaan edelleen opiskelijoiden ja laajemmassakin yh-

teydessä asianmukaista mielenterveyskuntoutusta ja tähän täytyy jatkossa satsata, eikä mielen-

terveyspalveluiden saatavuutta saa ainakaan heikentää. Masennuksesta kuntoutumisen haasteet 

ammattiapuun liittyen olivat tämän tutkimuksen perusteella muun muassa riittämätön hoito, 

pitkä jonotusaika ja yksin jääminen akuuttitilanteessa. Julkisessa keskustelussa on esitetty huoli 

siitä, että tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa esimerkiksi psykoterapiahoidon saatavuus 

heikentyisi entisestään, kun sen saatavuus on nykyisinkin yleisesti heikkoa ja epätasa-arvoista 

(Suomen Mielenterveysseura, n.d.). 

Suomen Mielenterveysseuran (Suomen Mielenterveysseura, n.d.) hallitusohjelmatavoitteena 

vaalikaudelle 2019−2023 on, että psykoterapiaa voisi saada noin kuukauden kuluttua hoidon 

tarpeen tunnistamisesta erityisesti lyhytpsykoterapiana, jos itsehoito, vertaistuki tai nettiterapiat 

eivät sovellu hoidontarvitsijalle. Myös Kuntalehden (2018) verkkolehden artikkelissa Pirkola 

visioi, että parhaimmillaan sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena psykoterapiaan voisi 

päästä jatkossa ilman lähetettä. Myös opiskelijaterveydenhuollossa psykoterapiaan tai muuhun 

asianmukaiseen hoitoon pääseminen lyhyellä aikataululla hoitoon hakemisesta ilman lähetettä 

olisi erittäin tärkeä ja tavoiteltava uudistus myös tämän tutkimuksen perusteella. 

Tämä tutkimus on yksi osoitus siitä, että myös Kelalta saatava kuntoutusraha on hyvin merkit-

tävä tuki masennuksesta kuntoutumisen aikana. Sen saatavuus on hyvä turvata myös jatkossa 

samalla tavalla. Kelan tukien hakeminen pitäisi olla tutkimuksen perusteella nykyistä helpom-

paa. Myös psykoterapeuttien palveluihin voitaisiin kehittää käytäntö, jonka avulla terapeuteista 

löytyvät tiedot olisivat vaikka kohdennetusti yhdessä paikassa riittävän informatiivisesti, jolloin 

sopivan terapeutin löytyminen tapahtuisi nykyistä helpommin. 

Opintojen ja niiden tuomien sosiaalisten suhteiden merkitys on tämän tutkimuksen perusteella 

hyvin merkittävä masennuksesta kuntoutuvalle yliopisto-opiskelijalle. Toisaalta haastateltavat 
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kuvasivat ennakko-oletusten mukaisesti yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Opis-

kelijoiden yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteiden ehkäisemiseen opiskeluyhteisöissä on 

hyvä kehittää sellaisia toimintamuotoja, johon mielenterveyskuntoutujatkin voivat osallistua 

matalalla kynnyksellä. Opintojen kilta-, ainejärjestö- ja harrastustoiminnan merkitys korostui 

useiden haastateltavien kohdalla ja oli merkittävä kuntoutumista edistävä tekijä ja mahdollisuus 

luoda sosiaalisia suhteita. Tällainen toiminta onkin ilahduttavaa yliopistomaailmassa mielen-

terveysongelmista kuntoutumisen näkökulmasta: toimintaan saa osallistua halutessaan oman 

jaksamisensa mukaan. 

On luonnollista, että masennuksesta kuntoutuminen hankaloituu, jos läheisiltä ei saa tukea. Lä-

heisten ihmisten, niin perheen, ystävien, parisuhteen kuin yleisestikin, suhteen puhuminen ja 

käytännön konkreettinen apu korostuivat haastatteluissa (vrt. esim. Enäkoski, 2002; Kiviniemi, 

2008a). On hyvin tärkeää, että pystymme eri yhteyksissä kohtaamaan toisemme avoimesti kom-

munikoiden, sanallistamaan kokemuksia ja kunnioittamaan niitä toistemme välillä. Vertaistuen 

merkitys ei erityisesti korostunut tässä tutkimuksessa. Olisi kuitenkin mielenkiintoista selvittää 

vertaistuen merkitystä masennuksesta kuntoutumisessa yksityiskohtaisemmin. Myös perhesuh-

teiden ja opintoihin liittyvä sosiaalinen tuki olisivat mielestäni erityisen kiinnostavia ryhmiä 

syvemmälle ja yksityiskohtaisemmalle tutkimiselle. 

