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1  JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni kautta pääset tarkastelemaan sellaisia nuoria, jotka ovat nuoresta iäs-

tään huolimatta joutuneet käymään läpi jopa vuosia kestäneitä rankkoja vaiheita 

omassa elämässään. Nämä elämänvaiheet ja niihin liittyneet tapahtumat sekä koke-

mukset ovat vaikuttaneet niin heidän psyykkiseen, fyysiseen kuin sosiaaliseenkin hy-

vinvointiin, ja lopulta nuori ei ole nähnyt muuta keinoa kuin itsensä viilteleminen. 

Mikä sai nämä nuoret satuttamaan itseään? Miten nuoret itse kokevat kohtalonsa? 

Miten tuosta ajasta voi selvitä? Toiset nuoret ovat kasvaneet kokemuksiensa kautta 

vahvemmiksi persooniksi, mutta toiset roikkuvat edelleen satuttavissa muistoissa.  

 

Opinnäytetyöni kohteena on itsetuhoisuus, tarkemmin rajattuna nuorten viiltely ja siitä 

selviäminen. Keskeiset käsitteet ovat nuorten hyvinvointi, itsetuhokäyttäytyminen, 

viiltely, selviytyminen sekä elämän käännekohta. Tutkimusongelmia opinnäytetyössä-

ni on kolme. 

 

1. Mitkä tekijät johtivat viiltelyyn? 

2. Mitkä asiat auttoivat paranemaan? 

3. Millaisia merkityksiä nuoret antavat itsensä viiltelylle? 

 

Tässä tutkimuksessa viiltely -käsitteellä tarkoitetaan pahoinvoinnin vakavaa ilmene-

mismuotoa, joka on tarkoituksellista itsensä vahingoittamista. Itsensä viiltely on oman 

kehon vahingoittamista erilaisin teräasein. Taustalla on ajatus oman mielen hallitsemi-

sesta. Elämän käännekohdalla tarkoitan sellaista nuoren elämänkulun tapahtumaa tai 

tilannetta, joka saa aikaan selkeän positiivisen tai negatiivisen muutoksen nuoren ke-

hityksessä. 

 

Itse nuorten viiltelyä ei ole paljon tutkittu, mutta nuorten paha olo, masentuneisuus ja 

syrjäytyminen ovat esillä koko ajan. Esimerkiksi Pekka Myrskylän (2012, 2) kirjoit-

taman EVA Analyysin mukaan 15 - 29 -vuotiaista nuorista jopa 5 % oli syrjäytyneitä 

vuonna 2010.  Syrjäytyneisyys ja henkinen paha olo lisäävät huomattavasti itsetuhoi-

suuden riskiä. Nuorten itsetuhoisuuteen ja viiltelyyn tulee osata ja ymmärtää puuttua 

ajoissa. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan sitä, miten nuoret itse näkevät viiltelyn, sen 

hetkisen tilanteensa ja kyseisen elämävaiheensa jälkeenpäin.  
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Nuoruus on aikaa, jolloin mielenterveyshäiriöiden ja itsetuhoisuuden riski on kaikista 

suurimmillaan. Näin ollen nuoret ovat kaikista keskeisin ennaltaehkäisyn kohderyh-

mä. (Laukkanen, Marttunen, Miettinen & Pietikäinen 2006, 127.) Usein nuoret yrittä-

vät kaikin mahdollisin tavoin peitellä omaa itsetuhoista käytöstään ja ovat kykenemät-

tömiä puhumaan asiasta (Laukkanen ym. 2006, 131). Aikuisen tulee siis olla läsnä 

nuoren elämässä ja uskaltaa puuttua heti, kun havaitsee nuoren käytöksen poikkeavan 

normaalista.   

 

Yhä enemmän tarvitaan ammattilaisia työskentelemään moniongelmaisten nuorten 

parissa, koska nuoren selviytymisprosessi on pitkä ja nuori tarvitsee siinä kaiken mah-

dollisen tuen. Nuorta tulee auttaa löytämään omat voimavaransa ja oikeanlaiset re-

surssit, jotta parantuminen mahdollistuu (Ojuri 2004, 154). On ensiarvoisen tärkeää, 

että nuoren lähiympäristö ja nuorten kanssa työskentelevät osaavat ja uskaltavat puut-

tua ajoissa. Parantumisen avainasia on, että ammattilaiset löytävät oikeat työtavat ja -

menetelmät auttamiseen sekä osaavat tarkastella tilannetta monesta eri näkökulmasta. 

(Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 2003, 281 – 282.) Työni kautta tuon esille nuor-

ten subjektiivisia kokemuksia ilmiöstä. Jokainen subjektiivinen kokemus auttaa osal-

taan ammattilaisia kehittämään omia kohtaamistapojaan ja ymmärrystään.      

 

Tutkimusongelmat määrittelevät sen, millaista aineistoa tarvitaan ja mitä menetelmiä 

käyttäen aineisto kannattaa hankkia. Haastattelu on usein hyvä aineistonkeruumene-

telmä siksi, että haastateltava halutaan nähdä subjektina, joka luo merkityksiä tutkitta-

valle ilmiölle (Hirsjärvi & Hurme 2000, 15; 35). Tutkimukseni aineisto koostuu koko-

naisuudessaan seitsemän nuoren kokemuksista. Kahta heistä haastattelin teemahaastat-

telulla, joka sopii tutkimusmenetelmäksi, kun käsitellään arkaa ja vaikeaa aihetta. 

Teemahaastattelun lisäksi käytän kuitenkin myös valmista kirjoitettua aineistoa ja 

pyrin luomaan näin mahdollisuuden monipuolisten vastausten syntymiselle. Yksi nuo-

rista kirjoitti kokemuksistaan teemahaastattelun teemoja apuna käyttäen. Yhden nuo-

ren kokemusta havainnoin ja tutkin hänen aiheesta kirjoittamiensa blogikirjoituksien 

kautta, ja kolmen muun nuoren tarinat on koottu internetin Apua.info -palvelun Sel-

viytymistarinoita -osiosta. Keräsin aineiston keväällä 2013.  

 

Itse kiinnostuin aiheesta kuullessani sattumalta erään tytön tarinan omasta selviytymi-

sestään. Aloin lukemaan ja etsimään aiheeseen liittyviä teoksia ja kirjoituksia. Koin 

aiheen vaikeaksi ja haastavaksi, mutta samalla erittäin mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi. 



3 

Varauduin myös siihen, että aineiston kokoaminen tulee olemaan haastavaa aiheen 

henkilökohtaisuuden takia. Monille viiltely on puheenaiheena arka, eivätkä he halua 

kertoa aiheesta avoimesti. Kaikki nuorten kanssa työskentelevät saattavat jossain 

uransa vaiheessa joutua kohtaamaan nuoria, joilla viiltely hallitsee elämää. Näin ollen 

ilmiön tuntemisesta on hyötyä myös yhteisöpedagogin työkentällä.  

 

Opinnäytetyöni yhteistyötahona toimii Mikkelin nuorisopsykiatrian poliklinikka. Eri-

tyisen tuen tarpeessa olevien nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset joutuvat 

päivittäin kohtaamaan nuoria, joilla itsetuhoisuus ja viiltely on arkipäivää. Yhteistyö-

tahoni painottaa, että uusien näkökulmien ja tekijöiden löytyminen on aina ensiarvoi-

sen tärkeää. Nämä auttavat ammattilaisia edelleen kehittämään toimintatapojaan ja 

lisäämään ymmärrystään tästä monisäikeisestä ilmiöstä. 

 

2 NUORTEN HYVINVOINTI  

 

2.1 Nuorten hyvinvoinnin eriytyminen 

 

Viimeaikaisten tutkimusten ja selvitysten mukaan hyvinvointi on lisääntynyt huomat-

tavasti suurella osalla nuorista, mutta sitä vastoin kuitenkin osalle nuorista kasaantuu 

vakavia ongelmia ja heillä menee aiempaa huonommin. Vuonna 2009 toteutetun 

Nuorten vapaa-aika -tutkimuksen mukaan suurin osa nuorista kokee olevansa tyyty-

väisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaa ja taloudellista tilannetta kohtaan 

onkin vähentynyt. Noin 80 prosenttia 15 - 24 -vuotiaista nuorista kokee olevansa ter-

veitä, puolet nuorista tapaa päivittäin ja neljä viidesosaa vähintään kerran viikossa 

ystäviään. Suhteet vanhempiin ovat suurelta osin hyvät. Esimerkiksi keskustelutilan-

teet vanhempien kanssa ovat parantuneet koko 2000-luvun ajan, vaikka nuoret tapaa-

vatkin vanhempiaan harvemmin kuin esimerkiksi vielä 1990-luvulla. (Koste 2012, 7-

16.) 

 

Suurin osa nuorista kokee viihtyvänsä koulussa, ja koulun sekä työn arvostus on edel-

leen korkealla. Tilastokeskuksen (2012) mukaan jopa 91 prosenttia nuorista päätyi 

vuonna 2011 aloittamaan lukio-opiskelut tai ammatillisen koulutuksen heti peruskou-

lun jälkeen. 50 prosenttia heistä jatkoi opintojaan lukiossa ja loput 41 prosenttia toisen 

asteen ammatillisessa koulutuksessa. Vaikka loput 9 prosenttia ei jatkanut tutkintota-

voitteista opiskelua, saattoi osa heistä kuitenkin jatkaa tutkintoon johtamattomassa 
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koulutuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi peruskoulun lisäopetus eli kymppiluokka tai 

ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus eli ammattistartti. Sellaisten 

nuorten määrä, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulua loppuun, on viime vuosina 

pysynyt koko Suomessa alle kahdessa sadassa.  

 

Lisäksi päihteidenkäytössä on havaittavissa positiivista muutosta. 2000-luvun taittee-

seen verrattuna viikoittainen alkoholinkäyttö on vähentynyt, raittiiden nuorten määrä 

on kasvanut ja nuoret tupakoivat huomattavasti vähemmän. Kaksi kolmesta nuoresta 

harrastaa säännöllisesti jotakin luovaa toimintaa ja kaksi viidestä nuoresta olisi valmis 

jopa toimimaan vapaaehtoisena pyydettäessä. (Koste 2012, 7 - 8; 19.)  

 

Nuoret voivat siis tänä päivänä paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Eräranta ja Au-

tio (2008, 8) kuitenkin painottavat, että samanaikaisesti on havaittavissa kasvava pola-

risaatio eli niin sanottu elinolojen kaksinapaistuminen. Kuilu nuorten hyvinvoinnin ja 

pahoinvoinnin välillä kasvaa. Enemmistö nuorista voi hyvin, mutta sen sijaan osalla 

nuorista on yhä enemmän ongelmia ja pahoinvointia. Esimerkiksi tunne terveydestä 

eriytyy. Ne, jotka kokevat terveytensä olevan huono, kokevat sen erittäin huonoksi. 

Mielenterveysongelmat ovat kasvaneet huomattavasti ja niiden takia eläkkeelle siirtyy 

enemmän nuoria kuin koskaan aikaisemmin. Vuonna 2011 mielenterveyden järkkymi-

sen takia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 1 568 alle 30-vuotiasta nuorta ja masen-

nuksen vuoksi 513 nuorta tai nuorta aikuista. Masennuksen vuoksi työkyvyttömyys-

eläkkeelle siirtyi vuonna 2011 42 prosenttia enemmän nuoria kuin vuonna 2006. (Kos-

te 2012, 8; 33 - 36.)   

 

Sukupuolella on myös joissain tilanteissa vaikutusta siihen, miten hyvinvointi näyttäy-

tyy. Esimerkiksi ylipaino on vakava ongelma erityisesti nuorilla miehillä, joista 28 

prosenttia kärsii ylipainosta. Tytöt taas kärsivät asiasta ennemmin psyykeen takia. 

Jopa joka toinen 15-vuotiaista tytöistä kokee olevansa liian lihava. Tytöt kärsivät poi-

kia enemmän kuitenkin esimerkiksi niska- ja hartiakipuja, väsymystä sekä päänsärkyä. 

Lisäksi masentuneisuus katsotaan olevan yleisintä yläasteikäisten tyttöjen keskuudes-

sa. (Koste 2012, 33; Sipinen & Aalto-Matturi 2012.) Kymmenen vuoden aikana myös 

tyttöjen osuus kaikista laitoshoidon potilaista on noussut 64 prosenttiin (Koste 2012, 

35). 
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Vuoden 2011 Kouluterveyskyselyn perusteella 8 prosenttia peruskoululaisista pojista 

ja 18 prosenttia peruskoululaisista tytöistä on vaarassa masentua eli kärsii keskivaike-

asta tai vaikeasta masentuneisuudesta. 15 - 18 vuoden iässä masentuneisuus lisääntyy 

huomattavasti ja monesti siihen liittyy monia muitakin sairauksia, joten parantuminen 

on vaikea ja pitkäkestoinen prosessi. (Koste 2012, 35; Kouluterveyskysely 2011.)  

 

Samalla, kun alkoholin ja tupakan käyttö on vähentynyt, on kannabiksen käyttö li-

sääntynyt. Myös nuorten syrjäytyneisyys on edelleen vakava ongelma, koska noin 5 

prosenttia nuorista on syrjäytyneitä. Myrskylä (2012, 1 - 2) luokittelee syrjäytyneiksi 

sellaiset nuoret, jotka ovat jääneet työvoiman ja opiskelupaikan ulkopuolelle. Näillä 

nuorilla ei myöskään ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. 15 - 29 -vuotiaita syrjäyty-

neitä nuoria oli vuonna 2010 määrällisesti noin 51 300. Näistä nuorista työttömiksi 

työnhakijoiksi on rekisteröitynyt 18 800 nuorta, mutta 32 500 nuorta on sen sijaan 

työvoiman ulkopuolisia. Näitä nuoria ei näy lainkaan tilastoissa, koska he eivät ole 

rekisteröityneet edes työttömiksi työnhakijoiksi. Nuorisotyöttömyys kasvaa edelleen 

ja on havaittu, että työttömyys ja ulkopuolisuus yhteiskunnasta siirtyvät jossain mää-

rin jopa sukupolvelta toiselle. Lisäksi läheinen ystävä puuttuu kahdeksalta prosentilta 

nuorista.  (Koste 2012, 8.) 

 

2.2 Pahoinvoinnin taustat 

 

Yhteiskunnasta syrjäytymistä sekä nuorten pahaa oloa tulee tarkastella niin yksilön, 

yhteisön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Juha Väänäsen (2010) mukaan työnte-

ko, opiskelu, harrastukset, yhteiskunnallisiin vaatimuksiin vastaaminen ja toisten ih-

misten tapaaminen kuuluvat niihin tekijöihin, jotka estävät syrjäytymistä yhteiskun-

nasta. Nuorten kohdalla työttömyys, koulutuksen puute, asumisen ongelmat, fyysinen 

tai psyykkinen sairaus, sosiaalisten suhteiden ongelmat, päihteiden käyttö sekä rikolli-

suus lisäävät syrjäytymisen riskiä.  Syrjäytyminen ja sen käsitykset kuitenkin muuttu-

vat ajan mukana. Pahoinvointi liittyy samanlaisiin lähtökohtiin kuin aiemminkin, mut-

ta puitteet sille muuttuvat koko ajan. Pahimmassa tapauksessa nuoren pahoinvointi 

johtaa vakavaan yhteiskunnasta syrjäytymiseen.  

 

Väänänen (2010) tuo esille, että nuoruusikään olennaisesti kuuluvat kehitystehtävät ja 

kehitykselliset vaatimukset ovat periaatteessa edelleen samanlaisia kuin ennenkin, 

kuten myös riskitekijät erilaisten häiriöiden ilmaantumiselle. Yhteiskunnan odotukset 
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ovat sitä vastoin tiukentuneet. Nuoruudessa kehittyvät niin seksuaalinen, ammatillinen 

kuin sosiaalinenkin identiteetti, mutta konteksti, jossa nämä kehittyvät, on erilainen 

kuin aiemmin ja se muuttuu jatkuvasti.  

 

Esinuoruusvaiheen jälkeen nuoruusiän kehitykseen kuuluu varhaisnuoruus, jossa nuo-

ren irtautuminen vanhemmistaan alkaa ja erilaisen tuen tarve lisääntyy. Varsinaisessa 

nuoruudessa taas identiteetti alkaa kunnolla muotoutua ja myöhäisnuoruudessa se va-

kiintuu osaksi nuoren persoonallisuutta.  Nuoruusiän normaalin kehityksen tavoitteena 

on saavuttaa aikuisiän identiteetti, oppia kohtaamaan erilaiset viettipaineet ja oppia 

hyväksymään omat kehonmuutokset. Tunne-elämä ja puolustusmekanismit kehittyvät 

ja sosiaaliset paineet sekä itsenäistymispaineet nousevat pintaan. (Väänänen 2010.) 

 

Nuoruusikä on näin ollen aina ollut eräänlainen siirtymävaihe lapsuudesta aikuisuu-

teen, jolloin tasapainoillaan riippuvuuksien ja riippumattomuuden välillä. Nuoruus on 

muutosten aikaa. Ihmisen keho, käytös, normit, arvot ja asenteet muokkautuvat ja 

muuttuvat. Tällöin on tärkeää nuorten tukeminen ja auttaminen muutoksissa, koska 

nuoruusikään kuuluu olennaisesti myös pelontunne ja tietämättömyys tulevaisuudesta. 

(Väänänen 2010.)  

 

Yhteiskunnan muuttuminen tuottaa paljon haasteita myös nuorten vanhemmille, joten 

myös heidän tulisi saada helposti tukea. Kun yhteiskunnan kehitys on nopeaa, samalla 

vanhempien velvollisuus valvoa erilaisia asioita kasvaa.  Erilaiset TV-kanavat, pelit, 

kännykät ja internet sekä päihteet ja viikkorahat hallitsevat nuorten elämää. Oman 

haasteensa luo lisäksi se, että vanhempien ja nuorten välinen ero on huomattavissa 

määrin kaventunut. Nuorten itsensä mukaan yksi tärkeimmistä hyvinvointia määritte-

levistä tekijöistä on juuri läheiset, ystävät ja perheet. Vanhemmat tarvitsevat tukea ja 

tietoa, miten auttaa nuorta. (Väänänen 2010; Djupsund 2012.) 

 

Nuorten yleiseen pahoinvointiin vaikuttaa osaltaan se, että lapset aikuistuvat liian var-

hain, mikä on suomalaisille perheille ominainen piirre. Vuonna 2002 toteutetun Eriar-

voinen lapsuus -tutkimuksen mukaan jo 11-vuotiaina lapset alkavat eristäytyä omista 

vanhemmistaan.  Tuon ikäkauden jälkeen he eivät koe saavansa enää samalla tavalla 

tukea omilta vanhemmiltaan kuin ennen ja kokevat, että vanhempien osoittama luot-

tamus vähenee huomattavasti. Lapset eivät juuri jaa asioitaan ja ongelmiaan vanhem-

piensa kanssa, mikä varmasti aiheuttaa osaltaan nuorille niin henkistä kuin fyysistäkin 
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pahoinvointia. Esimerkiksi viiltelyn yhtenä osasyynä voidaan katsoa olevan juuri hen-

kisen pahanolon purkaminen, koska purkamiseen ei löydy muita keinoja. (Myllyniemi 

2012, 49.)  

 

Perheessä kasvatuksen tulisi olla pääasiassa läsnäoloa. Arjen rutiinien ja kasvatuskäy-

täntöjen rinnalla on tärkeää yhdessä vietetty aika. Läsnäolon ja yhdessä vietetyn ajan 

kautta luodaan mahdollisuuksia avoimelle kommunikoinnille, joka on tärkeää nuoren 

terveyden kannalta ja on yksi suojaavista tekijöistä. Ne nuoret, jotka kokevat vuoro-

vaikutuksen olevan avointa vanhempiensa kanssa, kokevat he muutenkin voivansa 

paremmin fyysisesti ja psyykkisesti.  (Häkkinen, Orajärvi, Puuronen & Salasuo 2012, 

188.)  

 

Väänäsen (2010) mukaan oman lisäyksensä nuorten pahoinvoinnin syihin tuovat ko-

konaisuudessaan kaikki sosiaaliset suhteet. Sosiaalisten suhteiden kenttä ja verkosto 

on monimutkaistunut ja laajentunut, ja muuten yksinäisellä nuorella voi olla esimer-

kiksi nettikavereita. Internet on kuitenkin luonut samalla myös uusia kaltoinkohtelun 

tapoja ja mahdollisuuksia, esimerkiksi nettikiusaamisesta on kasvanut iso ongelma.  

Netin kautta muodostetaan sosiaalisia suhteita myös tuntemattomiin ihmisiin ja seksu-

aalinen hyväksikäyttö on helpottunut. Vaaralliset nettisivustot lisääntyvät koko ajan. 

Myös monipuolistuneet kiusaamisen tavat ja muodot, median puoleensavetävyys ja 

päihteidenkäyttö lisäävät nuorten riskiä joutua osalliseksi traumaattisiin tilanteisiin.  

 

Joka tapauksessa yhteiskunnan yleisen hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin tarkkailun myö-

tä on viime vuosina tultu siihen tulokseen, että elinolot eivät välttämättä aina ole hy-

vinvoinnin tae. Huono- tai hyväosaisuus ei kasaannu sattumalta. Nuorten terveyskäyt-

täytyminen muodostuu toki nuoruudessa, mutta kuitenkin varhaisen elinympäristön 

vaikutukset nousevat esiin. Sisäistettyihin elintapoihin ja huono-osaisuuden kasaan-

tumiseen vaikuttaa suuresti kulttuurinen sekä yhteiskunnallinen kasvuympäristö. Ylei-

sesti voidaan siis sanoa, että huono-osaisuus on kasautuvaa. Terveydelle vaaralliset 

elintavat ilmenevät niillä, joilla menee huonommin jo muutenkin. Vuoden 2012 Nuo-

risobarometrin tulokset vahvistavat näkemyksen, että sosioekonomiset tekijät vaikut-

tavat hälyttävästi hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin jakautumiseen ja kasautumiseen. 

Lasten ja nuorten hyvinvointiin, elintapoihin ja yleiseen terveyteen vaikuttavat vah-

vasti niin perheen sosioekonominen asema, perherakenne kuin perheessä ilmenevät 
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taloudelliset, sosiaaliset ja terveydellisetkin ongelmat. (Myllyniemi 2012, 47 - 48; 

Häkkinen ym. 2012, 188 - 189.) 

 

On tutkittu, että hyvässä sosioekonomisessa asemassa elävät nuoret käyttävät vähem-

män päihteitä, ruokatottumukset ovat terveellisempiä ja he harrastavat muita enemmän 

liikuntaa vapaa-aikanaan. Nuori on sitä terveempi, mitä korkeammalla hänen van-

hempansa ovat sosiaali- tai koulutusryhmässä ja mitä paremmin nuori itse menestyy 

koulussa. Kuitenkin ennen 21 vuoden ikää noin joka viides vuonna 1987 syntyneistä 

on ollut psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tai saanut lääkitystä mielenterveyson-

gelmiinsa. Tuon ikäluokan nuorista 16 % on sellaisia, joilla ei ole peruskoulun jälkeis-

tä tutkintoa. Tuolla ikäryhmällä mielenterveysongelmia esiintyi kaksinkertainen määrä 

muihin ikäryhmiin verrattuna. Mielenterveydenongelmat taas lisäävät huomattavasti 

itsensä vahingoittamisen ja viiltelyn riskiä.  Terveysongelmat kasautuvat siis erityises-

ti esimerkiksi niille nuorille, jotka ovat käyneet ainoastaan perusasteen koulutuksen. 

Nuoret, joilla on toimeentulo-ongelmia kärsivät useasti myös terveydellisistä ja psy-

kososiaalisista ongelmista. (Myllyniemi 2012, 47 - 48; Kortteinen & Elovainio 2012, 

153.)  

 

Nykypäivänä aletaan huolestua yhä enemmän siitä, että huono-osaisuus on muuttu-

massa yhä enemmän perinnölliseksi ominaisuudeksi. Se voidaan nähdä ylisukupolvi-

sena prosessina, koska kodin sosiaalinen perimä siirtyy väistämättä aina jossain muo-

dossa seuraavalle sukupolvelle ja vaikuttaa nuoren jokapäiväiseen elämään. (Mylly-

niemi 2012, 47 - 48; Kortteinen & Elovainio 2012, 153.) 

 

Negatiivisella sosiaalisella periytyvyydellä on lukuisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi 

vanhempien päihteidenkäyttö lisää nuoren omaa päihteidenkäyttöä ja vanhempien 

ammattiasemalla on katsottu olevan vaikutusta nuoren psyykkiseen terveyteen.  Van-

hemman omat esimerkit, asenteet, ajattelu- ja puhetavat vaikuttavat huomaamattakin 

varhain siihen, minkälaiset elämäntavat ja asenteet lapsi sisäistää. Erityisesti on kiinni-

tetty huomiota niin sanottujen ei-tarttuvien tautien ylisukupolviseen siirtymiseen van-

hemmilta omille lapsille. Näihin luetaan osaksi myös itsensä vahingoittaminen ja it-

semurhat.  (Myllyniemi 2012, 48; Häkkinen ym. 2012, 188.)  

