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1. Johdanto 
”Itselleni suuri ratkaisun avain on ollut se, että olen pikkuhiljaa oppinut rakastamaan itseäni, 

hyväksymään minut.” Näin kertoo itsemurhaa yrittänyt 51 -vuotias nainen Katariina Vuoren 

ja Jonna Pulkkisen kirjoittamassa kirjassa Kourallinen tabuja. Kirjassa itsemurhaa yrittäneet 

ja itsemurhaan kuolleiden läheiset kertovat tarinansa. Pelkästään jo kirjan nimi tuo esille sitä, 

miten itsemurhayritykset ovat edelleen vaiettuja aiheita yhteiskunnassamme.1 Samaan aikaan 

itsemurhaa yrittäneiden tarinoista voi lukea sanoja toivosta ja elämän eteenpäin menemisestä 

vaikeiden koettelemusten jälkeen. 

 Itsemurhia ja itsemurhayrityksiä tehdään Suomessa tilastollisesti paljon. Itsemurhat 

ovatkin merkittävä nuorten aikuisten kuolemansyy maassamme. Tilastokeskuksen mukaan 

vuonna 2016 Suomessa kuoli itsemurhaan 787 ihmistä mikä on 50 ihmistä enemmän kuin 

edeltävänä vuonna.2 Eurostatin tilastot kertovat, että Suomessa itsemurhat ovat yleisempiä 

kuin muissa Pohjoismaissa ja länsimaissa ylipäänsä.3 Itsemurhat eivät ole kuitenkaan 

pelkästään Suomessa esiintyvä ilmiö. Maailman terveysjärjestön Itsemurhien ehkäisy -

raportista käy ilmi, että itsemurhaan kuolee vuosittain yli 800 000 ihmistä – yksi ihminen joka 

40. sekunti. Itsemurha on siis maailmanlaajuisesti yksi yleisimpiä kuolemansyitä.4  

 Itsemurhayritykset ovat vielä paljon yleisempiä kuin itsemurhat ja muodostavat 

huomattavan kansanterveydellisen ongelman.5 Niitä tehdään moninkertainen määrä 

itsemurhiin verrattuna, Suomessa vuosittain arviolta tuhansia.6 Tarkempia tilastoja 

itsemurhayrityksistä on vaikea löytää ja tehtyjen itsemurhayritysten määrää hankala arvioida, 

koska kaikista yrityksistä ei raportoida terveydenhuoltoon tai muille viranomaisille.7  

 Maailman terveysjärjestö on tarttunut maailmanlaajuisesti itsemurhien ja 

itsemurhayritysten ehkäisyyn ja tutkimukseen. Järjestön raportin mukaan itsemurhien 

ehkäisyyn ja itsemurhia koskevaan tutkimukseen ei ole panostettu riittävästi, vaikka tarve on 

selkeä.8 Ajattelen, että tarvitsemme lisää tietoa ja ymmärrystä itsemurhayrityksistä myös sen 

takia että niistä on vaiettu yhteiskuntamme julkisessa keskustelussa pitkään. Kokemustietoa ja 

toipumistarinoita on epäilemättä hyvä pitää esillä itsemurhayrityksiä käsiteltäessä.9  

                                                
1 Vuori & Pulkkinen 2014, 5–6, 37. 
2 Tilastokeskus 2017. 
3 Eurostat 2017. 
4 Maailman terveysjärjestö 2014, 7, 11; Lönnqvist et al. 2011, 503. 
5 Dumon & Portzky 2013, 8; Lönnqvist et al. 2011, 503; Suokas et al. 2001, 117. 
6 Maailman terveysjärjestö 2014, 7, 9; Lönnqvist et al. 2011, 503. 
7 Suomen Mielenterveysseura 2017; Surunauha ry 2017. 
8 Maailman terveysjärjestö 2014, 7, 13. 
9 Virta 2017, 49. 
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Kiinnostukseni aihepiiriä kohtaan heräsi työskennellessäni vuosia sitten 

sairaanhoitajana psykiatrian osastoilla. Työssäni kohtasin itsemurhaa yrittäneitä ihmisiä. 

Lukiessani itsemurhaa yrittäneiden tarinoita Vuoren ja Pulkkisen kirjasta halusin perehtyä 

näihin kokemuksiin vielä lisää. Hengellisyyden merkitystä suhteessa itsemurhayrityksiin ja 

elämässä eteenpäin pääsemiseen ryhdyin pohtimaan teologian opinnot aloitettuani. 

Miksi ihmiset päätyvät yrittämään itsemurhaa? Miten he ovat päässeet elämässään 

eteenpäin itsemurhayrityksen jälkeen? Mistä he ovat kokeneet saaneensa apua? Mikä rooli 

hengellisyydellä on ollut koko prosessissa? Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä 

näihin kysymyksiin ja itsemurhaa yrittäneiden kokemuksiin. Selvitän itsemurhayrityksen 

taustalla olleita asioita ja itsemurhaa yrittäneiden elämässä eteenpäin pääsemistä. Tarkastelen 

näitä molempia aiheita myös hengellisyyden näkökulmasta. 
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2. Aiempi tutkimus ja teoreettinen tausta 

2.1 Aiemmat tutkimukset 

Itsemurhatutkimuksia on tehty pitkään. Ranskalainen sosiologi ja antropologi Émile 

Durkheim toi itsemurhatutkimuksen tieteelliseen keskusteluun. Hän julkaisi 1800-luvun 

lopussa klassikkoteoksen Le Suicide. Etude de sociologie. Teoksessa Durkheim analysoi 

mielenterveydellisiä, etnisiä, perinnöllisiä, ilmastollisia ja mallioppimiseen liittyviä tekijöitä, 

joita hän ajattelee olevan itsemurhien taustalla. Analyysinsa Durkheim tekee vertailemalla 

erilaisia ja eri maiden välisiä itsemurhatilastoja, joiden kautta hän luo teorian itsemurhasta 

yhteiskunnallisena ja yhteiskunnallisista syistä johtuvana ilmiönä. Itsemurhien suuri määrä 

heijastelee Durkheimin mukaan vakavaa häiriötilaa, josta yhteiskunnat kärsivät.10  

