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Bachelor’s thesis 41 pages, appendices 1 pages December 2020   The majority of people have sometimes experienced a profound lack of mean-
ing in their life. In logotherapy, the main aim is to explain people’s actions through an idea that every human being has a will to find meaning in life.   The purpose was to gather up-to-date information for professionals and stu-dents about the factors that make up the concept of meaning in logotherapy. The aim was to increase knowledge about how to help clients to recognize their meaning of life.   A descriptive literature review and descriptive narrative analysis was used for method. The sources were gathered from Keski-Finna and Andor library data-bases. The sources were selected by using inclusion and exclusion criteria. In addition, some internet sources and methodological literature were gathered manually from bibliographies of logotherapy literature as well as from open sources on the internet.   Results were grouped into themes, which were based on the existing founda-tional concepts in logotherapy. These are freedom of will, will to find meaning in life, and regardless of circumstances people’s lasting will to retain meaning in life. These themes formed the logical whole that were examined through the es-sential logotherapy values of creation, experience, attitude.   This thesis offers comprehensive and up-to-date review on what is logotherapy 
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ERITYISSANASTO 
 
TAMK- Tampereen ammattikorkeakoulu 
 
Logoterapialla, -teorialla ja eksistenssianalyysillä viitataan Viktor Franklin kehit-
tämään psykologiseen, filosofiseen ja psykiatriseen teoriaan.  
 
Tarkoituksella tai elämän tarkoituksella viitataan logoterapian mukaiseen  
 



 

   
 

1 JOHDANTO 
 
 
Suuri osa ihmisistä on kokenut joskus elämässään pohjatonta tarkoituksetto-
muuden tunnetta. Vietit ja kulttuuriset perinteet eivät kerro enää nykyihmiselle 
hänen tehtäväänsä yhteisössä, saati elämässä ylipäätään. Yhteisöllisyys itses-
säänkin on muuttanut muotoaan. Syrjäytyminen yhteiskunnasta on todellinen 
riski monille ihmisille ja kokonaisille ihmisryhmille. Hengissä pysytteleminen, ve-
rojen maksaminen ja erilaisten nautintojen tavoittelu ei riitä täyttämään ihmi-
sessä logoterapeuttisen näkemyksen mukaan olevaa tarkoituksen kaipuuta 
(Frankl 1983, 18–19.) 
 
Ajan haasteet ovat kokeneet murroksen länsimaisessa yhteiskunnassa. Ihmis-
ten hyvinvointi ei enää useinkaan ole kytköksissä siihen, ovatko perustarpeet 
kuten ruoka ja lämmin katto pään päällä saatavilla. Kutsummekin länsimaita hy-
vinvointivaltioiksi. Kuitenkin tohtori Timo Purjo (2012, 28–29) kertoo, että nuo-
rilla mielenterveysongelmat ovat kuitenkin yleistymässä. Esimerkiksi kelan sai-
rasvakuutustilastoissa näkyy aaltoilevaa kasvua mielenterveys ja käyttäytymis-
häiriöistä myönnetyissä sairaspäivärahoissa vuodesta 2004 vuoteen 2019. Vii-
meisen viiden vuoden aikana mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöistä annettu-
jen sairaspäivärahojen määrä on kasvanut tasaisesti nousten sinä aikana viime-
vuoteen lähes 24 tuhannella (Kelan sairasvakuutustilasto 2020,30.) Vaikka län-
simainen elintaso turvaa valtaosalle väestöä riittävät elinolot, se ei näytä olevan 
hyvinvoinnin tae, etenkään henkisen hyvinvoinnin.  
 
Purjon (2012, 28–29) näkemyksen mukaan tässä ilmiössä on nimenomaan kas-
vavasta tarkoituksettomuuden tunteesta. Ruoan hankinnan oman ja yhteisönsä 
eteen ei joudu kamppailemaan ja perustarpeet ovat valtaosalle helposti saata-
villa. Syntyy kysymys: miksi olen? Mikä tarkoitus minulla on? Juuri näihin kysy-
myksiin Franklin logoterapia auttaa hakemaan vastausta. Tämän vuoksi koen 
mielekkäänä tutkia logoterapian soveltamista etenkin sosiaalialalle, jossa aut-
taja kohtaa väistämättäkin elämän kanssa kamppailevia ihmisiä, tuomaan lisää 
näkökulmaa ja perspektiiviä ihmisten kohtaamiseen ja auttamistyöhön pitämällä 
keskiössä elämän tarkoituksellisuuden. 
 



 

   
 

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYS 
 
 
Logoteoriaa ei kehitetty kumoamaan muita teorioita, vaan syventämään niitä. 
Logoteoria lähestyykin ihmiskäsitystä laajemmin kuin vaikkapa mielihyväperi-
aatteeseen pohjautuva freudilainen ajattelu, jota Frankl luonnehtii syväluotaa-
vaksi katsontakannaksi. Kuitenkin siinä missä länsimainen tutkimus on edistynyt 
pitkälle syvyyspsykologiassa, Franklin luonnehtima korkeuspsykologia on jäänyt 
liian vähälle huomiolle. Logoterapeuttisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on 
niin fyysinen kuin psyykkinenkin, mutta ennen kaikkea myös henkinen. Juuri tä-
hän henkiseen, ihmiskäsityksen kolmanteen eikä niin yleisesti tunnustettuun as-
pektiin, Frankl pohjaa ajatuksensa korkeuspsykologiasta ja ihmisen olemuksen 
ylemmistä kerroksista, joihin kuuluu mm. arvot, ihanteet ja elämän tarkoitus 
(Frankl 1983, 26–27.) Filosofisessa perinteessä ei ole yksiselitteistä määritel-
mää henkinen-sanalle. Logofilosofiassa pyritään tieteellisesti todennettuun tie-
toon, joten henkiseen aspektiin logoteorian viitekehyksessä ei tarvitse liittää us-
konnollista vakaumusta tai yliluonnollisia tai mystisiä elementtejä (Purjo 2012, 
82–83.) 
 
Logoterapiaa ei ole kuitenkaan tarkoitus hyödyntää auttamistyöhön liitettynä 
sellaisenaan, vaan syventämään työorientaatiota kohtaamaan eksistentiaalisia 
pulmia, joihin monet muut teoriat tai orientaatiot eivät edes pyri vastaamaan, 
kuitenkin hyödyntäen kunkin sovellusalueensa teoriapohjaa (Purjo 2012, 16). 
Näin ollen sosiaalialallekin sovellettuna on tunnettava muu sosiaalialan yleinen 
teoria ja käytännöt kuten sosiaalipedagogiikka ja ratkaisukeskeisyys, jotta logo-
teoriasta on hyötyä ammattilaiselle.  
 
Tämän työn tarkoitus onkin luoda kuvaileva kirjallisuuskatsaus logoteorian pe-
rusteisiin elämän tarkoituksellisuuden näkökulmasta. Työn lukijalle jää käsitys 
mistä logoterapiassa on kyse, kuinka hyödyntää sitä sosiaalialan auttamis-
työssä orientaationa ja mihin kysymyksiin teoria pyrkii vastaamaan. Työ on tar-
koitettu sovellettavaksi sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille sovelletta-
vaksi muuhun ammattitietoon. 
Tutkimuskysymykseni on, mitä elämän tarkoituksella tarkoitetaan logoterapi-
assa? 



 

   
 

3 LOGOTERAPIA-, TEORIA JA EKSISTENSSIANALYYSI 
 
Kreikan kielessä sanalla logos on useita merkityksiä. Sanakirja.org sivusto lis-
taa sanan voivan merkitä oppia, sanaa, lähdettä, kieltä, puhetta, syytä, järkeä, 
juurta, suhdetta, suhdelukua ja juhlapuhetta. Sen useista merkityksistä teorian 
isä Viktor Frankl tarkoitti sillä sekä henkisyyttä että tarkoitusta. Frankl itse käytti 
teoriastaan käsitettä eksistenttianalyysi mahdollisesti rinnastamaan ja samalla 
erottumaan aikalaisensa Freudin psykoanalyysistä. Eksistenttianalyysi-nimeä 
saatetaan käyttää kuitenkin myös muistakin eksistentiaalipsykologisista teori-
oista. Lopulta Frankl päätyi käyttämään lanseeraamaansa käsitettä logoterapia 
kuvamaan omaa koulukuntaansa.  
 
Asiayhteydestä riippuen logoterapia-sanan voidaan katsoa tuovan liiaksi miel-
leyhtymiä pelkästään psykoterapian suuntauksesta, joten sen ohella käytetään 
monesti yhtä pätevää nimitystä logoteoria. Lähinnä on kuitenkin tärkeä tietää, 
että näillä kolmella nimellä on yksi ja sama asiasisältö. Sillä mitä nimeä käyte-
tään, lienee tekemistä lähinnä asiayhteyden kanssa. Vaikka Frankl halusi erot-
tua teoriallaan muista aikalaisistaan, hän ei kuitenkaan halunnut kumota esi-
merkiksi psykoanalyysia sellaisenaan, vaan tuoda siihen lisää syvyyttä ja le-
veyttä (Purjo 2012,13-14). 
 
Vaikka keskityn työssä avaamaan tarkoituksellisuutta logoterapeuttisessa näkö-
kulmassa sekä logoteorian soveltamiseen käytännön auttamistyössä, on teorian 
psykologisen ja filosofisen luonteen vuoksi syytä avata hieman taustoja ja pe-
ruskäsitteitä. 
 
 
3.1 Logoteorian taustaa 
 
Erottuakseen vahvoista oman aikansa muista psykoterapeuttisista koulukun-
nista kotikaupungissaan Wienissä, jotka olivat Freudin psykoanalyysi ja Adlerin 
individuaalipsykologia, Frankl kuvaili edustavansa logoterapialla kolmatta wieni-
läistä psykoterapian koulukuntaa (Purjo 2012, 13).  
 
Henkilönä Franklin tekee erittäin kiinnostavaksi hänen oma henkilöhistoriansa 
toisen maailmansodan aikoihin. Frankl toimi lääkärinä psykiatrisella klinikalla 



 

   
 

ennen maailmansotaa. Hän oli väitellyt sekä lääketieteen että myöhemmin filo-
sofian tohtoriksi (Viktor Frankl Institute Finland.) Siksi Franklin tekstejä lukiessa 
ja hänen ajatuksiaan tulkitessa on otettava huomioon hänen lääketieteellinen ja 
psykiatrinen otteensa, ja eroteltava sieltä se olennainen, mikä on sosiaalitietee-
seen sovellettavaa. 
  