 

Useasti nuorten on vaikea saada apua ajoissa ja tällä on seuraksensa. Moni kokee ole-

vansa yksin ongelmiensa kanssa. Joka kolmas 15 - 19 -vuotias kokee olevansa yksi-
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näinen vuoden 2012 Kansallisen nuorisotutkimuksen mukaan (HelsinkiMissio 2012). 

Vuoden 2011 Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan taas nuori saa apua itseä huoles-

tuttaviin asioihin melko tai erittäin huonosti sekä terveydenhoitajalta, koulupsykolo-

gilta, lääkäriltä, kuraattorilta että omalta opettajalta. Nuori on tyytymätön koulussa 

saamaansa terveydenhoidolliseen tukeen henkilökohtaisissa asioissa, kuten esimerkik-

si masennukseen tai seksiin liittyvissä asioissa.  

 

21 % 8. - ja 9. luokkalaisista kokee, että he eivät saa apua itseä huolestuttavissa asiois-

sa. Lukion 1. - ja 2. luokan keskuudessa kyseinen osuus on 14 % ja ammatillisen oppi-

laitoksen 1. - ja 2. luokan oppilailla osuus on 16 %.  Kuitenkin on havaittavissa posi-

tiivista muutosta vuosien 2009 - 2011 välillä. Sekä koululääkärin että koulukuraattorin 

vastaanotolle pääsy helpottui. Niiden osuus, jotka kokivat koululääkärin vastaanotolle 

pääsyn vaikeaksi, vähentyi peruskoulussa 7 prosenttiyksikköä ja lukiossa 12 prosent-

tiyksikköä. Niiden, jotka kokivat koulukuraattorin vastaanotolle pääsyn vaikeaksi, 

vähentyi peruskoulussa 5 prosenttiyksikköä, lukiossa 6 prosenttiyksikköä ja ammatil-

lisessa oppilaitoksissa osuus väheni 3 prosenttiyksikköä. Lisäksi sellaisten lukiolaisten 

osuus, jotka kokivat koulupsykologin vastaanotolle pääsyn vaikeaksi, vähentyi 3 pro-

senttiyksikköä. Kuitenkaan vuosien välillä muutosta ei tapahtunut kouluterveydenhoi-

tajan osalla. (Kouluterveyskysely 2011.) 

 

Kun nuori ei saa tukea ja kokee olevansa yksin, ei hän pysty kiinnittymään mihinkään. 

Väänäsen (2010) mukaan yksi mahdollinen pahoinvoinnin tekijä yhteiskunnallisella 

tasolla onkin juuri yhteiskuntaan integroitumisen ja kiinnittymisen vaikeus. Yhteis-

kunnassa vallitsevat arvot ovat aiempaa enemmän sidottu talouteen ja taloudelliseen 

menestykseen. Työelämässä pärjääminen on vaativampaa kuin aiemmin ja maailman 

muuttuminen globaaliin suuntaan on tuonut myös omat haasteensa. Toisaalta yhteis-

kunnassa vallitsee työvoimapula ja samalla taas liikakansoitus. Vastapainona kuiten-

kin myös erilaiset mahdollisuudet ovat lisääntyneet.  

 

Myös muuttunut kehollinen ideaali vaikuttaa omalta osaltaan nuorten pahoinvointiin, 

vaikkakin laihuusideaali on ollut olemassa jo vuosikymmenien ajan. Väänänen (2010) 

huomauttaa, että ongelmana on mahdollisesti se, että yhä enemmän tarjotaan runsas-

kalorista ravintoa. On siis taisteltava yhä enemmän erilaisia houkutuksia vastaan, jotta 

lihomisriski vähentyisi. Lisäksi media luo jatkuvasti mielikuvia sopivan kokoisista, 

laihoista ihmisistä. Laihdutusbisnes näkyy mediassa koko ajan vahvemmin.  
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Viiltelynkin kannalta vaarallinen ikävaihe on aika lapsuuden ja teini-iän välissä, koska 

monet näkökulmat osoittavat, että kyseessä on väistämättä todellinen väliinputoajaikä-

ryhmä. 11 - 13 -vuotiaille on ominaista eräänlaisessa tyhjiössä eläminen. Vanhemmil-

ta ei saada tarpeeksi tukea, mutta nuoruusikäkään ei oikeastaan ole vielä kunnolla al-

kanut. Tämän ikäryhmän nuoret ovat vielä liian nuoria osallistumaan kunnalliseen 

nuorisotyöhön, mutta toisaalta taas heidän katsotaan monesti olevan esimerkiksi liian 

vanhoja aloittamaan tiettyjä pitkäaikaisia harrastuksia. (Myllyniemi 2012, 49.)  

 

Lisäksi nuoruusaikana ollaan erityisen alttiita myös kaikenlaisille vaikutuksille, hou-

kutuksille ja kokeiluille. Nuoruusiälle on esimerkiksi ominaista alttius päihdekokei-

luille, mutta myös viiltelyyn saattaa liittyä nuoruudelle tyypillistä kokeilunhalua. 

(Myllyniemi 2012, 65.) Joka tapauksessa nuorten huomattava yleinen pahoinvointi on 

hälyttävää, ja itsensä viiltely on yksi sen vakavista ilmenemismuodoista. Erityisesti 

tytöille on tyypillistä ilmaista ja helpottaa omaa pahaa oloaan viiltelemällä. 

 

Vaikka yhteiskunta onkin selkeästi muuttunut aiempaa tasa-arvoisemmaksi, koetaan 

silti, että yhteiskunta luo vanhojen kulttuuristen mallien pohjalta ennemmin tyttöjä 

kohtaan erilaisia odotuksia ja paineita. Tyttöjen poikkeavaan käytökseen reagoidaan 

monesti herkemmin kuin poikien, ja tämä aiheuttaa tytöille ahdistusta ja paineita. 

Yleensä reagointi tyttöjen poikkeavaan käytökseen on moralisoivaa ja ajatellaan, että 

kyse on vain poikien käyttäytymisen matkimisesta.  Esimerkiksi poikien alkoholin-

käyttö on useasti sallitumpaa kuin tyttöjen. Lisäksi seksuaalisuuteen suhtaudutaan eri 

tavoin. Nuorten, mutta etenkin tyttöjen seksuaalisuus määrittyy usein ongelmien ja 

riskien kautta. (Karvonen 2006, 10 - 11.) 

 

Myös tyttöjen ja poikien käyttäytymisongelmat tulevat esille eri tavalla. Tytöillä oirei-

lu on monesti sisäänpäin kääntyvää masentuneisuutta tai muunlaista sisäänpäin suun-

tautuvaa reagointia. Tällaiset ongelmat jäävät monesti huomaamatta ja saattavat tuleh-

tua niin pahoiksi, että nuori lopulta päätyy esimerkiksi viiltelemään itseään. (Gissler, 

Puhakka, Vuori & Karvonen 2006, 33.)  
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3 VIILTELY ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN MUOTONA 

 

3.1 Mitä on itsetuhokäyttäytyminen? 

 

Itsetuhoisuudella tarkoitetaan kaikkia sellaisia sanoja, tekoja ja käyttäytymistä, joka 

johtaa nuoren tai lapsen vahingoittamaan itseään tai ottamaan henkeä uhkaavia riske-

jä. Tällainen toiminta voi olla sekä tiedostettua että tiedostamatonta elämänsä riskee-

raamista. Itsetuhoinen ihminen voi suoranaisesti haluta tappaa itsensä, mutta itsetuhoi-

suus voi ilmetä myös kuvitelmina itsensä vahingoittamisesta tai tuhoamisesta. Itsetu-

hoa on sellainen toiminta, joka laiminlyö turvallisuuden. Pahimmassa ääritapauksessa 

itsetuhoisuus voi siis johtaa kuolemaan. (Pruuki 2008, 135; Puura & Mäntymaa 2012; 

Aaltonen ym. 2003, 279.)   

 

Kun nuoren käyttäytyminen näkyy ulospäin esimerkiksi aggressiivisena, sitä ei mo-

nesti tunnisteta pahan olon ilmaukseksi eikä siihen osata reagoida asianmukaisella 

tavalla. Sitä vastoin, kun nuoren paha olo ja itsetuhoinen käyttäytyminen suuntautuu 

sisäänpäin, sitä ei toisinaan huomata laisinkaan, koska tällöin nuori usein vetäytyy 

sosiaalisista tilanteista.  (Lämsä, Kiviniemi & Pönkkö 2009, 105.) Usein nuoren itse-

tuhoisuus ja itsetuhoinen elämäntapa on eteen tuleviin vaikeisiin elämänkokemuksiin 

reagointia, ja se voidaan pääasiassa jakaa suoraan ja epäsuoraan itsetuhoisuuteen 

(Pruuki 2008, 135; Lämsä ym. 2009, 107). 

 

3.1.1 Epäsuora itsetuhoisuus 

 

Epäsuorasta itsetuhoisuudesta puhutaan silloin, kun nuori teoillaan ja käytöksellään 

vahingoittaa itseään tai tuhoaa elämänmahdollisuuksiaan. Epäsuorassa itsetuhoisuu-

dessa ihminen ei kuitenkaan yleensä ajattele, että toimet johtaisivat kuolemaan eikä 

hän pyri tietoisesti tai varta vasten vahingoittamaan itseään. Epäsuoraa itsetuhoisuutta 

ovat esimerkiksi jatkuva riskien ottaminen, holtittomuus tai vakavan sairauden hoidon 

laiminlyönti. Myös kohtuuton päihteidenkäyttö tai pakkomielteinen laihduttaminen ja 

muu tämänkaltainen käyttäytyminen katsotaan olevan epäsuoraa itsetuhoisuutta. 

(Pruuki 2008, 135; Aaltonen ym. 2003, 279.)  Lisäksi epäsuorana itsetuhoisuutena on 

pidetty sellaisen harrastuksen harrastamista, joka vaarantaa henkilön omaa turvalli-

suutta (Laukkanen ym. 2006, 127). 
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Yleensä nuorten itsetuhoisuus ilmenee juuri epäsuorana itsetuhoisuutena. Nuoret ha-

luavat kokeilla kaikkea jännittävää ja asettaa itsensä äärirajoille, eivätkä he välitä te-

kojensa mahdollisista seurauksista. Esimerkiksi runsaan päihteidenkäytön avulla nuori 

saattaa paeta omaa tuskaansa ja taistella todellisia tunteitaan vastaan. Monesti tulevai-

suuden ajattelu nähdään turhana ja heillä on tarve kapinoida opettajien ja vanhempien 

sääntöjä vastaan, koska näiden rajoitusten merkitystä omaan elämään ei tunnisteta. 

(Aaltonen ym. 2003, 279.) 

 

3.1.2 Suora itsetuhoisuus 

 

Kun kyseessä on selkeät itsemurhayritykset ja -ajatukset, puhutaan suorasta itsetuhoi-

suudesta. Monesti nuoren itsemurhayritys on pääasiassa hätähuuto, johon yhteiskun-

nan tulisi reagoida. Nuorella ei monesti itsellään ole voimia hakeutua hoitoon tai nuori 

on tietämätön hoidon mahdollisuuksista. Useasti nuori ajattelee, että hoitoon pääsemi-

nen on vaikeaa tai uskoo, että mahdolliset auttajat aliarvioisivat tilanteen vakavuuden. 

(Aaltonen ym. 2003, 279.) Itsemurhayrityksen kautta nuori toivoo viimein saavansa 

huomiota ja empatiaa. Vain harvat haluavat todella lopettaa oman elämänsä. Kuiten-

kin, jos itsemurhayritykseen ei reagoida oikein, saattaa nuori seuraavalla kerralla var-

mistaa, että yritys onnistuu.  

 

Mitä nuorempi nuori on kyseessä, sitä useammin itsemurhayrityksessä on kyse en-

nemmin avunhuudosta kuin todella itsensä tappamisesta. Avunhuudon ohella itsemur-

hayritys saattaa olla nuorelle myös keino päästä pois ahdistavasta tilanteesta. (Aalto-

nen ym. 2003, 280.) Alle 15-vuotiaiden tekemät itsemurhat ovat joka tapauksessa 

Suomessa viime vuosien aikana vakavissa määrin lisääntyneet (Aaltonen ym. 2003, 

279).   

 

Suoralla itsetuhoisuudella tarkoitetaan itsemurhayritysten ja -ajatusten lisäksi kaikkea 

aktiivista itsensä vahingoittamista. Näitä itsensä vahingoittamisen muotoja ovat esi-

merkiksi päihteiden tai lääkeaineiden yliannostukset, itsensä viilteleminen tai poltta-

minen sekä esineiden nieleminen. Lisäksi myös itsetuhoa käsittelevät ajatukset ovat 

suoraa itsetuhoisuutta. (Rissanen 2003, 12.) Viiltely on tarkoituksellista ja suoraa it-

sensä vahingoittamista, vaikka siihen ei välttämättä liitykään tietoista aikomusta tap-

paa itseään (Rissanen 2003, 13). 
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3.2 Viiltely  

 

Nuorten itsetuhoinen käyttäytyminen ei ole nykypäivänä harvinaista (Puura & Män-

tymaa 2012). Viiltely on yleisin tarkoituksellisen itsensä vahingoittamisen muoto, jota 

esiintyy 2 - 15 prosentilla nuorista. Tarkoituksellinen itsensä vahingoittaminen on 

sellaista käyttäytymistä, jonka kautta aiheutetaan itselle ruumiinvamma ilman varsi-

naista itsemurhatarkoitusta. Vammojen asteet vaihtelevat lievistä kohtalaisiin. Viilte-

lyn lisäksi tällaiseksi käyttäytymiseksi luetaan ihon leikkaaminen ja polttaminen sekä 

haavan paranemisen estäminen. Lisäksi yksi itsensä vahingoittamisen muoto voi va-

kavimmillaan olla jopa ruumiinjäsenen amputaatio. (Laukkanen ym. 2006, 130.) 

 

Itsensä ja oman kehonsa tahallinen vahingoittaminen ilman suoranaista tarkoitusta 

tappaa itseään on viime aikoina tullut maailmanlaajuisesti melko yleiseksi ja hallitse-

vaksi piirteeksi nuorten keskuudessa. Pohjois-Amerikassa tehtyjen tutkimusten mu-

kaan itsetuhoisuutta ilmenee Kanadassa 16,9 prosentilla ja yhdysvalloissa noin 17 

prosentilla väestöstä.  Euroopassa itsetuhoisuuden yleisyys vaihtelee. Hollannissa 

osuus on 4,1 %, Belgiassa 10,4 % ja Saksassa 10,9 %. Suomessa itsensä viiltelyn ylei-

syys on havaittu olevan 11,5 %. Kaikista itsetuhotapauksista 59,2 prosenttia tehdään 

viiltelemällä itseään. (Rissanen 2009, 32; Rissanen 2003, 12.) 

 

Ennen nuoruusikää viiltelyn esiintyminen on harvinaista ja toisinaan nuoruudessakin 

sen esiintymiseen saattaa pääasiassa liittyä vain nuoruusiälle ominainen kokeilunhalu. 

Useimmiten kuitenkin pitkään jatkuneena kyseessä on psyykkisen kehityksen vakava 

häiriintyminen, kykenemättömyys hallita tunteita, tapa helpottaa psyykkistä ahdistusta 

sekä kyvyttömyys saavuttaa aikuisiän identiteetti. Viiltely on yksi itsetuhoisen käyt-

täytymisen vakavista muodoista, joka liittyy useimmissa tapauksissa mielenterveys-

häiriöihin samalla tavalla kuin kaikki muukin itsetuhoinen käyttäytyminen. (Pruuki 

208, 143 - 144; Laukkanen ym. 2006, 130.) 

 

3.2.1 Nuorten viiltelyn taustat  

 

Vaikka kaikki nuoret ovat yksilöitä, voidaan todeta, että itseään viilteleviä nuoria yh-

distää ahdistuneisuus ja sen heikko sietokyky, huono itsetunto, impulsiivisuus ja ma-

sentuneisuus. Näille nuorille on yhteistä sukupuoli-identiteetin hajanaisuus ja siihen 
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liittyvät ongelmat sekä epäluottamus omaa ympäristöään kohtaan. (Laukkanen ym. 

2006, 131.) Nuorille on erittäin tärkeää kokea tulevansa hyväksytyksi. Esimerkiksi 

vakava fyysinen sairaus tai vamma saattaa johtaa siihen, ettei nuori ensinnäkään itse 

hyväksy itseään, mutta kokee myös muiden torjuvan hänet. Tällöin nuori saattaa näh-

dä itsensä vahingoittamisen ainoana pakokeinona. (Aaltonen ym. 2003, 280.) 

 

Viiltelyä esiintyy useimmiten vasta puberteetti-iässä ja se on tyypillisesti tyttöjen tapa 

ilmaista pahoinvointiaan. Tätä on selitetty sillä, että tytöillä esiintyy puberteetti-iän 

aikana enemmän kehollisia muutoksia kuin pojilla, ja puberteetti myös alkaa heillä 

varhaisemmassa ikävaiheessa. Kehossa tapahtuvat muutokset ja erityisesti kypsymi-

nen seksuaalisesti aiheuttaa useimmiten tytöille sisäisiä paineita. Kuitenkaan tämä ei 

ole ainut taustalla vaikuttava syy, koska normaalisti ja terveesti kehittyvillä tytöillä 

suhtautuminen ruumiissa tapahtuviin muutoksiin on kuitenkin pääasiassa positiivista. 

(Hirvonen, Kontunen, Amnell & Laukkanen 2004, 947.)   

 

Suurimpia riskitekijöitä viiltelyn, niin kuin muunkin itsetuhoisen käyttäytymisen syn-

tymiselle, ovat useasti esimerkiksi persoonallisuushäiriöt sekä muut mielenterveyden-

häiriöt. Näiden lisäksi merkittäviä riskitekijöitä ovat päihderiippuvuudet, syömishäiri-

öt, depressiot sekä psykoosit.  Riskiä lisää myös lapsen ja vanhemman välinen huono 

suhde. Monesti perheenjäsenten tai ystävien itseään vahingoittava käytös, läheisen 

itsemurha tai nuoren joutuminen fyysisen tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi altis-

taa nuoren itsensä viiltelylle. Itsetuhoinen käyttäytyminen, esimerkiksi juuri viiltely, 

ennakoi vahvasti lapsen tai nuoren itsemurhayritystä, joten siihen tulee puuttua välit-

tömästi. (Puura & Mäntymaa 2012; Pruuki 2008, 143; Laukkanen ym. 2006, 131.) 

 

Nuoren perhe vaikuttaa siis useasti osaltaan nuoren itsetuhoiseen käyttäytymiseen.  

Yleisesti voidaan sanoa, että itsetuhoisen nuoren perheelle ominaista on puutteellinen 

kommunikaatio perheen sisällä eikä tunteita osata tai niitä ei saa näyttää. Tällaiset 

perheet eivät osaa myöskään sopeutua elämän tuomiin muutoksiin. Vakavasti itsetu-

hoisella nuorella käyttäytymisen juuret ovat jo varhaislapsuudessa. Nuorella on voinut 

olla rakentumaton persoonallisuus jo lapsuudessa, jolloin tunteita ei osata hyödyntää 

vaikeiden asioiden käsittelyssä, ja kokemukset jäävät näin kokonaan käsittelemättä.  

Kun tunteita ei osata käsitellä, ne purkautuvat itsetuhoisena käyttäytymisenä. (Aalto-

nen ym. 2003, 280.) 
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Myös Rissanen (2003, 13 - 14) toteaa, että kansainvälisten tutkimusten ja lehtiartikke-

leiden mukaan itseään viiltelevien nuorten elämänvaiheista ja elämänkulusta voidaan 

löytää yhtäläisyyksiä. Monilla nuorilla viiltelyn taustalla on juuri eriasteisia trauma-

tisoivia väkivallan, pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia, suhteet 

vanhempien kanssa ovat vakavasti häiriintyneitä eikä viiltely ole nuoren ainoa ongel-

ma. Rissasen mukaan myös syömishäiriöt ovat tällaisilla nuorilla yleisiä. On kuitenkin 

olemassa näkemys, jonka mukaan kaikista suurin tekijä on nuoren heikko itsetunto 

eikä niinkään elämänhistoria. 

 

Monesti nuori itse tuo esille, että viiltelyn syynä on psyykkinen paha olo, jota yrite-

tään lieventää viiltelyn avulla. Viiltelyn kautta puretaan paineita ja yritetään kontrol-

loida omia tunteita sekä mieltä. Viiltelyn avulla nuori pyrkii ulkoistamaan sietämät-

tömiltä tuntuvat tunteet ja saada ne kontrolloitavaan muotoon, ja monesti viiltelyta-

pahtuma lievittääkin hetkellisesti ahdistusta. (Laukkanen ym. 2006, 130.) 

 

3.2.2 Nuorten auttaminen 

 

Monesti nuoren viiltely herättää muissa ihmisissä ja läheisissä ärtymystä ja pettymys-

tä. Tällaiseen nuoreen tulisi kuitenkin suhtautua vakavasti, ymmärtävästi ja myötätun-

toisesti, koska usein nuori näkee viiltelyn ainoana keinona kontrolloida ahdistavaa ja 

sietämätöntä pahaa oloa. Monesti saatetaan ajatella, että nuori pyrkii käyttäytymisel-

lään manipuloimaan läheisiään, mutta erittäin harvoin kyse on siitä. Nuori vain tarvit-

see apua ja hoitoa, jonka avulla ehkäistään ja vähennetään samalla itsemurhan mah-

dollisuutta. (Laukkanen ym. 2006, 131.) 

 

Viiltelyssä, niin kuin kaikessa terveyteen liittyvässä, varhainen tunnistaminen ja puut-

tuminen ovat ensisijaisia. Masentunut ja viiltelevä nuori ei aina itse edes ymmärrä 

tarvitsevansa apua tai osaa sitä hakea. (Haakana & Törmälä 2011, 13.) Monesti ihmis-

suhteet ovat tärkeä tekijä nuorten parantumisessa eikä tällöin ratkaisevaa ole näiden 

suhteiden määrä vaan laatu. Monet nuoret purkavat ahdistustaan ja pahaa oloaan myös 

kirjoittamalla, esimerkiksi päiväkirjan avulla, ja toiset taas musiikin kautta (Muhonen 

2009, 23 - 24).  

 

Nuoren auttamista monesti vaikeuttaa se, että nuori ei oma-aloitteisesti kerro omista 

itsetuhoisista ajatuksistaan tai käyttäytymisestään. Useasti itseään viilteleville nuorille 
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on tyypillistä kykenemättömyys kuvata omia kokemuksiaan. Kun epäillään itsemur-

han tai itsetuhoisen käyttäytymisen olevan mahdollista, tulee uskaltaa kysyä nuorelta 

suoraan. Ei tule pelätä, että asiasta kysyminen saattaisi provosoida nuorta. Kysyttäessä 

asiasta turvallisessa ympäristössä nuoret monesti kertovat yksityiskohtaisesti ajatuk-

sistaan. Kun nuorelle annetaan tilaisuus kertoa ja jäsentää ajatuksiaan, useasti hetkelli-

simmät itsemurha- tai itsensä vahingoittamisaikomukset haihtuvat. (Laukkanen ym. 

2006, 131.)  

 

Monien nuorten parantumisessa onkin ominaista se, että heillä on mahdollisuus kes-

kustella ja puhua turvallisen aikuisen kanssa. On tärkeää, että nuori saa tilaisuuden 

pohtia itsetuhoisuuteen johtaneita motiiveja. Hänen kanssaan tulee keskustella erilai-

sista mahdollisista keinoista selvitä ongelmista, tapahtuneeseen liittyvistä tunteista ja 

mahdollisista seurauksista. Tällaisia keskusteluhetkiä on hyvä järjestää esimerkiksi 

kouluterveydenhoitajan luona. Tärkeää on osoittaa nuorelle, että on käytettävissä, jos 

siltä tuntuu. Kun luottamus ajan kuluessa aikuisen ja nuoren välillä kasvaa, saattaa 

nuori avautua kipeistäkin asioista ja saada apua pahaan oloonsa. (Laukkanen ym. 

2006, 131; Muhonen 2009 24; 28.) 

 

Nuorten parissa työskentelevien ja heidän kanssaan tekemisissä olevien aikuisten tulee 

siis rohkeasti kysyä, mitä nuorelle kuuluu, kuunnella ja olla läsnä sekä rakentaa luot-

tamuksellista suhdetta nuoreen. Aikuisen tulee tarjota sellaisten tahojen yhteistietoja, 

joiden kautta nuori voi tarvittaessa hakea apua. Tärkeintä on kuitenkin puuttua ja 

huomioida nuori, jos epäilee, että kaikki ei ole hyvin. (Muhonen 2009, 31.) 