Durkheimin teoria on saanut osakseen arvostelua. Esimerkiksi australialainen sosiologi 

ja filosofi Katrina Jaworski on kritisoinut Durkheimia siitä, että hän ymmärtää itsemurhat 

yhteiskunnan eikä yksilön kautta.11 Yhdysvaltalainen sosiologi Jack D. Douglas puolestaan on 

kritisoinut Durkheimin tutkimuksen aineiston keruuta. Douglasin mukaan monilla 

kulttuurisilla tekijöillä, kuten uskonnolla, on ollut vaikutusta kerätyn aineiston 

luotettavuuteen. Esimerkiksi roomalaiskatolilaisuudessa itsemurha on tuomittava teko, ja sen 

takia tehtyjä itsemurhia on pyritty salaamaan.12 Saamastaan arvostelusta huolimatta 

Durkheimin yhteiskunnallinen näkökulma itsemurhiin on edelleen ajankohtainen. 

Suomessa itsemurhia on tutkittu vuosikymmeniä. Laajin tutkimus aiheesta on 

Itsemurhat Suomessa 1987 -projekti. Tutkimuksessa kerättiin tiedot kaikista vuoden 1.4.1987 

– 31.3.1988 aikana tapahtuneista itsemurhista. Tutkimus toteutettiin useasta eri näkökulmasta 

ja tutkimusperinteestä käsin ja siinä perehdyttiin myös jonkin verran itsemurhayrityksiin.13 

Projektin monitieteellinen ja -näkökulmainen lähestymistapa on luonut pohjan itsemurhien 

monipuoliselle ja kattavalle tutkimukselle Suomessa.  

Teologista tutkimusta itsemurhista on toteutettu kohtalaisesti. Helena Ojanperä-Samulin 

on tehnyt käytännöllisen teologian väitöskirjatutkimuksen itsemurhien ehkäisyn 

näkökulmasta kirkon keskusteluapua tarjoavan Palvelevan puhelimen työssä.14 Jouko Sihvo ja 

Hannu Sorri ovat perehtyneet uskonnollisuuden ja itsemurhien suhteeseen. Sihvo on tutkinut 

uskontoa ja itsemurhia sekä sosiologiselta että psykologiselta kannalta, Raamatun 

                                                
10 Durkheim 1897, 31, 67, 97, 122, 490. 
11 Jaworski 2014, 61. 
12 Douglas 1967, 206–207. 
13 Lönnqvist et al. 1993, 5, 37, 165. 
14 Ojanperä-Samulin 2017, 43. 
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itsemurhatapauksia sekä itsemurhakysymystä kristillisen etiikan näkökulmasta.15 Sorri taas on 

tutkinut kirkkososiologisessa lisensiaatintutkimuksessaan uskonnollisuuden liittymistä 

itsemurhaan. Sorrin tutkimus on osa Itsemurhat Suomessa 1987 -projektia.16 Tutkimukset 

tarjoavat omalle tutkimukselleni katsauksen Suomessa toteutettuun teologiseen 

itsemurhatutkimukseen. 

 Tutkimukseni kannalta oleellisia, varsinaisia itsemurhayrityksiä on tutkittu maailmalla 

jonkin verran ja Suomessa vähän. Tehdyt tutkimukset ovat pääasiassa lääketieteen 

näkökulmasta. Itsemurhayritysten syitä ovat tutkineet muun muassa Intiassa Shivanand 

Kattimani kollegoineen, Etelä-Koreassa Lim Meerae kollegoineen, Britanniassa John 

Bancroft kollegoineen sekä Amerikassa Julie Boergersin, Anthony Spirito ja Deidre 

Donaldsonin.17 Itsemurhaa yrittäneiden selviytymiskeinoja ovat puolestaan tutkineet 

kansainvälisesti esimerkiksi Intiassa Anju Mathew ja Subha Nanoo, Ruotsissa Charlotta 

Sunnqvist, Lil Träskman-Bendz ja Åsa Westrin, Ranskassa ja Kanadassa Bojan Mirkovic 

kollegoineen sekä Turkissa Ramazan Konkanin kollegoineen.18 Näiden tutkimuksien tuloksia 

käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.  

 Suomessa esimerkiksi Jaana Suokas, Kirsi Suominen, Erkki Isometsä, Aini Ostamo ja 

Jouko Lönnqvist ovat tutkineet itsemurhayrityksen riskitekijöitä seurantatutkimuksessaan 

Long-term risk factors for suicide mortality after attempted suicide - findings of a 14-year 

follow-up study.19 Veikko Aalberg puolestaan on perehtynyt itsemurhayrityksen motiiveihin.20 

Jouko Lönnqvist on myös yhdessä Hillevi Aron, Mauri Marttusen, Anneli Salovainion ja 

Kirsti Palosen kanssa tutkinut osana Itsemurhat Suomessa 1987 -projektia muun muassa 

itsemurhayritysten sukupuolijakaumaa, lukumääriä ikäryhmittäin, itsemurha-aikeista 

kertomista sekä itsemurhavaaran esilläoloa hoito- ja palvelujärjestelmissä.21 Tutkitut teemat 

itsemurhayrityksistä eivät suoranaisesti liity tutkimukseeni, mutta tarjoavat mielenkiintoista 

taustatietoa ilmiöstä.  