Frankl oli ehtinyt laatia logoterapiasta julkaisukelpoisen luonnoksen, muttei ollut 
ehtinyt julkaisemaan sitä, ennen kuin joutui juutalaisen taustansa vuoksi natsien 
keskitysleirille neljäksi vuodeksi sodan alettua. Siellä häneltä vietiin alkuperäiset 
luonnokset läheistensä ja kaiken muunkin omaisuutensa lisäksi (Frankl 1979, 
22-23.)  
 
Keskitysleireillä ollessaan Frankl oman elämänhalunsa menettämisen sijaan 
keskitti huomionsa reflektioon ja tutkimaan mm. miksi toiset menettivät leireillä 
äärimmäisissä olosuhteissa toivonsa ja elämänhalunsa, ja samoissa olosuh-
teissa toiset eivät (Frankl 1979, 25–27). Selvittyään lopulta hengissä neljän vuo-
den keskitysleirielämästä Frankl julkaisi ensimmäisen teoksensa Ein Psycholog 
erlebt das Konzentrationslager (1946), jonka englanninkielinen käännös on 
Man’s search for meaning (1946). Suomenkielinen versio on Ihmisyyden rajalla 

(1979). Tämän kirjan omaelämänkerralliset havaintoesimerkit keskitysleirielä-
mästä ja elämän tarkoituksen etsimisestä luovat samaan aikaan niin kornia 
kontrastia kuin ainutlaatuista pontta teorian tueksi. 
  
Logoterapia on nimeään laajempi, sitä sovelletaan psykoterapian ja psykiatrian 
ohella usealla muullakin alalla. Logoterapia Instituutin verkkosivuilla listataan 
sovellutusalueiksi esimerkiksi kasvatus- ja opetustyön, sosiaalityön, terveyden-
huollon, erilaiset esimies- ja asiantuntijatehtävät organisaatioissa sekä monta 
muuta alaa (Logoterapia Instituutti.) Tohtori Timo Purjo luettelee (2012, 8) so-
vellusalueiksi henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen, sekä kasvatus- ja hoi-
toalat. Logoterapian filosofisen luonteen vuoksi sitä voi soveltaa lähes millä ta-
hansa alalla työorientaationa kuten tiedän mm. työnohjauksessa sekä yritysten 
konsultoinnissa hyödynnettävän. Voidaankin sanoa, että logoteoria sopii kaik-
keen työhön, mitä tehdään ihmisten kanssa.   
   
Frankl vertaa eksistenssianalyyttistä käsitystään Sigmund Freudin psykoana-
lyyttiseen käsitykseen, jossa neuroosit johtuvat nautinto ja mielihyväperiaatteen 



 

   
 

luomasta seksuaalisesta turhaumasta. Frankl pyrki korostamaan käsitystään 
siitä, että paljon mielihyväperiaatetta syvemmällä ihmisessä on pyrkimys löytää 
omalle olemassaololleen tarkoitus sekä päämäärä, ja pyrkimys saavuttaa elä-
mälle annettujen mahdollisuuksien mukaan koko olemassaolonsa täyttymys  
(Frankl 1982, 40–41.) Tämän takia logoterapeuttisella otteella työskenneltäessä 
pyritään auttamaan autettavaan löytämään ja näkemään sisältöä ja tarkoitusta 
omassa elämässään, sekä pyrkimään sitä kohti, sen sijaan että pyrkisi suoraan 
kohti jotakin sellaista tarkoitusta kuten onnellisuutta, joka ei logoteorian näke-
myksessä voi olla suoranainen tarkoitus, vaan ennemmin tarkoituksen saavutta-
misen sivutuote (Purjo 2012, 71).  
  
 
3.1.1 Johdatus elämän tarkoitukseen 
 
Kautta historian uskonnot, filosofiat ja tieteet ovat pohtineet elämän tarkoitusta. 
Filosofiassa usein ajatellaan, että ihmisen olemassaolon tarkoitusta ei ole en-
nalta määrätty vaan jokaisen valinnat ratkaisevat hänen tarinansa. Uskonnoissa 
usein katsotaan ihmiselämän tarkoituksen olevan valmistautumista tuonpuolei-
seen. Tieteellisestä (myös nihilistisestä) näkökannasta ihmisellä ei ole mitään 
tarkoitusta (Purjo 2012,27.) Frankl kuvasi kirjassaan jopa luonnontieteiden opet-
tajaa, jonka näkökulmasta elämän tarkoitus on vain hapettumisprosessi, joka 
johtaa lopulta kuolemaan (Frankl 1982, 60–61). 
 
Puhuttaessa elämän tarkoituksesta logoteoriassa ei yleensä viitata kaiken pe-
rimmäiseen tarkoitukseen kaiken olemassaolosta, vaan jokaisen ihmisen sub-
jektiiviseen tarkoitukseen ja hänen olemassaoloonsa. Miksi tämä on kiinnosta-
vaa sosiaalialan auttamistyössä työskentelevälle henkilölle? 
 
Logoterapian kolmena perusajatuksina pidetään ihmisen vapaata tahtoa, tahtoa 
tarkoitukselliseen elämään ja olosuhteista riippumatonta elämän tarkoitukselli-
suutta. Tarkoituksen puuttuminen johtaa hapuiluun ja tarkoituksen hakemiseen 
usein vääristä asioista. Usein sitä haetaan sellaisin keinoin, että ponnistelu jää 
tuloksettomaksi, jos henkilöllä ole välineitä tai voimia tilanteen korjaamiseen. 
Tarkoituksen kokemisen estyessä henkilö alkaa kokemaan elämänsä turhaksi 
ja tarkoituksettomaksi. Logoteoriassa puhutaan eksistentiaalisesta tyhjiöstä ja 



 

   
 

turhaumasta. Autettaessa vaikkapa masentuneita henkilöitä, on tärkeä huomi-
oida ihmisen tahto saavuttaa tarkoituksellinen elämä ja näin ollen kiinnittää huo-
miota tarkoituksellisuuden ja toivon saavuttamiseen, jotta henkilö voisi taas ko-
kea elämänsä merkityksellisyyden (Purjo 2012, 27–28.) Franklin (1982, 218) 
mukaan tarkoitus ei toteudu kuitenkaan itsekkäistä vain itselle merkityksellisistä 
teoista, vaan subjektin tarkoitus kulminoituu hetkellä, jolloin hän unohtaa itsensä 
antautuessaan jollekin itsen ulkopuolella. 
 
 
3.1.2 Itsen transendenssi 
 
Frankl lainasi useissa teoksissaan Niezeä: “Se jolla on miksi elämälleen, pystyy 

kestämään melkein minkä tahansa miten” (Frankl 1979, 9).  
 
Kataisen mukaan, kun ihmisellä on vastaus siihen, mitä varten hän elää, hän 
kykenee kulkemaan sitä kohti kestäen lähes minkä tahansa “miten” (Katainen 
2013, 7). Näin ollen logoterapia on eräänlainen kärsimyksen tarkoituksen filoso-
fia ja samalla vastakohta mukavuuksia tavoittelevalle hedonismille. Logoterapi-
assa matkan mukavuus tai vastakohtaisesti kärsimyksen matkan varrella anta-
van mahdollisesti vain lisäarvoa lopputulokselle, eli tarkoitukselle. Kun ihmisellä 
on käsitys siitä mitä tarkoitusta varten hän matkaansa tekee, ja tarkoitus on riit-
tävän arvokas ollakseen matkan arvoinen, niin ihminen tekee minkä tahansa 
matkan riippumatta sen kivisyydestä. 
 
Ollakseen riittävän arvokas, tämän tarroituksen on kuitenkin oltava jotakin itsen 
ulkopuolella. Itsen transsendenssillä Frankl tarkoitti ihmisen kykyä suuntautua 
ulospäin kohti jotakin muuta kuin itseään. Näkemyksen mukaan tarkoitus todel-
listuu siis ihmisten palvellessa jotakin tarkoitusta tai suuntautuessaan kohti ra-
kastamaansa ihmistä tai asiaa tämän itsensä takia (Purjo 2012, 31–32.) 
 
Katainen (2013, 10) kuvaa itsen transsendenssin olevan ihmisen eettisistä omi-
naisuuksista kaikkein korkein, ja siihen kiteytyy myös Franklin teorian altruisti-
suus. Tarkoitus siis toteutuu toimimalla jonkin hyväksi itsen ulkopuolella. Ihmis-
elämän tarkoitus on olla osana maailmaa ja palvella sitä niillä arvoilla mitkä hän 
katsoo oikeiksi. Toisin sanoen tarkoituksellisuuden pohjana on arvot. Logotera-
peuttisen auttamistyön tärkeänä työvälineenä onkin arvojen kanssa työskentely, 



 

   
 

niiden tarkastelu ja tutkiminen, siten että voidaan todeta pohjan tai kivijalan, ku-
ten Katainen kuvailee, olevan kestävä perusta (Katainen 2013, 10.) 



 

   
 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
4.1 Kuvaileva narratiivinen yleiskatsaus 
 
Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kurvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvaileva kirjal-
lisuuskatsaus on yksi kirjallisuuskatsauksen perustyypistä ja on luonteeltaan 
yleiskatsaus. Siinä säännöt ovat väljempiä kuin muissa kirjallisuuskatsauksen 
tyypeissä. Myöskään aineiston valintaa ei rajaa tarkka metodologia vaan ai-
neisto voi olla laajasti valittua. Tarkoitus on kuvata laaja-alaisesti tutkittava aihe 
ja mahdollisesti luokitella tämän ominaisuuksia (Salminen 2011, 6.)  
 
Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa tutkimuksen tyyli on nimensä mukaan ku-
vaileva. Kuvaileva kirjallisuus katsaus tuo yhteen tietoa siitä mitä aiheesta tiede-
tään ja on tutkittu jo aiemmin. Myös keskeisten käsitteiden ja niiden suhteiden 
avaaminen kuuluu kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen (Kangasniemi ym. 2013, 
294.) 
  
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan jakaa integroivaan ja narratiiviseen ottee-
seen. Tähän tutkimukseen valikoitui narratiivinen ote, jossa pyritään antamaan 
laaja kuva käsiteltävästä aiheesta. Integroiva katsaus on aineistoltaan laajempi 
ja sen tunnuspiirteinä on kriittinen ote. Myös narratiivisessa katsauksessa voi il-
mentyä kriittistä näkökulmaa, mutta se ei ole metodin tunnuspiirre. Edelleen 
narratiivinen katsaus voidaan jakaa kolmeen toteutustapaan, joita ovat kom-
mentoiva- ja toimituksellinen katsaus sekä yleiskatsaus. Kommentoivassa to-
teutustavassa koitetaan herättää aiheesta keskustelua eikä pyritä niinkään ob-
jektiivisuuteen, vaan tulos voi olla puolueellinen. Toimituksellisessa katsauk-
sessa aineisto voi olla suppea ja toteutus lyhyehkö. Sitä usein käytetään esi-
merkiksi lehtiartikkeliin tukemaan lehden pääteemaa (Salminen 2011, 7.)  
  