 

Monet kuntoutuvat vasta psykiatrisen hoidon myötä. Toimivaksi terapiamuodoksi on 

koettu myös lemmikkiterapia, esimerkiksi hevosten tai koirien kanssa oleminen. Toi-

sille taas avopuolison löytäminen ja avopuolison tuki on ollut tärkeä tekijä parantu-

misprosessissa. (Muhonen 2009, 24 - 25.) 

 

Suomalaisessa terveydenhuollossa ei kuitenkaan viiltelyyn puututa tarpeeksi nopeasti 

ja tehokkaasti. Monesti nuori ajautuu hakemaan apua ja pääsee hoitoon vasta vaarati-

lanteessa. Viiltelyn mahdollisuus tulee aina muistaa, kun vastaanotolle tulee esimer-

kiksi masentunut tai päihderiippuvainen nuori. (Lohi & Lyyra 2011, 21.)  
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Joka tapauksessa pahoinvoinnin lähtökohdat ovat samanlaisia kuin aiemminkin, mutta 

sen puitteet muuttuvat jatkuvasti yhteiskunnan mukana. Niin kuin Väänänenkin 

(2010) huomauttaa, nuoruusiän kehitykselliset vaatimukset ovat pysyneet ennallaan ja 

häiriöiden riskitekijät ovat edelleen samanlaisia kuin ennen. Sitä vastoin kuitenkin 

yhteiskunnan vaatimukset nuorta kohtaan ovat tiukentuneet ja yhteiskunta kehittyy 

nopeaa vauhtia. Esimerkiksi media tuo mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta 

samalla vaaroja, houkutuksia ja paineita. Tietty kehollinen ideaali ja taloudellinen 

menestys ovat nousseet merkittäviksi tavoiteltaviksi asioiksi. Nykyinen suorituskes-

keinen yhteiskunta luo paineita. Nuoret kokevat varhaisen aikuistumisen normaalina 

ja siihen liittyvän itsenäisesti pärjäämisen olennaisena tavoitteena.  

 

Kun nuorella on toimiva tukiverkosto, hyvä elämänhallinta ja itsetunto, yhteiskunta 

näyttäytyy monien mahdollisuuksien luojana.  Jos nuori ei kuitenkaan saa tarpeeksi 

tukea ja tuntee itsensä avuttomaksi epäonnistujaksi, kiinnittyminen tällaiseen yhteis-

kuntaan on haastavaa. Kun integroituminen yhteiskuntaan epäonnistuu, nuoren pa-

hoinvointi kasvaa ja itsetuhoisuuden riski nousee.  

 

4 TUTKIMUSPROSESSIN TOTEUTUS 

 

4.1 Tutkimusongelma 

 

Oman tutkimukseni kohteena on nuorten itsetuhoisuus, mutta tarkemmin rajattuna 

nuorten sekä nuorten aikuisten kokemukset itsensä viiltelystä menneenä elämävaihee-

na, viiltelystä selviäminen ja sille jälkeenpäin annetut merkitykset. Kohdejoukkona 

ovat viiltelyn läpikäyneet nuoret ja nuoret aikuiset, jotka ovat selvinneet ja parantu-

neet itsensä viiltelystä sekä pystyvät tarkastelemaan menneisyyttään. Kohderyhmäksi 

valikoituneet nuoret määrittelevät itse itsensä parantuneiksi, joten kyse on heidän 

omasta subjektiivisesta kokemuksestaan parantumisesta. Toisten kohdalla kyse on 

kuitenkin vain parantumisesta fyysisesti. Tällöin viiltelystä on saattanut kulua jo mon-

ta vuotta, mutta henkinen pahaolo on kuitenkin jollain tasolla jäänyt.  

 

Tutkimusongelmia opinnäytetyössäni on kolme. Tutkimuksessa etsitään vastauksia 

seuraaviin kysymyksiin:  

 

1. Mitkä tekijät johtivat viiltelyyn? 
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2. Mitkä asiat auttoivat paranemaan? 

3. Millaisia merkityksiä nuoret antavat itsensä viiltelylle? 

 

Tutkimusongelmia käsitellään sellaisten nuorten näkökulmasta, joilla itsensä viiltely 

kuuluu jo menneeseen elämänvaiheeseen. Olen kiinnostunut juuri siitä, minkälaisia 

subjektiivisia merkityksiä nuoret antavat viiltelylle ja siihen vaikuttaneille tekijöille, 

kun niitä tarkastellaan ja muistellaan jälkeenpäin.  

 

4.2 Teemahaastattelu ja tarinat aineistonkeruumenetelminä 

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jolle on ominaista tutkittavi-

en omien näkökulmien korostaminen sekä tutkijan ja tutkittavien välinen vuorovaiku-

tus ilmiötä tarkastellessa (Puusa & Juuti 2011, 47). Laadulliselle tutkimukselle on 

ominaista usein myös harkinnanvarainen otanta eli tutkittavien tapausten pieni määrä. 

Näitä tapauksia keskitytään analysoimaan perusteellisesti. Tieteellisyys muodostuu 

näin ollen laadullisessa tutkimuksessa ennemmin laadun kuin määrän kautta. Kuiten-

kin yhteiskunnalliset yhteydet ja teoreettiset perusteet tulee tällaisessa tutkimuksessa 

olla vahvat. (Eskola & Suoranta 2005, 18.) Itse käsittelen muutaman nuoren todelli-

suutta tutkittavasta aiheesta.  

 

Laadullista tutkimusta voi kutsua eräänlaiseksi prosessiksi, jossa prosessivaiheet eli 

aineistonkeruu ja sen analyysi sekä tulosten tulkinta ja raportointi eivät ole tarkasti 

eroteltavissa, vaan ne kietoutuvat yhteen. Prosessin edetessä myös tutkimusongelmat 

saattavat tarkentua ja muuttua paljonkin, jos aineistosta esimerkiksi nousee esille uu-

sia mielenkiintoisia näkökulmia. Lisäksi myös tutkimuksen aineistonkeruutavat saat-

tavat muuttua tutkimuksen aikana. (Kiviniemi 2007, 70; Eskola & Suoranta 2005, 16.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä on tavoittaa tutkittavien näkökulma ja on kiin-

nitettävä erityistä huomiota tutkittavien omiin kokemuksiin, käsityksiin, tulkintoihin ja 

ajatuksiin ilmiöstä. Näin ollen olennaista on tutkijan ja tutkittavien läheinen suhde 

tutkimuksen aikana. Laadullisessa tutkimuksessa on siis tyypillistä käyttää aineiston-

keruumenetelmänä esimerkiksi haastattelua tai havainnointia. Näiden lisäksi laadulli-

sessa tutkimuksessa yleisesti käytettyjä aineistonkeruumenetelmiä ovat myös erilaiset 

lehtiartikkelit, omaelämänkerrat, nettikirjoitukset, henkilökohtaiset päiväkirjat tai kir-
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jeet, vaikka nämä ovatkin sitä vastoin tutkijasta riippumattomia.  (Puusa & Juuti 2011, 

52, 55 - 56; Eskola & Suoranta 2005, 15.)  

 

Tutkimustani ei pystyisi tekemään tilastollisella tutkimuksella, koska keskityn nimen-

omaan nuorten omiin kokemuksiin ja näkökulmiin. Aran ja vaikean aiheen tutkiminen 

on myös luontevampaa laadullista tutkimusotetta käyttäen. Olen kiinnostunut siitä, 

miten tutkittavat ajattelevat ja tuntevat, sekä merkityksistä ja yksityiskohtaisista raken-

teista. 

 

Tutkimusongelma määrittelee sen, millaista aineistoa tarvitaan ja mitä menetelmiä 

käyttäen se kannattaa hankkia (Hirsjärvi & Hurme 2000, 15). Kaikista yleisin aineis-

tonkeruumenetelmä laadullisessa tutkimuksessa on haastattelu, koska haastattelu on 

tiedonkeruumenetelmänä joustava ja monenlaisiin lähtökohtiin ja tarkoituksiin sopiva 

(Puusa 2011, 73; Hirsjärvi & Hurme 2000, 14). Hirsjärven ja Hurmen (2000, 42) mu-

kaan tutkimushaastattelussa on tarkoituksena pyrkiä hankkimaan sellaista tietoa, jonka 

avulla pystytään tarkastelemaan ja ratkaisemaan tiettyä ongelmaa. Saatu tieto tulee 

kuitenkin ensin tiivistää tieteellisin keinoin. Haastattelua voidaan luonnehtia eräänlai-

seksi keskusteluksi, jonka päämäärä ja tarkoitus tiedostetaan ennalta.   

 

Viimeisimpien vuosien aikana tiukasti säädellyistä haastattelutilanteista on siirrytty 

enemmän keskustelunomaisiin haastattelumenetelmiin (Eskola & Vastamäki 2007, 25 

- 26). Haastattelu ja keskustelu ovat siinä mielessä samanlaisia, että niihin kumpaan-

kin kuuluu olennaisena osana kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus osallisten 

kesken. Tämän keskinäisen kommunikaation kautta välittyvät niin mielipiteet, ajatuk-

set, asenteet, tiedot kuin tunteetkin. Haastattelu erottuu keskustelusta kuitenkin siinä, 

että tiedon kerääminen on keskeistä ja suunniteltua toimintaa, jolla on päämäärä. Kes-

kustelussa taas vuorovaikutus on vapaamuotoisempaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 42.) 

Keskustelu ei etene tietyn kaavan mukaan, kun taas haastattelussa haastattelija pääasi-

assa ohjaa ja vie haastattelua eteenpäin (Eskola & Vastamäki 2001, 24). 

 

Kuitenkin, vaikka haastattelu olisi strukturoitu tarkastikin, se on aina vuorovaikutusti-

lanne, jossa kaikki osallistujat vaikuttavat toisiinsa ja kyseiseen tilanteeseen. Näin 

ollen haastatteluaineisto on sanallista vuorovaikutuksessa syntynyttä ja muodostunutta 

materiaalia. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 29.) Haastattelu valitaan usein aineistonke-

ruumenetelmäksi siksi, että haastateltava halutaan nähdä subjektina, joka luo merki-
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tyksiä ilmiölle. Hänelle tulee antaa mahdollisuus tuoda ajatuksiaan vapaasti esille var-

sinkin silloin, kun kyseessä on vähän tutkittu ilmiö. Haastattelu valitaan silloin, kun 

vastausten suuntia ei voida etukäteen tietää, esimerkiksi usein juuri arkoja aiheita tut-

kitaan haastattelemalla. Haastateltavan kertoma halutaan sijoittaa laajempaan konteks-

tiin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35.) 

 

Haastattelulle on keskeistä, että se on etukäteen suunniteltu ja haastattelija on itse tu-

tustunut tutkittavaan ilmiöön ennalta. Haastattelija on tutustunut aiheesta tehtyihin 

aiempiin tutkimuksiin sekä teoriaan. (Eskola & Vastamäki 2001, 33 - 34.) Haastattelu 

lähtee liikkeelle ja etenee aina haastattelijan ehdoilla. Näin ollen haastattelijalla on 

tärkeä ja keskeinen rooli siinä suhteessa, että hänen tehtävänään on motivoida haasta-

teltavia ja saada heidät vakuuttumaan, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 43.) Haastattelutilanteessa on haastateltavan kannalta erilai-

sia motivoivia tekijöitä. Ensinnäkin haastattelu on hyvä tilaisuus saada omat mielipi-

teet ja omat kokemukset toisten tietoon. Toisaalta taustalla saattaa olla narsistinen 

ajatus siitä, että omat kokemukset ja ajatukset ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta toi-

saalta taas empaattinen ajatus, että omat kokemukset ja niistä kertominen saattavat 

hyödyttää muita. (Eskola & Vastamäki 2007, 26 - 27.) 

 

Itse käytän haastattelua tutkimusmenetelmänä sen joustavuuden takia. Haastattelun 

aikana haastattelijalla on mahdollisuus kysymysten tarkentamiseen ja toistamiseen 

sekä oikeus haastattelun rytmin ja kysymysten järjestyksen muuttamiseen. Haastatte-

lun kautta pystyn myös välttämään väärinkäsityksiä, joita saattaa helposti syntyä, kun 

tutkimus toteutetaan esimerkiksi lomakekyselyllä. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 

Haastattelumuotoja on kuitenkin lukuisia erilaisia ja ne eroavat toisistaan esimerkiksi 

strukturointiasteensa perusteella eli sen perusteella, kuinka tarkasti kysymysten järjes-

tys ja muoto on etukäteen päätetty. Tutkimusmenetelmänä käytettävät haastattelu-

muodot voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat avoinhaastattelu, teemahaas-

tattelu ja lomakehaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 43 - 44.) 

 

Suomessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleisin käytetty haastattelumuoto on teema-

haastattelu. Tämä on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, joka tarkoittaa sitä, että 

haastattelun aiheet ja teemat ovat haastattelijan tiedossa etukäteen, mutta varsinaiset 

kysymykset, niiden muoto ja järjestys muotoutuvat vasta jokaisessa haastattelutilan-

teessa erikseen. (Eskola & Vastamäki 2001, 24.) 
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Tässä tutkimuksessa käytän tutkimusmenetelmänä pääasiassa teemahaastattelua, kos-

ka menetelmä sopii hyvin tutkimusmenetelmäksi silloin, kun käsitellään arkoja tai 

vaikeita asioita, joita esimerkiksi lomakehaastattelulla olisi mahdoton tutkia. Lomake-

haastattelussa ei myöskään voida luoda tilaisuutta uusien näkökulmien tai teemojen 

esiin nousemiselle. Viiltely on aiheena arka, mikä luo haastetta löytää tarpeeksi haas-

tateltavia. Tässä tutkimuksessa kuitenkin haastateltavien löytämisen tekee hieman 

helpommaksi se, että aihetta käsitellään sellaisten nuorten ja nuorten aikuisten näkö-

kulmasta, joilla viiltely on jo menneisyyttä.  

 

Haastattelu on toimiva aineistonkeruumenetelmä silloin, kun tutkitaan sellaista abst-

raktia ilmiötä, jota tutkija ei kokonaisvaltaisesti tunne, mutta pystyy silti teorian ja 

aiempien tutkimusten avulla selittämään keskeisimmät käsitteet ja muodostamaan 

näistä olennaisia kysymyksiä. Haastateltavat osaavat näin vastata kysymyksiin, vaikka 

tutkija ei tuntisikaan ilmiötä täysin. (Puusa 2011, 76.) Viiltelystä selviäminen on ni-

menomaan abstrakti ilmiö, jonka jokainen määrittelee eri tavalla. Viiltelystä parane-

miseen vaikuttavat kaikilla erilaiset tekijät ja toisilla myös sellaiset tekijät, joita kaik-

kia ei pysty etukäteen edes tiedostamaan. Näin ollen haastateltaville tulee antaa tilai-

suus vapaasti kertoa omista henkilökohtaisista kokemuksistaan ja tuntemuksistaan.  

 

Kuitenkin, kun aineistonkeruumenetelmän, esimerkiksi haastattelun lisäksi käytetään 

myös toista aineistonkeruumenetelmää, luodaan mahdollisuus monipuolisempien vas-

tausten syntymiselle. Aineistosta saattaa tällöin nousta esiin laajempia näkökulmia, 

mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta eli validiutta. Kun tutkimuksessa käytetään sa-

maan aikaan eri menetelmiä, on kyseessä menetelmätriangulaatio.  (Hirsjärvi & Hur-

me 2000, 38 - 40.) Teemahaastattelun lisäksi hyödynnän tässä tutkimuksessa myös 

valmista kirjoitettua aineistoa, blogikirjoituksia sekä netissä kirjoitettuja selviytymis-

tarinoita.  Yksi nuori kirjoittaa aiheesta teemahaastattelun teemoja käyttäen. Jos nuoret 

kirjoittavat arasta ja vaikeasta aiheesta sen sijaan, että he kertoisivat aiheesta kasvok-

kain, saattaa esille nousta helpommin uusia mielenkiintoisia asioita. Toisille kirjoitta-

minen arasta aiheesta saattaa joskus olla helpompaa. On mahdollista, että tutkija löy-

tää sellaisiakin tekijöitä, joita hän ei itse ole osannut edes ajatella.  

 

Laadullisen tutkimuksen aineisto voi koostua myös jo olemassa olevista kirjoitelmista, 

mikä vaatii kuitenkin tiedon jäsentämistä ja keräämistä. Minun on tutkijana tematisoi-
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tava keräämäni aineisto. (Eskola & Suoranta 2005, 24.) Kun ihminen kertoo omista 

kokemuksistaan ja ajatuksistaan, oli se sitten puhumalla tai kirjoittamalla, samalla hän 

joka tapauksessa väistämättä jäsentää omaa elämäänsä ja elämäntilannettaan sekä pyr-

kii tekemään kertomuksistaan sosiaalisesti ymmärrettäviä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

161.) Omasta selviytymisestään kertovat nuoret väistämättä ajattelevat nykyistä elä-

mäntilannettaan ja oman tämänhetkisen elämäntilanteensa eroavaisuuksia entiseen.  

 

4.3 Aineistonkeruuprosessin eteneminen  

 

Kun päätin syksyllä 2012, mistä haluan opinnäytetyöni tehdä, aloin kartoittamaan 

mahdollisia haastateltavia ja miettimään erilaisia sopivia aineistonkeruumenetelmiä. 

Tuttavien kautta löysin jo heti lokakuussa 2012 kaksi nuorta aikuista, jotka lupautuivat 

haastatteluun. Lisäksi lähdin heti alustavasti etsimään internetistä julkisia blogeja, 

joista saisin mahdollisesti kerättyä sopivaa aineistoa tai joiden kirjoittajiin voisin tar-

vittaessa ottaa yhteyttä. Löysin internetistä myös vertaistukiverkoston, jossa ihmiset 

kertovat omista selviytymistarinoistaan. Sivustoa tutkiessani löysin viiltelyä käsittele-

viä kirjoituksia, jotka sopivat hyvin tutkimukseni aineistoon. 

 

Ennen teemahaastattelua perehdyin ilmiön teoreettiseen perustaan, jonka kautta päätin 

haastattelun aiheet ja teemat. Näiden pohjalta kokosin teemahaastattelurungon sekä 

suuntaa antavia kysymyksiä (LIITE 1). Haastattelurungon teemoja olivat muun muas-

sa viiltelyyn johtaneet tekijät, tekijät, jotka auttoivat parantumisprosessissa sekä omat 

ajatukset viiltelyvaiheesta jälkeenpäin. Haastattelun teemat muotoutuivat suoraan itse 

tutkimusongelmista. Teemoja mietittäessä onkin hyvä pitää tutkimusongelmat mieles-

sä koko ajan, koska teemojen kautta on tarkoituksena saada tutkimusongelmiin vasta-

uksia. Tutkimusongelmat antavat oikeuden haastattelun kysymyksille. Kokonaisuu-

dessaan tutkimus rakentuu juuri tutkimusongelmien ympärille. (Eskola & Vastamäki 

2001, 34.)  

 

Vaikka teemat ovatkin kaikkien haastateltavien kohdalla samat, ei varsinaisia kysy-

myksiä päätetä etukäteen. Näin luon mahdollisuuden sille, että uusia näkökulmia ja 

uusia mielenkiintoisia teemoja nousee esille. Tarkoitus on, että teemahaastattelun 

kautta pääsen käsiksi ihmisten henkilökohtaisiin ajatuksiin ja tunteisiin sekä usko-

muksiin ja kokemuksiin. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; Eskola & Vastamäki 2001, 

24 - 27; 34.) Hirsjärvi ja Hurme (2000, 48) painottavat, että kaikkein keskeisintä on 
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tavoittaa ihmisen omat tulkinnat asiasta ja sille annetut merkitykset. Näin ollen teema-

haastattelun hyvä puoli on sen vapaamuotoinen keskustelunomaisuus. Keskustelu ei 

suju luontevasti, jos kysymykset luetaan järjestelmällisesti suoraan paperista. (Eskola 

& Vastamäki 2001, 34.)  

 

Kun tein haastattelurungon etukäteen ja mietin teemat tutkimusongelmien mukaan, 

varmistuin siitä, että sain varmasti sellaista tietoa, joka on tutkimusongelmien kannalta 

oleellista. Merkityksellistä oli tietenkin myös saada kerättyä tietoa ja aineistoa, jota oli 

mahdollista teorian avulla tulkita ja analysoida. (Ks. Puusa 2011, 83.) Teemahaastatte-

lurungon kokoamisessa noudatin ohjeistusta, jonka mukaan toimiva teemahaastattelu-

runko rakentuu kolmenlaisista teemoista. Ensimmäisenä ovat laajat aihepiirit, joiden 

tarkoituksena on saada aikaan keskustelua. Toisena ovat teemaa pilkkovat apukysy-

mykset, jotka auttavat haastateltavaa kertomaan aiheesta. Viimeisenä ovat yksityis-

kohtaiset kysymykset, joita käytetään vain siinä tilanteessa, jos vastauksia ei muuten 

synny. (Eskola & Vastamäki 2001, 37.) 

 

Kahden jo haastatteluun lupautuneen lisäksi sain internetin kautta yhteyden vielä yh-

teen nuoreen, joka lupautui kertomaan oman tarinansa. Vaikka pääaineistonkeruume-

netelmäni onkin teemahaastattelu, tulimme tämän haastatteluun lupautuneen nuoren 

aikuisen kanssa siihen tulokseen, että hänelle paras tapa kertoa kokemuksistaan ja 

tuntemuksistaan on niistä kirjoittaminen. Sovimme, että lähetän sähköpostin välityk-

sellä hänelle haastattelun teemat ja varmuuden vuoksi myös suuntaa antavia apuky-

symyksiä, joiden avulla hän voi kirjoittaa kokemuksistaan.      

 

Haastateltavien kartoittamisen ohella lähdin syyskuussa 2012 etsimään myös työelä-

män yhteistyötahoa, jolla olisi tarvetta opinnäytetyölleni. Tämä olikin prosessin vai-

kein vaihe valitsemani aiheen takia. Ensimmäiseksi tiedustelin, olisiko Mannerheimin 

Lastensuojeluliitolla tarvetta opinnäytetyölleni. Sieltä minun kuitenkin neuvottiin ot-

tamaan yhteyttä Terveyden ja Hyvinvoinninlaitokseen, Suomen mielenterveysseuraan 

tai Nyyti ry:hyn. Suomen mielenterveysseuran yhteyshenkilö kannusti ja painotti ai-

heeni tärkeyttä, mutta ajatteli, että yhteistoiminta toimisi paremmin, jos yhteistyötaho-

na toimisi paikallinen toimija Mikkelissä. Näin ollen Suomen mielenterveysseura 

neuvoi minua ottamaan yhteyttä Mielenterveysseuran paikallisiin toimijoihin Mikke-

lissä, eli Mikkelin kriisikeskukseen tai sitä ylläpitävään Mikkelin seudun Mielenterve-
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ysseuraan. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos sekä Nyyti ry ilmoittivat, että aihe ei ole 

heille tällä hetkellä ajankohtainen.  

 

Monet työelämätahot olivat kannustavia ja auttavaisia sekä neuvoivat minua eteen-

päin, mutta välillä usko meinasi loppua. Muutamat tahot ehdottivat opinnäytetyön 

aiheen vaihtamista sellaiseen, jolle heillä itsellään olisi tilausta. Nämä aiheet eivät 

kuitenkaan samanlailla innostaneet ja kiinnostaneet, joten päätin jatkaa alkuperäisen 

aiheeni kanssa ja jatkaa työelämäyhteyden etsimistä. 

 

Suomen mielenterveysseuran ehdotuksesta päätin tiedustella asiaa vielä Mikkelin nuo-

risopsykiatrian poliklinikalta, jossa yhteyshenkilö sanoi ottavansa asian puheeksi työ-

paikallaan. Hän kuitenkin neuvoi samalla, että kannattaisi kysyä myös Mikkelin Olk-

karista. Olkkarillakaan ei kuitenkaan ollut tällaiselle ääripään opinnäytetyölle tilausta, 

koska aihe ei toistuvasti kohtaa Olkkarin käytännön työn kanssa. Tämän kieltävän 

vastauksen jälkeen otin sinnikkäästi uudelleen yhteyttä Nuorisopsykiatrian poliklinik-

kaan, joka puhelinkeskustelun jälkeen lupautui työelämän yhteistyötahoksi marras-

kuussa 2012. Aluksi Nuorisopsykiatrian poliklinikka oli huolissaan siitä, että heillä ei 

ole aikaa ja resursseja toimia yhteistyötahona. Sain heidät kuitenkin vakuuttuneeksi, 

että yhteistyötahona toimiminen ei vie juurikaan heidän resurssejaan enkä aio hyödyn-

tää heidän potilaitaan. Hankin itse haastateltavat tutkimukseeni esimerkiksi internetis-

sä olevia blogikirjoituksia hyödyntäen sekä omien yhteyksieni kautta. Tarvitsen vain 

tuekseni työelämätahon, jonka puoleen voin kääntyä askarruttavissa asioissa sekä ta-

hon, jolle tutkimuksestani ja sen tuloksista on hyötyä tulevaisuudessa. 