Lääketieteen tutkimuksia lukuun ottamatta Suomessa on tutkittu itsemurhayrityksiä 

lähinnä yksittäisten pro gradu -opinnäytteiden muodossa. Suvi Aarnio on tehnyt 

sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielman itsemurhaa yrittäneiden narratiivisesta 

                                                
15 Sihvo 1973, 205, 213, 217, 221. 
16 Sorri 1992, 24. 
17 Kattimani et al. 2016, 32; Meerae et al. 2014, 349–350; Boergersin, Spirito & Donaldsonin 1998, 1288; 

Bancroft et al. 1979, 354. 
18 Mirkovic et al. 2015; Mathew & Nanoo 2013; Konkan et al. 2014, 49; Sunnqvist, Träskman-Bendz & Westrin 

2013, 259. 
19 Suokas et al. 2001, 117–118. 
20 Aalberg 1985, 1720–1721. 
21 Lönnqvist et al. 1993, 37–40, 45–51, 54. 
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haastattelusta lyhytterapiassa.22 Tiina Maria Miettinen sen sijaan on tutkinut nuorten 

itsetuhoisuutta ja avun saantia itsetuhoisuuteen hoitotieteen pro gradu -tutkielmassaan.23 

Molemmissa opinnäytteissä näkyy tutkimukseni kaltainen eteenpäin pääsemisen näkökulma 

itsemurhayrityksen jälkeen. 

Lukuvuonna 2006 – 2007 Helsingin yliopistossa toteutettiin käytännöllisen teologian ja 

Surunauha ry:n yhteistyönä tutkielmaseminaari, jossa syntyi itsemurhia ja itsemurhayrityksiä 

käsitteleviä tutkielmia. Lisäksi Kalervo Nissilä on tehnyt teologisen haastattelututkimuksen 

Itsetuhoisen ihmisen käsitys omasta kuolemastaan, jossa hän on selvittänyt muun muassa 

itsemurhaa yrittäneiden henkilöiden toiminnan tavoitteita.24 Nissilän tutkimuksen tulokset 

eivät ole suoraan verrannollisia omaan tutkimukseeni, mutta tarjoavat tärkeän näkökulman 

itsemurhayritysten teologiseen tutkimukseen. 

 Tehdyt itsemurhatutkimukset ovat painottuneet tapahtuneen itsemurhan, itsemurhan 

tehneiden ja heidän läheistensä tutkimiseen. Tutkimukseni kaltaista, laadullista ja teologista 

tutkimusta itsemurhayrityksistä ja elämässä eteenpäin pääsemisestä yrityksen jälkeen ei ole 

vielä toteutettu, niin Suomessa kuin kansainvälisestikään. Tämä aukko tehdyssä 

tutkimuksessa lisää tutkimusaiheeni tarpeellisuutta.  

2.2 Itsemurhayritykset ja elämässä eteenpäin pääseminen 

Aiempien itsemurhayritysten määritelmien mukaan itsemurhayrityksellä tarkoitetaan ei-

kuolemaan johtavaa itsetuhoista käytöstä. Tällaista käytöstä ovat esimerkiksi itseaiheutettu 

myrkytys, vamma tai muu itseaiheutettu vahingoittaminen. Käytöksen tarkoituksena joko on 

tai ei ole aiheuttaa kuolema.25 Itsemurhayritykseksi on siis perinteisesti ymmärretty 

sellainenkin toiminta, jonka päämääränä ei ole ollut kuoleman toteutuminen.   

 Tässä teologisessa tutkimuksessani merkittävää ei ole itsemurhayrityksen 

lääketieteellinen tai tarkka määrittely. Olen kiinnostunut ihmisten kokemuksista ja siitä, että 

he ovat kokeneet yrittäneensä itsemurhaa.26 Itsemurhayrityksen määritteleminen ylipäänsä on 

haastavaa.27 Missä menee itsetuhoisen käytöksen ja varsinaisen itsemurhayrityksen raja? 

Näiden kahden toiminnan välinen ero ei näytä tutkimukseeni osallistuneiden ihmisten 

tarinoiden perusteella olevan useinkaan yksiselitteinen.  

                                                
22 Aarnio 2016, 95. 
23 Miettinen 2012, 22, 31. 
24 Nissilä 1995, 35–36. 
25 Maailman terveysjärjestö 2014, 12; Lönnqvist et al. 2011, 502. 
26 Laine 2015, 32. 
27 Achte et al. 1989, 15; Apo et al. 1973, 11. 
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 Kattimani ja kollegat ovat tutkineet itsemurhaa vatsakipujen takia yrittäneitä ja 

vertailuryhmässä muista syistä yrittäneitä.28 Meerae kollegoineen on puolestaan tutkinut 

itsemurhaa yrittäneitä, jotka ovat olleet hoidossa päivystysosastolla.29 Bancroft ja kollegat 

ovat tutkineet lääkeyliannostuksen avulla itsemurhaa yrittäneitä, Boergers kollegoineen 

puolestaan itsemurhaa yrittäneitä 12–17 -vuotiaita nuoria.30 Näiden tutkimuksien tuloksia 

vertailen oman tutkimukseni tuloksiin itsemurhayritysten taustalla olleista tekijöistä. 

 Kattimanin ja Meeraen tutkimuksissa on kuvattu varsin erilaisia itsemurhayritysten 

syitä kuin Bancroftin ja Boergersin tutkimuksissa. Tutkimustulosten keskinäinen vertailu on 

siis hankalaa. Kaikkien neljän tutkimuksen tuloksista löytyy kuitenkin selkeä yhteys 

ihmissuhteiden ja itsemurhayrityksen välillä. Jonkinlaiset psyykkiset tekijät näyttävät myös 

ilmenevän kaikissa tutkimuksissa.   

Kattimani ja Meerae kollegoineen ovat käyttäneet tutkimuksissaan keskenään 

samankaltaisia itsemurhayrityksen syiden luokitteluja. Tutkimuksien tuloksissa on myös 

huomattavaa samankaltaisuutta ja joitakin eroja. Tutkimuksien mukaan yleisin syy 

itsemurhayritykselle ovat ihmissuhdeongelmat. Molemmissa tutkimuksissa esiintyvät osin 

vaihtelevassa järjestyksessä taloudelliset vaikeudet, opiskeluelämän vaikeudet, psyykkiset 

oireet sekä muut syyt. Kattimanin tutkimuksen syissä ei nouse esille Meeraen tutkimuksen 

fyysinen sairaus, yksinäisyys eivätkä ammatilliset ongelmat.31  

Boergers ja Bancroft ovat käyttäneet tutkimuksissaan niin ikään keskenään 

samankaltaisia itsemurhayritysten syiden luokitteluja. Tutkimuksissa ilmeni huomattavia 

yhtäläisyyksiä ja vain pieniä eroja. Molempien tutkimuksien tuloksissa kolme yleisintä syytä 

itsemurhayritykselle olivat samoja. Suurin syy oli halu tai pyrkimys kuolla. Toiseksi 

yleisimmäksi syyksi osoittautui pyrkimys saada helpotusta kauheaan mielentilaan. 