Tämän tutkimuksen tekotavaksi valikoitui kirjallisuuskatsauksen narratiivinen 
yleiskatsaus, joka on narratiivisista katsauksista laajin, koska tarkoitus on tuot-
taa tutkimuskysymyksestä mahdollisimman perusteellinen katsaus laajan kirjalli-
suuden pohjalta. Tutkimusaineisto ei ole läpikäynyt erityisen tarkkaa metodista 
seulaa kuten tälle tutkimusmenetelmän tekotavalle on tyypillistä, mutta on kui-



 

   
 

tenkin painottunut tuoreempaan aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ottaen kui-
tenkin paikoin tukea logoterapeuttisesta vanhemmasta ns. alkuperäistuotan-
nosta. Pääpaino lähdemateriaaleissa on kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden 
aikana tuotettu materiaali, jotta tuotettu tieto on mahdollisimman ajantasaista 
mutta kuitenkin kunnioittaen logoterapian juuria ja aihealueen holistinen luonne 
huomioiden. Tarkoituksena on tiivistää oleellinen tieto aikaisemmin tehdyistä 
tutkimuksista koskien tutkimuskysymystä ja näin tuottaa tutkimuskysymyksen 
rajaamaa ajankohtaista tietoa kasattuna yhteen. Analysointitapana on johdon-
mukainen sekä ytimekäs aihetta kuvaileva synteesi (Salminen 2011, 7.) 
 
Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Ensimmäinen 
vaihe on tutkimuskysymyksen asettaminen. Toinen vaihe on aineiston valinta 
sellaisiin materiaaleihin, jotka vastaavat tutkimuskysymyksen asettamaan tutki-
musongelmaan. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan kuvailu. Kuvailua raken-
nettaessa vertaillaan aineistoa ja nostetaan esiin käsitteitä ja tekijöitä, joita voi-
daan jakaa ryhmiin, kuten tässä työssä tehtiin jakamalla käsitteitä teemoihin. 
Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa tarkastellaan tuloksia, eli tulokset koo-
taan yhteen ja tiivistetään jotta niiden tarkastelu on mahdollista (Kangasniemi 
ym. 2013, 294–297.) 
 
4.2 Aineiston haku ja valinta 
 
Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen vaiheille uskollisesti aineiston haun pohjalla 
oli tutkimuskysymyksen asettelu. Tutkimuskysymys tässä työssä oli mitä logote-
rapiassa tarkoitetaan elämän tarkoituksella. Tutkimuskysymys jaettiin päätekijöi-
hin, joiksi valikoitui logoterapia ja tarkoitus. Kirjallisuuskatsauksen toisessa vai-
heessa määritellään aineiston valinta koskemaan sellaista materiaalia, joka vas-
taa tutkimuskysymykseen, joten hakusanat pyrittiin tekemään sen mukaan 
(Kangasniemi ym. 2013, 294–295.) 
 
Hakusanoiksi valikoitui siis “logoterapia AND tarkoitus”. Ennen hakua on määri-

teltävä sisäänotto ja poissulkukriteerit (Stolt ym. 2016, 26). Tutkimusalue oli tut-
kimuskysymyksen perusteella rajattu koskemaan logoterapiaa, joten ensim-
mäiseksi kriteeriksi määräytyi, että tutkimuksen oli käsiteltävä logoterapiaa tai 
asetuttava logoterapeuttiseen viitekehykseen. Purjon (2012, 27) mukaan logote-
rapiana voidaan pitää sellaista materiaalia, joissa hyväksytään logoterapian 



 

   
 

kolme kulmakiveä, joita ovat tahdon vapaus, tahto tarkoitukseen ja elämän tar-
koitus.  
 
Toinen kriteeri aineiston valintaan oli, että tutkimuksen oli käsiteltävä elämän 
tarkoitusta, jotta se vastaisi tutkimusongelmaan. Tutkimuksia rajattiin myös sen 
perusteella, että ne ovat helposti saatavilla. Tutkimusta tehtiin aikana, jolloin liik-
kumista aluerajojen ulkopuolelle ei suositeltu tartuntatautitilanteen vuoksi. Tä-
män logistisen ongelman takia kaikkia kriteerit täyttäviä teoksia ei ollut mahdol-
lista saada. Tutkimusta tehdessä kävi kuitenkin ilmi, että juuri logoterapian ho-
listisen luonteen vuoksi aineistot olivat hyvin uskollisia toisilleen, joten tämän 
seikan vaikutus lopputulokseen on hyvin pieni. 
 
Lisäksi tutkimus rajattiin ajankäytöllisistä syistä koskemaan ainoastaan suomen-
kielistä aineistoa. Suuri osa Viktor Franklin teoksista on suomennettu saksan tai 
englanninkielisistä teoksista, joten virhemarginaali suomennoksissa on mahdol-
linen. Tutkimusten tieteellinen uskottavuus tarkistettiin myös ottamalla aineis-
toon vain tieteellisesti päteviä teoksia ja teoksia, jotka käsittelivät logoterapiaa 
akateemisella otteella. Tärkeäksi poissulkukriteeriksi muodostui myös se, että 
teos oli yleispätevä eli käsitteli yleistä tai yleisesti sovellettavaa logoterapeuttista 
kirjallisuutta eikä esimerkiksi ainoastaan vanhushuoltoa tai nuorisotyötä. 
 
TAULUKKO 1. Sisäänottokriteerit ja poissulkukriteerit 
 



 

   
 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 
Tutkimus käsittelee logoterapiaa Tutkimus ei käsittele logoterapiaa 
Tutkimuksessa käsitellään 
tarkoituksellisuutta tai 
elämän tarkoitusta 

Tutkimuksessa ei käsitellä 
tarkoituksellisuutta tai 
elämän tarkoitusta 

Tutkimus on helposti saatavilla Tutkimus ei ole helposti saatavilla 
Tutkimuskieli on suomi Tutkimuskieli on jokin muu kuin 

suomi 
Tutkimus näyttäytyy tieteellisesti 
pätevänä ja logoterapian mukaisena 

Tutkimus ei näyttäydy tieteellisesti pä-
tevänä eikä logoterapian 
mukaisena 

Tutkimus on yleispätevä, eikä koske 
vain jotain erityisalaa 

Tutkimus on rajattu koskemaan jotain 
eritysalaa eikä ole luonteeltaan yleis-
pätevä 

 
Tiedonhaku tehtiin hakusanoilla “logoterapia” AND “tarkoitus”.  
 
TAULUKKO 2. Kuvaus tiedonhausta 
Tietokanta Hakusanat Osu-

mat 
Rajaus otsi-
kon perus-
teella 

Rajaus 
tiivistel-
män pe-
rusteella 

Koko 
tekstin 
perus-
teella 

Keski-Finna "logoterapia" 
AND "tarkoi-
tus" 

16 8 4 4 

Andor "logoterapia" 
AND "tarkoi-
tus" 

8 4 2 2 

Keski-Finna Manuaalinen 
haku 

   1 
     Yht. 5 

 
Andorin hakukannasta valikoituneet kaksi teosta olivat samoja kuin Keski-Fin-
nasta, joten käytetyn aineiston lukumääräksi tuli viisi teosta. Aineisto valikoitui 



 

   
 

niin että kaksi teosta oli alkuperäisestä Franklin tuotannosta suomennettu logo-
terapian pääteoksena pidetty teos ja toinen peruskäsitteitä valaiseva teos. Pe-
ruskäsitteitä valaiseva Franklin teos jäi hakusanojen perusteella tehdyn aineis-
tonhaun ulkopuolelle ja valittiin manuaalisella aineistonhaulla, koska tarkoituksen 
sijasta alaotsikossa puhuttiin merkityksellisyydestä. Sisällön puolesta valintakri-
teerit kuitenkin täyttyivät. Kaksi teosta oli kattavia logoterapian suomalaisten 
uranuurtajien teoksia logoterapian perusteista ja keskeisestä sisällöstä. Molem-
milla näistä kirjoittajista (Purjo ja Graber) on tohtorin arvo. Viidenneksi valittiin 
logoterapeuttisen koulutuksen saaneen psykologin artikkeli, joka vastasi sisällöl-
tään hyvin tutkimusongelmaan. 
 
4.3 Aineiston arviointi 
 
Kun kirjallisuuskatsauksen vaiheiden mukaisesti on valittu aineisto, täytyy ai-
neisto arvioida, jotta sitä voi sisällöltään akateemisesti pätevinä tutkimuksena. 
Tämän lisäksi täytyy pitää mielessä tutkimuskysymys, eli se mitä ollaan tutki-
massa. Tutkimusaineiston täytyy pystyä vastaamaan tutkimuskysymykseen, jo-
ten se on ensisijainen sisältökriteeri (Kangasniemi ym. 2013, 294–295.) 
 
Aineiston arviointi on tehtävä tutkimusetiikkaa ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä 
noudattamalla. Näin ollen oma kiinnostus aiheeseen ei aina välttämättä ole pel-
kästään hyväksi. Tutkimuksen pitää olla objektiivista ja sen vuoksi tutkijan täy-
tyy olla jatkuvasti kriittinen myös suhteessa aineiston valintaan, jotta pelkästään 
omat suosikkiteokset tai omat näkökulmat eivät pääse korostumaan. Otin myös 
tämän huomioon rajatessani tutkimusaineistoa (Näpärä, 2016.) 
 
Aineiston arviointiin ei ole yhtä oikeaa tapaa, joten arviointi määräytyy tutkimuk-
sen luonteen mukaan. Arvioinnilla pyritään välttämään tilanne, jossa tutkimustu-
lokset vääristyvät tai korostavat liikaa tiettyjä tuloksia. Näin ollen arvioinnin pitää 
olla täsmällinen ja johdonmukainen. Tässä työssä arviointitapana oli tutkimus-
ten tosiaan tukevuus, eli aineistoon haluttiin monipuolisuutta (Stolt ym. 2016, 
28-30.) Tämän vuoksi kaksi teosta ovat toisiaan täydentävät logoterapian kehit-
täjän Viktor Franklin teosta, kaksi ovat eri suomalaisten logoterapiaa tutkineiden 
tohtoreiden kattavaa perusteosta ja lisäksi yksi logoterapeutin koulutuksen saa-



 

   
 

neen psykologin kirjoittama artikkeli. Tutkimuksen toistettavuuden kannalta arvi-
oinnin tulee olla läpinäkyvää ja hyvin kuvattua. Arviointi on nähtävissä aineisto-
taulukossa (liite 1). 
 