 

Kun myöhemmin olin yhteydessä sopimusten kirjoittamisesta, yhteistyötaho astui taas 

takapakkia, koska virallisten sopimusten tekemisestä ei ollut aiemmin puhetta. Yh-

teyshenkilö luuli ainoastaan, että poliklinikka mainitaan opinnäytetyössä. Minun olisi 

tietenkin heti alussa pitänyt mainita asiasta. Tämä on ymmärrettävää, koska poliklini-

kalla on vaitiolovelvollisuus potilaista. Heidän tulee varmistaa, että potilaiden yksilöl-

lisyys ja anonymiteetti säilyvät. Potilaat eivät saisi tunnistaa itseään opinnäytetyöstä. 

Yritin kuitenkin parhaani mukaan selittää uudelleen, että hankin tutkittavat ja haasta-

teltavat itse esimerkiksi internetin ja omien yhteyksieni kautta. Lisäksi tulen mainit-

semaan opinnäytetyössäni, että en ole haastatellut Mikkelin nuorisopsykiatrian poli-

klinikan asiakkaita enkä ole käyttänyt Mikkelin nuorisopsykiatrian poliklinikan poti-

laskertomuksia.  
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Sovimme Nuorisopsykiatrian poliklinikan yhteistyöhenkilön kanssa tapaamisen maa-

liskuun alkuun. Saimme tapaamisen yhteydessä kirjoitettua sopimukset opinnäytetyön 

tekemisestä ja yhteistyön aloittamisesta. Sopimukseen kirjattiin kaikki tärkeät ehdot 

potilaiden ja potilaskertomusten käytöstä. Lupauduin lisäksi mahdollisesti pitämään 

opinnäytetyöni esitysseminaarin myös Nuorisopsykiatrian poliklinikalla pidettävän 

koulutuksen yhteydessä joulukuussa 2013. Loppujen lopuksi he kokivat, että työstäni 

on heille todella paljon hyötyä.   

 

Aineistonhankintavaiheessa olen ottanut yhteyttä netistä löytämieni blogien kirjoitta-

jiin sähköpostin välityksellä. Kerroin tutkimuksestani ja tiedustelin, olisivatko he ha-

lukkaita osallistumaan haastatteluun. Pyysin myös lupaa käyttää heidän blogiaineisto-

aan, vaikka yleisten blogien käyttö onkin joka tapauksessa sallittua. Ajattelin, että 

asiasta kysyminen olisi eettisesti oikein. Kukaan ei kuitenkaan vastannut yhteydenot-

tooni ja loppujen lopuksi valitsin yhden blogin osaksi aineistoani.  

 

Lisäksi olen kirjoittanut keskustelupalstoille, jossa aihetta käsitellään, että etsin opin-

näytetyöni tutkimukseen mahdollisia haastateltavia, jotka haluaisivat kertoa omasta 

selviytymisestään. Pyysin, että minuun otettaisiin yhteyttä sähköpostin välityksellä. 

Tätä kautta en kuitenkaan saanut yhtään yhteydenottoa. Sen sijaan löysin aineistooni 

sopivia niin sanottuja selviytymistarinoita internetissä olevan Apua.info -palvelun 

Selviytymistarinoita -osiosta. Nettisivu on tarkoitettu paikaksi, jossa kokemusten ja-

kaminen on helppoa ja omia kokemuksia pystyy jäsentämään. 

 

4.4 Aineisto 

 

Laadullisen tutkimuksen aineisto koostuu tutkittavana olevan ilmiön kuvauksista ja 

määrittelyistä, jotka nousevat kohdejoukon ajatuksista. Aineistoa laadullisessa tutki-

muksessa on usein runsaasti, minkä avulla luodaan mahdollisuus sille, että esiin nou-

see myös asioita, joita ei osata odottaa. (Puusa 2011, 144.)   

 

Opinnäytetyötäni varten olen kokonaisuudessaan kerännyt siis seitsemän (n=7) nuoren 

tarinan. Kahta nuorta haastattelin teemahaastattelulla ja yksi nuori kirjoitti minulle 

aiheesta. Yhden nuoren kertomusta tutkin ja havainnoin hänen kirjoittamiensa blogi-

kirjoituksien kautta. Kolmen muun nuoren tarinat on koottu internetissä olevan 
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Apua.info -palvelun Selviytymistarinoita -osiosta. Kokonaisuudessaan litteroitua ja 

kirjoitettua aineistoa kertyi 26 sivua.  

 

4.5 Aineiston analyysi  

 

Analysoimalla aineistoa on tarkoitus tehdä siitä selkeä kokonaisuus sekä löytää uutta 

tietoa tutkittavasta ilmiöstä, eli poimia aineistosta tutkimuksen kannalta olennainen 

tieto sekä tiivistää nämä asiat mahdollisimman informatiiviseen muotoon (Eskola & 

Suoranta 2005, 137). Tämän opinnäytetyön aineiston analyysissa käytin induktiivista 

eli aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka sisältää kerätyn aineiston kuvaamista, 

ryhmittelyä ja yhdistelyä. Näin sain nostettua olennaisen tiedon esiin aineistosta. Si-

sällönanalyysi on yleinen analyysimenetelmä kaikissa laadullisissa tutkimuksissa. Sitä 

voidaan käyttää yksittäisenä metodina tai laajana teoreettisena viitekehyksenä, joka 

liitetään yhteen monien analyysikokonaisuuksien kanssa. Periaatteessa kaikki ana-

lyysimenetelmät, joita laadullisessa tutkimuksessa käytetään, perustuvat sisällönana-

lyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.)  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on aina monivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä 

vaiheessa haastattelut kuunnellaan muutamaan kertaan läpi, jonka jälkeen ne kirjoite-

taan auki sana sanalta eli litteroidaan. Litteroinnin jälkeen haastatteluihin perehdytään 

huolellisesti, minkä jälkeen useimmiten aineistosta alleviivataan pelkistetyt ilmaukset 

ja listataan ne. Seuraavaksi on tyypillistä etsiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia aineis-

tosta. Näiden yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien kautta yhdistetään pelkistetyt ilma-

ukset alaluokiksi, ja sitten puolestaan alaluokat yhdistetään yläluokiksi. Lopuksi myös 

yläluokat yhdistellään, jolloin viimeisessä vaiheessa muodostuu koko aineiston käsit-

tävä käsite. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) 

 

Koska itse käytin teemahaastattelua aineistonkeruumenetelmänä, analysoin aineistoa 

tyypittelemällä ja teemoittelemalla. Pelkistin siis aineiston, mikä on yleinen analysoin-

titapa teemahaastattelua käytettäessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsensin aineiston tee-

mojen mukaisesti ja tiivistin aineistosta erilaisia tyyppikuvauksia. Nauhoitin suullises-

ti tekemäni haastattelut, joten litteroin eli kirjoitin haastattelut kokonaan auki pian 

haastatteluiden jälkeen. Näin pääsin käsittelemään aineistoa helpommin. Litteroinnin 

jälkeen kaikkiin haastatteluihin on hyvä perehtyä kunnolla, joten luin haastattelut vielä 

läpi useaan kertaan. Kiinnitin aineistoon huomiota niin kokonaisuutena kuin yksittäi-
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sinä haastatteluina. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 109.) Aineistolähtöisessä analyysis-

sä on myös tärkeää rajata aineisto niin, että sen analysointi on järkevää. Monesti laa-

dullisen aineiston paljoudesta saattaa nimittäin syntyä ongelma. (Eskola & Suoranta 

2005, 19.)  

 

Litteroinnin jälkeen tulostin koko aineiston. Kävin aineiston läpi niin, että kirjoitin 

marginaaleihin, mistä tutkimuskysymysten kannalta olennaisista asioista nuoret mil-

loinkin puhuvat. Näiden merkintöjen avulla rakensin niin sanotun analyysirungon 

(LIITE 2). Kun sain koottua rungon, kävin vielä koko aineiston läpi analyysirungon 

teemojen kautta. Koodasin eli pilkoin aineiston näiden teemojen mukaisesti. Tein ana-

lyysirungon taulukon muotoon, jotta sain jokaisen nuoren mietteet tietystä aiheesta 

omaan palkkiinsa. Pystyin siis ottamaan yhden teeman kerrallaan käsittelyyn, katso-

maan ja vertailemaan, mitä eri ihmisten vastaukset sisältävät, sekä etsimään aineistos-

ta yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Näin tehdessä aineiston analysointi oli helpompaa 

ja esiin tuli myös uusia teemoja. (Ks. Eskola & Vastamäki 2007, 42; Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 141.) Tässä vaiheessa kytkin tietenkin mukaan myös aikaisemmat tut-

kimukset ja muun teorian (Ks. Eskola & Vastamäki 2007, 43). 

 

Aineiston analyysissa minun tuli lisäksi kiinnittää huomiota myös siihen, että keräsin 

aineistoa monella tavalla. Aineisto koostui teemahaastatteluista, teemahaastattelun 

teemojen kautta kirjoitetusta kertomuksesta, blogikirjoituksista sekä netissä olevista 

valmiista selviytymiskertomuksista. Oleellista analyysissa oli siis myös esimerkiksi 

vertailla, mitä eritavoin tutkittavat henkilöt kertoivat tai jättivät kertomatta. Kaikkien 

haastateltavien nimet on muutettu, jotta heidän jokaisen anonymiteetti säilyy. Monelle 

aihe on arka ja henkilökohtainen, joten muutetut nimet ovat välttämättömiä.  

 

5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Kohdejoukon kuvaus 

 

Tarinansa jakaneet seitsemän henkilöä ovat 16 - 22-vuotiaita nuoria, joista kuusi on 

tyttöjä ja yksi on poika. Tytöistä jokainen aloitti itsensä viiltelyn noin 12 - 14-

vuotiaana ja viiltelyä kesti kokonaisuudessaan yhdestä kahteen vuotta. Pojalla viiltely 

kesti kauemmin. Hän aloitti viiltelyn 11-vuotiaana ja viilteli satunnaisesti jopa 15 -

vuotiaaksi asti. 
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Iida: 18-vuotias kahdeksanhenkisen perheen lapsi, joka sairastui masennukseen 14-

vuotiaana. 

 

Nella: 22-vuotias pienen lapsen äiti, joka opiskelee sairaanhoitajaksi. Lapsuutensa hän 

eli keskimmäisenä kolmesta sisaruksesta ja sortui viiltelemään itseään 12 – 13-

vuotiaana muutettuaan isänsä ja äitipuolensa kanssa uuteen asuntoon. 

 

Ilona: 21-vuotias nelihenkisen perheen vanhin lapsi, jonka vanhemmat ovat eronneet. 

Hän viilteli itseään ollessaan 12 - 13-vuotias. 

 

Jenni: 19-vuotias edelleen yhdessä olevien vanhempiensa ainut lapsi, joka masentui 

14-vuotiaana. Hän viilteli itseään masennuksen yhteydessä. 

 

Maria: 20-vuotias nuori nainen, joka oli lapsuusperheensä vanhin lapsi seitsemästä 

sisaruksesta. Hän viilteli itseään 6-7 vuotta sitten. 

 

Mirella: 16-vuotias nuori, joka asuu isänsä ja kaksoissiskonsa kanssa. Tytön äiti on 

kuollut. Kuudennella luokalla hän masentui ja alkoi viillellä itseään. 

 

Joni: 18-vuotias nuori mies, joka alkoi viillellä itseään viidennellä luokalla eli noin 

11-vuotiaana. Satunnaista viiltelyä jatkui aina 15-vuotiaaksi asti.  

 

Nuoret ovat lähtöisin hyvin erilaisista perheistä ja kasvuympäristöistä sekä -

olosuhteista, mutta silti heidän tarinoistaan löytyy yhteisiä teemoja ja tekijöitä, joiden 

kautta viiltelyä pystyy ilmiönä määrittämään. Pyrinkin luomaan tyypillisen kuvan viil-

telijän tarinasta. Tuon esille, minkälaisia erilaisia tekijöitä viiltelyn taustalta voi löytyä 

sekä, miten nämä tekijät vaikuttavat toisiinsa tietyssä ympäristössä. Mitkä tekijät ovat 

keskeisessä roolissa nuorten parantumisprosessissa, mihin nuorten auttamisessa tulee 

kiinnittää huomiota sekä, miten kukin nuori itse kokee menneen verrattuna nykyisyy-

teen.  

 

Viiltelyyn johtaneiden ja parantumisprosessissa vaikuttaneiden tekijöiden käsittelyssä 

on hyvä käyttää elämän ja kehityksen käännekohta -käsitettä. Yksilön elämään vaikut-

tava käännekohta tarkoittaa tapahtumaa, joka saa yksilössä ja hänen elämänkulussaan 
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aikaan psykologisia muutoksia (Oravala & Rönkä 2003, 274). Olenkin kiinnostunut 

siitä, mille tekijöille ja tapahtumille yksilöt itse antavat painoarvoa. Haluan selvittää, 

mitkä ovat heidän elämänsä käännekohtia, kun puhutaan siitä, mikä aiheutti viiltelyyn 

ryhtymisen ja mikä taas sai heidät lopettamaan.  

 

Oravala ja Rönkä (2003, 274 - 275) ovat tutkineet käännekohtia ihmisen elämänkulus-

sa ja he tuovat esille, että ne voivat syntyä niin nuoren omien päätösten ja valintojen 

tuloksena kuin odottamattomienkin ulkoapäin tulevien tapahtumien johdosta. Käänne-

kohdat voivat olla niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Elämän käännekohdat voivat 

saada aikaan haavoittavia ja vaarallisia muutoksia yksilön elämässä. Ne voivat saada 

esimerkiksi yksilön viiltelemään itseään, mutta käännekohta voi saada yksilön myös 

lopettamaan itsensä vahingoittamisen. Käännekohta voi saada aikaan uudenlaisia 

käyttäytymismuotoja, joiden avulla myös selviäminen tulevaisuuden haasteista mah-

dollistuu. Käännekohdat voivat parhaimmillaan olla oppimiskokemuksia, joiden kaut-

ta ihminen kehittyy kognitiivisesti ja emotionaalisesti, mikä johtaa persoonallisuuden 

kehittymiseen.    

 

Jotta säilytän kaikkien anonymiteetin mahdollisimman hyvin, on jokaisen nimi muu-

tettu enkä tuo esille heidän asuinkuntiaan tai muita henkilökohtaisia tietojaan. Haluan 

kuitenkin käyttää esimerkeissä nimiä, koska koen, että silloin yhteys viiltelyn toden-

mukaisuuteen säilyy.  

 

5.2 Viiltely elämäntilanteena 

 

Elämäntilanne sillä hetkellä, kun viiltely alkoi, oli kaikilla nuorilla kovin erilainen. 

Heidän elämäntilanteistaan löytyi kuitenkin yhtäläisyyksiä siinä mielessä, että elämän-

tilanne oli kaikilla jollain tavalla turvaton. Kodin ja ympäristön turvattomuus on vaa-

rallista nuoren kehitykselle, ja tällainen turvaton elämäntilanne saa nuoren vähättele-

mään itseään ja omia kykyjään selviytyä (Ojuri 2004, 79; Partanen 2011,124).  

 

Iida: Oli tuolla hetkellä masentunut ja koki, että perhe ei välitä hänen hyvinvoinnis-

taan. Iida joutui luopumaan moniottelija -harrastuksestaan jalkavaivansa takia ja koki 

lisäksi joutuvansa huolehtimaan kahdeksanhenkisestä perheestään sillä aikaa, kun 

vanhemmat keskittyivät vanhemman sisaruksen valmentamiseen. Viiltelyyn hän sai 
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kuitenkin idean sattumalta, kun sai omien sanojensa mukaan haavan ajaessaan suih-

kussa ihokarvojaan.   

 

Nella: Aloitti viiltelyn, koska koki sen olevan hyvä tapa käsitellä ja kestää kotioloja. 

Vanhempien erottua lapset vierailivat äidin luona vain joka toinen viikonloppu. Kun 

viiltely alkoi, Nella oli muuttanut sisarustensa, isänsä ja äitipuolensa kanssa uuteen 

kaupunkiin ja uuteen asuntoon. Uudessa asunnossa fyysinen väkivalta lisääntyi ja vii-

konloput menivät humalaista isää katsellessa. Sisarusten kanssa Nella on ollut aina 

läheinen, mutta isosisko oli paljon poissa kotoa isän käyttäytymisen takia. Isosiskosta-

kaan ei näin ollut juuri tukea.  

 

Ilona: Ei osaa määritellä, millainen hänen elämäntilanteensa oli, kun viiltely alkoi. 

Hän oli masentunut ja yrittänyt itsemurhaakin kertaalleen. Anorektikko hän oli tuol-

loin ollut jo useamman vuoden. Ongelmat olivat siis kerinneet kasautua jo kauan. Ilo-

na kuitenkin kokee, että elämäntilanne ei ulkopuolisten silmin ollut mitenkään erityi-

sen huono. Äidin kanssa ei varsinaisia ongelmia ollut tavallisten teini-ikään kuuluvien 

riitojen lisäksi, mutta isä kuitenkin käytti sekä myi huumeita ja lähti lopulta vieroituk-

seen.  Ilona itse ei juuri muista tilanteesta mitään.  

 

Jenni: Oli ahdistunut omasta elämäntilanteestaan ja omien sanojensa mukaan vajosi 

erittäin alas. Hän riiteli jatkuvasti vanhempiensa kanssa, karkaili kotoa, ryyppäsi ja 

valehteli. Jennin mukaan suurin ongelma oli, että hänellä ei ollut ikäisiään kavereita. 

Vanhemmat eivät antaneet hänen tehdä samoja asioita, joita hänen monta vuotta van-

hemmat kaverinsa tekivät. Hänen samanikäiset kaverinsa asuivat toisissa kaupungeis-

sa. Kun Jenni oli pahalla päällä, hän tunsi viiltelyn olevan ainoa apukeino.  

 

Maria: Viiltelyn alkamisen aikaan hänellä oli poikaystävä, joka käytti Mariaa hyväk-

seen. Poikaystävä uhkaili itsensä tappamisella, petti, käytti aineita ja juotti Marian 

humalaan saadakseen seksiä. Maria yritti viiltelyn avulla ilmaista, kuinka hän halusi 

eroon kaikesta pahasta. Hän halusi, että joku ihminen tulisi, kuuntelisi ja ymmärtäisi.  

 

Mirella: Oli masentunut, hänellä ei ollut kavereita ja poikaystävä oli jättänyt. Viimei-

nen laukaiseva tekijä oli äidin kuolema. Mirella alkoi viillellä, koska se oli keino pur-

kaa vihaa ja surua. Suru äidin kuoleman takia sekä viha ihmisten ilkeitä ja rumia sano-
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ja kohtaan saivat hänet viiltelemään siitäkin huolimatta, että suhde isään ja kaksoissis-

koon oli hyvä.  

 

Joni: Joutui 4. luokalla parhaan ystävänsä väkivallan kohteeksi, mitä jatkui kaksi vuot-

ta. Viiltely alkoi 5. luokan aikana. Jonin mukaan ystävä käytti väkivaltaa välillä va-

hingossa ja välillä tahallaan. Joni ei tiennyt, miten reagoida hakkaamiseen. Hän ei 

aluksi pelännyt tai kertonut kenellekään. Joni ajatteli ansaitsevansa hakatuksi tulemi-

sen eikä saanut tukea keneltäkään. Myös äiti uskoi pitkään asioiden olevan hyvin, 

koska Joni valehteli tapahtumista.     

 

Taanila (1999, 17) tuo ilmi nuorten ongelmien johtuvan suurelta osin perinteisten per-

herakenteiden rikkoutumisesta, hajanaisista ihmissuhteista, suurista elämänmuutoksis-

ta sekä perusturvallisuuden ja tukea antavien perheen sisäisten ihmissuhteiden puut-

teesta. Nämä tekijät näkyivät myös aineistoni nuorilla.  

 

5.3 Viiltelyyn johtaneet tekijä 

 

Viiltelyn taustalla vaikuttavien tekijöiden kuvauksessa on hyvä käyttää niin sanottua 

riskitekijöiden käsitettä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2013) mukaan riskite-

kijä on yksilön tai ympäristön ominaisuus, olosuhde tai tapahtuma, joka lisää jonkun 

tietyn ongelman tai häiriön syntymisen todennäköisyyttä tietynlaisissa olosuhteissa.   

Riskitekijät saattavat olla vaaraksi terveydelle ja hyvinvoinnille tai ainakin heikentää 

niitä. Sisäisiä riskitekijöitä ovat esimerkiksi avuttomuuden tunne, haavoittuva itsetun-

to, eristyneisyys ja siihen liittyvät huonot ihmissuhteet. Ulkoisia riskitekijöitä taas 

ovat esimerkiksi erot ja menetykset, väkivalta ja hyväksikäyttö, päihteet, leimaami-

nen, syrjäytyminen, perheessä ilmenevät psyykkiset häiriöt, päihteet, köyhyys, kiu-

saaminen sekä haitallinen elinympäristö.  

  

Aineiston nuorilla viiltelyn taustalla korostui nuoren sairastama masennus, joka on 

useasti seurausta menneisyydessä tapahtuneista traumaattisista kokemuksista, joista 

nuori monesti tuntee aiheetta syyllisyyttä. Traumaattiset kokemukset nousivat esille 

monen nuoren kertomuksissa. Tällaisia kokemuksia olivat esimerkiksi ystävän, seu-

rustelukumppanin tai perheenjäsenen fyysisen tai henkisen väkivallan kohteeksi jou-

tuminen. Muutamat nuoret toivat esille, että he kokivat väkivallan kohteeksi joutumi-

sen omaksi syykseen. Aineiston nuoret toivat esille toistuvasti, että he kokivat itse 
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olevansa syyllisiä kaikkiin pahoihin asioihin, joita heidän elämässään tai lähipiirissään 

tapahtui. Näin ollen he käyttivät viiltelyä ikään kuin rangaistuskeinona itselleen.  Toi-

set nuoret taas kokivat viiltelyn olevan ainoa asia, jolla he pystyivät ilmaisemaan 

omaa ahdinkoaan. Viiltely oli keino, jonka avulla nuori koki pääsevänsä ahdistavasta 

tilanteesta hetkellisesti eroon.  

 

Nella 22v: Isäni on aina ollut enemmän tai vähemmän väkivaltainen, 

niin henkisesti kuin fyysisestikin.. tämä pahentui äidin muutettua pois.. 

  

Joni 18v: Viiltely alkoi viitosluokan aikana.. ajattelin että oon niin huo-

no ihminen, että siks mun ystävä hakkaa mua.. 

 

Iida 18v: Syytin itseäni kaikesta ja tahdoin satuttaa siksi itseäni..  

 

Maria 20v: Näihin aikoihin minulla oli poikaystävä, eikä niinkään iha-

na.. nyttemmin olen sen tajunnut, että hän käytti minua hyväkseen.. sil-

loin en tajunnut olevani syytön kaikkeen.. hänellä oli päässä vikaa.. uh-

kaili tappaa itsensä, petti minua, käytti aineita ja juotti humalaan saa-

dakseen seksiä.. ehkä viiltely oli ainoa keino ilmaista, kuinka haluan 

eroon kaikesta pahasta.. että joku ihana ihminen tulisi, kuuntelisi ja 

ymmärtäisi.. 

 

Esimerkiksi Maria oli luultavasti niin kiinni parisuhteessaan, että hän ei halunnut ym-

märtää tilanteen vakavuutta. Myös Ojuri (2004, 128) tuo esille, että nuoret joskus jopa 

kokevat ansaitsevansa väkivallan kohteeksi joutumisen ja kokevat väkivallan olevan 

oikeutettua. Ainakin nuoret usein syyttävät tapahtumista itseään, omia ominaisuuksi-

aan ja omaa toimintaansa. Maria ei välttämättä nähnyt tilanteesta muuta ulospääsytietä 

kuin passiivinen sopeutuminen väkivaltaan. Myös Ojuri (2004, 136) huomauttaa, että 

monesti parisuhteessa väkivallankäyttö saattaa normalisoitua uhkauksien, pakottami-

sen ja aivopesun myötä. Seurauksena tästä toinen osapuoli alkaa puolustaa väkival-

lankäyttöä ja hyväksyy sen osaksi suhdetta.  

 

Suurella osalla aineiston nuorista masennus kuului heidän elämäänsä joko viiltelyä 

aiheuttavana tekijänä tai viiltelystä seurasi masennusta. Masennus sekä muu ahdistus 

ja uupumus kertovat useimmiten jonkinlaiseen pelkoon liittyvästä tuskasta (Ojuri 
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2004, 122 - 123). Esimerkiksi kotona nuori saattaa elää koko ajan peläten joutuvansa 

läheisen ihmisen fyysisen väkivallan kohteeksi.  