Uutena tässä tutkimuksessa tuli erityisesti käsite sosiaalinen kuormitus, jollaista ei tullut vas-

taan ainakaan käsittelemässäni kirjallisuudessa. Myös vaikka lähdekirjallisuudessa mainittiin, 

että masennuksesta kuntoutuja voi tarjota myös omaa tukeaan muille (Enäkoski, 2002), kirjal-

lisuudessa ei tullut vastaan lähteitä, jossa olisi eritelty tarkemmin, millaista tämä tuki voi olla. 

Tässä tutkimuksessa aiheeseen saatiin hieman syvempää tietoa. 

Kokonaisuudessaan tutkimuksessa saatiin vastaukset sille, mitä oltiinkin tutkimassa ja tutkimus 

eteni alusta loppuun hyvin. Aihetta koskevaa ajankohtaista ja relevanttia lähdeaineistoa oli saa-

tavilla mukavan paljon, joten työ oli siinä mielessä mukava toteuttaa. Teemahaastattelu oli hy-

vin toimiva haastattelumuoto. Teemahaastattelun etuna on se, että haastattelukysymysten 

muoto ei ole tarkasti määritelty etukäteen ja että aiheen sisällä todella pystyy paneutumaan nii-

hin asioihin, joista haastateltava puhuu. Tämän havaitsi myös näitä haastatteluja toteuttaessa. 

Olin ennakoinut, että sisällönanalyysi etenisi suoraviivaisesti niin, että pelkistetyistä ilmauk-

sista olisi muodostettu alaluokkia ja näistä yläluokkia ja lopulta yhdistävä luokka. Tämä ei kui-

tenkaan tapahtunut kuitenkaan näin yksioikoisesti. Sisällönanalyysi toimi kuitenkin asianmu-

kaisesti siinäkin, että pelkistetyt ilmaukset jaoteltiin ryhmiin ja näiden sisällä taas sosiaalisen 
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tuen ja sosiaalisen kuormituksen kokemuksiin. Suurimmasta osasta pelkistettyjä ilmauksia pys-

tyi muodostamaan alaluokat ja osasta myös yläluokat. 

Mietin analyysia tehdessäni sitä, oliko hyvä, että osa pelkistetyistä ilmauksista jäi pelkistetyksi 

ilmaisuksi ja jotkut pelkistetyt ilmaukset taas olivat yhdistettävissä yläluokkiin. Toisaalta sa-

maa tarkoittavat asiat yhdisteltiin niin pitkälle, kuin oli mahdollista ja osa pelkistetyistä ilmauk-

sista ei vain ollut yhdisteltävissä. Tälläkin tavalla aineistosta saatiin kuitenkin kokonaisuudes-

saan mielestäni järkevä ja looginen kokonaisuus. Sisällönanalyysin tarkoitus onkin väline luoda 

haastattelusta systemaattinen ja kokoava analyysi (vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2018) ja tässä se 

toimi hyvin. 

Tutkimuksen analyysivaiheessa olisi voitu huomioida nekin haastattelujen osat, jotka tästä tut-

kimuksesta jäivät nyt analysoimatta analyysin rajaamisen takia.  Erityisesti masennuksesta kun-

toutumisen vaiheita olisi ollut mielenkiintoista eritellä. Toisaalta tähän teemaan ei keskitytty 

yksityiskohtaisesti haastatteluissa, joten olisi voinut olla haastava saada riittävän paljon sopivaa 

informaatiota teemasta analysointia varten. 

Haastattelujen analyysi olisi ollut mielenkiintoista tehdä narratiivisena analyysina niin, että 

haastatteluista olisi muodostettu esimerkiksi yhtenäisiä kertomuksia. Myös kävelyhaastattelu 

olisi ollut varmasti mielenkiintoinen kokemus. Luonnossa liikkuminen haastattelun aikana 

voisi vapauttaa puhumaan arkaluontoisesta aiheesta. Toisaalta tällainen perinteisen haastattelun 

toteuttaminenkin toimi vallan hyvin, enkä usko, että vaikkapa tämän tutkimuksen haastattelujen 

sisältö olisi muuttunut oleellisesti kävelyhaastattelussa. 

Tutkimuksessa tuli useampi yhteydenotto englanninkieliseltä vaihto-opiskelijalta ja he halusi-

vat osallistua tutkimukseen. Valitettavasti tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista tehdä haas-

tatteluja englanniksi, mutta ehkä joku toinen tutkimuksentekijä voisi tarttua tähän. On tärkeää, 

että myös ulkomaalaisten, sekä englantia että muita kieliä puhuvien opiskelijoiden kokemukset 

Suomessa tulisivat kuulluksi. 