 
 
4.4 Aineiston analyysi 
 
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja analyysin lähestymistapa on ymmärtä-
miseen pyrkivä. Aineiston analyysissä on käytetty teemoittelua, mikä tarkoittaa 
aineiston pilkkomista ja järjestämistä aihepiirien mukaan tarkoituksena nostaa 
esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Teemoittelua käytetään, kun tarkoi-
tuksena on löytää aiheesta olennaista tietoa. Olennaista teemoittelussa on ai-
neiston ja teorian välinen yhteys. Raportin kirjoittamisessa koitetaan ymmärtää 
mitä aineistossa sanotaan ja verrataan sitä muuhun aiheen teoriaan (Hiltunen, 
1-19.) 
 
Teemoittelu voidaan tehdä joko teoriaohjaavasti tai aineistolähtöisesti. Teoria-
ohjaavassa teemoittelussa on mukana jokin johtoajatus kuten vaikka työelämä-
lähtöisyys. Tässä työssä on käytetty aineistolähtöistä teemoittelua, eli teema-
runko on rakennettu jälkikäteen tukemaan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ku-
vailevaa synteesiä. Prosessissa on pidetty mielessä tutkimuskysymys ja lähtö-
kohtaisesti pyritty löytämään teemat niin, että teemojen kronologia muodostaa 
jouhevan, toisiaan tukevan ja yhtenevän kokonaisuuden, niin että punaisena 
lankana säilyy ydinajatus, eli tämän työn tapauksessa logoterapia ja elämän tar-
koitus (KAMK.)  
 
Teemoittelu aloitettiin sisäistämällä tutkimuskysymys. Tutkimuskysymyksen 
asettaman tutkimusongelman valossa käytiin tutkittavaa aineistoa moneen ker-
taan läpi tehden muistiinpanoja sekä miellekarttoja aineistosta esiin nousseista 
tekijöistä, jotka vastasivat tutkimusongelmaan. Tämän jälkeen tekijöitä ryhmitel-
tiin alaluokkiin pyrkien etsimään niille yhdistäviä nimittäjiä. Edelleen alaluokat 
pyrittiin tiivistämään yläluokkiin, ja lopputuloksena tutkimustulokset saatiin tee-
moiteltua kahteen pääluokkaan, jotka molemmat jakautuvat kolmeen alaluok-
kaan. Kokonaisuus muodostaa loogisen vastausrakenteen tutkimuskysymyk-
seen (taulukko 3). 



 

   
 

 
 
 
 
 
TAULUKKO 3. Kuvaus teemoista 
Tutkimuksen 
ydinajatus 

Logoterapia ja 
elämän tarkoitus 

Yläkäsite Arvot Perusoletukset 
Alakäsite Luo-

misar-
vot 

Elä-
mysar-
vot 

Asennoitu-
misarvot 

Tahdon 
vapaus 

Tahto tar-
koituk-
seen 

Elämän 
tarkoitus 

 
 



 

   
 

5 TULOKSET 
 
Tulokset kategorisoitiin kahteen pääluokkaan, joista molemmat jakautuivat kol-
meen alaluokkaan. Pääluokat ovat arvot ja logoterapian kulmakivet. Arvot ja-
kaantuvat logoterapeuttisen näkemyksen mukaan luomisarvoihin, elämysarvoi-
hin ja asennoitumisarvoihin, jotka ovat tämän tuloksen alaluokat (Purjo 2012, 
51–62.) Toinen pääluokka on logoterapian kulmakivet, jotka ovat tahdon va-
paus, tahto tarkoitukseen ja elämän tarkoitus (Purjo 2012, 109). Kaikki tarkoitus 
on logoteoriassa myös pitää sisällään Franklin kolme arvoluokkaa ja ihmiskäsi-
tyksen kolme tasoa, joita ovat keho, psyyke ja henki (Graber 2004, 98). 
 
5.1 Arvot elämän tarkoituksen perustana 
 
Arvot ja tarkoitukset liittyvät logoterapiassa tiiviisti yhteen. Varhaisimmissa teks-
teissään Frankl käytti arvoja ja tarkoituksia lähes synonyymeinä, mutta alkoi 
täsmentämään näiden eroja kohti myöhempää tuotantoaan. Edelleen arvoilla ja 
tarkoituksilla on kuitenkin toisiaan selittävä suhde logoteoriassa (Graber 2004, 
117.) 
 
Arvoista tai arvokeskustelusta puhuttaessa voi syntyä mielikuva jostakin epä-
realistisesta ideaalista, jonka käytännön toteutus voi tuntua mahdottomalta. On-
kin hyvä erotella arvojen eri määritelmät toisistaan. Keskityn tässä työssä käsit-
telemään arvoja logoterapeuttisen määrittelyn ja kategorisoinnin perusteella, 
jossa arvoilla on konkreettisempi tehtäväluonne. Niiden olemus konkretisoituu 
siis siinä, että ne ovat konkreettisesti toteutettavia asioita. On kuitenkin syytä 
tuoda esiin logoteorian arvojen pohjalla oleva käsitys pysyvistä universaaleista 
arvoista. Ne ovat sellaisia arvoja, joita voidaan pitää pysyvinä ja muuttumatto-
mina riippumatta ajasta ja paikasta. Antiikin filosofit nimesivät tällaisiksi arvoiksi 
hyvyyden, totuuden ja kauneuden. Muina yleisinhimillisinä arvoina voidaan pitää 
esimerkiksi terveyttä, viisautta ja elämää itsessään (Purjo 2012, 35–38.) 
 
Frankl (1982, 85–88) jakaa arvot kolmeen pääryhmään, joita ovat luomis-/ai-
kaansaamisarvot, eläytymis-/kokemusarvot ja asennoitumis-/suhtautumisarvot. 
Franklin käsityksen mukaan arvot ovat universaaleja tarkoitusmahdollisuuksia, 



 

   
 

joita ei kuitenkaan voi täysin saavuttaa, mutta ne auttavat ihmistä suuntautu-
maan kohti tarkoituksenmukaisuutta kunkin ihmisen yksilöllisellä tavalla (Purjo 
2012, 49). 
 
 
5.1.1 Luomisarvot 
 
Luomis- tai aikaansaamisarvoilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti sitä, että ih-
minen luo jotakin. Se voi olla työ, teos tai lähes mikä tahansa teko. Merkityksel-
listä ei tässä niinkään ole se mitä tekee, vaan miten sen tekee. Ajatuksena on 
tarjota maailmalle jotakin ainutlaatuista, joka ilmenee omalla ainutlaatuisella ja 
ainutkertaisella persoonallaan tehtynä työnä, jossa tekijän yksilöllinen ainutlaa-
tuisuus näkyy. Toisin sanoen oli työ tai teko mikä tahansa, sen tarkoituksellisuu-
teen vaikuttaa se, kuinka paljon annamme itsestämme ja omasta persoonas-
tamme työhön, ja samalla subjektiiviseen tarkoituksen kokemukseen se, kuinka 
hyvin oivallamme tämän (Purjo 2012, 51.) Tässä korostuu eksistentialistinen ih-
miskäsitys ihmisestä ainutkertaisena ja ainutlaatuisena ihmisenä tässä ajassa ja 
paikassa, jota ei voi korvata millään toisella niin, että lopputulos ei muuttuisi. 
 
Katainen (2013, 12) korostaa myös työn laatua ja mielenlaatua työtä tehdessä. 
Hän pitää olennaisena sitä millä palveluasenteella työtä tehdään, tietoisuutta 
omasta kutsumuksestaan ja absoluuttista läsnäoloa työlle. Purjo (2012, 50–52) 
tulkitsee että luomisarvojen pohjalla on hyvyyden arvo: tarjota toiselle ainutlaa-
tuiselle ihmiselle ainutlaatuinen tilanne toisen ainutlaatuisen ihmisen toimesta. 
Merkityksellisenä hän pitää myös asennetta. Sama hyvä teko, vaikka köyhälle 
kolikon antaminen voi tapahtua omahyväisesti, niin että antaja ajattelee tämän 
hyvän teon kuittaavan kaiken itsekeskeisyyden ja omahyväiset tarkoitusperät 
hänen muussa elämässään. Sama teko voi toisaalta tapahtua syvässä ymmär-
ryksessä siitä, että tämä kolikon saaja tarvitsee kolikkoa paljon enemmän kuin 
sen antanut henkilö. Näin saman teon taustalla voi vaikuttaa omahyväisyyden 
epäarvo tai hyvyyden ja empatian arvo (Purjo 2012, 50-52.) 
 
Luomisarvon täyttymisen voi tuntea, kun kokee tyydytystä hyvin tehdystä työstä, 
saavutetusta päämäärästä, ystävän ymmärtävästä kohtaamisesta tai muusta te-
kemisen kautta tulleesta onnistumisesta. Silloin kokee laittaneensa itsensä li-
koon ja lopputulos tuottaa tyydytystä. Silloin voidaan sanoa, että tämän arvon 



 

   
 

nostama tarkoitus on tullut täytetyksi ja lopputulos tuottaa sivutuotteena onnelli-
suutta. Tällaisesta ilmiöstä on kyse, kun puhutaan luomisarvoista (Graber 2004, 
124–125; Purjo 2012, 71–72.) 
 
 
5.1.2 Elämysarvot 
 
Katainen kuvaa elämysarvojen tarjoavan ihmiselle itselleen jotakin arvokasta, 
kun taas luomisarvot tarjoavat sitä muulle maailmalle. Osana ihmisen tarkoi-
tusta on myös muiden aikaansaannoksista nauttiminen, kuten luonnosta tai tai-
teesta. Näin ollen elämysarvot ovat kuin vastapaino luomisarvoille. Osana elä-
män tarkoituksellisuutta on siis olla niin ainutlaatuinen ja –kertainen tekijä, kuin 
kokijakin (Katainen 2013, 12.) 
 
Purjo (2012, 54) täsmentää elämys- ja kokemisarvojen kiteytyvän jonkun ihmi-
sen tai asian ainutkertaisuuden ja ainutlaatuisuuden oivaltavalla kokemisella. 
Elämys arvot voidaankin jakaa kahteen osaan: sosiaalisiin ja ei-sosiaalisiin. 
Purjon mukaan kohtaamalla jonkin ihmisen ainutlaatuisuuden ja ainutkertaisuu-
den, se tarkoittaa tämän ihmisen rakastamista. Sosiaaliset elämysarvot ovatkin 
aina suhteessa yhteisöön ja yhteisöllisyyteen. Ei-sosiaalisia elämysarvoja voivat 
olla vaikkapa luontoelämyksen ainutkertaisuuden kokeminen, uskonnollinen tai 
tieteellinen kokemus (Purjo 2012, 54.) 
 