 

Jos nuori joutuu elämään jatkuvasti väkivallan pelossa, aiheuttaa se muutoksia nuoren 

omassa käyttäytymisessä ja hänen psyykessään. Esimerkiksi aggressiivisuus, arkuus, 

epäsosiaalisuus tai sosiaalisen sietokyvyn aleneminen, pelot ja masennus sekä erilaiset 

traumaoireet ovat keskeisimpiä oireita, joita nuorelle tai lapselle voi tällaisessa tilan-

teessa syntyä. Usein kotona tapahtuva väkivalta saattaa jatkua pitkäänkin ilman, että 

kukaan puuttuu asiaan. Kun väkivaltaa tapahtuu kodin intiimissä tilassa, on sen myön-

täminen usein vaikeaa ja ryhtyminen hakemaan apua ei ole helppoa. Monesti yksilö 

tai perhe pystyy myös pitämään ongelmat salassa ulkomaailmalta. Ulkopuolisen sil-

min katsottuna perheen elämä voi vaikuttaa normaalilta, vaikka perheessä olisikin 

ongelmia, esimerkiksi juuri väkivaltaa tai päihdeongelmia. Monesti esimerkiksi per-

heen hyvä sosiaalinen tai taloudellinen asema voi helposti peittää ongelmat alleen. 

(Ojuri 2004, 12; 48; 77.) 

 

Lapsuudessa koti ja perhe ovat elämän keskiössä. Kodin tulisi tarjota lapselle tukea 

antavia ihmissuhteita sekä turvallinen kasvualusta, jossa vanhemman ja lapsen välinen 

rakkaus on arkista huolenpitoa. Kodin arki voi kuitenkin pitää sisällään sellaisia ko-

kemuksia, joita lapsi ei pysty tai uskalla pukea sanoiksi. Ojuri (2004, 85; 123) huo-

mauttaa, että nuorelle ja lapselle on ominaista, että he ajattelevat perheen ongelmien 

johtuvan heistä ja kokevat näin ollen syyllisyyttä tapahtumista. Väkivallan takia koti 

voi muuttua ahdistavaksi ja pelottavaksi paikaksi. Nella esimerkiksi koki koulun pa-

kopaikaksi, jonne kodin olosuhteita pääsi karkuun. Parantumisprosessi on pitkäkestoi-

nen sekä vaativa, kun siihen liittyy pyrkimys päästä yli väkivallan aiheuttamasta trau-

masta. Tuskasta ylipääseminen on erityisen haastavaa siinä tilanteessa, kun väkival-

lankäyttäjä on ollut läheinen ihminen, josta nuori on aiemmin hakenut tukea ja johon 

yksilö on vahvasti aiemmin luottanut. (Ojuri 2004, 53.) 

 

Marian kokema väkivalta parisuhteessa oli suurelta osin myös henkistä väkivaltaa. 

Fyysisen väkivallan lisäksi parisuhteessa ja perheessä voi ilmetä myös henkistä väki-

valtaa. Perheenjäsenen tai kumppanin nimittely on alistavaa ja saattaa jättää vakavia-

kin henkisiä vaurioita. Myös esimerkiksi sosiaalinen eristäminen muista ihmissuhteis-

ta, yksilön oman mielipiteen ilmaisemisen estäminen tai fyysisellä väkivallalla uh-

kaaminen ovat kaikki henkistä väkivaltaa. Erityisesti naisilla emotionaalinen puoli 
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väkivaltatilanteissa on keskeinen ja psyykkisillä vaikutuksilla on iso rooli. Vaikka 

fyysinen väkivalta olisi vain vähäistä, saattaa psyykkiset seuraukset olla silti suuria. 

Usein väkivallanpelosta on vaikea päästä irti, vaikka fyysinen väkivaltainen kontakti 

loppuisikin. (Ojuri 2004, 20.) 

 

Myös Ojurin (2004, 78) väitöskirjassa, joka kertoo väkivallasta naisen elämän varjo-

na, korostetaan henkisen väkivallan vakavuutta. Fyysistä väkivaltaa voi harvoin olla 

ilman siihen liittyvää henkistä väkivaltaa, mutta henkinen väkivalta yksinään voi olla 

uhrille erittäin tuhoavaa. Väkivallan jatkuva uhka ja pelkääminen, vaaratilanteen odot-

taminen ja siihen liittyvien selviytymiskeinojen jatkuva miettiminen on kaikista ahdis-

tavinta.   

 

Väkivallan lisäksi myös alkoholilla ja muilla päihteillä on ollut iso rooli aineiston 

nuorten elämässä. Ainoastaan kaksi seitsemästä ei maininnut kertomuksissaan alkoho-

lia tai väkivaltaa kumpaakaan. Alkoholilla oli nuorten kertomuksissa selkeästi kaksi 

roolia. Vanhempien alkoholinkäyttö aiheutti nuorille turvattomuutta perheessä ja johti 

pahimmassa tapauksessa väkivallankäyttöön. Alkoholilla oli kuitenkin selkeästi myös 

toinen rooli nuorten kertomuksissa. Nuoret pyrkivät alkoholin avulla pääsemään hen-

kisesti pois ahdistavasta tilanteesta. Alkoholin ja viiltelyn yhteisvaikutuksella nuoret 

pyrkivät saamaan helpotusta ahdistavaan tilanteeseen, ja alkoholin avulla nuoret saivat 

myös rohkeutta ryhtyä viiltelemään itseään.  

 

Nella 22v: Uudessa kodissa fyysinen väkivalta lisääntyi ja isäni oli vii-

konloput humalassa.. eräänä iltana aloitettuani seitsemännen luokan 

uudessa koulussa, isäni joi itsensä jälleen humalaan ja löi minua useita  

kertoja.. 

  

Jenni 19v: Ryyppäsin, jos sain alkoholia käteeni..  

 

Joni 18v: Alkoholi yritti tulla peliin koko ajan.. teki mieli vain ryypätä ja 

ryypätä.. ja vedellä viiltoja vartaloon.. 

 

Myös esimerkiksi Ojurin (2004, 75) tutkimuksen mukaan turvattomuutta lapsuudessa 

aiheutti perheissä esiintyvä väkivalta tai sen jatkuva uhka yhdistettynä ongelmalliseen 

alkoholinkäyttöön. Tämänkin tutkimuksen mukaan väkivalta ja alkoholi kietoutuvat 
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useimmiten yhteen. Usein varsinkin isän holtiton alkoholinkäyttö liittyy ainakin jol-

lain tavalla väkivaltaisiin tekoihin, mikä tuli esille myös tässä tutkimuksessa. Monilla 

nuorilla päihteet toimivat myös eräänlaisena ulospääsytienä pahasta olosta. Päihteiden 

avulla nuori ikään kuin harhauttaa itsensä kuviteltuun todellisuuteen (Ojuri 2004, 

143).  

 

Nuorten esille tuomia traumaattisia kokemuksia olivat myös rankat elämänmuutokset 

ilman tukea. Sellaisia elämänmuutoksia, joissa nuoret olisivat selvästi halunneet ja 

tarvinneet tukea olivat esimerkiksi toiselle paikkakunnalle muuttaminen ja samalla 

luopuminen kaikesta tutusta ja turvallisesta sekä nuorena raskaaksi tuleminen ja vau-

van saaminen. Nuoret toivat esille viiltelyn olevan keino hallita omia ajatuksiaan ja 

keino kestää ympärillä vallitsevaa ilmapiiriä ja muutosta, johon ei itse muulla tavoin 

pysty vaikuttamaan.  

 

Nella 22v: Viiltely alkoi uuteen asuntoon muutettuamme.. viilteleminen 

auttoi jollain tapaa kestämään kotona vallitsevaa ilmapiiriä.. 

 

Nella 22v: Koska äitini oli edelleen aika sekaisin isäpuoleni kuolemasta, 

koki hän raskauteni tulevan väärään kohtaan ja heitti minut kotoa..  

 

Havaintoa tukee Aaltosen (2003, 280) näkökulma, jonka mukaan nuoren kokema 

stressi omasta elämäntilanteestaan saattaa johtaa uupumiseen ja itsensä tunteminen 

hyödyttömäksi voi saada nuoren vaipumaan epätoivoon. Aiheetta itsensä näkeminen 

syyllisenä tilanteeseen saattaa johtaa nuoren ikään kuin rankaisemaan itseään. Rissa-

senkin (2003, 30) mukaan nuoret tuovat esille, että viiltely on myös itsensä hallitse-

mista.  Viiltelyn kautta nuori pyrkii esimerkiksi hallitsemaan ja kontrolloimaan tuntei-

taan. Toisaalta taas nuori saattaa pyrkiä osoittamaan muille, että pystyy säätelemään 

käyttäytymistään ja pystyy satuttamaan itseään. 

 

Lisäksi harrastuksen tai läheisen ihmisen menetys sekä erilaiset toistuvat hylkäämis-

kokemukset nousivat vahvasti esille ja toistuivat useasti nuorten kertomuksissa.  

   

Joni 18v: Mulla meni välit poikki ystäväni kanssa.. ja sillon vasta muhun 

oikeesti sattu ja alko tulla esimerkiks näkyviä masennuksen oireita.. 
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Iida 18v: Mulla oli masennus seiskalla eikä perhees kukaa tienny.. ja 

tuntu, että ei ne ois ees välittänny.. ne on painostanu mua syömisestä ja 

painosta... oon moniottelija, mutta jalkavaivan takia en pystyny enää.. 

 

Nella 22v: Silloin, kun tulin raskaaksi ja äiti heitti mut pois kotoa koin 

jälleen, että en ole tarpeeksi hyvä.. että voi noin vain hylätä.. 

 

Mirella 16v: Kuutos lukukauden talvella myös äitini kuoli.. silloin ajatte-

lin, että kaikki on loppu.. aloin viiltelemään.. 

 

Myös Oravalan ja Rönkän (2003, 275) mukaan elämän negatiivisiin käännekohtiin 

liittyy useimmiten ainakin jollain tavalla menetys tai sen tunne. Heidän mukaansa 

tällaisia ovat esimerkiksi juuri erilaiset ongelmat ihmissuhteissa tai läheisen ihmisen 

menetys. Näiden elämän käännekohtien läpikäyminen on tärkeää. Kun yksilö tuntee 

itsensä avuttomaksi ja kokee, että ei pysty kontrolloimaan omaa elämäänsä, vaarantaa 

tämä yksilön psyykkistä terveyttä ja johtaa pahimmassa tapauksessa esimerkiksi juuri 

itsensä vahingoittamiseen. 

 

Nuoren elämään kuuluvat ihmissuhteet voivat olla niin viiltelyä aiheuttavia kuin pa-

rantaviakin tekijöitä. Vanhemmat, poikaystävä tai tyttöystävä, kaverit ja äitisuhde tu-

livat jokainen esille joko negatiivisella tai positiivisella tavalla kuudessa seitsemästä 

kertomuksesta. Vaikka nuoren elämään kuuluvat ystävyys- ja muut ihmissuhteet pitä-

vät usein yllä yksilön hyvinvointia, voivat haavoittavat ihmissuhteet tai tärkeiden ih-

missuhteiden puuttuminen aiheuttaa viiltelyä.  

 

Nella 22v: Viiltely jatkui, sillä uudessa koulussa aloitettuani en heti saa-

nut uusia ystäviä.. minua myös kiusattiin.. olin yksinäinen ja voin pa-

hoin.. aloin lintsaamaan koulusta.. 

 

Mirella 16v: Masennuin kuudennella luokalla.. mulla ei ollu kavereita.. 

jos joku sanoi minulle jotain rumaa, ilkeää tai suututti minut, purin vi-

hani todella viiltelyyn..  

 

Joni 18v: Lopetin viiltelyn.. mutta vain kesäksi.. syksyllä, kun ysiluokka 

alkoi, tyttö jätti mut, ja mun kaverit hylkäs mut..  
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Vaikka ystävyyssuhde olisi haavoittava tekijä yksilön elämässä, näkee nuori sen kui-

tenkin monesti osaksi itseään eikä suhteen negatiivista vaikutusta haluta tai pystytä 

näkemään. Esimerkiksi aineiston nuori, joka oli joutunut ystävänsä väkivallan koh-

teeksi, ei kokenut ystävän käyttäytyvän väärin vaan koki väkivallankäytön olevan 

omaa syytään. Hän toi ilmi, että tajusi väkivallankäytön todelliset vaikutukset omaan 

hyvinvointiinsa vasta paljon myöhemmin. Väkivallan käytön aikaan hän koki, että 

haavoittava tekijä oli ennemminkin se, kun ystävyyssuhde oli vaarassa rikkoutua äidin 

saadessa tietää tapahtumista.     

 

Joni 18v: Mulla oli paljon kavereita ja yksi niistä oli mulle erittäin tär-

keä.. hänen kanssa vietin aikaa päivät pitkät.. mutta joku meni jossain 

vaiheessa vinoon.. ystäväni alkoi hakkaamaan minua.. välillä vahingos-

sa.. välillä tahallaan.. ku äiti sai tietää asioista, mulla meni välit poikki 

ystäväni kanssa.. ja sillon vasta muhun oikeesti sattu ja alko tulla esi-

merkiks näkyviä masennuksen oireita.. 

 

Nuorelle sosiaalinen elämä ja sosiaalinen asema ovat tärkeitä itsetunnon määrittelijöi-

tä. Ystäväpiirin puuttuminen tai muuten sosiaalisten piirien ulkopuolelle jääminen 

saattaa olla kova kolaus nuoren itsetunnolle ja saada aikaan tunteen riittämättömyy-

destä ja huonommuudesta. Tämä johtaa siihen, että nuori ei näe tulevaisuudessaan 

minkäänlaista toivoa. (Aaltonen ym. 2003, 280.) 

 

Myös Aaltonen (2003, 280) painottaa, että nuoren sairastama masennus saa nuoren 

monesti käyttäytymään itsetuhoisesti. Näin ollen viiltelyä aiheuttavat tekijät saattavat 

olla hyvinkin samankaltaisia ja päällekkäisiä masennuksen taustalla olevien syiden 

kanssa.  Koska tyypillisesti masennus liittyy viiltelyyn, tulee se kulkemaan analyysis-

sa rinnalla koko ajan. Aaltosenkin mukaan on yleistä, että taustalta löytyy jokin trau-

maattinen kokemus tai monia traumaattisia kokemuksia, joista nuori itse kokee syylli-

syyttä, vaikka tosiasiassa itsensä syyllistäminen on aiheetonta.   

 

Nuoren elämässä vaikuttavien riskitekijöiden ohella on kuitenkin hyvä tarkastella 

myös niin sanottuja suojaavia tekijöitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2013) 

mukaan suojaavalla tekijällä tarkoitetaan sellaista yksilön, yksilön lähisuhteiden, yh-

teisön tai yhteiskunnan ominaisuutta, joka vaikuttaa suojaavasti tiettyjen riskitekijöi-



38 

den aikaansaamiin vaikutuksiin. Tällaiset suojaavat tekijät auttavat yksilöä käymään 

läpi ja selviämään erilaisista kriisitilanteista sekä ylläpitämään mielenterveyttä.  

 

Tällaiset suojaavat tekijät voivat olla niin sisäisiä kuin ulkoisiakin. Kun suojaavia teki-

jöitä on kokonaisuudessaan paljon, myös kriisistä selviytymisen mahdollisuudet ovat 

paremmat. Sisäisiä suojaavia tekijöitä, jotka edesauttavat yksilöä selviytymään kriisis-

tä, ovat esimerkiksi itsetunto sekä hyväksytyksi tulemisen tunne ja varhaiset myöntei-

set ihmissuhteet, fyysinen terveys ja siihen liittyvä perimä. Lisäksi omat vuorovaiku-

tustaidot sekä eteen tulevien ristiriitojen käsittelytaito ja ongelmanratkaisutaito ovat 

tällaisia sisäisiä suojaavia tekijöitä. Myös mahdollisuus itsensä toteuttamiseen ja taito 

luoda, vaalia sekä ylläpitää ihmissuhteita kuuluvat sisäisiin suojaaviin tekijöihin.  

Näiden tekijöiden lisäksi myös ulkoiset suojaavat tekijät ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Näitä ovat esimerkiksi turvallinen elinympäristö sekä ympärillä oleva sosiaalinen tuki, 

kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet ympärillä tapahtuviin sekä itseensä 

liittyviin asioihin. Myös koulutusmahdollisuudet sekä työ ja muu toimeentulo kuulu-

vat ulkoisiin suojaaviin tekijöihin.  

 

Näillä nuorilla suojaavia tekijöitä oli selkeästi liian vähän siinä elämäntilanteessa, kun 

viiltely alkoi. Tasapaino riski- ja suojaavien tekijöiden välillä horjui eikä näin ollen 

suojaavia tekijöitä ollut riittävästi suojaamaan yksilöä lukuisien riskitekijöiden vaiku-

tuksilta.  

 

5.4 Parantumisprosessi 

 

Nuorten kertomuksissa parantumisprosessin tärkeänä tekijänä korostui kavereiden, 

ystävien ja parisuhteen merkitys. Esimerkiksi haavoittavista ja haitallisista ihmissuh-

teista eroon pääseminen vaikutti positiivisesti parantumiseen. Tämä näkyi esimerkiksi 

siinä, että nuoren käyttäytymiseen ja elämäntapoihin selvästi vaikuttivat sekä paran-

tumista edesauttoivat vanhan kaveripiirin vaihtaminen uuteen sekä irtipääseminen 

häiriintyneestä parisuhteesta.  

 

Ilona 21v: Kaveripiiri on nytte aika erilaine ku sillon.. rauhallisempii.. 

nää uudet ihmiset mun elämässä.. siis rauhallisempii ku aikasemmat ys-

tävät.. 
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Maria 20v: Näihin aikoihin minulla oli poikaystävä, eikä niinkään iha-

na.. nyttemmin olen sen tajunnut, että hän käytti minua hyväkseen.. sil-

loin en tajunnut olevani syytön kaikkeen.. hänellä oli päässä vikaa.. uh-

kaili tappaa itsensä, petti minua, käytti aineita ja juotti humalaan saa-

dakseen seksiä.. ehkä viiltely oli ainoa keino ilmaista, kuinka haluan 

eroon kaikesta pahasta.. että joku ihana ihminen tulisi, kuuntelisi ja 

ymmärtäisi.. onneksi pääsin eroon.. lopullisesti tosta ihmisestä.. 

 

Lea Pulkkinen tutkimusryhmineen on myös tutkinut elämän käännekohtia sellaisten 

nuorten ja lasten elämässä, joilla kehityksen riskitekijöitä on useita. Lapsesta aikuisek-

si -tutkimus on seurannut samoja ihmisiä yli 30 vuotta. Tutkimusryhmän mukaan juuri 

ystäväpiirin vaihtaminen, eroaminen ahdistavasta suhteesta tai esimerkiksi muuttami-

nen uudelle paikkakunnalle auttaa selviytymään ja kehittymään selviytymiskykyisek-

si. Pulkkisen mukaan kaikista olennaisinta on päästä irti kehitystä haittaavista ihmis-

suhteista, jotka tarjoavat yksilölle huonoja malleja. Heidän mukaansa tällaisia ihmis-

suhteita ovat juuri ongelmaiset perhesuhteet, väkivaltainen seurustelukumppani sekä 

epäsosiaalinen kaveripiiri. Heidän tutkimuksessaan elinympäristön vaihtaminen toi 

mukanaan uusia tukea antavia ja tasavertaisia ihmissuhteita. (Rönkä & Pulkkinen 

2003.) 

 

Aineistosta nousi esille, että sen sijaan turvallisten ja tukevien ihmissuhteiden säily-

vyys ja pitkäaikaisuus vaikuttivat positiivisesti yksilön selviytymiseen. Esimerkiksi 

poikaystävän rooli oli monen nuoren kertomana keskeinen. Poikaystävä pysyi vierellä 

vaikeuksista huolimatta.  

 

Ilona 21v: Ja sitte silloine poikaystävä autto.. poikaystävä oli kans ai-

noo, joka sen itseasias huomas.. 

 

Jenni 19v: Samoihin aikoihin aloin seurustelemaan Villen kanssa.. ol-

laan nytkin edelleen yhdessä.. Ville tuki minua paljon ja sai minun viilte-

lyni pikkuhiljaa loppumaan.. sain vihani purettua toisella tavalla.. itke-

mällä ja kertomalla, mitä tunsin.. se ei alkuun tuntunut yhtä voimakkaal-

ta kuin viiltely, mutta pikkuhiljaa pystyin lopettamaan viiltelyn.. 
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Iida 18v: Olen ollut yhdessä poikaystäväni kanssa jo seiskan syksystä 

asti.. hän kuuntelee, auttaa ja rakastaa aidosti.. monesti tuntuu että hän 

on ollut vaikeina ainoina ainut joka välittää oikeasti.. kerroin poikaystä-

välleni ja se autto mua.. aina en kuitenkaan uskaltanut kertoa.. poikays-

täväni kanssa olen elossa ja parannuin.. huomaan, että nyt voin nauraa 

aidosti.. olen alkanut elää.. 

 

Yksi merkittävimmistä käännekohdista, joka vaikuttaa erityisen positiivisesti yksilön 

selviytymiseen ja olosuhteiden parantumiseen Lea Pulkkisen (2003) tutkimuksen mu-

kaan, on tasavertaisen kumppanin löytäminen. Parisuhteen muodostaminen on yksi 

keskeisimpiä positiivisia ja suojaavia tekijöitä ihmisen elämässä. Parisuhde on kannat-

televa voima ongelmien keskellä, koska hyvässä suhteessa seurustelukumppani tai 

puoliso elää ja kokee ikään kuin emotionaalisena tukipilarina. (Oravala & Rönkä 

2003, 277; Jokiranta 2003, 167.) 

 

Jokirannan (2003, 168) mukaan seurustelukumppanien välinen vuorovaikutus saa ai-

kaan henkistä läheisyyttä. Kumppanin kanssa keskustelu vaikeistakin asioista on mah-

dollista, koska useimmiten kumppanit jakavat samat elämänarvot ja päämäärät. 

 

Seurustelukumppanin lisäksi myös tasapainoisen ja tukevan ystäväpiirin pysyvyys ja 

syntyminen vaikuttivat positiivisesti aineiston nuorten parantumiseen. Ystävien huoli 

sai toiset nuoret hakeutumaan avunpiiriin. Erityisesti monet nuoret nostivat esille ver-

taistuen merkityksen. Heille oli tärkeää, että he pystyivät jakamaan kokemuksia ilman 

pelkoa hylätyksi tai torjutuksi tulemisesta. He pystyivät ikään kuin tarkastelemaan 

omaa tilannettaan ja elämäänsä ystävän kokemusten kautta. Nuoret löysivätkin omasta 

tilanteestaan ja elämästään sellaisia kallisarvoisia asioita, joiden vuoksi he kokivat 

parantumisen merkittävänä.   

 

Joni 18v: Syksyn lopulla sain pari kaveria alemmalta luokalta.. kasiluo-

kalta.. tuntu, et ehkä joku välittää musta vielä.. mutta en uskaltanu luot-

taa.. mut oli petetty niin monta kertaa.. kavereiden ansiosta oon nyt täs-

sä.. mun ystävä ei kestäny kattoo vierestä, kuinka paha mun on olla.. ja 

meni suoraan terveydenhoitajan luo puhumaan.. 
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Jenni 19v: Siihen aikoihin eräs hyvä ystäväni oli masentunut ja autoin 

häntä masennuksensa kanssa.. samalla huomasin ystävän myötä samoja 

juttuja itsessäni.. tsemppasin ystävääni ja mietin, miksen tsemppaa it-

seäni samalla tavalla.. ajan myötä itsetuntoni ja itseluottamukseni vah-

vistuivat.. lopetin tyhmyydet ja viiltelyn kokonaan.. 

 

Maria 20v: Olen nyt seurustellut onnellisesti viisi vuotta ja sattumoisin 

avopuolisollanikin on arpia.. aluksi en uskaltanut kertoa hänelle.. kun 

rohkenin, hän kertoi saman asian minulle.. ja se auttoi... 

 

Nella 22v: Sain viimein ystäviä rinnakkaisluokaltani.. nämä ystävät kuu-

luvat edelleen elämääni ja arvostan heitä suuresti.. he olivat suurin apu 

parantumisprosessissa.. vietimme myös vapaa-ajalla aikaa yhdessä.. 

kahdeksannelle mennessäni vaihdoin ystävieni luokalle ja koulukin alkoi 

tuntumaan hyvältä.. 

 

Oman vertaisryhmän merkitys on suuri nuoren terveyden kannalta. On tärkeää, että 

nuoren ystäväpiirissä vaikuttavat ja tapahtuvat asiat perustuvat tasavertaiseen kanssa-

käymiseen ja turvalliseen ystävyyteen. Tällaisessa yhteisössä nuoret tarvitsevat huo-

miota itselleen, mutta samalla toisen arvostus ja kunnioitus ovat tärkeässä asemassa. 