Kolmanneksi yleisimpänä syynä ilmeni pyrkimys paeta hetkeksi mahdotonta tilannetta.32  

 Käsitellessäni tässä tutkimuksessa elämässä eteenpäin pääsemistä, tarkoitan sillä 

karkeasti määriteltynä sitä, että itsemurhaa yrittänyt kokee elämänsä menneen eteenpäin, 

muuttuneen paremmaksi siitä mitä se oli itsemurhayrityksen aikana. Itsemurhayrityksen 

tavoin en pyri elämässä eteenpäin pääsemisenkään kanssa täsmälliseen määrittelyyn, vaan 

                                                
28 Kattimani et al. 2016, 32–33. 
29 Meerae et al. 2014, 349. 
30 Boergersin, Spirito & Donaldsonin 1998, 1288–1289; Bancroft et al. 1979, 354. 
31 Kattimani et al. 2016, 32–33; Meerae et al. 2014, 350–352. 
32 Boergersin, Spirito & Donaldsonin 1998, 1288–1289; Bancroft et al. 1979, 354, 358. 
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olen kiinnostunut ihmisten kokemuksista ja siitä, että he ovat kokeneet päässeensä elämässään 

eteenpäin.33  

 Perinteisesti itsemurhayrityksen jälkeen elämässä eteenpäin pääsemisestä käytettäisiin 

termiä selviytyminen, joka määritellään yritykseksi vähentää negatiivisten elämänkokemusten 

aiheuttamaa fyysistä ja psyykkistä kipua.34 En tarkoituksella halua käyttää termiä 

selviytyminen, koska se herättää itsessäni mielikuvan, jossa tapahtunut itsemurhayritys on 

ehdottomasti koettu ja jo eletty. Ajattelen, että itsemurhayrityksestä ei selviydytä vaan 

tapahtuneen kanssa opitaan elämään. Elämässä eteenpäin pääseminen ei ole kuitenkaan 

tieteessä ja tutkimuksessa tyypillinen ilmaisu, joten käsittelen tutkimukseni vertailupohjana 

selviytymisestä tehtyjä tutkimuksia ja teorioita. 

 Yksi Helsingin yliopiston ja Surunauha ry:n yhteistyönä toteuttamassa 

tutkielmaseminaarissa syntyneistä pro gradu -tutkielmista on Henna Ristlakkin tekemä 

Kuoleman nälkä - Haastattelututkimus syömishäiriöisten itsetuhoisuudesta ja 

selviytymiskeinoista. Ristlakkin kolmestatoista haastateltavasta kolme oli yrittänyt 

itsemurhaa.35 Ristlakkin tutkimuksen lisäksi käytän Mathewin ja Nanoon, Sunnqvistin, 

Träskman-Bendzin ja Westrinin, Mirkovicin ja kollegoiden sekä Konkanin ja kollegoiden 

tutkimuksia vertailupohjana oman tutkimukseni tuloksille itsemurhaa yrittäneiden elämässä 

eteenpäin pääsemisestä. 

Tutkijat ovat Ristlakkia lukuun ottamatta jakaneet itsemurhaa yrittäneiden 

selviytymiskeinot toimiviin ja toimimattomiin. He tosin ovat sanoittaneet näitä 

selviytymiskeinoja eri termein. Esimerkiksi Sunnqvist, Träskman-Bendz ja Westrin 

käsittelevät joustavia ja joustamattomia selviytymiskeinoja kun taas Mirkovic kollegoineen 

kirjoittaa tuottavista ja tuottamattomista selviytymiskeinoista.36 Käsitteellisistä eroista 

huolimatta tutkimuksista nousee esille samankaltaisia selviytymiskeinoja.  

Positiivisuus tai positiivinen toiminta osoittautui toimivaksi selviytymiskeinoksi 

neljässä tutkimuksessa, lisäksi Ristlakki kuvaa tutkimuksensa kaikkia selviytymiskeinoja 

positiivisiksi. Sosiaaliset suhteet tai sosiaalisen tuen etsintä tulevat esille kolmessa 

tutkimuksessa. Tutkimuksissa ilmenee myös toimivia selviytymiskeinoja, jotka mainitaan 

kahdessa eri tutkimuksessa. Tällaisia ovat ongelman ratkaisu, harrastukset ja suunnittelu.37 

Kaikkia toimivia selviytymiskeinoja yhdistää mielestäni valmius muutokseen. Tiettyjä 

                                                
33 Laine 2015, 32. 
34 Snyder et al. 1987, 8. 
35 Ristlakki 2008, 57. 
36 Mirkovic et al. 2015; Sunnqvist, Träskman-Bendz & Westrin 2013, 259. 
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yhteisiä, toimimattomia selviytymiskeinoja ei varsinaisesti nouse tutkimuksista esille. 

Mainittuja toimimattomia selviytymiskeinoja kuitenkin yhdistää jonkinlainen negatiivisuus ja 

passiivisuus.  