Tutkimuksen toteuttaminen oli erittäin opettavainen kokemus tutkimuksen tekemisestä.  Tutki-

muksen suunnittelu, teoreettisen osuuden kokoaminen, käytännön tutkimuksen toteuttaminen, 

lopulta analyysin tekeminen ja tutkimuksen raportointi olivat iso, mutta mielenkiintoinen 

haaste. Opintojen alkuvaiheessa usko siihen, että saisi tehtyä joskus gradun kunnialla alusta 

loppuun, tuntui kaukaiselta ajatukselta, mutta koulutus on kehittänyt jatkuvasti valmiuksia kä-

sitellä tieteellistä tietoa ja toteuttaa lopulta omakin tutkimus. Haastattelujen toteuttaminen oli 
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työn ehdottomasti kiinnostavin osuus. Haastateltavien tarinoiden jakaminen ja kokemusten 

kuuleminen oli sytyttävää siinä missä se oli liikuttavaakin. On tärkeää, että niin masennuksesta 

kuin muistakin mielenterveysongelmista kuntoutuvien ja kuntoutuneiden ääni pääsee kuulu-

ville. Tähän tarvitaan myös tieteellistä tutkimusta. Näin pystytään kiinnittämään tarkempaa 

huomiota, millä tavalla sosiaalinen ympäristö eri yhteyksissä voi olla kuntoutujan tukena ja 

millä tavalla tukimuotoja voidaan kehittää jatkossakin mahdollisimman sujuvaksi ja kuntoutu-

jaa palvelevaksi. 
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Liite 1 

Sähköpostitse lähetetty kutsu haastattelututkimukseen Oulun yliopiston perustutkinto-

opiskelijoille (1.3.2018) 

Hei!  

 

Oletko kuntoutunut masennuksesta ja haluaisit kertoa kokemuksistasi ihmissuhteissasi saa-

mastasi tuesta tai tuen puutteesta masennuksesta kuntoutumisen aikana? Olen kasvatus-

psykologian opiskelija ja teen aiheesta pro gradu –työtä. Etsin tähän haastateltavia Oulun yli-

opiston perustutkinto-opiskelijoista, joilla on ollut masennusdiagnoosi (lievä, keskivaikea tai 

vaikea) ja jotka kokevat kuntoutuneensa masennuksesta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on saada lisätietoa ja ymmärrystä siitä, miten korkeakouluopiskelijat 

ovat kokeneet sosiaalisen tuen masennuksesta kuntoutumisen aikana. Tutkimustiedon avulla 

voidaan saada yleisesti tärkeää lisätietoa opintojen aikaisten tukimuotojen kehittämistä var-

ten ja se voi olla myös vertaistukena masennuksesta kärsiville. Haastattelutilanne on hyvä 

mahdollisuus myös haastateltavalle hahmottaa ja koota omia kokemuksiaan aiheesta. 

 

Aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti vain tutkimustarkoituksessa. Haastatte-

lussa varmistetaan anonymiteetin säilyminen ja muut eettiset kysymykset mahdollisimman 

tarkasti. Haastattelusta on mahdollista kieltäytyä missä vaiheessa tutkimusta tahansa, paitsi 

ei luonnollisesti silloin, kun työ on valmis. Haastattelut nahoitetaan, jotta ne voidaan kirjoittaa 

tekstimuotoon yhteenvetoa varten.  

 

Jos haluat osallistua tutkimukseen, laita rohkeasti viestiä, niin annan tarkempaa tietoa haas-

tattelusta. Vastaan mielelläni myös kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiin! S-postiosoit-

teeni on emilia.pitkala@student.oulu.fi ja puhelinnumeroni 0442853612.  

 

 

Ystävällisesti Emilia Pitkälä 
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Liite 2 

Oulun yliopiston ja YTHS:n ilmoitustaululle kiinnitetty haastattelukutsu 

  



65 

 

Liite 3 

Tutkimussuostumus 

Oulun yliopisto 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Pro gradu -tutkielma 

Emilia Pitkälä (2141808) 

Työn ohjaajat Teemu Suorsa ja Hannu Muukkonen 

Kevät 2018 

 

Tämä tutkimus on opinnäyttenä tehtävä pro gradu -tutkielma. Sen tavoitteena on saada tietoa 

siitä, millaisena korkeakouluopiskelijat kokevat sosiaalisen tuen masennuksesta kuntoutumi-

sen aikana. Tutkimustiedon avulla voidaan saada tärkeää tietoa opiskelijoiden tukimuotojen 

kehittämiseen. Lisäksi siitä voi olla vertaistukea masentuneille. Haastattelu voi olla myös si-

nulle hyvä mahdollisuus koota ajatuksiasi aiheesta. Seuraavassa on tietoa siitä, mitä sinun on 

tietää ennen lopullista suostumustasi tutkimushaastatteluun: 

• Jotta voit osallistua tutkimukseen, edellytyksenä on, että olet Oulun yliopiston perus-

tutkinto-opiskelija ja sinulla on ollut masennusdiagnoosi (lievä, keskivaikea tai vaikea) 

ja koet kuntoutuneesi masennuksesta. 