(Ulvinen 1999, 42.)  

 

Ihmissuhteet ja niiden läheisyys ovat selviytymisprosessia eteenpäin vieviä tekijöitä. 

Esimerkiksi juuri ystävät muodostavat parisuhteen ympärille sellaisen turvaverkon, 

jonka avulla elämän koettelemuksia ja ongelmia pystytään käymään läpi. Se, että ys-

täväverkosto pysyy vaikeuksista ja ongelmista huolimatta, saa myös yksilön itseluot-

tamuksen kasvamaan. Parhaimmassa tapauksessa ystävät tarjoavat niin apua, neuvoja 

kuin lohdutustakin, ja näin toimivat yksilön elämässä kannattelevana voimana. (Joki-

ranta 2003, 167; 170.) 

 

Myös Ojurin (2004, 192) tutkimuksessa vertaistuella oli iso rooli naisten selviytymis-

prosessissa. Nuorelle on tärkeää, että hän pystyy jakamaan kokemuksensa sellaisen 

ihmisen kanssa, joka on käynyt läpi samanlaisia vaikeuksia. Näin he pystyvät täysin 

ymmärtämään toisiaan. Tämä poistaa myös pelon siitä, että toinen hylkää, torjuu tai 
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halveksuu tapahtuneiden asioiden vuoksi. Vertaistuki saattaa olla merkittävä voimaan-

tumisen lähde.  

 

Vertaistuen kautta nuoren on mahdollista oppia näkemään oman elämänsä valoisia 

puolia. Aineistosta nousi vahvasti esille oman asenteen muuttamisen merkitys paran-

tumisprosessissa. Kun nuori oppii näkemään omassa elämässään ja itsessään positii-

visiakin asioita ongelmien ja murheiden rinnalla, parantuminen mahdollistuu. Esimer-

kiksi Jennin asenne omaa itseään ja elämäänsä kohtaan muuttui selkeästi samojen on-

gelmien kanssa kamppailevan ystävänsä auttamisen ja vertaistuen kautta. Ystävän 

auttaminen sai samalla Jennin oman elämänkulun kääntymään positiiviseen suuntaan.   

 

Jenni 19v: Ryvin turhaan itsesäälissä.. kun autoin ystävääni, yritin miet-

tiä samalla, mikä minun elämässäni meni vikaan, mikä ajoi minut juuri 

siihen tilanteeseen.. samalla, kun autoin ystävääni, autoin itseäni.. pik-

kuhiljaa elämä tuntuikin valoisammalta, kun itse vaan muutin oman 

asenteeni..  

 

Jenni 19v: Kuitenkin päätin yksi päivä ottaa niskastani kiinni ja lopettaa 

murehtimisen.. aloin katsomaan elämäni hyvät puolet ja vältin mietti-

mästä huonoja puolia.. avasin silmäni ja huomasin, ettei elämäni ollut-

kaan niin hirveää.. minun asenteeni teki siitä hirveän..  

 

Ilona 21v: Ehkä oma asenne autto parantumaan.. iän karttuminen.. mut 

siis nii oikeestaa mä itte sain itteni parantumaan.. 

 

Ystävyyssuhteet ovat keskeisiä, koska niiden avulla positiivinen asenne ja suhtautu-

minen omaan elämään pysyvät yllä. Jotta oman asenteen muuttuminen on mahdollista, 

tarvitaan itsetunnon vahvistumista tukevia ihmissuhteita. Näiden ihmissuhteiden tulee 

kuitenkin olla säilyviä sekä ongelmia kestäviä, jotta täydellinen parantuminen mahdol-

listuu. Ystävyyssuhteiden äkkinäinen rikkoutuminen aiheutti huomattavaa takapakkia 

parantumisprosessissa. 

 

Joni 18v: Lopetin viiltelyn.. mutta vain kesäksi.. syksyllä, kun ysiluokka 

alkoi, tyttö jätti mut, ja mun kaverit hylkäs mut..  
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Jokirannan (2003, 167) mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä onnistuneessa parantu-

misprosessissa on yksilön oma asenne itseään ja elämäänsä kohtaan. Kun suhtautumi-

nen on positiivista, pystyy yksilö luottamaan itseensä eteen tulevissa haasteissa. Myös 

Rönkä (1999, 13) painottaa, että selviytymiseen vaikuttaa pääasiassa yksilön oma 

asenne ja käsitykset itsestään, omista kyvystään ja mahdollisuuksistaan. 

 

Kuitenkin Jokirantakin (2003, 167) huomauttaa, että asenteen lisäksi erittäin keskei-

sessä asemassa ovat myös ystävät. Jotta itsetuntoa ja muita yksilön sisäisiä selviyty-

misresursseja saadaan kehitettyä, tarvitsee nuori luottamuksellisia ihmissuhteita sekä 

onnistumisen elämyksiä. Tasapainoisten ystävyyssuhteinen lisäksi nuorelle tulee tarjo-

ta sellaista kasvatusta, joka ottaa huomioon nuorten yksilölliset erot ja pyrkii kehittä-

mään nuoren itsehallintaa. (Rönkä 1999, 14.) Näin ollen myös vanhemmat ja heidän 

suhtautumisensa nuoreen ovat avainasemassa. 

 

Tukiverkoston tärkeänä osana aineistosta nousi esille vanhempien rooli nuoren elä-

mässä. Kun nuori kokee, että vanhemmat tukevat ja rakastavat kaikesta tapahtuneesta 

huolimatta, parantumisen mahdollisuus kasvaa huomattavasti.  

 

Nella 22v: Aloin käymään säännöllisesti terapeutilla, jonka avulla aloin 

parantua.. myös vanhempani eli äitini ja isäpuoleni kävivät tapaamisissa 

juttelemassa.. enää ei tarvinnut yksin taistella tuulimyllyjä vastaan, kun 

tiesin perheeni tukevan minua.. 

 

Näyttää siltä, että vanhempien välittäminen ja suhtautuminen nuoreen silloin, kun on-

gelmat olivat pahimmillaan, vaikuttaa vahvasti nykytilanteeseen. Myös auttaminen 

avun hakemisessa on ensiarvoista, koska monesti henkilö ei yksin jaksa sitä hakea 

(Aaltonen ym. 2003, 283). Aineiston nuorten tilanteista voidaan verrata toisiinsa esi-

merkiksi Jennin ja Marian tilanteita. Jennin vanhemmat osoittivat rakkauttaan asetta-

malla tiukkoja rajoja Jennin kapinasta ja negatiivisesta käytöksestä huolimatta. Nyt 

vuosia myöhemmin, Jenni on kiitollinen siitä, että vanhemmat olivat huolissaan. Ma-

rian suhdetta vanhempiinsa kuvaa taas katkeruus, koska vanhemmat eivät millään 

tavalla puuttuneet hänen elämäänsä nuorena.  

 

Jenni 19v: Vanhemmat olivat jatkuvasti huolissaan ja riitelin heidän 

kanssaan joka päivä.. he koittivat hankkia minulle apua, mutta en otta-
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nut apua vastaan.. vanhemmat ovat oikeasti tiukkia, mutta onnistuin kui-

tenkin karkailemaan ja tekemään tyhmyyksiä.. heiltä alkoivat keinot lop-

pua.. 

 

Jenni 19v: He ymmärsivät, että olin yksin, jos en päässyt vanhempien 

kavereitteni seuraan.. he päästivät minut ulos vähän myöhempään.. ja 

alkoivat myös päästää bileisiin, kun vain sovimme tarkat säännöt.. näi-

den kompromissien myötä pääsin tekemään asioita, mitä halusin, enkä 

tuntenut enää tarvetta tehdä tyhmyyksiä.. pidin kaikki lupaukseni ja van-

hemmat luottivat minuun yhä enemmän ja enemmän..  

 

Maria 20v: Koin että minä en saanut missään asioissa apua äidiltäni, 

emmekä ikinä puhuneet asioista.. hänellä oli niin paljon tekemistä mui-

den lapsien kanssa, että kai hän ajatteli minun jo pärjäävän..  

 

Nuoren pitää saada tuntea olevansa merkityksellinen. On tärkeää, että nuoren kotona 

kasvattajat ja nuori yhdessä laativat säännöt, joita noudatetaan. Kotona täytyy myös 

vallita avoin keskusteluilmapiiri. Näin nuori oppii hallitsemaan tunteitaan ja tiedon-

kulku onnistuu. Näiden asioiden kautta nuori tuntee, että hänestä välitetään, mikä on 

parantumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tulee muistaa että nuoren itsetuhoinen 

käyttäytyminen tai jopa itsemurhan mahdollisuus ovat koko perhettä koskettavia asioi-

ta. (Aaltonen ym. 2003, 281.) 

 

Myös mieleisen harrastuksen löytyminen auttoi osaltaan nuoria parantumaan. Harras-

tus toimi ikään kuin terapiamuotona. Tällaisina terapeuttisina harrastuksina nuorten 

kertomuksista nousi esille esimerkiksi ratsastus ja hevosten hoito sekä musiikin har-

rastaminen. Parhaimmassa tapauksessa nuori saa harrastuksen kautta itseluottamusta 

ja kokee itsensä tasavertaiseksi.  

 

Jenni 19v: Hevoset olivat minulle myös yksi keino selviytyä.. tallilla 

kaikki murheet unohtuivat ja olin aina oikeasti iloinen.. olen aina innois-

sani mennyt tallille ja menen yhtä innoissani edelleenkin.. hevoset otta-

vat paljon, mutta antavat vielä enemmän.. voimia, iloa ja valoa elä-

mään.. jos minulla oli paha päivä, niin hevosta halatessa kaikki unoh-

tui.. 
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Rönkän (1999, 14) mukaan nuorille tulee tarjota sellaisia harrastuksia, joihin he pys-

tyvät kanavoimaan ahdistuksensa. Tällaisen toiminnan tulee olla sellaista, että nuori 

voi päteä omana itsenään ja näyttää omia taitojaan. Näin nuoren itseluottamuksen pa-

rantuminen mahdollistuu.   

 

Monet aineiston nuorista kokivat myös, että varhainen itsenäistyminen auttoi heitä 

irrottautumaan satuttavista muistoista. Suurin osa nuorista muutti tavallista aiemmin 

pois lapsuudenkodistaan ja kaksi nuorista tuli raskaaksi normaalia varhaisemmassa 

ikävaiheessa. Varhainen itsenäistyminen toimi ikään kuin ulospääsytienä omasta elä-

mäntilanteesta ja tienä aikuisuuteen. Luultavammin nuoret halusivat nyt itse vanhem-

pina tuoda suhteeseen sellaista välittämistä ja vastuunkantoa, mitä he eivät omalta 

äidiltään saaneet.   

 

Ilona 21v: Sit muutin pois kotoo 14-vuotiaana.. ku siis mä tulin sillo ras-

kaaks.. ja en oikee tullu äidin kaa toimeen.. siis mä muutin tota sillosen 

poikaystävän luokse.. mut varmaanki loppupeleissä se raskaaks tulemi-

nen oli ainut oikeesti vaikuttava tekijä.. joka sai viiltelyn loppumaa.. 

 

Ojurin (2004, 83; 85 - 86) mukaan varhaisen itsenäistymisen avulla nuori pyrkii mo-

nesti irrottautumaan oman lapsuudenkotinsa vaikutuksen alaisuudesta. Kun nuori on 

irrottautunut kodistaan ja perheestään emotionaalisesti ja kognitiivisesti, hän monesti 

pyrkii irrottautumaan siitä myös fyysisesti. Itsenäistymisen kautta nuori saattaa mo-

nesti kokea helpotusta, koska aloittaminen puhtaalta pöydältä tuntuu mahdolliselta. 

On mahdollista, että varhain itsenäistyneet ja raskaaksi tulleet nuoret pyrkivät tuo-

maan suhteeseen sen, mistä he itse omassa lapsuudessaan jäivät paitsi. Myös Rönkä 

(1999,11) tuo esille tulkinnan, että äitiys tai isyys voi usein toimia pakokeinona omista 

levottomista perheolosuhteista ja vaihtoehtoisena tapana ryhtyä aikuiseksi. 

 

Vaikka raskaaksi tuleminen vaikutti olevan keino päästä pois ahdistavasta elämänti-

lanteesta, ilman hyvän tukiverkoston tukea se saattaa koitua kuitenkin loppujen lopuk-

si myös negatiiviseksi käännekohdaksi. Kummankin nuoren kohdalla raskaus sai viil-

telyn loppumaan, mutta toisen nuoren kohdalla viiltelyn uudelleen aloittamisen riski 

kasvoi selkeästi, kun tukiverkosto hävisi nuoren ympäriltä raskauden takia. Ilman tu-
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kiverkoston tukea lapsen kanssa selviytyminen saattaa aiheuttaa masennusta, jonka 

kautta riski uudestaan itsetuhoiseen käytökseen kasvaa.   

 

Nella 22v: Kun vauva sitten oli syntynyt, sairastuin taas masennukseen.. 

koin vaikeana lukion ja vauvaelämän yhdistämisen.. eikä mulla ollu ke-

tään auttamassa.. hain apua masennukseeni ja pääsin ammattiauttajan 

puheille.. saman henkilön juttusilla olin käynyt isäpuoleni kuoleman jäl-

keen.. sain selätettyä masennuksen.. 

 

Rönkän (1999, 11) mukaan varhain äidiksi tuleminen vaikuttaa ongelmien kasautumi-

seen. Raskaaksi tuleminen sai kuitenkin loppupeleissä aineiston nuoret lopettamaan 

viiltelyn ja tajuamaan parantumisen tarve. Tunne siitä, että on velvollinen ottamaan 

vastuuta lapsesta, sai nuoret ottamaan ensin vastuuta omasta elämästään. Kuitenkin 

ilman tukiverkostoa ongelmat tässäkin tilanteessa kasautuvat. Tukiverkoston lisäksi 

merkitystä on nuoren omilla sosiaalisilla taidoilla. Parantumista edesauttaa, jos nuori 

osaa tarvittaessa itse hakeutua avunpiiriin ja hakea tukea kodin ulkopuolelta (Ojuri 

2004, 83). Monet tekijät vaikuttavat toisiinsa nuoren elämäntilanteessa ja on tärkeää, 

että tämä tiedostetaan nuorta auttaessa.  

 

Ammattiauttaja tuli myös esille nuorten kertomuksissa. Muutamat kokivat, että am-

mattiauttajalla oli selkeästi positiivinen vaikutus parantumisprosessissa. Nämä nuoret 

kokivat, että he pystyivät puhumaan vieraan aikuisen kanssa ilman tuomitsemista. He 

kokivat, että aikuinen on aidosti kiinnostunut heidän voinnistaan.  

 

Mirella 16v: Yksityisterapeutti kävi kolme kertaa viikossa meillä puhu-

massa asioistani ja puhuminen todella auttoi.. 

 

Joni 18v: Aloin seiskaluokalta asti käymään kuraattorilla melkein kuu-

kausittain.. kahdeksannen luokan lopulla päätettiin kuraattorin kanssa, 

etten käy enää siellä.. lopetin viiltelyn.. 

 

Monet nuoret tarvitsevat ulkopuolista ammattilaisen apua parantuakseen. Ojurin 

(2004, 172) mukaan haasteena on kuitenkin se, miten eri auttajatahojen yhteistyö saa-

daan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yksilön identiteettiä ja toimivuutta 

tulee rakentaa niin, että onnistutaan huomioimaan myös nuoren sosiaalinen verkosto. 
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Yleisesti ajatellaan, että terapioiden epäonnistumisen todennäköisyys on suuri. Osa 

ongelmaista johtuu siitä, että nuorilla esiintyy monesti vaikeasti hallittavia tunteita, 

jotka nuori useasti siirtää terapeuttinsa kannettavaksi. Vaikka nuorella ei olisi itse te-

rapeuttia vastaan mitään, saattaa hän kuitenkin purkaa ahdistuneisuutensa, turhautu-

neisuutensa ja vihansa häneen. Nuori kokee terapeutin olevan turvallinen kohde. Täl-

laisessa tilanteessa on vaarana, että terapeutin suhtautuminen on liiankin tyydyttävää. 

Toisaalta vaarana on myös se, että terapeutti toimii nuoren voimakkaiden impulssien 

mukaisesti ja on liian vaativa nuorta kohtaan. (Hirvonen ym. 2004, 949.) 

 

Monesti syynä nuorten haluttomuuteen hakea ammattilaisen apua saattaa olla juuri se, 

että viiltelyyn suhtaudutaan usein negatiivisesti. Hoitajat ja lääkärit tuntevat monesti 

inhoa, surua ja turhautumista kohdatessaan viiltelevän nuoren. Monesti viiltelyä kos-

kevien yksityiskohtaisten kysymysten kysyminen saattaa tuntua vaikealta. Kun nuori 

kokee, että hänen tilanteeseensa ja häneen itseensä suhtaudutaan terveydenhuollossa 

negatiivisesti, syntyy ahdistava hoitoilmapiiri. Tilanne voi jopa provosoida nuorta 

viiltelemään. (Hirvonen ym. 2004, 947 - 948.)  

 

Monille nuorille kuitenkin pelastava tekijä arjesta selviytymisessä sekä ongelmien 

kohtaamisessa on perheen ulkopuolinen sosiaalinen tukiverkosto silloin, kun van-

hemmat eivät pysty antamaan lapselleen turvallista kiinnekohtaa elämään. Nuoret tar-

vitsevat vähintään yhden sellaisen ihmisen, jolle he voivat uskoutua. He tarvitsevat 

tunnustusta kokemuksilleen. (Ojuri 2004, 81.) Toisille tällainen ihminen on ammatti-

auttaja ja toisille taas esimerkiksi ystävä, sukulainen, seurustelukumppani tai kuka 

tahansa perheen ulkopuolinen turvallinen henkilö.  

 

5.5 Viiltelylle annetut merkitykset 

 

Yksilön identiteetti rakentuu menneisyyden tapahtumien ja tulevaisuuden odotusten 

kautta. Se, miten nuoren menneisyys ohjaa tulevaisuuden rakentamista ja sitä, minkä-

laisia odotuksia nuorella on ja minkälaisia tavoitteita hän itselleen asettaa, on yksi 

keskeisin aineiston nuoria jaotteleva piirre. Menneisyydessä tapahtuneille asioille an-

netut merkitykset rakentuvat niin voimavaroista kuin rajoitteistakin. Ajatus tulevai-

suudesta voi sisältää joko mahdollisuuksia ja positiivisia haasteita tai sitä vastoin koh-

talon pelkoa. (Ojuri 2004, 174 - 175.) 
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Koska menneisyyttä merkityksellistetään aina nykyisyydestä käsin, on olennaista ku-

vata nuorten nykyinen elämäntilanne. Aineistosta on eroteltavissa kolme erilaista viil-

telijätyyppiä sen perusteella, miten nuoret viiltelyä nykyhetkestä käsin tulkitsevat.  

 

5.5.1 Viiltelykokemus voimavarana 

 

Yhden ryhmän muodostavat sellaiset nuoret, jotka pitävät viiltelykokemuksiaan ja 

viiltelystä selviytymistään ikään kuin selviytymistarinana. He pitävät viiltelykokemus-

taan kaikesta huolimatta voimavarana ja kokevat, että selviytyminen on tehnyt heistä 

vahvempia ihmisiä.  

 

Tälle ensimmäiselle ryhmälle on kokemuksien läpikäymisen ja niistä selviämisen 

kautta kehittynyt pääasiassa hyvä koherenssin tunne eli he kokevat olevansa eheitä. 

Yksilöllä on vahva koherenssin tunne silloin, kun hän suhtautuu luottavaisesti omaan 

tulevaisuuteensa ja siihen, että asiat kehittyvät positiiviseen suuntaan. Tällöin ihminen 

kokee, että sisäinen ja ulkoinen ympäristö on hallittavissa. Kun koherenssin tunne on 

vahva ja yksilön sisäinen elämänhallinta on kunnossa, kykenee hän sopeutumaan vai-

keisiinkin ja dramaattisiin elämäntilanteisiin. Tällöin yksilö pystyy käyttämään omia 

resurssejaan erilaisissa eteen tulevissa ongelmissa. (Ojuri 2004, 48; 55.)  

 

Nella kuuluu ensimmäiseen ryhmään, koska hän osaa tarkastella tietoisesti mennei-

syyttään myös positiivisesta näkökulmasta. Nellalla viiltelystä on kulunut aikaa noin 

yhdeksän vuotta ja hän pitää viiltelykokemustaan voimavarana, vaikka tunteekin sa-

malla häpeää. Nella aloitti opintonsa sairaanhoitajaksi tammikuussa 2012. Hän elää 

elämäänsä omien sanojensa mukaan onnellisena 3-vuotiaan äitinä. Hänellä on myös 

avoimet ja hyvät välit oman äitinsä kanssa, mutta isän kanssa hän on vain harvoin 

yhteyksissä eikä usko välien juuri korjautuvan.  

 

Nella 22v: Kaikki kokemani on vaikuttanut suuresti ammatinvalintaani.. 

haluan auttaa ihmisiä heidän vaikeissa elämäntilanteissaan, niin kuin 

minua on autettu.. vaikkakin elämä on tällä hetkellä melko hektistä opis-

kelun ja uhmaikäisen siivittämää sotkua, on se viimeinkin tasapainoista..  

 

Nella 22v: En koe enää, että minun täytyisi pitää asioita itselläni, vaan 

kerron ystävilleni ja äidilleni aina, kun jokin tuntuu pahalta tai vaikeal-
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ta.. haluan olla paras mahdollinen äiti lapselleni ja siksikin asioita on 

vatvottava lähimmäisten kanssa.. ei kukaan jaksa yksin.. 

 

Nella 22v: Uskon kuitenkin kaiken tapahtuneen vahvistaneen minua ih-

misenä.. 

 

Jenni kuuluu myös ensimmäiseen tyyppiryhmään. Hänellä on kulunut aikaa viiltelystä 

noin neljä vuotta ja hän on selvinnyt siitä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Jenni on 

läheisissä väleissä vanhempiensa kanssa, seurustelee sekä harrastaa ratsastusta. Hän 

ymmärtää itse, kuinka vakavasti hän on ollut sairas ja tuo esille halunsa auttaa muita 

samassa tilanteessa olevia. Osaltaan vanhempien tuen avulla Jenni pystyy tarkastele-

maan menneisyyttään myös positiivisessa valossa. Vanhemmat ovat kaikesta tapahtu-

neesta huolimatta osoittaneet, että he välittävät tyttärestään. He ovat asettaneet rajoja, 

mutta myös osoittaneet luottamusta. 

 

Jenni 19v: Olen perheelleni, ystävälleni, poikaystävälleni ja hevosille 

kiitollinen, kaikki antavat minulle joka päivä energiaa ja iloa.. vaikka 

jokaisella on elämässänsä puutteita, ongelmia ja virheitä, niin jokaisella 

on elämässänsä myös hyviä asioita, onnistumisia ja onnea.. ne vaan on 

itse nähtävä ja niistä on oltava kiitollinen.. 

 

Jenni 19v: Hyvin harvoin siitä selviää yksin.. masentuneella pienetkin 

epäonnistumiset voivat tuntua valtavan vaikeilta, joten masentuneen tun-

temuksia ei saisi vähätellä.. ihmistä on tuettava ja koitettava saada hä-

net näkemään elämänsä valoisat asiat.. se ei ole helppoa ja se voi viedä 

pitkän ajan, mutta lopulta hyvä työ palkitaan.. 

 

Sellaiset nuoret, jotka ovat saaneet tukea vanhemmiltaan viiltelyn kanssa kamppailles-

sa pystyvät tarkastelemaan menneisyyttään myös positiiviselta kannalta. Nämä nuoret 

ovat nykypäivänä hyvissä väleissä vanhempien tai ainakin toisen vanhemman kanssa. 

He pystyvät selkeästi näkemään, miten viiltely on vaikuttanut heidän nykyisyyteensä.  

Eronenkin (2012, 40) tuo esille, että ympäristön suhtautuminen asioihin vaikuttaa 

merkittävästi nuoren muistamiseen ja siihen, minkälaisia merkityksiä nuori menneelle 

antaa. Esimerkiksi, miten juuri vanhemmat suhtautuvat asiaan ja, onko muistaminen 

heidän mielestään sallittua.  
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Nella ja Ilona ovat pystyneet siis tekemään selkeän eron oman menneen ja nykyisen 

minänsä välille. Heidän itsetuntonsa on vahvistunut, mikä on Ojurin (2004, 177) mu-

kaan parantumisen avainasia.  Heidän ulkoinen ja sisäinen elämänhallintansa on sel-

keästi tasapainossa keskenään.  