Frankl kuvaa vuorikiipeilijän henkeäsalpaavaa kokemusta, kun hän on kiivennyt 
korkean vuoren huipulle ja jää katsomaan kaunista luonnon maisemaa. Sellai-
sella hetkellä kiipeilijällä ei liene epäilystä, etteikö elämällä olisi sillä hetkellä tar-
koitus (Frankl 1983, 86–87.) Graberin mukaan kokemusarvo on hyvä tasapaino 
saavutuksia korostavassa maailmassa. Vaikkapa auringonlaskun ihaileminen ei 
vaadi ponnisteluja, mutta silti sillä voi olla syvä henkilökohtainen tarkoitus kysei-
sellä hetkellä (Graber 2004, 125.) 
 
Kuten edellä mainittua, rakkaus luetaan elämysarvoihin. Se ei tarkoita ulkoista 
ihastumista vaikkapa kauneuteen, vaan toisen ihmisen syvällistä ja laajaa ym-
märtämistä kaikessa epätäydellisyydessään. Epätäydellisyys korostaa ihmisen 
ainutlaatuisuutta, mikä tekee rakkauden kohteesta entistä arvokkaamman, sen 
sijaan, kun olisi minkään ominaisuuden puute. Rakkaus onkin toisen sisäisen ja 



 

   
 

henkisen ulottuvuuden tuntemista ja kohtaamista, toiselle omistautumista. Rak-
kaudessa ei nähdä vain se mitä toinen tällä hetkellä on, vaan myös se potenti-
aali mitä hän voi olla ja millaiseksi hän voi tulla. Se rikastaa ja antaa tarkoitusta 
niin rakastavalle kuin rakastetulle, ja auttaa molempia löytämään koko potenti-
aalinsa mahdollista täyttymystä kaikessa tarkoituksen mukaisuudessaan. Rak-
kautta voikin luonnehtia pyrkimykseksi ymmärtää toista ihmistä (Purjo 2012, 
57–59.) 
 
Rakkautta ei nähdä ainoastaan eroottisena kahden henkilön välisenä rakkau-
tena, vaan rakkaus on sovellettavissa täysin auttamistyöhön, jolloin on kyse pal-
velevasta rakkaudesta. Silloin auttaja rakkauden keinoin näkee autettavassaan 
sen täyden potentiaalin, mitä hän voi parhaimmillaan olla. Rakkaus mainitaan 
yhtenä parhaista väylistä nähdä todeksi elettävät arvot ja arvokas auttamistyön 
väline (Purjo 2012, 60.) 
 
 
5.1.3  Asennoitumisarvot ja kärsimyksen tarkoitus 
 
Asennoitumisarvoissa on kyse suhtautumisesta elämässä vallitseviin rajoituk-
siin, joihin ei voi omalla toiminnallaan suoraan vaikuttaa. Näiden arvojen toteu-
tuminen näkyy siinä, kuinka ihminen suhtautuu kohtaloonsa, kun sitä ei voi 
muuttaa. Franklin mukaan tällaisissa tilanteissa on mahdollisuus jopa korkeim-
pien ja jaloimpien henkisten arvojen toteutumiseen. Näin ollen ihmisen olemas-
saoloa ei voi pitää missään tilanteessa täysin merkityksettömänä (Frankl 1982, 
86–87.) 
 
Katainen (2013, 12–13) kirjoittaa, että vaikeissa olosuhteissa nousee esiin ihmi-
sen ultimaattinen vapaus, jota ei missään tilanteessa, ei edes keskitysleireillä 
voi riistää, on vapaus valita oma suhtautumisensa).  
 
Asennoitumis- tai suhtautumisarvot säilyvät siis elämän potentiaalisena tarkoi-
tuksena myös tilanteissa, joissa luomis-. tai kokemisarvojen toteutuminen estyy 
jonkin tragedian seurauksena, joita voi olla vaikkapa kuolema, kärsimys tai syyl-
lisyys. Frankl puhuu asennoitumisarvojen yhteydessä usein kärsimyksen tarkoi-
tuksesta (Purjo 2012, 62.) 
 



 

   
 

Franklin mukaan ainoastaan kärsimyksellä, jota ei voi välttää, on tarkoitus. Kär-
simys kärsimyksen vuoksi ei auta ketään. Mutta silloin kun ihmiseltä viedään 
vapaus vaikuttaa kohtalonsa kulkuun, astuu korostettuun asemaan asennoitu-
misarvot: Miten ihminen suhtautuu kärsimykseensä. Tässä on vertailukohta luo-
misarvoihin: sillä on merkitystä, miten asian tekee; miten ristinsä kantaa. Paa-
duttavatko vastoinkäymiset vai oppiiko ihminen jotain eettisyydestä ja henkisyy-
destä, kun elämästä viedään kaikki “ylimääräinen” ja jäljelle jää pelkkä raaka 

olemassaolo. Franklilla lienee keskitysleirikokemustensa vuoksi perspektiiviä 
siitä, mitä äärimmäiset olosuhteet tekevät ihmiselle. Silti hän näkee kärsimyk-
sen tarkoituksellisena. Siinä on mahdollisuus säilyttää rohkeus, positiivisuus ja 
näkymä elämästä elämisenarvoisena. Pahimmatkin asiat voidaan nähdä positii-
visessa valossa säätämällä näkökulmaa ja asennoitumista. Parhaillaan se kas-
vattaa ihmistä ymmärtämään mikä elämässä on todella elämisen arvoista poh-
jautuen arvojen toteutumiseen eikä mielihyvään (Purjo 2012, 63-65.)  
 
Kaikki kohtaavat elämässään kärsimystä ja kärsimys on aina subjektiivista. Hy-
vin turvattua elämää eläneelle voi kahvikupin särkyminen olla kärsimys, toiselle 
läheisen kuolema tai sairastuminen. Kaikki kohtaavat kärsimystä ja kaikki koke-
vat sen suhteutettuna omiin elämänkokemuksiinsa ja omaan herkkyyteensä. 
Siksi ei voi verrata kahden ihmisen kärsimystä. Lisäksi kärsimystä aiheuttaa ih-
misen sairaalloinen tarve mielihyvään, joka ilmenee niin nautintoihin kuin mate-
riaankin suuntautumisena joillain jopa riippuvuuksiin asti. Näinpä auttajan tulisi 
ohjata autettavaansa varautumaan tragedioihin ja etenkin niiden kohdatessa 
suuntautumaan kohti arvoja mielihyvän tavoittelun sijaan (Purjo 2012, 64–65.) 
Tässä on yksi kärsimyksen tarkoituksen keskeinen elementti tarkasteltavaksi: 
toiminko mielihyvä- vai arvokeskeisesti. 
 
Ihmiselämän ei ole tarkoituskaan olla seesteinen vaan jännitteinen. Ihminen jat-
kuvassa jännitteessä suhteessa siihen mitä hän on ja mitä hänen tulisi mieles-
tään olla tai millainen hän voisi olla. Tämän jännitteen luovat arvot. Ihminen ei 
koskaan saavuta ideaaliaan, mutta arvojen tarkoitus pitää jännitettä olemassa, 
jotta ihminen lähentyisi arvojensa kaltaista elämää (Purjo 2012, 49-50.) 
 
5.2 Logoterapian kulmakivet 
 



 

   
 

Loput tulokset jaoteltiin logoterapian mukaisiin kulmakiviin, joita ovat tahdon va-
paus, tahto tarkoitukseen ja elämän tarkoitus. Arvot nostavat tarkoitusmahdolli-
suudet esiin, mutta näiden kulmakivien mukaan arvot toteutuvat sellaisiksi elä-
män osatarkoituksiksi, jotka yhteen nivoutuessaan muodostavat lopulta ennalta 
tuntemattoman elämän lopullisen päämäärän tai tarkoituksen (Purjo 2012, 27.) 
 
5.2.1 Tahdon vapaus 
 
Arvot ovat luonteeltaan sellaisia spontaaneja hetkiä, jotka tarjoavat mahdolli-
suuden tarttua niiden osoittamaan tarkoitusmahdollisuuteen tai olla tarttumatta. 
Valinta on ihmisellä itsellään. Luontoelämys voi tarjota syvää merkitystä ja ai-
nutkertaisen elämyksen vain, jos sille antaa luvan ja on valmis vastaanotta-
maan. Ystävänsä voi kohdata mekaanisesti tervehtimällä tai pyrkiä aitoon ja ar-
vokkaaseen kohtaamiseen. Valinta on tehtävä, arvot eivät toteuta tarkoitustaan 
itse (Frankl 1982, 88–89.) 
 
Tahto on ensisijainen tarkoituksen toteuttamisen väline. Tahdon määrittely ei 
kuitenkaan ole helppoa, vaikka suurin osa ymmärtää kokemusperäisesti sen 
merkityksen. Käytän tässä työssä määritelmää, jonka mukaan se on ihmisen 
korkea psyykkinen toiminto, joka on eräänlainen vastavoima lähinnä vietteihin 
perustuvalle halulle (Purjo 2012, 108–109.) 
 
Yleisesti oletetaan, että tahto perustuu hyvään. Ihminen tahtoo asioita itselleen 
ja rakkailleen, jotka pyrkivät hyvään. Tahtominen on siis arvopohjaista ja ihmi-
sen henkiseltä tasolta peräisin olevaa myönteistä toimintaa, jonka vastavoi-
mana on arvosokea ja ihmisen psyykkiseltä tasolta lähtöisin oleva arvosokea 
halu (Purjo 2012, 109.) 
 
Ihmisellä on kuitenkin vapaus valita, tahtooko hän muuttaa maailmaa parem-
maksi vai valitseeko toisin. Logoterapiassa ajatellaan, että jokainen ihminen 
vastaa itse omista valinnoistaan, olosuhteet eivät tee sitä kenenkään puolesta. 
Joka hetki ihminen valitsee millaiseksi hän muuttaa elämäänsä (Graber 2004, 
94.) 
 



 

   
 

Franklin mukaan ihmisellä on vapaus tahtoa ja toimia tahtonsa mukaisesti. 
Frankl etenkin keskitysleirikokemuksensakin valossa ymmärsi hyvin ihmisen ra-
jallisuuden ja vapauden suhteellisuuden. Kuitenkin hän nimesi yhden ihmisen 
ultimaattisen vapauden, jota ei missään olosuhteissa voinut viedä ihmiseltä 
pois: vapaus valita suhtautumisensa. Tämä ultimaattinen tahdon vapaus todis-
taa sen, että ihminen kykenee kaikissa olosuhteissa tarkoituksenmukaisuuteen 
ja elämään todeksi kaikkein korkeimpia henkisiä arvoja, joista Frankl puhui suh-
tautumisarvoina (Purjo 2012, 109.) 
 