Ristlakkin tutkimuksen tuloksissa oli merkittävää se, että haastatellut olivat pystyneet 

positiivisilla selviytymiskeinoilla estämään itsetuhoista toimintaansa. Ristlakki on jakanut 

positiiviset selviytymiskeinot seitsemään kategoriaan, jotka ovat: sosiaaliset suhteet, 

harrastukset, omat psyykkiset resurssit, ulkopuolinen apu, uskonnollisuus, rutiinit ja rituaalit 

sekä elämänmuutokset. Erityisesti sosiaaliset suhteet, ulkopuolinen apu ja harrastustoiminta 

osoittautuivat tärkeiksi voimavarojen lähteiksi.38 

 Mathewin ja Nanoon tutkimuksessa ilmeni sekä suojaavia että itsemurhalle altistavia 

selviytymiskeinoja. Suojaavia olivat itsensä kontrolloiminen, sosiaalisen tuen etsintä, vastuun 

hyväksyminen, suunnitelmallinen ongelman ratkaisu sekä positiivinen arviointi. Altistavia 

puolestaan olivat vastustaminen, etäännyttäminen ja pakenemis-välttäminen.39 

 Vastustaminen tarkoitti tutkimuksessa aggressiivista pyrkimystä muuttaa tilannetta 

sekä vihamielisyyttä ja riskien ottamista. Etäännyttäminen piti sisällään sekä altistavia eli 

negatiivisia että positiivisia vaikutuksia. Negatiiviseksi kuvattiin pyrkimys irrottaa itsensä 

ongelmasta olemalla tekemättä mitään sen eteen. Näin itsemurhaa yrittäneet välttivät 

vaikeuksiensa aktiivisen huomioimisen. Positiivisena puolestaan nähtiin pyrkimys katsella 

vaikeuksia valoisammasta näkökulmasta. Pakenemis-välttäminen käsitettiin toiveikkaana 

ajatteluna ja käyttäytymisessä ilmenevinä pyrkimyksinä joko paeta tai välttää.40 

Sunnqvistin, Träskman-Bendzin ja Westrinin tutkimus osoittaa, että äskettäin 

itsemurhaa yrittäneet käyttävät joustamattomampia selviytymiskeinoja kuin henkilöt, joiden 

itsemurhayrityksestä on kulunut pitkä aika ja henkilöt, jotka eivät ole koskaan yrittäneet 

itsemurhaa. Vuosien kuluessa itsemurhaa yrittäneet kehittävät selviytymiskykyään niin, että 

he ratkaisevat ongelmia joustavammin kuin aikaisemmin.41 

Joustamattomammat selviytymiskeinot tarkoittivat esimerkiksi kieltämistä. Äskettäin 

itsemurhaa yrittäneet kieltäytyivät usein hyväksymästä ongelmaa tai käyttäytyivät kuin 

ongelmaa ei olisi. He halusivat luovuttaa ja tehdä jotain sellaista, mikä veisi ajatukset pois 

ongelmasta. Henkilöt, joiden yrityksestä on kulunut pitkä aika ja henkilöt, jotka eivät ole 

yrittäneet itsemurhaa käyttivät joustavia selviytymiskeinoja. Tällaisia olivat suunnittelu, 

                                                                                                                                                   
37 Mirkovic et al. 2015; Konkan et al. 2014, 49; Mathew & Nanoo 2013; Sunnqvist, Träskman-Bendz & Westrin 

2013, 261–262; Ristlakki 2008, 71–82. 
38 Ristlakki 2008, 71–82. 
39 Mathew & Nanoo 2013. 
40 Mathew & Nanoo 2013. 
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vaihtoehtoisten toimintojen nujertaminen, positiivinen uudelleen tulkinta ja kasvu, 

hyväksyminen sekä sosiaalisen tuen etsintä.42  

Mirkovic ja Konkan kollegoineen ovat saaneet tutkimuksissaan samankaltaisia tuloksia: 

itsemurhaa yrittäneillä on vähemmän tuottavia tai toiminnallisia selviytymiskeinoja verrattuna 

ihmisiin, jotka eivät ole yrittäneet itsemurhaa. Mirkovicin ja kollegoiden tutkimuksessa 

tuottavia selviytymiskeinoja olivat keskittyminen positiiviseen, kova työskentely oman 

päämäärän eteen, keskittyminen ongelman ratkaisuun sekä rentouttavien harrastusten 

etsiminen. Tuottamattomiksi selviytymiskeinoiksi osoittautuivat itsesyytökset ja takertuminen 

henkiseen paineeseen. Tuottavat selviytymiskeinot suojasivat itsemurhayritykseltä.43  

Konkanin ja kollegoiden tutkimuksen mukaan itsemurhaa yrittäneet käyttävät 

selviytymiskeinoinaan enemmän maltillista selviytymistä, hyväksymistä, tunteisiin 

keskittymistä, kognitiivista eli tiedollista irrottautumista, huumausaineiden käyttöä sekä ei-

toiminnallista selviytymistä. Henkilöt, jotka eivät ole yrittäneet itsemurhaa keskittyvät 

puolestaan enemmän aktiiviseen selviytymiseen, suunnitteluun sekä positiiviseen uudelleen 

tulkintaan ja kasvuun.44  

2.3 Selviytymisteoriat 

Tutkiessani elämässä eteenpäin pääsemistä itsemurhayrityksen jälkeen hyödynnän pääasiassa 

kahta selviytymisteoriaa: yhdysvaltalaisten psykologien Richard Lazaruksen ja Susan 

Folkmanin teoriaa psyykkisen stressin hallinnasta sekä niin ikään yhdysvaltalaisen psykologin 

Kenneth Pargamentin teoriaa uskonnon merkityksestä selviytymisessä. Vertailen teorioiden 

käsityksiä selviytymisestä ja selviytymiskeinoista tutkimukseeni osallistuneiden käsityksiin ja 

käyttämiin keinoihin elämässä eteenpäin pääsemiseksi.45 

 Lazarus ja Folkman ajattelevat, että selviytyminen on jatkuvasti muuttuvia tiedollisia 

ja toiminnallisia yrityksiä hallita stressiä. Käsityksessä korostuu selviytymisen 

prosessimainen luonne, jota määrittelevät kolme piirrettä. Ensimmäinen piirre keskittyy 

siihen, mitä ihminen todella ajattelee ja tekee. Ei esimerkiksi siihen, mitä pitäisi ajatella tai 

tehdä. Toiseksi se mitä ihminen todella ajattelee ja tekee, tapahtuu tietyssä asiayhteydessä. 