 

5.5.2 Viiltelykokemus sumeana muistona 

 

Toisen ryhmän muodostavat sellaiset nuoret, jotka ovat joko jatkaneet eteenpäin ja 

ikään kuin pyyhkineet kaikki viiltelyyn liittyvät muistot elämästään tai he ovat suurel-

ta osin onnellisia, vaikka muistot vielä kummittelevatkin. Tällöin kokemukset vaikut-

tavat vielä jollain tavalla. He eivät useimmiten kuitenkaan osaa suoraan kertoa, miten 

viiltelykokemus vaikuttaa heidän nykyiseen elämäntilanteeseensa. Aineiston nuorista 

suurin osa lukeutui tähän tyyppiryhmään.  

 

Joni kuuluu toiseen ryhmään. Hän ei selkeästi ole vielä henkisesti täysin selvinnyt 

koettelemuksista, mutta kokee kuitenkin suurelta osin olevansa onnellinen. Joni ei itse 

näe, että viiltelyllä olisi negatiivisia tai positiivisia vaikutuksia hänen elämäänsä. Fyy-

sinen viiltely on loppunut kolme vuotta sitten. Hän ei pysty suoraan nimeämään viilte-

lyajan merkityksiä, vaikka pystyykin tarkastelemaan viiltelyyn johtaneita syitä sekä 

parantavia tekijöitä. Joni käy edelleen perheneuvolassa purkamassa henkistä pahaa 

oloaan. Vaikka suhde äitiin vaikuttaa olevan kunnossa, pitää hän kuitenkin kaverei-

taan ja tyttöystäväänsä kaikista tärkeimpinä tekijöinä elämässään.   

 

Joni 18v: Ja nykyään on se sama tyttö vieressä, joka mut sillon joskus 

jätti.. ja oon nyt onnellinen.. käyn edelleen perheneuvolassa, ja se auttaa 

mua.. ilman kavereita, mua ei olis tässä.. harvoin löytää tuollaisia kave-

reita, jotka uskaltaa mennä puhumaan ystävänsä masennuksesta koulus-

sa kuraattorille taikka terveydenhoitajalle.. 

 

Mirella kuuluu toiseen tyyppiryhmään. Hän pitää itseään tavallisena harrastavana ja 

koulua käyvänä nuorena tyttönä, ja kokee olevansa suurelta osin onnellinen. Viiltelys-

tä on kulunut noin kolme vuotta. Henkisesti hän ei ole täysin toipunut, vaikka fyysi-

nen viiltely onkin loppunut. Hän ei itse pysty tarkastelemaan, kuinka viiltelykokemus 
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vaikuttaa hänen nykypäiväänsä. Isän kanssa tytöllä on hyvät välit, mutta äiti on me-

nehtynyt. 

 

Mirella 16v: Nyt olen 16-vuotias ja elämä on suurin piirtein ihan ok.. 

olen aivan tavallisen nuoren tytön näköinen, harrastan ratsastusta, jal-

kapalloa, tanssia ja talvisin laskettelua.. minulla on kavereita ja koulu-

kin menee ok..  nykyään jopa seurustelen.. joskus käy ajatus viiltelystä.. 

tai siis silleen, että muistelen sitä.. se aika on todellakin ohi.. myös jäljet 

käsissä muistuttaa huonoista ajoista ja jäljet seuraa minua loppuelämä-

ni.. 

 

Myös Ilona kuuluu toiseen ryhmään. Hän määrittelee itsensä terveeksi eikä hänellä ole 

masennusta tai syömishäiriötä. Viiltelystä on kulunut noin seitsemän vuotta. Ilona elää 

onnellisesti parisuhteessa ja opiskelee lukion ohella vaatetusalaa. Hän suorittaa tällä 

hetkellä siis kaksoistutkintoa. Ilona kokee, että äidin kanssa välit ovat aina olleet hy-

vät, mutta tärkeimmiksi ihmisiksi elämässään hän nostaa kuitenkin poikaystävän sekä 

kaverit. Ilonan omien sanojen mukaan hän ei osaa antaa minkäänlaisia merkityksiä 

viiltelylle. Ilona on ennemmin vain työntänyt tuon ajan pois mielestään.  

 

Ilona 21v: Nään ton ajan aika sumusena.. aivot on jotenki työntäny ton 

ajan pois jonneki piiloo.. aika naurettavaa sinänsä.. vaikka muistan kyl 

vielä miten paha olo voi ihmisellä olla.. mut en kai oikee ajattele mitään 

siitä.. enkä mä ajattele mennyttä juurikaa.. 

 

Iida kuuluu toiseen tyyppiryhmään. Idalla on kulunut viiltelystä aikaa nelisen vuotta. 

Hän on päässyt eroon fyysisestä viiltelystä, mutta henkisiä haavoja vielä on. Tyttö 

nostaa kuitenkin esille huomattavan määrän sellaisia asioita, jotka ovat tyypillisiä toi-

selle ryhmälle. Iida tuo kertomuksessaan esille paljon asioita, joista hän on kiitollinen 

ja joiden voimalla hän jaksaa eteenpäin. Vaikka katkeruus, esimerkiksi vanhempiaan 

kohtaan liian vähäisestä huomiosta, esiintyykin hänen kertomuksessaan, se ei silti hal-

litse hänen elämäänsä. Hän huomaa sitä vastoin muiden ihmissuhteiden ja esimerkiksi 

musiikin positiivisen vaikutuksen. Iida kokee, että poikaystävä on pääasiassa ihminen, 

joka välittää aidosti, vaikka välit vanhempiin ovatkin hänen mukaansa parantuneet.    
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Iida 18v: Kun riidat oli ohi, äitin ja iskän kaa välit parani.. ne tajus mitä 

olin tehny ittelleni..  

 

Iida 18v: Poikaystäväni kanssa olen elossa ja parannuin.. huomaan, että 

nyt voin nauraa aidosti.. olen alkanut elää.. 

 

Iida 18v: Otan napit ja kuuntelen musiikkia, menen ulos ja hengitän il-

maa.. silloin mietin, että paha on ohi.. nykyään jaksan kyllä, vaikka jokin 

tuntuisikin vaikealta.. 

 

5.5.3 Viiltelykokemus henkisenä arpena 

 

Aineistosta nousi esille yksi nuori, joka selkeästi erottui negatiivisella tavalla muista 

nuorista eikä sovi kahden muun ryhmän tyyppikuvauksiin. Tälle kolmannelle tyypille 

on ominaista menneisyyden syyllistäminen. Menneisyys nähdään syyllisenä kaikkiin 

sellaisiin negatiivisiin piirteisiin ja tekijöihin, jotka vaikuttavat nykyisessä elämänti-

lanteessa. Katkeruus värittää suurelta osin tämän kyseisen nuoren kertomusta. Hänen 

kohdallaan voidaankin pohtia, kuinka parantunut nuori todellisuudessa on, jos hän 

edelleen henkisesti kamppailee menneisyyttään vastaan.  

 

Tässä tyypissä viiltelystä on päästy fyysisesti yli, mutta menneisyys vaikuttaa vahvalla 

tavalla vielä tämänhetkiseen elämään ja ohjaa siihen asennoitumista. Menneisyyden 

tunnemaailmasta ei ole päästy irtautumaan. Ojuri (2004, 48) tuo esille, että nuoren 

ulkoinen elämänhallinta ja sisäinen elämänhallinta voivat olla tämänkaltaisessa tapa-

uksessa erittäin ristiriidassa keskenään. Vaikka nuoren ulkoinen elämänhallinta näyt-

täisikin siltä, että kaikki on kunnossa, saattaa hänen sisäinen elämänhallintansa olla 

hukassa ja henkinen terveys järkkyä.  

 

Maria on oma tyyppinsä aineiston nuorten keskuudessa. Hänellä viiltelystä on tullut 

kuluneeksi jo 6-7 vuotta, mutta hän on selvästi edelleen katkera menneisyydessään 

tapahtuneista asioista. Hän elää parisuhteessa ja myös avopuolisolla on kokemuksia 

viiltelystä. Maria on fyysisesti parantunut, mutta henkisiä haavoja on selkeästi edel-

leen. Hän näkee menneisyytensä ainoastaan negatiivisessa valossa ja tuntee katkeruut-

ta. Hän määrittelee itsensä edelleen viiltelyn kautta, mikä erottaa hänet selkeästi muis-
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ta nuorista. Pääasiassa Maria tuntee katkeruutta siitä, että hän ei saanut apua äidiltään, 

kun olisi sitä tarvinnut.  

 

Maria 20v: Kaikista vaikeinta on hankkia töitä, koska vaatetusta joutuu 

miettimään, salilla pitkähihaiset vaatteet, uimahalliin en kehtaa mennä, 

kesä on pahinta aikaa.. siksi, etten tiedä, mitä ihmiset meistä viiltelijöis-

tä ajattelevat.. 

 

Maria 20v: Koin että minä en saanut missään asioissa apua äidiltäni, 

emmekä ikinä puhuneet asioista.. hänellä oli niin paljon tekemistä mui-

den lapsien kanssa, että kai hän ajatteli minun jo pärjäävän.. 

 

Maria 20v: Ei äiti-tytär suhteemme nykyisinkään mitenkään hyvä ole, 

soitamme kerran kuussa, enkä minä ainakaan tiedä mistä hänen kans-

saan puhua.. täytyy sanoa, että olen hieman katkera, koska olen aina 

toivonut itselleni äitiä, jolle kertoa kaikki maailman asiat, ja toivon pys-

tyvä olemaan tällainen äiti omille lapsilleni.. ehkä olisin vain halunnut 

kuulla sen yhden ainoan kerran, että olen todella tärkeä hänelle ja hän 

rakastaa minua kaikesta huolimatta ja antanut halauksen.. 

 

Maria 20v: Harmittaa niin pirusti, että pitikin olla niin tyhmä.. 

 

Äidistä kerrotaan usein nykyisestä tilanteesta käsin. Nuorelle äiti on useimmiten ai-

nutkertainen ihminen, joka ei ole korvattavissa. (Eronen 2012, 95.) Ojurin (2004, 80) 

mukaan tällaiset traumaattiset lapsuuden kokemukset hylätyksi tulemisesta saattavat 

herättää myöhemmin juuri katkeruutta omaa äitiä tai vanhempia kohtaan. Lapsen ja 

nuoren kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta on erittäin vahingollista, jos hän tuntee 

itsensä hylätyksi tai kokee olevansa ei-hyväksytty. Myös Ojurin (2004, 89; 96) tutki-

muksen naiset toivat esille, että monesti lapsuudenkodin puutteet ovat toimineet mo-

tiiveina heidän pyrkiessään hakemaan itsessään sitä äitiä, joka heidän lapsuudestaan 

oli puuttunut. Joka tapauksessa äidin rooli lapsuudessa myöhemmän perusturvallisuu-

den ja hyvinvoinnin kannalta on merkittävä. Kun äiti osaa ja pystyy eläytymään nuo-

ren tarpeisiin, kokee nuori olevansa turvassa. 
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Tällainen Marian kaltainen nuori etsii vielä itseään ja identiteetti on haavoittuva, jos 

eteen tulee ahdistavia tilanteita (Ojuri 2004, 183). Myös Erosen (2012, 42) mukaan 

muistoja pidetään ajattomina ja aina läsnä olevina silloin, kun nuori korostaa niiden 

traumaattisuutta. Tällöin nuori kokee, että muistot ja mennyt aika haittaa ja vaikuttaa 

myös nykyisyyteen negatiivisella tavalla. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin, minkälaisia tekijöitä nuoret kokevat itsensä viilte-

lyn taustalla olevan, mitkä tekijät vaikuttivat heidän parantumisprosesseissaan ja min-

kälaisia merkityksiä nuoret antavat itsensä viiltelylle. Tässä työssä tarkasteltiin sitä, 

miten heidän menneisyytensä vaikuttaa nykypäivään ja tulevaisuuteen suuntautumi-

seen.  

 

Vaikka nuoret ovat lähtöisin melko erilaisista kasvuympäristöistä ja elämäntilanteet 

viiltelyn aikana erosivat toisistaan, löytyy heidän tilanteistaan kuitenkin yhteisiä teki-

jöitä. Näiden tekijöiden kautta on mahdollista kuvata viiltelyn taustalla vaikuttavia 

syitä sekä merkittäviä tekijöitä parantumisprosessissa. Kaikkien nuorten kokemuksissa 

elämäntilanteen turvattomuus oli selkeästi yhteinen tekijä. Turvattomuutta aiheuttivat 

esimerkiksi niin yksinäisyys, elämänmuutokset, väkivalta kuin ihmissuhteetkin.  

 

Nuoret kokivat, että masennus oli yksi iso viiltelyä aiheuttava tekijä. Usein masennus 

oli seurausta erilaisista traumaattisista kokemuksista, joista nuori tunsi monesti myös 

syyllisyyttä. Viiltely toimi heille ikään kuin rangaistuskeinona tai keinona hallita omia 

tunteita ja ahdistusta. Viiltelyn avulla nuoret pyrkivät pääsemään pois ahdistavasta 

tilanteesta, jota he eivät muuten itse pystyneet hallitsemaan. Nuorten kokemia trau-

maattisia kokemuksia olivat esimerkiksi läheisen ihmisen henkisen tai fyysisen väki-

vallan kohteeksi joutuminen sekä erilaiset suuret elämänmuutokset ilman lähiympäris-

tön tukea. Vanhempien alkoholinkäyttö aiheutti turvattomuutta perheessä ja johti 

usein väkivallan käyttöön. Myös erilaiset hylkäämiskokemukset ja menetykset saivat 

ison roolin nuorten kertomuksissa. Ihmissuhteet vaikuttavat vahvasti siihen, miten 

yksilö suhtautuu itseensä ja omaan elämäänsä. Näin ollen ihmissuhteiden puuttuminen 

kokonaan tai haavoittavat ihmissuhteet, esimerkiksi alistava ja väkivaltainen parisuh-

de, aiheuttivat nuorissa avuttomuutta ja turhautuneisuutta. Nämä olivat isoja tekijöitä 

viiltelyn aloittaisen taustalla.  
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Ihmissuhteilla on kuitenkin sitä vastoin parantumisprosessissa suuri merkitys. Ahdis-

tavista ja haavoittavista ihmissuhteista eroon pääseminen sai nuoren suuntautumaan 

uuteen. Nuori tarvitsee kuitenkin tukea pystyäkseen käymään läpi menneisyyttään. 

Näin ollen tukevien ja kannustavien ihmissuhteiden pysyminen ongelmista huolimatta 

oli sitä vastoin parantumisen avainasia. Vanhempien ehdoton tuki, asioiden jakaminen 

vertaistuen kautta ja seurustelukumppanin pitkäaikaisuus olivat tekijöitä, joista nuori 

tunsi suurta kiitollisuutta jälkikäteen. Nuoret kokivat myös itsenäistymisen vaikutta-

neen merkittävällä tavalla parantumiseen. Itsenäistymisen avulla päästiin ikään kuin 

irti menneestä. Muutama nuori koki myös, että raskaaksi tuleminen sai heidät otta-

maan viimein vastuuta omasta elämästään. Tukiverkoston ja menneisyyden tapahtu-

mien läpikäymisen avulla monet nuoret pikkuhiljaa löysivät merkittäviä asioita elä-

mästään ja saivat oman asenteensa viiltelyä kohtaan muuttumaan.  

 

Kaikki tekijät, niin parantumisprosessissa kuin viiltelyn taustallakin, vaikuttavat yh-

dessä nuoren tilanteeseen. Nuoren tulee löytää omat voimavaransa kohdata erilaisia 

riskitekijöitä. Tärkeää on, että nuorella on vähintään yksi sellainen henkilö, johon tur-

vautua. Myös Lämsän (1999, 54) mukaan nuoren mahdollisuudet selvitä ovat yhtey-

dessä ympäriltä saatavaan tukeen. Selviytyäkseen ja parantuakseen nuoren tulee kyetä 

ratkaisemaan arkielämässä eteen tulevia ongelmia omien voimavarojensa, lähiyhteisön 

tuen, yhteiskunnan palvelujärjestelmän tai näiden kaikkien yhteisvaikutuksen avulla. 

Selviytyessään tällaisesta rankasta ja haastavasta elämäntilanteesta, nuori välttämättä 

myös kasvaa henkisesti. 

 

Oravala ja Rönkä (2003, 278) tuovat esille, että pitkällä tähtäimellä jonkin elämänta-

pahtuman negatiiviset seuraukset voivat osoittautua myönteisiksi. Kokemus siitä, että 

selviää hankalista olosuhteista ja haastavasta tilanteesta, lisää luottamusta omiin ky-

kyihin ja itseensä. Tämä voi loppupeleissä vahvistaa ihmistä ja lisätä yksilön selviy-

tymiskeinoja. Näin ollen oikein läpikäytyinä vaikeudet ikään kuin rokottavat tulevia 

haasteita ja elämänvaikeuksia vastaan. Yksilön selviytymiseen vaikuttaa elämäntilan-

ne kokonaisuutena. Oleellista on, että elämässä vallitsee tasapaino. Ongelmista ja ke-

hityksen riskitekijöistä selviää, jos yksilössä itsessään ja hänen ympäristössään on 

vastapainona tukevia ja suojaavia tekijöitä. Jos suojatekijöitä on vain vähän ja ongel-

mia sitä vastoin useita, alkaa kehitys kääntyä kielteiseen suuntaan ja ongelmat kasau-

tua. (Rönkä 1999, 12.) Aineiston nuoret jakautuvat kolmeen eri tyyppiryhmään sen 
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perusteella, minkälaisia merkityksiä he menneisyydelleen ja viiltelyajalle antavat. 

Tyypit eroavat toisistaan siinä suhteessa, miten menneisyys vaikuttaa nuorten nykyi-

seen elämäntilanteeseen ja erityisesti siihen suhtautumiseen.  

 

Ensimmäiseen viiltelijätyyppiin kuuluvat nuoret pystyvät katselemaan menneisyydes-

sä tapahtunutta myös positiivisesta näkökulmasta ja ymmärtävät, kuinka vakavassa 

tilanteessa he ovat olleet. Nuoret nostivat esille oman halunsa auttaa sellaisia ihmisiä, 

jotka kamppailevat samojen ongelmien kanssa. Vaikka menneisyydessä tapahtunee-

seen viiltelyyn saattaa liittyä häpeää, ovat nämä nuoret kuitenkin oppineet paljon tuos-

ta elämänvaiheestaan ja havainneet sen vaikutukset nykyiseen elämäntilanteeseensa. 

Nuoret tuovat esille, että he osaavat arvostaa oman elämänsä nykyistä tasapainoa. Ko-

kemuksiensa kautta nuoret ovat oppineet näkemään ja olemaan kiitollisia elämänsä 

valoisista puolista. He ovat havainneet näiden positiivisten tekijöiden vaikutuksen 

heidän parantumisprosessissaan. Tutkimuksesta nousi esille, että ensimmäisen tyyppi-

ryhmän nuorten suhde omiin vanhempiin ja erityisesti suhde äidin kanssa on muihin 

nuoriin verrattuna hyvä. He itse ymmärtävät oman äitisuhteensa merkityksen omaan 

hyvinvointiinsa.    

 

Suurin osa nuorista kuuluu toiseen viiltelijätyyppiin, jossa viiltelyajan merkityksiä ei 

tarkastella liiemmin positiivisesta kuin negatiivisestakaan näkökulmasta. Toisen tyyp-

piryhmän nuoret eivät tarkastele itse viiltelyaikaa kovinkaan suoraan vaan he ovat 

ikään kuin työntäneet asian ainakin jollain tasolla pois mielestään. Tapahtumilla on 

kuitenkin selvästi edelleen vaikutusta heidän elämäänsä. Nämä nuoret ovat löytäneet 

uusia tapoja purkaa mahdollista pahaa oloaan. Pääasiassa harrastukset, ystävät ja 

kumppani ovat asettuneet heidän elämässään tärkeimmiksi kannatteleviksi tekijöiksi, 

jotka ovat antaneet nuorille voimaa itsensä kannustamiseen ja saaneet nuoren asenteen 

omaa elämäänsä kohtaan muuttumaan.     

 

Yksi nuori erosi merkittävällä tavalla muista, joten aineistosta oli selkeästi eroteltavis-

sa vielä kolmas tyyppi, jolla menneisyydelle annetut merkitykset erosivat huomatta-

vasti muista. Suhtautuminen menneisyyteen on tässä tyypissä negatiivinen ja itsensä 

määritteleminen tapahtuu edelleen menneisyyden kautta. Nuori kokee, että mennei-

syys vain haittaa nykyistä elämäntilannetta kokonaisuudessaan. Osasyynä tähän nega-

tiiviseen suhtautumiseen vaikuttaa olevan katkeruus omaa äitiä kohtaan, mikä on yksi 

olennainen ero muihin kahteen ryhmään verrattuna. Oman huonon äitisuhteensa kautta 
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nuori kuitenkin tajuaa äitisuhteen merkityksen lapsen henkiselle terveydelle ja hyvin-

voinnille. Katkeruus hallitsee nuoren kertomusta. Vaikka kaikesta päätellen nuori elää 

onnellisessa ja tasavertaisessa parisuhteessa, hän ei juuri painota asiaa kertomukses-

saan. Tämä on olennainen ero esimerkiksi toisen tyyppiryhmän nuoriin. 

 

Kaikkien kolmen tyypin välillä on eroja sisäisessä sekä ulkoisessa elämänhallinnassa. 

Aineiston kaikki nuoret ovat fyysisesti selvinneet viiltelyajasta, mutta toisilla on vielä 

henkisiä jälkiä. Kaikista selkeimmät henkiset arvet esiintyvät kolmannella tyypillä. 

Ensimmäisen tyyppiryhmän nuorilla on niin ulkoisesti kuin sisäisestikin hyvä elämän-

hallinta. Myös toisen ja kolmannen tyypin nuorille on tyypillistä ulkoisesti melko hy-

vä elämänhallinta, mutta 3. tyypin nuorella on selkeästi huonompi sisäinen elämänhal-

linta kuin 2. tyypin nuorilla. Myös heidän kerronnantapansa eroavat toisistaan. Toisen 

ryhmän nuoret eivät käytä mennyttä viiltelyaikaa oman toimintansa selittämiseen, 

mikä taas on normaalia 3. tyypille. Vaikka nuori elää tasapainoisessa parisuhteessa, 

hän ei mainitse asiasta kertomuksessaan. Ensimmäisen ja toisen ryhmän nuoret taas 

nostavat ihmissuhteet tärkeiksi tekijöiksi elämässään.   

 

Onnistuin omasta mielestäni tutkimustehtävässä hyvin, koska löysin ja sain nostettua 

esille mielenkiintoisia tekijöitä ja merkityksiä. Onnistuin mielestäni kuitenkin erityi-

sesti siitä syystä, että onnistuin löytämään ja kokoamaan aineistoni sen verran erilais-

ten nuorten tarinoista, että jakaminen kolmeen erilaiseen tyyppiryhmään viiltelylle 

annettujen merkitysten pohjalta mahdollistui. Vaikka aineistoni nuoret ovat iältään ja 

elämänkokemuksiltaan hyvin erilaisia ja nuorten kokemukset sekä viiltelylle luodut 

merkitykset poikkeavat toisistaan, onnistuin löytämään yhtäläisyyksiä nuorten välillä. 

Näiden yhtäläisyyksien kautta viiltelyä pystyy ilmiönä määrittelemään.  

 

Ojuri (2004, 36) painottaa, että tapahtumien muistelu ja kertominen on tärkeää yksilön 

oman identiteetin kannalta. Yksilön identiteetti rakentuu siitä, miten hän oman elä-

mänsä kokee kokonaisuutena. Kertomusten ja tarinoiden avulla yksilöt tekevät koke-

maansa ymmärrettäväksi, joten huomiota tulisi erityisesti kiinnittää siihen, minkälaisia 

merkityksiä yksilö antaa kertomilleen asioille. Kun yksilö kertoo kokemuksistaan, 

samalla hän väistämättä muuttaa kokemustaan ja toiminnalleen aiemmin antamiaan 

merkityksiä. Samalla hän myös väistämättä merkityksellistää itseään ja ympäristöään 

sekä linkittää yhteen menneisyyttään, nykyisyyttään ja tulevaisuuttaan. (Eronen 2012, 

39; Ojuri 2004, 36.)  
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Menneestä kertominen ja siitä puhuminen helpottaa asian käsittelyä sekä auttaa nuorta 

irtautumaan mahdollisista ahdistavista tunteista (Eronen 2012, 42). Kun elämäntilanne 

tuntuu mahdottomalta, on yksilön luotava uusia merkityksiä. Uusien merkitysten tuot-

taminen vielä ahdistavassa tilanteessa on vaikea ja pitkä prosessi, jossa tulee aktiivi-

sesti työstää kokemuksia suhteessa itseen ja toisiin. Ihmiset voivat kuitenkin selviytyä 

ahdistavista ja vaikeistakin elämäntapahtumista muokkaamalla menneelle annettuja 

merkityksiä (Ojuri 2004, 46; 49). 