 
5.2.2 Tahto tarkoitukseen 
 
Logoterapeuttisen käsityksen mukaan ihmisen perusmotivaatio on sisäänraken-
nettu tahto löytää elämäänsä tarkoituksia (Erämaja ym. 2005, 77). Tämä ajat-
telu poikkeaa olennaisesti Freudilaisesta perinteestä, jossa ajatellaan, että pri-
määrisenä viettinä ihmisellä on tahto mielihyvään (Graber 2004, 94–95). 
 
Tarkoitus, johon tämä primäärinen tahtotila logoterapiassa perustuu, on jokai-
selle henkilökohtainen ja erityinen. Sitä ei voi kukaan ulkopuolinen henkilölle 
osoittaa, mutta se löytyy kuitenkin suhteessa ympäristöön tai yhteisöön. Tahtoa 
tarkoitukseen ei pidä sotkea viettiin, koska viettipohjainen toiminta on tiedosta-
matonta ja johtaa takaisin kohti psykoanalyysiä. Sen sijaan tahto katsotaan kor-
keana henkisenä toimintona, joka voi myös auttaa selviytymään ulkoisista haas-
teista, kun toiminnalla on selkeä tarkoitusperäinen päämäärä, joka on riittävän 
arvokas kantamaan haasteidenkin yli (Graber 2004, 94–95.) 
 
Logoterapiassa ajatellaan, että ihmisellä ei ole sellaista tilannetta elämässään, 
mikä olisi kokonaan tarkoitukseton. Joissakin elämäntilanteissa sen löytäminen 
voi olla haastavaa, jolloin tarvitaan nimenomaan tahtoa löytää se. Tarkoituksen 
löytäminen ei myöskään ole mikään vakaa tila tai yksi ahaa-elämys. Se on jat-
kuva elämän kestävä prosessi, joka edellyttää arvojen jatkuvaa läsnäoloa arki-
sessa elämässä. Tarkoituksen voisi kuvata jatkuvalla edestakaisella liikkeellä 
arvojen paljastaman hetken tarkoitusmahdollisuuden ja tarkoituksen toteuttami-
sen välillä (Purjo 2012, 29.)  
 



 

   
 

Elämän tarkoituksen kadottanut ihminen kohtaa eksistentiaalisen tyhjiön, jolloin 
hän tuntee elämänä tarkoituksettomaksi ja tyhjäksi. Eksistentiaalinen tyhjiö voi 
johtaa noo-geeniseen neuroosiin, joka ilmenee masennuksena, ikävystymisenä, 
toivottomuutena tai/ja elämänhalun kadottamisena (Virtaniemi 2013, 41.) 
 
Ihmisen tuntemaa epätoivoa elämän tarkoituksettomuuden tunteesta, voidaan 
pitää todisteena siitä, että tahto löytää tarkoitus on todellinen synnynnäinen 
ominaisuus. Tämän ominaisuuden estymisestä johtuva kriisi on myös tarkoituk-
sen mukainen. Eksistentiaalinen kriisi johtaa elämän tarkoituksen kysymyksen 
äärelle, jolloin on uusi mahdollisuus löytää elämälleen päämäärä (Graber 2004, 
96.) 
 
 
Onnellisuutta ei pidä logoterapeuttisen näkemyksen mukaan tavoitella suoraan, 
vaan se seuraa automaattisesti tarkoituksen toteutumisen sivutuotteena. Pää-
määrä on siis tarkoitus eikä onnellisuus, vaikkakin onnellisuus seuraa ensim-
mäistä kuin itsestään. Purjo kirjoittaa myös logoterapian toimivan hyvänä vasti-
neena myös nykyajan trendi-ilmiöksi nousseelle positiiviselle psykologialle, 
koska tarkoituksen löytäminen ja toteuttaminen antaa syytä onnelle, jolloin posi-
tiivisuuskin toteutuu (Purjo 2012, 71–72.) 
 

 
KUVIO 1 (Purjo 2012, 71, muokattu) 



 

   
 

 
Omantunnon olemassaolo on hyvä todiste ihmisen tahdosta tarkoituksen koke-
miseen. Logoterapeuttisen näkemyksen mukaan omatunto ja sen tuottama syyl-
lisyys ovat mittareita ja apuvälineitä, jotka auttavat ihmistä huomaamaan milloin 
hän ei elä arvojensa mukaista elämää. Purjon mukaan, kun ihminen loittonee 
arvojensa mukaisesta pyrkimyksestä täyttää elämänsä tarkoituksia, omantunto 
tuottaa hänelle syyllisyyttä. Syyllisyys johtaa terveessä itsereflektiossa katumuk-
sen kokemukseen. Näistä itselle petollisen elämän mittareita ei tule vaimentaa 
vaan kuunnella rakentavasti koska ne ohjaavat lopulta muutokseen, joka ohjaa 
takaisin Arvojen mukaiseen tarkoituskeskeiseen elämään, joka tuottaa onnelli-
suutta vastaavana mittarina onnistuneesta tarkoituksen toteuttamisesta (Purjo 
2012, 104–105.) 
 

Elämän tarkoitukset 
Omatunto 
Syyllisyys 
Katumus 
Muutos 

KUVIO 2 (Purjo 2012, 405, muokattu). 
 

Kataisen (2013, 8) mukaan jopa tarvehierarkian isä Abraham Maslow totesi 
vuonna 1966 Franklin olevan oikeassa siitä, että ihmisen primaarinen eli ensisi-
jainen huolenaihe on tahto löytää tarkoitus. Katainen jakaa tahdon tarkoituk-
seen kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäisessä osassa on tahto ja mo-
tivaatio tarkoitukseen ja ulkoisessa on hetken tarkoituksen huomaaminen. Sisäi-
nen osa ei hänen mukaansa vahingoitu, vaan on aina läsnä. Sen sijaan ulkoi-
nen hetken tarkoituksen huomaaminen voi estyä esimerkiksi sairauden, henki-
sen ja psyykkisen pahoinvoinnin, tai vaikeiden olosuhteiden seurauksena (Ka-
tainen 2013, 8.)  
 
 
5.2.3 Elämän tarkoitus 
 



 

   
 

Koko elämän päämäärää ei voi etukäteen tietää. Sen sijaan elämän tarkoituk-
silla yleensä tarkoitetaan logoterapiassa hetken tarkoituksia, jotka kututuvat yh-
teen muodostaen lopulta koko elämän tarkoituksen. Tarkoitus on aina suh-
teutettuna arvoihin, joiden kautta tarkoitukset löytyvät (Purjo 2012, 68–69.) 
 
Elämän tarkoitus on suhteessa ainutkertaisuuteen, vapauteen ja vastuuseen. 
Elämä on tarkoituksellista koska se on ainutlaatuista ja ihminen on ainutlaatui-
nen. Ei ole toista sinua samoilla ominaisuuksilla. Näin ollen arvo tulee jo siitä 
persoonan epätäydellisyyden tuomasta ainutlaatuisuuden arvosta, ettei samoja 
tehtäviä voi tehdä kukaan muu. Ihmistä ei voi korvata toisella, ilman että mene-
tetään jotakin ainutlaatuista ja arvokasta (Graber 2004, 69–98.) 
 
 Ihminen on myös vapaa valitsemaan toteuttaako hän elämän hänelle suomia 
tarkoitusmahdollisuuksia vai ei. Mutta koska ihminen on vapaa valitsemaan, on 
hän myös viimekädessä vastuussa niistä valinnoista mitä hän tekee. Näin ollen 
jokainen päivä omine päivittäisen elämän pienine ja suurine mahdollisuuksineen 
on täynnä niitä ainutlaatuisia ja ainutkertaisia tehtäviä, joita vain tietty ihminen 
voi täyttää (Graber 2004, 96–98.) 
 
Sosiaalialalla logoterapeuttisella otteella toimivan ohjaajan tehtävänä onkin aut-
taa autettavaa näkemään jokapäiväisessä elämässään niitä joskus pieniäkin 
asioita ja rutiineja, joita voisi kutsua elämän tarkoituksen palasiksi, joita vain hän 
voi omalla toiminnallaan ja valinnoillaan täyttää (Purjo 2012,28). Logoterapeutti-
sen ihmiskäsityksen mukaan ajatellaan, että ei ole toista sinua niillä persoonalli-
silla piirteillä ja ominaisuuksilla, elämänhistorialla, ajatuksilla ja kokemuksilla ja 
toimintatavoilla, joka voisi korvata sinut tässä ajassa ja paikassa. Pelkästään tä-
män ajatuksen sisäistäminen omaan ihmiskäsitykseensä luo käsityksen tarkoi-
tuksesta, joka on subjektiivinen. Kukaan muu ei voi täyttää sitä (Graber 2004, 
96–98.) 
 
Mikä sitten voi olla tarkoitus, voiko se olla mikä vain mielekkääksi koettu asia? 
Franklin mukaan tarkoitus toteutuu aina suhteessa yhteisöön eli muihin ympä-
röiviin ihmisiin. Onkin hyvä ymmärtää, että tarkoitus ei ole synonyymi mielek-
kyydelle, kiinnostavuudelle, tärkeydelle tai hyödyllisyydelle. Vaikkapa oman 
lempikahvin juominen itselle merkityksellisellä paikalla omassa rauhassa ei luo 
elämälle tarkoitusta, vaikka voikin olla hyvä rentoutumiskeino. Suunta elämän 



 

   
 

tarkoituksellisuudelle on aina itsestä ulospäin. Se on kuin ajatus siitä mitä elämä 
voi enää minulle antaa käännettynä niin päin, että mitä minä voin antaa elä-
mälle (Purjo 2012, 30–31.)  
 
Virtaniemen (2013, 41) mukaan logoteorian mukaan elämän tarkoitus on aina 
olemassa, mutta ihmisen pitää vain löytää se. Ajatus pohjautuu logofilosofian 
eksistentialistiseen ihmiskäsitykseen ihmisestä ainutkertaisena ja ainutlaatui-
sena olentona tässä ajassa ja paikassa, jota kukaan toinen ei voi korvata. Näin 
ollen tarkoituksenkin luonne on henkilökohtainen ja ainutlaatuinen. Aivan kuten 
ketään ihmistä ei voi korvata toisella ihmisellä, ei myöskään elämän tehtävä-
luonnetta voi täyttää kukaan muu, eivätkä tarkoituksetkaan näin ollen voi olla 
samoja. Ainutlaatuisuus piilee siinä epätäydellisyydessä, mikä tekee yksilöstä 
korvaamattoman. Jos kaikki ihmiset olisivat täydellisiä, kukaan ei olisi ainutlaa-
tuinen (Erämaja ym. 2005, 34–35.) 
 