Kolmanneksi selviytymisprosessi tarkoittaa muutosta selviytymisessä. Ihminen muuttaa ja 

muokkaa selviytymiskeinojaan tilannekohtaisesti. Lazaruksen ja Folkmanin käsitys 

                                                                                                                                                   
41 Sunnqvist, Träskman-Bendz & Westrin 2013, 259, 262. 
42 Sunnqvist, Träskman-Bendz & Westrin 2013, 261–262. 
43 Mirkovic et al. 2015; Konkan et al. 2014, 49. 
44 Konkan et al. 2014 47–49.  
45 Moilanen & Räihä 2015, 68; Pargament 1997, 90, 141; Lazarus & Folkman 1984, 139. 
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selviytymisestä pitää sisällään sen, että selviytyäkseen ihmisen on ponnisteltava. Ihmisen 

automaattinen joustava ja mukautuva käytös, joka ei vaadi ponnisteluja, on eri asia.46 

 Lazarus ja Folkman jakavat selviytymisen ongelmakeskeiseen selviytymiseen ja 

tunnekeskeiseen selviytymiseen. Ongelmakeskeinen selviytyminen tarkoittaa selviytymistä, 

joka tapahtuu ongelman hallitsemisella ja korjaamisella. Tunnekeskeinen selviytyminen 

puolestaan on selviytymistä, jossa ihminen vastaa ongelmaan tunteidensa säätelyllä. 

Ongelma- ja tunnekeskeinen selviytyminen vaikuttavat toisiinsa niin hyvässä kuin pahassa. 

Ne voivat sekä helpottaa että haitata toisiaan.47  

 Ongelmakeskeiset selviytymiskeinot ovat samankaltaisia keinoja, mitä ihmiset 

käyttävät ratkaistessaan ongelmia. Niitä ovat esimerkiksi ongelman määrittely, 

vaihtoehtoisten ratkaisujen luominen, vaihtoehtojen punnitseminen pohtimalla niiden hyötyjä 

ja haittoja sekä valitseminen edellisistä vaihtoehdoista ja niiden mukaan toimiminen. 

Ongelmakeskeiset selviytymiskeinot suuntaavat joko ympäristöön tai itseen. Ihmiset käyttävät 

ongelmakeskeisiä selviytymiskeinoja silloin kun ajattelevat, että ongelmaan on vielä 

mahdollista vaikuttaa.48  

 Tunnekeskeisiä selviytymiskeinoja on Lazaruksen ja Folkmanin mukaan laaja kirjo. 

Keskeisiä ovat tiedolliset prosessit, jotka tähtäävät tunteellisen kärsimyksen vähentämiseen ja 

sisältävät strategioita, kuten välttäminen, minimointi, etäännyttäminen, valikoiva huomiointi, 

myönteinen vertailu sekä kielteisten tapahtumien positiivisen arvon näkeminen. Tällaiset 

strategiat ovat puolustusmekanismeja, joita ihmiset käyttävät kaikenlaisissa stressaavissa 

tilanteissa. Pienempi joukko tunteellisia selviytymiskeinoja perustuu tunteellisen kärsimyksen 

lisäämiseen. Joillakin ihmisillä on tarve kokea olonsa erittäin huonoksi, ennen kuin he 

pystyvät kokemaan olonsa paremmaksi. Ihmiset käyttävät tunnekeskeisiä selviytymiskeinoja 

silloin kun he uskovat, etteivät pysty vaikuttamaan enää ongelmaan itseensä.49 

 Lazarus ja Folkman ajattelevat, että ihmisen selviytymiseen vaikuttavat myös hänen 

omat voimavaransa. Niitä ovat terveys ja energia, myönteiset uskomukset, 

ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot, sosiaalinen tuki sekä materiaaliset varat. 

Voimavarat terveydestä ja energiasta sosiaalisiin taitoihin ovat ihmisellä itsellään. Sosiaalinen 

tuki ja materiaaliset varat sen sijaan ovat riippuvaisia ihmisen ympäristöstä ja ihminen voi 

joutua etsimään niitä.50  

                                                
46 Lazarus & Folkman 1984, 139, 140–142. 
47 Lazarus & Folkman 1984, 153, 179. 
48 Lazarus & Folkman 1984, 150, 152, 162–163. 
49 Lazarus & Folkman 1984, 150. 
50 Lazarus & Folkman 1984, 158–164, 179. 
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 Terveys ja energia vaikuttavat selviytymiseen siten että ihminen, joka on sairas tai 

väsynyt jaksaa käyttää vähemmän energiaa selviytymiseen kuin terve ja energinen ihminen. 

Ihminen, joka tarkastelee itseään myönteisesti, omaa selviytymisen kannalta tärkeän 

voimavaran. Myönteiset uskomukset synnyttävät toivoa ja ruokkivat samalla selviytymistä. 

Uskomukset voivat olla myönteisten lisäksi myös selviytymistä heikentäviä. Tällä tavoin voi 

toimia esimerkiksi usko rankaisevaan Jumalaan.51  

 Ongelmanratkaisutaidot linkittyvät selviytymiseen siten että ne pitävät sisällään kyvyn 

etsiä tietoa, analysoida tilanteita ongelman tunnistamiseksi ja vaihtoehtoisten toimintatapojen 

luomiseksi, arvioida vaihtoehtoisia toimintatapoja, arvioida vaihtoehtoja kunnioittaen 

toivottuja lopputuloksia sekä valikoida työvälineitä sopivan suunnitelman toteuttamiseen. 