 

Nuoren identiteetti joutuu väistämättä koetukselle viiltelyä aikaansaavan elämäntilan-

teen myötä. Yllättävän elämänmuutoksen vuoksi yksilö joutuu rakentamaan identiteet-

tinsä uudelleen ja asettamaan itselleen uudenlaisia tavoitteita. Hänen on löydettävä 

omat keinonsa selviytyä tästä elämän murroskohdasta, joka tällaisessa tilanteessa 

muuttaa melko kokonaisvaltaisesti ihmisen koko elämänkulun. Monesti tapahtumat ja 

elämän käännekohdat saattavat syntyä sellaisten tapahtumien johdosta, joita nuori ei 

itse pysty kontrolloimaan, mutta ne silti vahvasti vaikuttavat hänen elämäänsä ja it-

seensä suhtautumiseen. (Ojuri 2004, 37; 150.)  

 

Yleisesti nuorten pahoinvointi on ollut esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa nyky-

päivänä huolestuttavan vahvasti. Yhä enemmän tarvitaan ammattilaisia työskentele-

mään ongelmaisten nuorten kanssa, koska nuoren selviytymisprosessi on pitkä ja ai-

kaa vievä eikä nuori selviä kaikesta yksin. Jotta nuori kykenee parantumaan, tarvitaan 

olosuhteiden muuttumista ja oikeanlaisten resurssien löytymistä. Kaikista eniten pa-

rantumisprosessissa kuitenkin muuttuu nuori itse. (Ojuri 2004, 154.) Viiltelyn taustalla 

korostuu usein itsensä syyllistäminen elämäntilanteesta tai tapahtumista, jotka todelli-

suudessa ovat itsestä riippumattomia. Usein nuoret ovat sulkeutuneita, koska tuntevat 

häpeää tapahtumien ja oman toiminnan takia. On yleistä, että nuoret pelkäävät, että he 

eivät tule kuulluksi ja ymmärretyksi. Koska he tuntevat syyllisyyttä, pelko torjutuksi 

ja hylätyksi tulemisesta ohjaa heidän ajatteluaan. Parantuminen vaatii siis tästä syylli-

syyden tunteesta irtautumista. Nuoren tulee pystyä muuttamaan omia ajattelutapojaan 

ja löytää tarpeeksi voimaa menneisyyden tapahtumien läpikäymiseen. (Ojuri 2004, 

176; 183.) 

 

Ojuri (2004, 177; 183) painottaa, että parantumiseen ja näiden uusien ajattelutapojen 

sekä uuden elämänasenteen löytymiseen tarvitaan harrastuksia, sosiaalinen tukea an-
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tava verkosto ja suunnitelmia tulevaisuuden varalle, mitkä vahvasti nousivat esille 

myös omasta tutkimuksestani.  Siihen, miten ja minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia 

nuori onnistuu muodostamaan ja luomaan vaikuttaa niin yksilön omat fyysiset, psyyk-

kiset kuin sosiaalisetkin voimavarat. Pahimmassa tapauksessa nämä voimavarat ovat 

mitättömät. Iso rooli on sillä, miten ympäristö ja ulkopuolelta saatu tuki onnistuu vah-

vistamaan näitä nuoren omia voimavaroja.   

 

Jotta yksilön parantuminen mahdollistuu, tulee hänet siis saada suuntautumaan uuteen 

sen sijaan, että hän jää vain passiivisena odottamaan. Jotta nuori pystyy katsomaan 

eteenpäin, tarvitsee hän esimerkiksi juuri niitä henkilökohtaisia, ihmisten välisiä ja 

yhteisöllisiä voimavaroja, jotka tulivat esille myös omassa tutkimuksessani. Henkilö-

kohtaisiin voimavaroihin kuuluvat psyykkinen vahvuus ja oma asenne. Sosiaalisiin, 

ihmisten välisiin voimavaroihin kuuluvat rakkaus ja välittäminen, ystäviltä, perheeltä 

ja vertaisryhmältä saatava tuki. Yhteisöllisiin voimavaroihin taas kuuluvat erilaiset 

yhteisöltä saatavat tukimuodot, kuten esimerkiksi sosiaalipalvelut.  (Ojuri 2004, 44.) 

 

Lähiyhteisön ja yhteiskunnan palvelujärjestelmän tulee omalta osaltaan tukea nuoren 

kasvua ja antaa sille mahdollisuus poistamalla kasvuympäristöstä erilaisia esteitä nuo-

ren eri elämänvaiheissa. Keskeisessä asemassa nuoren parantumisprosessissa ovat koti 

sekä koulu, joiden tehtävänä on luoda turvallinen perusta nuoren kasvulle. Jotta nuori 

selviää ja parantumisprosessi on myönteinen, tarvitsee nuori turvallisuuden tunnetta 

sekä erilaisia elämänhallintaresursseja, joihin kuuluu esimerkiksi sosiaaliset suhteet. 

Kun nuori kokee kuuluvansa siihen yhteisöön, missä hän elää, mutta kokee kuitenkin 

pystyvänsä itse vaikuttamaan omaan elämäänsä, parantuminen mahdollistuu. (Lämsä 

1999, 54.) 

 

Nuoren itsetuhoinen käyttäytyminen ja siitä puhuminen tulee aina ottaa vakavasti. 

Pahimmassa tapauksessa, jos nuoren käyttäytymiseen ei osata puuttua ajoissa, saattaa 

itsetuhoinen käyttäytyminen jatkua aikuisuuteen. Jos nuori ei saa tarvitsemaansa tu-

kea, itsetuhoisen käyttäytymisen henkiset jäljet saattavat jäädä pysyväksi osaksi ih-

mistä ja hallita elämää. Näin on 3. tyypin kohdalla todennäköisimmin käynyt.  Monil-

le nuorille itsensä viiltely on avunhuuto. Kun apua ja hoitoa tarjotaan, tuntee nuori 

olevansa sittenkin merkityksellinen. Kun nuori saa oikeanlaista tukea ja ehdotonta 

apua, parhaimmassa tapauksessa nuori luopuu viiltelystä ja muusta itsetuhoisesta käyt-
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täytymisestä kokonaan. Tällöin yksilö saattaa kääntää viiltelyajan jopa omaksi voima-

varakseen, niin kuin ensimmäisen tyyppiryhmän nuoret.  

 

Keskeistä elämänkulun ja selviämisen kannalta on se, miten ihminen suhteuttaa toi-

siinsa myönteiset ja kielteiset elämäntapahtumat sekä mitä merkityksiä hän näille ta-

pahtumille antaa. Toisilla on kyky kääntää vaikeudet voitoksi ja liittää ne osaksi omaa 

elämää, vaikka tähän yksilö tietenkin tarvitsee ympäristön ja tukiverkoston apua. 

(Oravala & Rönkä 2003, 278.) On tärkeää, että nuoren lähiympäristö sekä nuoren 

kanssa työskentelevät uskaltavat puuttua ja kysyä nuorelta suoraan. On tärkeää huo-

mioida nuoren olemusta ja kuunnella tarkasti, mitä nuori viestittää sanoillaan ja kehol-

laan. Tärkeintä on luoda tunne siitä, että nuori ei ole asian kanssa yksin. (Aaltonen 

ym. 2003, 281 - 282.)   

 

Nuori osaa hylätyksi ja torjutuksi tulemisen pelossa peitellä taitavasti omaa pahaa 

oloaan ja itsetuhoisuuttaan. Nuoren kanssa työskentelevän tulee osata lukea ja havain-

noida nuorta, minkä takia viiltelyilmiön tunteminen on tärkeää myös yhteisöpedago-

gin työkentällä. Tällaisiin nuoriin on mahdollista törmätä kaduilla, nuorisotiloilla, 

nuorisokodissa, koulussa, missä tahansa. Yhteisöpedagogin on mahdollista luoda tur-

vallisuuden tunnetta nuorelle osoittamalla tuntevansa ilmiötä ja siihen vaikuttavia te-

kijöitä. Näin yhteisöpedagogin on mahdollista poistaa pelko torjutuksi tulemisesta. 

 

Monesti läheiset ovat toivottomia itsetuhoisen nuoren kanssa, jolloin ammattiavun 

saaminen on ensiarvoisen tärkeää. Monesti läheisten tuen ja ammattiavun yhteistyöllä 

saavutetaan kaikista parhaimmat tulokset. Internetistä löytyy sellaisten auttavien ja 

tukea antavien tahojen yhteistietoja, jotka on tarkoitettu itsetuhoisille nuorille ja hei-

dän lähipiirilleen. Näitä ovat esimerkiksi Benfriend International sekä Tukiasema. 

(Aaltonen ym. 2003, 282.) Myös Lämsä (1999, 57) painottaa, että nuorten kanssa 

työskentelevät ja heidän kanssaan elävät eivät saa menettää toivoaan, vaikka nuoren 

elämäntilanne olisi kuinka huolestuttava tahansa. Nuorta tulee auttaa löytämään hänen 

omat voimavaransa ja joskus tähän riittää jo se, että nuorella on tukenaan yksi aikui-

nen, joka tuo ilmi luottamuksensa ja arvostuksensa nuorta kohtaan.  

 

Tällaisessa laadullisessa tutkimuksessa on aina hyvä arvioida sitä, kuinka uskottava 

tutkimus on. Uskottavuuden eli sisäisen validiteetin ajatus on, että tutkijan tulkinnat 

vastaavat tutkittavien omia käsityksiä, vaikka tulkintojen täysi vastaavuus onkin mel-



61 

ko mahdotonta (Puusa & Kuittinen 2011, 170). Uskottavuutta arvioidaan siis sen pe-

rusteella, kuinka hyvin tutkija on onnistunut tavoittamaan tutkittaviensa subjektiivisen 

todellisuuden. Tämä edellytti tutkimuksessani sitä, että minun tuli huomioida niin tut-

kittavan kertoma kokemus kuin kerronnan tapakin. Tutkittavan nykytilannetta ja elä-

mään asennoitumista tuli verrata menneisyydessä tapahtuneeseen viiltelykokemukseen 

ja erityisesti sen taustalla vaikuttaneisiin tekijöihin. Tutkimuksen ja sen tulosten us-

kottavuuteen vaikuttaa myös se, miten tulosten analyysi etenee ja kuinka helposti seu-

rattavissa se on. Lukijan on pystyttävä tekemään analyysin avulla omia johtopäätöksiä 

aineistosta sekä tuloksista. (Eskola & Suoranta 1998, 212; Korhonen 2003, 111.) 

 

Perusteluina tekemilleni tulkinnoille ja tutkimuksen tuloksille käytän paljon sitaatteja 

aineistosta, jonka kautta lukija pystyy myös itse tekemään omia tulkintojaan ja arvi-

oimaan minun tekemiäni tulkintoja. Tutkimani ilmiö on sellainen, että sen vieminen 

kuitenkin itse tutkittavien arvioitavaksi on kyseenalaista, joten jätin sen tekemättä. 

Nuoret eivät välttämättä itse pysty näkemään, mitkä kaikki tekijät loppupeleissä vai-

kuttavat siihen, minkälaisia merkityksiä he viiltelylle antavat. Erityisesti esimerkiksi 

2. ja 3. tyypin nuoret eivät välttämättä pysty tarkastelemaan omaa tilannettaan siitä 

näkökulmasta, mistä minä olen sitä tarkastellut. Eskolan ja Suorannankin (1998, 212) 

mukaan nuoret saattavat monesti olla sokeita omalle tilanteelleen. 

 

Keräsin tutkimusaineistoa teemahaastatteluilla, mutta nuoret saivat myös kirjoittaa 

omista kokemuksistaan. Näiden lisäksi aineisto koostuu myös netissä kirjoitetuista 

selviytymistarinoista. Kirjoittamalla nuoret kertoivat jossain määrin yksityiskohtai-

semmin kokemuksistaan, mikä on ymmärrettävää, kun käsiteltävä aihe on monelle 

arka. Koin, että nämä tiedonkeruutavat tukevat hyvin toisiaan.  Aineisto koostuu kui-

tenkin suhteellisen pienestä määrästä tutkittavia verrattuna siihen, kuinka yleinen il-

miö nykypäivänä on. Keskityin syventymään yksityiskohtaisemmin jokaisen nuoren 

tarinaan. Eskola ja Suoranta (1998, 215) tuovat esille, että joissain tilanteissa useam-

man toisiaan tukevan menetelmän käyttö parantaa ilmiön kuvausta, mutta aineisto 

saattaa kuitenkin paisua liian suureksi ja laajaksi. Näin ollen, kun aineistoa kerätään 

monella tavalla, on aiheen rajaus erittäin tärkeää.  

 

Aineiston kerääminen aineistonkeruuvaiheessa oli ajoittain melko turhauttavaa, koska 

aihe on monille viiltelyajasta selvinneillekin sellainen, että siitä ei mielellään yksityis-

kohtaisesti puhuta. Ensimmäisen haastateltavan sain omien yhteyksieni kautta ja tä-
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män nuoren kautta löysin myös toisen haastateltavan. Tämän jälkeen olin kuitenkin 

turhautua, koska en muutamaan kuukauteen enää löytänyt lisää mahdollisia haastatel-

tavia. En kuitenkaan onneksi luovuttanut, koska löysin lopulta muutamia aiheesta kir-

joittaneita blogikirjoittajia. He olivat lisänneet sähköpostiosoitteensa sivuillensa juuri 

sitä varten, jos ihmisillä on lisää kysyttävää heidän kokemuksistaan. Vaikka toki myös 

monet sellaiset nuoret, joihin otin yhteyttä sähköpostin tai blogien välityksellä, eivät 

vastanneet yhteydenottooni laisinkaan. Löysin kuitenkin internetistä lisäksi myös si-

vuston, johon nuoret ovat varta vasten saaneet kirjoittaa omia selviytymistarinoitaan. 

Loppujen lopuksi olin tyytyväinen siihen, että keräsin aineistoa monien eri kanavien 

kautta, koska näin sain paljon rikkaamman aineiston ja selkeästi eri tyyppiryhmään 

kuuluneita nuoria osaksi tutkimustani.    

 

Tutkimusta arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota myös sen pätevyyteen. Tutkimuksen 

validiteetti eli pätevyys tarkoittaa sitä, että on onnistuttu tutkimaan juuri sitä, mitä on 

ollut tarkoituskin (Aaltio & Puusa 2011, 155). Tämän varmistin sillä, että rakensin 

teemahaastattelurungon juuri tutkimusongelmien pohjalta. Lisäksi analyysivaiheessa 

rakensin avukseni analyysirungon, jonka avulla kävin koko aineiston läpi johdonmu-

kaisesti teemoittain.  Eskola ja Suoranta (1998, 226) toteavatkin, että laadullisen ai-

neiston analyysissa aineisto tulee järjestää sellaiseen muotoon, että vastaukset tutki-

musongelmiin erottuvat aineistosta. Myös Puusan (2011, 115 - 116) mukaan uskotta-

van kokonaisuuden saamiseksi, aineisto sekä havainnot tulee yhdistellä ja järjestellä 

johdonmukaisesti. Kun näin tehdään, on mahdollista tehdä perusteltuja johtopäätöksiä 

tutkittavana olevasta ilmiöstä. Vastaajien ajatuksista ja vastauksista on näin ollen hyvä 

muodostaa yhteenveto käyttäen esimerkiksi erilaisia taulukoita sekä kuvioita, jotta 

tutkimusaineistosta saadaan koottua tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Analyysissa 

käyttämäni analyysirunko on teemoittain jaettu taulukko.  

 

Tutkimuksen ja tulosten sovellettavuutta eli ulkoista validiteettia voidaan taas arvioida 

sen perusteella, miten hyvin tutkimustulokset ovat siirrettävissä ja sovellettavissa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että arvioidaan, kuinka todennäköisiä ja mahdollisia tutkimustu-

lokset ovat myös muissa tutkimusympäristöissä eli konteksteissa, jos aihetta tutkittai-

siin uudelleen. Tätä tulosten vahvistettavuutta arvioidaan esimerkiksi niin, että tulok-

sia ja tulkintoja verrataan ja niille haetaan tukea aiemmista ilmiötä koskevista tutki-

muksista ja tiedosta. Aina on kuitenkin otettava huomioon, että laadullisen tutkimuk-

sen tulokset ovat subjektiivisia, joten täysin sellaisenaan niiden siirtäminen toiseen 
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kontekstiin on mahdotonta. Laadullisen tutkimuksen kautta saatu tieto kuitenkin par-

haimmassa tapauksessa lisää vaikuttavasti ymmärrystä tutkittavana olevasta ilmiöstä. 

(Korhonen 2003, 111; Aaltio & Puusa 2011, 156 - 157.) Koska tällaiselle tutkimuksel-

le on tyypillistä sosiaalinen vuorovaikutus, jokaisen tutkimustilanteen ainutlaatuisuus 

sekä kontekstisidonnaisuus, on tarkoitus nimenomaan pyrkiä havainnollistamaan ja 

syventymään ihmisten omaan kokemusmaailmaan. Tämä tarkoittaa syventymistä pai-

kalliseen, henkilökohtaiseen, subjektiiviseen ja suhteelliseen tietoon. (Aaltio & Puusa 

2011, 164.) 

 

Eskola ja Suoranta (1998, 215) kuitenkin huomauttavat, että tutkijan tulee joka tapa-

uksessa pystyä vakuuttamaan oman analysointinsa arvoa, vaikka yleisesti laadullisen 

tutkimuksen ja sen aineiston merkittävyyttä onkin hankala arvioida. Tutkimani ilmiö 

on huolestuttavan laaja ja monisäikeinen, joten on mahdoton tutkia niin, ettei uusia 

tekijöitä enää löydettäisi. Suoraan viiltelystä tai siitä selviämisestä kertovia tutkimuk-

sia on tehty kovin vähän, mutta tuo vähäinen aiempi tieto kuitenkin tukee tämän tut-

kimuksen tuloksia. Eniten tukea tutkimukselleni antaa nuorten hyvinvointia ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä laajemmin koskeva aikaisempi tieto.  

 

Tutkimukseni on pintaraapaisu tästä laajasta ilmiöstä, viiltelyn läpikäyneistä nuorista 

ja siitä, mitä kaikkea viiltelyn taustalla voi olla. Uskon kuitenkin, että tässä tutkimuk-

sessa esiin nousseet tekijät tulisivat varmasti myös uudelleen esiin, jos tutkimus teh-

täisiin eri ympäristöissä. Eskola ja Suoranta (1998, 216) tuovat ilmi, että laadullisessa 

tutkimuksessa on miltei mahdotonta etukäteen arvioida tai laskea tarvittavan aineiston 

kokoa. Joissain tapauksissa aineiston tekee rikkaaksi juuri sen syvällisyys ennemmin 

kuin laajuus. Tarkoitukseni olikin tutustua syvällisemmin vain muutamien nuorten 

tarinaan ja subjektiivisiin kokemuksiin. Jokaisen nuoren subjektiivinen kokemus aut-

taa ammattilaisia kehittämään edelleen kohtaamistapojaan ja ymmärrystään. Näin ol-

len toivon, että sovellusarvo on merkittävä. Toivon, että tutkimustuloksista on hyötyä 

Mikkelin nuorisopsykiatrian poliklinikalle, joka toimii opinnäytetyöni tilaajana ja yh-

teistyötahona. 

  

On tärkeää pohtia, onko tutkimus relevantti, mikä tarkoittaa sitä, onko tutkimuksella 

yleistä ja käytännöllistä merkitystä (Eskola & Suoranta 1998, 220). Mikkelin nuoriso-

psykiatrian poliklinikka tarjoaa 13 - 17-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen eri-

koissairaanhoidon palveluita Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. He tarjoavat 
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apua erilaisissa nuoruusiän psyykkisissä ongelmissa ja tekevät yhteistyötä kaikkien 

sellaisten tahojen kanssa, jotka vaikuttavat ja työskentelevät nuorten parissa. Vaikka 

opinnäytetyöni tilaaja- ja yhteistyötaho koostuukin alan ammattilaisista, voi tällaisen 

ilmiön taustalta löytyä aina uusia tekijöitä ja uusia näkökulmia, jotka auttavat nuorten 

kohtaamisessa ja ymmärtämisessä sekä parantavat edelleen työmenetelmiä. Työnteki-

jät törmäävät itsensä viiltelyyn päivittäin ja auttavat nuoria heidän parantumisproses-

seissaan. Vaikka työntekijät ovat kohdanneet ja työskennelleet vuosia ongelmaisten 

nuorten kanssa, he itsekin painottavat, että kaikenlaiset uudet näkökulmat ilmiöstä 

ovat erittäin tärkeitä ja edesauttavat onnistunutta työskentelyä nuorten auttamiseksi. 

Aina saattaa löytyä sellaisia uusia tekijöitä, joita ei aiemmin ole osannut ottaa huomi-

oon.    

 

Tutkimuksesta nousi mielestäni mielenkiintoisena tekijänä äitisuhteen merkitys nuo-

ren parantumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Jatkotutkimuksessa voisi syventyä tar-

kemmin ja syvällisemmin siihen, miten äitisuhde on vaikuttanut viiltelyn läpikäynei-

siin nuoriin. Olisi mielenkiintoista tutkia aihetta myös laajemmin. Olisi mielenkiin-

toista esimerkiksi vertailla sitä, miten äitisuhde eroaa eri elämäntilanteissa olevilla 

nuorilla. Minkälainen suhde huostaanotetuilla nuorilla on äitiinsä verrattuna muihin 

nuoriin? Miten äitisuhde on vaikuttanut henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, ja min-

kälaisia merkityksiä nuoret antavat omalle äitisuhteelleen?   

 

Viiltely ja siitä selviäminen on niin laaja ilmiö, että myös tämän tutkimuksen laajen-

taminen ja vielä syvällisempi tutkiminen olisi mielenkiintoista. Varmasti niin viilte-

lyyn johtaneita kuin parantumisprosessissa vaikuttaviakin tekijöitä löytyisi vielä pal-

jon lisää. Erilaisia ajatuksia herättäviä kokemuksia ja tarinoita viiltelykokemuksesta 

on valitettavasti melkein loputtomasti.  
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LIITE 1. 

 

TEEMAHAASTATTELURUNKO  

 

Mitkä tekijät mielestäsi johtivat alun perin siihen, että aloit viillellä itseäsi? 

 

 Kerro lapsuudestasi 

 Kerro perheestäsi  

 Kerro lähimmistä ystävistäsi  

 Ovatko ihmissuhteesi muuttuneet vuosien varrella? 

 Minkälaiset suhteesi vanhempiisi ovat olleet?  

 Minkälaisia suuria elämänmuutoksia olet kokenut? 

 Kerro koulunkäynnistäsi 

 Minkälainen suhde sinulla on ollut päihteisiin? 

 Minkälainen elämäntilanteesi oli, kun viiltely alkoi? 

 Miten viiltely alkoi? Mitä tunsit silloin? 

 

Mitkä asiat auttoivat sinua pääsemään viiltelystä yli ja parantumaan? 

 

 Mikä tai kuka sai sinut lopettamaan? 

 Kuka huomasi viiltelysi? 

 Mistä koit saavasi apua? 

 Saitko jonkunlaista vertaistukea henkilöltä joka on kokenut samaa? 

 Kerro harrastuksistasi ja vapaa-ajastasi 

 Kerro, milloin muutos tapahtui / Mitä elämänvaihetta tai -tilannetta voisit kut-

sua käännekohdaksi? 

 

Minkälaisena näet tuon ajan? 

 

 Miten kuvailisit tuota aikaa nyt?  

 Mitä ajattelet tapahtuneesta? 

 Miten elämäsi on muuttunut tuosta ajasta? 

 Mitkä ovat tärkeimpiä asioita elämässäsi? 

 

 

 



LIITE 2. 

 

ANALYYSIRUNKO 

 

TEEMA 
 

(Nimi) (Nimi) (Nimi) (Nimi) (Nimi) (Ni-
mi) 

(Nimi) 

PERHETAUSTA 
 

 
 

 
 

     

ÄITISUHDE 
 

  
 

     

HUUMEET 
 

 
 

 
 

     

KAVERIT 
 

 
 

 
 
 

     

ELÄMÄNMUUTOS 
 

 
 

 
 

     

ALKOHOLI  
 
 

      

TILANNE, KUN VIILTELY ALKOI 
 

 
  

 
 

     

AMMATTIAUTTAJA 
 

 
 

 
 

     

POIKAYSTÄVÄ 
 

 
 

      

HARRASTUKSET / VAPAA-AIKA 
 

 
 

 
 

     

MENNEISYYS 
 

 
 

      

NYKYISYYS 
 

 
 

 
 

     

VÄKIVALTA 
 

  
 

     

VIILTELYN AIHEUTTAMA 
TUNNE 
 

 
 
 
 
 

      

VANHEMPIEN 
SUHTAUTUMINEN 
 

 
 
  

 
 
 

     

ITSETUNTO/MASENNUS 
 

 
 
 

 
 

     

VERTAISTUKI 
 

 
 
 
 
 

      

OMA ASENNE 
 

 
 

      



 

 

 