5.2.4 Perimmäinen tarkoitus 
 
Vaikka logoteoria keskittyy suurelta osalta hetken tarkoitusten tarkasteluun, pitää 
logoteoria sisällään ajatuksen myös kaiken perimmäisestä tarkoituksesta. Perim-
mäinen tarkoitus käsitetään universaalina järjestyksenä, jossa kaikilla ihmisillä on 
oma paikkansa korvaamattomina ja ainutlaatuisena osana. Se käsitetään aina 
suhteutettuna henkilön maailmankatsomukseen, ja selitetään joko uskonnollisti 
tai maallisesti (Graber 2004, 121–122.) 
 
Frankl itse toteaa kaikkien vastausten tähän kysymykseen olevan uskon asioita 
ja kuvaa perimmäisen tarkoituksen kysymyksen olevan helppo niille, joilla on us-
konnollinen vakaumus. Muiden on tarkasteltava asiaa tietoteoreettisesti. Frankl 
rinnasti ajattelunsa siihen, kuinka eläimet eivät pysty ymmärtämään ihmisten 
maailmaa, vaikka elävät samassa todellisuudessa. Samalla tavalla Frankl katsoi, 
ettei ihminen pysty koskaan täysin ymmärtämään perimmäistä maailmaa, vaikka 
se on yhtä todellinen ihmisille kuin ihmisten maailma on eläimille (Frankl 1983, 
65–66.) 
 
Kun ihminen alkaa hahmottamaan elämänsä pieniä tarkoituksia ja käsittämään 
elämänsä sekä tehtävänsä ainutlaatuisuutta, hän saa täytettyä sitä sisäistä tyh-



 

   
 

jyydentunnetta mitä kutsutaan eksistentiaaliseksi turhaumaksi. Sitten kun ihmi-
nen alkaa käsittämään, että kaikessa epäoikeudenmukaisuudessaankin elämä 
pienine joskus merkityksettömältäkin tuntuvine tarkoituksineen nivoo yhteen 
suurta kokonaissuunnitelmaa, jonka etukäteen tietäminen on yhtä mahdotonta 
kuin kertoa tulevan vuoden uutiset etukäteen, alkaa ihminen ymmärtämään mistä 
perimmäisessä tarkoituksessa on kyse (Erämaja ym. 2005, 34–35.) 
 
 



 

   
 

6 POHDINTA 
 
 
6.1 Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus 
 
Tämän tutkimuksen lähdemateriaaleina käytettiin ainoastaan akateemisesti pä-
teviä, yleisesti hyväksyttyjä, sekä logoterapeuttisen perusajatuksen sisältäviä te-
oksia. Timo Purjon (2012, 27) mukaan kaiken logoterapeuttisen työn on läpäis-
tävä kolme logoterapeuttista ydinajatusta, jotka ovat ihmisen tahdon vapaus, 
tahto tarkoitukselliseen elämään ja kaikissa olosuhteissa säilyvä elämän tarkoi-
tuksellisuus. Nämä kulmakivet muodostivat myös yhden loogisen osan teemoit-
telua. 
 
Toinen kaiken logoteorian läpäisevä tekijä on ihmiskäsitys, joka jakaa ihmisen 
fyysiseen, psyykkiseen ja henkiseen. Tämä rajaus sen vuoksi, että logoterapia 
erottelee psyykkisen ja henkisen puolen ongelmat omiksi kokonaisuuksikseen. 
Jos jokin näistä kuten hengen ulottuvuus, niin kuin monissa muissa teorioissa 
tehdään, jätetään huomiotta, niin logoterapian mukaan saamme vajavaisen ku-
van ihmisestä ja sen toiminnoista (Graber 2004, 98.)  
 
Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa korostuu hyvän tutkimusetiikan mukaisen 
käytännön noudattaminen, koska menetelmä on metodeiltaan väljä. Näin ollen 
kirjallisuuden valinnassa noudatettiin tarkasti sisäänottokriteereitä (taulukko1), 
jotta tutkimuksen vaiheita voisi seurata tarkasti ja ne olisivat tieteellisen käytän-
nön mukaan toistettavissa (Kangasniemi ym. 2013, 297.) 
 
Aineiston valinta kuvattiin mahdollisimman tarkasti (taulukko 1; taulukko 2). Tut-
kimuksessa käytettiin tieteellisesti päteviä kirjoittajia. Ainoastaan yhdellä kirjoitta-
jalla ei ollut vähintään tohtorin pätevyyttä, mutta kirjan kirjoittajalla oli sekä logo-
terapeutin LTI että psykologin kolulutus ja artikkelin sisältökriteerit täyttyivät. 
 
Hakukannat, joita käytettiin (Andor ja Keski-Finna) ovat luotettavia sähköisiä ha-
kujärjestelmiä. Tutkimusta tehdessä noudatettiin huolellisuutta ja tarkkaavai-
suutta, sekä yleisiä tieteen hyviä käytäntöjä. Kirjallisuuden valinnassa kuten 
muussakin tutkimuksessa pyrittiin olemaan mahdollisimman objektiivinen, jotta 
henkilökohtaiset tekijät eivät pääsisi vaikuttamaan tiedonhakuun tai tuloksiin. 



 

   
 

 
 
6.2 Tulokset ja johtopäätökset  
 
Tutkimustulokset analysoitiin jakamalla kirjallisuudesta nousseet tekijät teemoi-
hin. Tutkimuskysymys asetti analysoinnin huomion tarkoitukseen logoterapeutti-
sessa kirjallisuudessa. Aineistoa läpi käydessä esiin nostettiin tarkoitusta määrit-
televiä keskeisiä teemoja. Kävi ilmi, että tarkoitukset ja arvot olivat läheisessä 
suhteessa keskenään Franklin ajattelussa. Tarkoitukset ovat arvokkaita ja logo-
terapian mukaiset arvot ovat tarkoitusmahdollisuuksia (Purjo 2012, 48.)  
 
Logoterapiassa kolmeen luokkaan jaotellut arvot nähdään kolmena tilannesidon-
naisena reittinä arvojen toteutumiseen, toisin sanottuna tarkoituksen toteutumi-
seen (Purjo 2012, 49). Näin ollen arvoista muodostui yksi pääluokka, jossa on 
kolme alaluokkaa arvojen mukaan. 
 
Logoterapiassa on kolme perusoletusta tai kulmakiveä. Perusajatukset ovat tah-
don vapaus, tahto tarkoitukseen ja elämän tarkoitus (Graber 2004, 93). Näissä 
perusolettamuksissa on tutkimuskysymyksen nostama avainsana tarkoitus mai-
nittuna kahdessa. Paneuduttaessa näiden perusoletusten olemukseen, tahdon 
vapaus ilmeni välttämättömäksi välineeksi tarkoituksen toteutumiseen. Tahto tar-
koitukseen ja elämän tarkoitus taas pitivät luokkina sisällään tutkimuksen kul-
taista ydintä suhteessa tutkimuskysymykseen. Näin muodostui logoterapian pe-
rusolettamusten mukainen toinen jako tutkimuksen tuloksiin. 
 
6.2.1 Arvot 
 
Arvoja tutkittaessa ensimmäiset arvoluokat eli luomisarvot ja elämysarvot vaikut-
tivat kuin kolikon kahdelta puolelta. Oleellista on tekijän ja teoksen ainutlaatui-
suus. Luomisarvoissa tekijä luo jotakin, joka on lähtöisin hänen omasta ainutlaa-
tuisesta persoonastaan ja laittaa itseään likoon, jotta hän voisi tarjota jotain ai-
nutlaatuista muille ihmisille. Eli vaikka tekijä itse tekee, suunta on muilla. Oleel-
lista ei ole, että tekee mitä tahansa vaan se, että laittaa omaa persoonaansa li-
koon, heittäytyy, antaa jotain itsestään. Näin ollen se miten tehdään, määrittelee 
tämän arvon tarkoituspitoisuuden, eikä niinkään se mitä tehdään. Oleellista on 
oivaltaa tekemisensä ainutlaatuinen luonne (Purjo 2012, 51–54.) 



 

   
 

 
Elämysarvot toisena arvoluokkana on samaa sarjaa edeltäjänsä kanssa, mutta 
tässä arvoluokassa tekijä onkin kokija vastaanottamassa jotakin arvokasta ulko-
puoliselta tekijältä. Oleellista kuten ensimmäisessäkin luokassa on ainutlaatui-
suus eli oivallus kokemuksen tai sen lähettäjän ainutlaatuisesta persoonasta, jol-
laista ei ole toista olemassa. Tähän arvoluokkaan luokitellaan luontokokemukset, 
uskonnolliset kokemukset, tieteelliset oivallukset, taiteet ja rakkaus. Eikä lista ole 
kattava. Rakkaus määritelläänkin logoterapiassa toisen ainutlaatuisuuden ym-
märtämiselle ja haluna tutustua kohteeseen sellaisena kuin se on ja myös mitä 
kaikkea se voisi olla. Näin ollen tämän arvon tuoma elämän tarkoitus on myös 
ainutkertaisuuden arvon ja ehkä kauneuden arvon kokeminen. Näin ymmär-
rämme, että arvot ja tarkoitukset ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään lo-
goterapiassa (Purjo 2012, 54–62.) 
 
Asennoitumisarvo eroaa näistä kahdesta ensimmäisestä arvoryhmästä oleelli-
sesti. Se keskittyy suhtautumiseen ja pitää alla ihmisen rajattoman vapauden kä-
sitteen. Kuten historian valossa esim. Keskitysleirielämää tutkimalla ymmär-
rämme, ihmisen vapaus on lähes kokonaan näennäistä ja suhteellista, ei mis-
sään nimessä ehdotonta. Kuitenkin logoterapian perusoletuksiin kuuluu ihmisen 
tahdon vapaus. Tahto käsitetäänkin korkeana henkisenä toimintona, joka erillään 
halusta, kykenee suhtautumaan myös asioihin mihin ei voi vaikuttaa. Näin kolmas 
perusoletus elämän kaikissa olosuhteissa säilyvästä elämän tarkoituksesta kuin 
tahdon vapauskin toteutuu, ja jopa silloin kuin ihmiseltä riistetään kaikki muu 
paitsi alaston olemassaolonsa, elämän tarkoitus voi toteutua vapautena valita 
suhtautumisensa ympärillä tapahtuviin asioihin jopa silloin kuin niiden tapahtu-
makulkuun ei ole mahdollista vaikuttaa millään lailla (Graber 2004, 125.) 
 