 

• Haastattelun materiaalia käytetään tutkimustarkoituksessa ehdottoman luotettavasti 

vain tutkimustarkoituksessa. 

 

• Haastateltavan henkilöllisyys ei tule esille haastattelussa. Muutenkaan tutkimuksessa 

ei tuoda esille sellaisia tietoja, joista sinua voidaan tunnistaa. 

 

• Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Sinulla on mahdollisuus kieltäytyä 

haastattelusta missä vaiheessa tutkimusta tahansa, myös jälkikäteen, paitsi silloin 

kun työ on valmis. Voit halutessasi jättää myös vastaamatta haastattelukysymyksiin. 

 

• Haastattelu nauhoitetaan, litteroidaan ja niistä tehdään yhteenveto työhön. 

 

• Sinulla on mahdollisuus nähdä ja vaikuttaa oman haastattelun yhteenvetoon ennen 

työhön sisällyttämistä. 

 

• Työn valmistuttua haastatteluaineisto tuhotaan. 
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Tutkijan lupaus tutkimuksesta Rantaa & Kuula-Luumia (2017) mukaillen: 

 

Lupaan käsitellä ja säilyttää aineistoa huolellisesti. En raportoi millään tavalla tutkimusaineis-

tossa ilmeneviä yksittäisiä ihmisiä koskevia tietoja kenellekään tutkimuksen ulkopuoliselle ih-

miselle. Raportointi tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkea viestintää, virallista ja epävirallista 

sekä suullista, sähköistä ja kirjallista. 

En käytä tutkimusaineistosta ilmeneviä asioita tutkittavien, heidän läheistensä tai muiden yk-

sittäisten henkilöiden tietoja heidän vahingokseen, halventamiseen tai loukkaamiseen. Lu-

paan olla luovuttamatta ja kopioimatta tutkimusaineistoa tai sen osia kenellekään ulkopuoli-

selle. Aineistoa tai sen osia luovutan vain niille tutkimusta koskeville jäsenille (työn ohjaajat), 

jotka voivat osoittaa tehneensä omakohtaisen aineiston käyttöä koskevan vaitiolositoumuk-

sen. Lupaan hävittää tutkimuskäytössäni olevan aineiston ja sen kopiot välittömästi, kun tu-

losten oikeellisuus on tarkastettu ja tutkimus on päättynyt. 

 

Haastateltavan suostumus 

 

Suostun tutkimushaastatteluun ja haastattelusta saadun aineiston käyttämiseen tutkimustar-

koituksessa. Minulla on kuitenkin mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa tut-

kimusta tahansa paitsi ei sen jälkeen, kun työ on valmis 

 

 

Aika ja paikka 

 

 

Haastateltavan allekirjoitus 

 

 

Tutkimuksen tekijän allekirjoitus 

 

 

 

 

Suuri kiitos osallistumisestasi!  
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Liite 4 

Teemahaastattelun apukysymykset 

1. Kerrotko aluksi masennuksestasi? 

 -Missä vaiheessa masennus on ollut? 

 -Kuinka kauan masennuksen aika kesti? 

 

2. Kerrotko masennuksesta kuntoutumisesta? Miten prosessi eteni? 

 

3. Millä tavalla kuvaisit ihmissuhteitasi masennuksesta kuntoutumisen aikana?/Kertoisitko 

jotakin ihmissuhteistasi masennuksesta kuntoutumisen aikana? 

-Esim. parisuhde, ystävät, perheenjäsenet, muut sukulaiset, opiskelukaverit, 

opiskeluohjaus, harrastuskaverit, YTHS, terapeutti, muut? 

 

4. Saitko tukea muilta ihmisiltä kuntoutumisen aikana? Millaista? 

-Esim. parisuhde, ystävät, perheenjäsenet, muut sukulaiset, opiskelukaverit, 

opiskeluohjaus, harrastuskaverit, YTHS, terapeutti, muut? 

-Aineellinen tuki 

 

5. Onko sinulla jäänyt jotakin ikäviä asioita mieleen kuntoutumisen aikaisista ihmissuhteista? 

-Esim. parisuhde, ystävät, perheenjäsenet, muut sukulaiset, opiskelukaverit, 

opiskeluohjaus, harrastuskaverit, YTHS, terapeutti, muut? 

 

6. Kerro niistä vahvuuksistasi, joita masennuksesta kuntoutumisesta on seurannut elämääsi? 

 

7. Onko vielä jotakin, mitä haluaisit sanoa? 