Selviytymistä edesauttaa myös kyky kommunikoida ja käyttäytyä toisia ihmisiä kohtaan 

tavalla, joka on soveliasta ja vaikuttavaa. Sosiaalisilla taidoilla on kokonaisvaltainen rooli 

ihmisen sopeutumisessa erilaisiin tilanteisiin.52 

 Sosiaalinen tuki osana selviytymistä tarkoittaa sitä että henkilöllä on ihmisiä, joilta 

hän voi vastaanottaa tunnepitoista, tiedollista ja aineellista tukea. Materiaaliset varat 

puolestaan koostuvat rahasta, tavaroista ja palveluista, joita rahalla voi ostaa. Näitä itsestään 

selviä voimavaroja on harvoin mainittu selviytymiseen liittyneessä keskustelussa. Kuitenkin 

ihmiset, joilla on rahaa ja varsinkin ne, joilla on kykyä käyttää rahoja järkevästi, selviävät 

usein paljon paremmin kuin ihmiset, joilla ei ole rahaa.53  

 Lazarus ja Folkman nostavat esille ihmisen iän ja elämän osana selviytymisessä 

tapahtuvaa muutosta. Esimerkiksi lapsen selviytymiskeinot muuttuvat oleellisesti, kun hän 

alkaa ymmärtää monimutkaisia ongelma- ja tunnekeskeisiä selviytymisen muotoja. 

Selviytymisen muuttuminen nuoresta aikuisuudesta ikääntymiseen on kiistelty käsitys. 

Samoin se, muuttuvatko stressin aiheuttajat iän myötä.54 Lazaruksen ja Folkmanin teoria ei 

ole säästynyt arvostelulta. Muun muassa yhdysvaltalainen sosiologi Aaron Antonovsky on 

kritisoinut teoriaa ristiriitaiseksi ja epäselkeäksi.55 

 Pargamentin mukaan selviytyminen ja uskonto tarkoittavat molemmat merkityksen 

etsimistä. Selviytymisessä merkityksen etsiminen ei välttämättä ole hengellistä, mutta 

uskonnossa merkitystä etsitään tavoilla, jotka liittyvät pyhään. Pargament tarkentaa 

                                                
51 Lazarus & Folkman 1984, 159–160. 
52 Lazarus & Folkman 1984, 162–163. 
53 Lazarus & Folkman 1984, 164. 
54 Lazarus & Folkman 1984, 171–172, 179. 
55 Antonovsky 1988, 30; Antonovsky 1985, 73. 
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selviytymisen tapahtuvan stressitilanteessa ja olevan aikaa vaativa prosessi. Merkityksen 

etsiminen elämässä on hänen mielestään luontaista kaikille ihmisille.56   

 Pargament ajattelee, että ihmiset valitsevat tapansa selviytyä heille saatavilla olevista 

vaihtoehdoista ja pyrkivät maksimoimaan merkityksen. Uskonnolla ei välttämättä ole 

ihmisten elämässä suurta roolia, mutta sen merkitys korostuu usein vaikeissa ja kriittisissä 

tilanteissa. Pargamentin mukaan uskonto auttaa ihmisiä selviytymään, koska se on saatavilla 

heille ja koska uskonto tarjoaa houkuttelevamman tien merkitykseen kuin ei-uskonnolliset 

vaihtoehdot. Uskonnosta muodostuu erityisen houkutteleva vaihtoehto tilanteissa, joissa 

ihmisen oma rajallisuus ja voimavarat ovat korostuneet.57  

 Pargament jakaa uskonnolliset selviytymiskeinot hyödyllisiin, haitallisiin ja sekä 

hyötyä että haittaa sisältäviin. Hyödyllisiä uskonnollisia selviytymiskeinoja ovat hengellinen 

tuki, yhteistyössä tapahtuva uskonnollinen selviytyminen, seurakunnallinen tuki ja 

hyväntahtoinen uskonnollinen tulkinta. Hengellinen tuki tarkoittaa esimerkiksi yksilön 

luottamusta siihen, että Jumala ei anna mitään ikävää tapahtua itselle, Jumalan rakkauden ja 

huolenpidon etsimistä sekä ajatusta siitä, että Jumala näyttää, miten menetellä tilanteessa. 

Yhteistyössä tapahtuvan uskonnollisen selviytymisen Pargament määrittelee yksilön ja 

jumalallisen yhteiseksi työskentelyksi ongelman ratkaisemiseksi. Seurakunnallinen tuki 

viittaa yksilön seurakunnan papistolta, johdolta tai seurakuntalaisilta saamaan tukeen. 

Hyväntahtoinen uskonnollinen tulkinta puolestaan on esimerkiksi sitä, että ihminen ajattelee 

vastoinkäymisten tapahtuvan Jumalan tahdosta tai rakkaudesta.58  

 Haitallisia selviytymiskeinoja ovat Pargamentin mielestä tyytymättömyys 

seurakuntaan ja Jumalaan sekä negatiivinen uskonnollinen tulkinta. Tyytymättömyys 

seurakuntaan on Pargamentin mukaan sitä, että ihmiset kokevat seurakunnan jäsenten tai 

papiston pettäneen tai hylänneen heidät silloin kun he olisivat eniten tarvinneet apua. 

Tyytymättömyys Jumalaan tarkoittaa samanlaista hylkäämisen kokemusta Jumalan taholta. 

Negatiivinen uskonnollinen tulkinta viittaa siihen, että ihminen tulkitsee vastoinkäymiset 

Jumalan rangaistukseksi.59 

 Kaikki uskonnolliset selviytymiskeinot eivät ole joko hyviä tai huonoja. Pargament 

näkee selviytymiskeinoja, joista seuraa joissakin tapauksissa positiivisia tuloksia ja toisissa 

negatiivisia. Sekä hyötyä että haittaa sisältäviä keinoja ovat ensiksi uskonnolliset rituaalit 

                                                
56 Pargament 1997, 32, 90. 
57 Pargament 1997, 161–162, 197. 
58 Pargament 1997, 288–290, 292, 312. 
59 Pargament 1997, 290–291. 
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vastauksena kriisiin, toiseksi itseohjautuvuus, siirtäminen ja anova uskonnollinen 

selviytyminen sekä kolmanneksi uskonnollinen kääntyminen ja uskonnollinen vaihtaminen.60  

 Pargament tarkoittaa uskonnollisilla rituaaleilla vastauksena kriisiin osallistumista 

uskonnollisiin toimintoihin, kuten pyhiinvaellukselle lähtemistä kriisin jälkeen. 