6.2.2 Perusoletukset 
 
Ensimmäinen perusoletus on ihmisen tahdon vapaus. Tämän asiasisältö viittaa 
paljon edelliseen kappaleeseen, jossa ihmisen rajoittamattoman suhtautumisen 
vapauden puitteissa voidaan näyttää, että ihmisellä säilyy jopa täydellisten ulkois-
ten rajoitusten alla tietty suhtautumisen vapaus, joka toimii logoterapeuttisen ih-
miskäsityksen hengen ulottuvuudella (Frankl 1982, 128.) Tahdon vapaus on 
myös edellytys tarkoituksen toteutumiselle, sillä ihmisen pitää tahtoa sitä. Halu ja 



 

   
 

tahto eritellään toisistaan halun ollessa arvosokea alempi toiminto ja taho näh-
dään korkeana henkisenä toimintona, jolla on pyrkimys hyvään (Graber 2004, 95, 
125; Purjo 2012, 108–109.) 
 
Toinen perusoletus on, että jokaisella ihmisellä on tahto löytää tarkoitus elä-
määnsä. Jos tarkoituksen löytyminen estyy, niin logoterapeuttisen käsityksen 
mukaan ihminen ajautuu eksistentiaaliseen tyhjiöön, jolla tarkoitetaan sisäistä 
tyhjyyden tunnetta. Tällöin ihminen alkaa tekemään kuten muutkin ympärillään 
tai kuten hänen halutaan tekevän. Pahimmillaan logoterapiassa ajatellaan eksis-
tentiaalisen tyhjiön aiheuttavan psyykkisiä sairauksia kuten masennusta tai neu-
rooseja (Frankl 2005, 89–97.) Eli voidakseen ohjata asiakasta elämään täyttä 
elämää, nauttivan ja kokevan onnellisuutta, auttajan on vedottava autettavan tah-
toon tarkoituksesta (Purjo 2012, 28). 
 
Kolmas perusolettamus ja samalla tutkimuksen viimeinen johdonmukainen 
teema on elämän tarkoitus, joka säilyy kaikissa tilanteissa. Kaikki tutkimuksessa 
nostettu aineisto ja tekijät johtavat tähän teemaan. Arvot ovat ikään kuin suunnan 
näyttäjiä. Logoterapeuttisten arvojen pohjalla on universaalit kauneuden ja hyvän 
arvot (Purjo 2012, 40–43.) Logoteoreettinen käytännönläheisempi jaottelu ar-
voille muodostaa tarpeellisen jännitteen sen välille, miten asiat ovat ja miten nii-
den tulisi olla. Tästä muodostuu käsite elämän tehtäväluonne. Tehtäväluon-
teessa arvot nostavat ainutlaatuisia tehtäviä eteemme, ja meidän valinnaksemme 
jää toteutammeko vai sivuutammeko ne  (Graber 2004, 121–123.)  
 
Tutkimustulosten teemoihin jakaminen oli mielestäni onnistunut ja johdonmukai-
nen kuvaileva matka arvojen määrittelystä elämän tarkoituksen määrittelyyn. Pu-
naisena lankana pysyi tarkoituksen käsite ja kronologisesti tekstiä seuraamalla 
muodostuu myös käsitys siitä, kuinka logoterapian mukaan elämän tarkoituksia 
pystyy havaitsemaan ja toteuttamaan. 
 
 
 
 
 
6.3 Soveltuvuus sosiaalialalle 
 



 

   
 

Logoterapiaa soveltuu mihin tahansa ihmisten kanssa tehtävään työhön. Psyki-
atrisen alkuperänsä mutta silti yleismaailmallisesti soveltuvan filosofisen orien-
taatioluonteensa vuoksi erityisen hyvin kaikkeen auttamistyöhön, etenkin sosiaa-
lialalle.  
 
Logoterapeuttisen näkökulman mukaan monet ihmisen ongelmista voivat johtaa 
juurensa tarkoituksettomuuden tunteesta. Yksi logoterapeuttisista perusajatuk-
sista on ihmisen tahto tarkoitukseen. Tähän esimerkiksi Timo Purjon mukaan tu-
lisi vedota työskennellessä masentuneiden nuorten kanssa (2012, 28–29.) Luo-
malla realistisia toivon näköaloja voi saada niin työttömän kaksikymppisen kuin 
eläkkeellä yksinäisyydestä kärsivän vanhuksen tuntemaan elämänsä merkityk-
selliseksi, arvokkaaksi ja etenkin elämisen arvoiseksi (Purjo 2012, 28). Tämä on 
mielestäni logoterapian ydintä ja sellaista näköalaa tarjoavaa työorientaatio-filo-
sofiaa, mitä muut taustateoriat eivät pysty tarjoamaan. 
 
Logoterapian perusajatus tarkoituksellisuudesta on hyvin yksinkertainen, vaikka 
terminologia voi aluksi tuntua vaikealta. Hankalaa on myös logoterapian kaiken-
kattava alun perin psykiatriaan keskittynyt aineisto, josta etenkin alkuperäisteok-
sista voi tuottaa haasteita löytää olennainen tieto sovellettavaksi sosiaalialalle.  
 
Työssä sosiaalialan monesti jopa moniongelmaisen asiakaskunnan kanssa lie-
nee hyödytöntä käyttää monimutkaista terminologiaa, mitä logoterapia sisältää 
paljon. Sen sijaan sisäistämällä logoterapian ydinajatuksia, voi löytää loputto-
masti yhtymäkohtia eri asiakaskuntien tarpeisiin. Olennaista on mielestäni juuri 
arvojen ja kolmen perusoletuksen hahmottaminen. Arvotyöskentelyssä voidaan 
asiakkaan kanssa yhdessä selvittää, mitä asiakas itse pitää tärkeänä ja arvok-
kaana, ja sitten ohjata asiakasta niitä arvoja kohti. Näin vaikka tämän työn teoriaa 
voi ottaa käytännössä askel askeleelta haltuun myös työelämässä.  
 
Kun muistetaan että arvojen toteutuminen tarkoituksina tuottaa sivutuotteena on-
nellisuutta (kuvio 1), lienee turha perustella logoterapian toimintakykyä paranta-
via vaikutuksia asiakastyöskentelyssä. Monet asiakkaat sosiaalialalla toimivat 
juuri kuten Frankl (2005, 89) kuvaa toimiessaan niin kuin muutkin tai kuten heiltä 
toivotaan. Tällainen ei johda hyvään lopputulokseen. Niinpä asiakkaita tulisi oh-
jata eksistentiaalisesta tyhjiöstä ulos, näyttämällä heille mitkä ovat heidän ar-
vonsa, mitä he pitävät tärkeänä ja ohjaamalla siihen suuntaan. Yhteiskunnalla on 



 

   
 

aina omat vaatimuksensa, mutta etenkin kun puhutaan ihmisen sisäisestä moti-
vaatiosta, niin näiden tavoitteet eivät välttämättä kohtaa ollenkaan. Tuloksena on 
juuri niitä sosiaalisia häiriöitä, joihin sosiaaliala joutuu puuttumaan ja hoitamaan.  
‘ 
Toki ennaltaehkäisyä ja logoterapeuttista työskentelyä tapahtuu ilmankin logote-
rapian teoriataustaa, mutta sosiaalialan kehittyminen tieteenalanakin kaipaisi 
juuri logoterapian tapaista näkökulmaa ja teoriaa yhtenäistämään käytännön 
työtä asiakkaille merkityksellisempään ja tarkoituksellisempaan suuntaan. 
 
6.4 Jatkotutkimus 
 
Tässä tutkimuksessa on kasattu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin logo-
terapeuttisista lähteistä tietoa siitä, mitä logoterapiassa tarkoitetaan elämän tar-
koituksella ja tarkoituksellisuudella. Jatkotutkimus voisi koskea teorian käytän-
töön soveltamista tietylle asiakaskunnalle, kuten vaikkapa tarkoituksellisuuden 
käytännön sovellutuksia lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön sosiaalialalle 
tai vaikka vanhushuoltoon. 
 
Tämän tutkimus tarjoaa kattavan informaation logoterapian tarkoituksellisuuden 
määrittelystä. Tulokulmaa toiseen tutkimukseen voisi myös hioa, ottaen huomi-
oon paremmin esimerkiksi vapauden, vastuun, ainutkertaisuuden, joita olisi voi-
nut myös käyttää hieman toisella tavalla tehdyssä aineiston analyysissä yläkäsit-
teinä. 
 
Tämän työn pohjalta olisi mahdollista tehdä vaikkapa lehtinen tarkoituksellisuu-
den määritelmistä ja mihin tarkoituksellisuuden näkökulmaa voi auttamistyössä 
käyttää. Auttamistyö on ollut työn näkökulmana ja työssä on viitattu joihinkin aut-
tamistyön käytännön sovelluksiin, kuten että nuorten masennuspotilaiden kanssa 
työskenneltäessä olisi hyvä keskittää huomiota ihmisen tahtoon tarkoituksesta ja 
näin ollen löytää realistisia toivon näköaloja, jotta asiakas voisi kokea elämänsä 
jälleen merkitykselliseksi (Purjo 2012, 28). Näitä käytännön näkökulmia voisi tut-
kia enemmänkin. 
 
Toisaalta tämä tutkimus on keskittynyt yhteen logoterapian keskeisimpiä käsit-
teitä. Toinen tutkimus voisi koskea jotain muuta keskeistä näkökulmaa logotera-
piasta kuten vapauden ja vastuun suhdetta, joka kuulostaisi mielestäni erittäin 



 

   
 

mielenkiintoiselta aiheelta. Myös ainutkertaisuus logoterapian eksistentialistien 
ihmiskäsityksen pohjalla olisi tutkimisen arvoinen teema. 
 
Muita jatkotutkimuksia voisivat olla myös haastattelu- tai kyselytutkimus joko laa-
dullisena tai määrällisenä kuinka relevantteina eri asiakasryhmät pitävät logote-
rapeuttisia lähestymistapoja. Tällainen tutkimus olisi erittäin merkityksellinen lo-
goterapeuttisen viitekehyksen leviämisen kannalta, jotta tiedettäisiin kuinka suuri 
osa mistäkin asiakasryhmästä kokisi hyötyvänsä logoterapian kaltaisesta tarkoi-
tuksen ja toivon näkökulmista, tai toisaalta logoterapiasta psykoterapian suun-
tauksena koska se on ainoa psykiatrinen viitekehys jonka tiedät avoimesti tun-
nustavan ihmisen henkisen kapasiteetin ja näin ollen suuntaa auttamistyön huo-
mion isolta osin tälle ihmisen korkeimman rakenteen tasolle. 
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