Itseohjautuvan selviytymisen Pargament ajattelee olevan usein osa taitavaa elämisen tapaa. 

Joissain tapauksissa itseohjautuvuus yhdistyy hänen mielestään heikompiin lopputuloksiin. 

Silloin kun ihminen voi kontrolloida omaa elämäänsä enää vähänlaisesti, luovuttaminen voi 

tuntua sopivimmalta vaihtoehdolta. Pargament avaa siirtävää uskonnollista selviytymistä 

tilanteella, jossa ihminen siirtää vastuun ongelman ratkaisusta Jumalalle. Anovalla 

uskonnollisella selviytymisellä hän tarkoittaa esimerkiksi ihmeen anomista Jumalalta.61 

 Uskonnollinen kääntyminen voi johtaa Pargamentin mukaan muun muassa siihen, että 

yksilö löytää uusia totuuksia, uuden vakuuttuneisuuden tason, hengellisen oivalluksen, 

syvempiä motiiveja ja elämän korkeammalla tasolla. Toisaalta taas jotkut kokevat 

uskonnollisen kääntymisen kuin huumeriippuvuutena tai aivopesuna. Uskonnollisella 

vaihtamisella Pargament tarkoittaa siirtymistä yhdestä uskonnollisesta ryhmästä toiseen. 

Pargamentin mukaan ihmiset eivät käytä selviytymiskeinoja yksinään ja toisistaan erillään, 

vaan erilaisina yhdistelminä.62  

 Lazaruksen ja Folkmanin teorian tavoin myös Pargamentia on kritisoitu. Esimerkiksi 

ruotsalainen sosiologi Ahmadi Fereshteh on arvostellut Pargamentin teoriaa kahdesta syystä. 

Ensimmäinen on se, että on olemassa tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että jotkut ihmiset 

eivät hyödynnä uskonnollisia selviytymiskeinoja, vaikka uskonnolla olisi merkittävä rooli 

heidän elämässään. Samoin tutkimusten mukaan osa ihmisistä, jotka eivät ole olleet 

uskonnollisia, eivät muuta käsitystään uskontoa kohtaan kokiessaan stressaavia 

elämäntilanteita. Toinen Fereshtehin esille tuoma kritiikki koskee sitä, että Pargamentin teoria 

ei ota vakavasti kulttuurin roolia selviytymisessä.63  

 Pargament on vastannut arvosteluun selittämällä, että hänen teoriansa perustuu 

pääasiassa Yhdysvalloissa tehtyihin tutkimuksiin. Yhdysvaltalaisessa kulttuurissa uskonnon 

tarjoamat voimavarat ovat Pargamentin mukaan ihmisille helpommin saatavissa kuin 

sekulaarit eli maalliset voimavarat. Tämä asetelma puolestaan vahvistaa uskonnon merkitystä 

selviytymisessä.64 Fereshteh kritisoikin Pargamentia juuri hänen teoriansa 

                                                
60 Pargament 1997, 292–298. 
61 Pargament 1997, 294–295. 
62 Pargament 1997, 295, 298. 
63 Fereshteh 2006, 29–30. 
64 Pargament 1997, 301. 
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kontekstuaalisuudesta yhdysvaltalaiseen kulttuuriin.65 Pargamentin teorian saamasta 

kritiikistä huolimatta käytän teoriaa tutkimukseni teoreettisena taustana ja tarkastelen, miten 

hyvin se on sovellettavissa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa eläneiden ihmisten 

kokemuksiin. 

 Valitsin Lazaruksen ja Folkmanin selviytymisteorian osaksi tutkimukseni 

teoriataustaa, koska sen prosessinomainen ja muutosta sisältävä käsitys selviytymisestä 

lähentelee omaa käsitystäni elämässä eteenpäin pääsemisestä. Ajattelen, että tapahtuneiden 

asioiden kanssa opitaan elämään. Oppiminen on puolestaan prosessi, joka pitää sisällään 

muutosta.66 Olemassa olevista selviytymisteorioista Lazaruksen ja Folkmanin teoria on siis 

parhaiten verrannollinen sen kanssa, mitä tutkimuksessani tutkin. Teoria on myös 

arvostelustaan huolimatta tieteellisessä tutkimuksessa paljon käytetty ja tunnustusta saanut 

klassikko.67 

 Samankaltainen klassikko on valitsemani Pargamentin teoria uskonnon merkityksestä 

selviytymisessä. Pargamentin määritelmä selviytymisestä stressitilanteessa tapahtuvana 

prosessina on kuin jatkumoa Lazaruksen ja Folkmanin ajattelulle. Pargamentin käsitys 

uskonnon mahdollisuuksista, etenkin hyödyistä ja haitoista, osana selviytymistä vaikuttaa 

toimivalta vertailupohjalta tutkimalleni uskonnon merkitykselle elämässä eteenpäin 

pääsemisessä. Yhdessä Lazaruksen ja Folkamin sekä Pargamentin teoriat muodostavat 

yhteensopivan ja eheän teoreettisen taustan tutkimukselleni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Fereshteh 2006, 30. 
66 Säljö 2001, 14, 22, 26.  
67 Fereshteh 2006, 21. 
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3. Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen itsemurhayritykseen johtaneita asioita ja elämässä eteenpäin 

pääsemistä itsemurhayrityksen jälkeen. Lähestyn tätä tutkimustehtävää kahden 

tutkimuskysymyksen avulla: 

1) Miksi ihmiset ovat päätyneet yrittämään itsemurhaa? 

2) Miten itsemurhaa yrittäneet ovat päässeet elämässään eteenpäin? 

Näitä molempia tutkimuskysymyksiä tarkastelen myös hengellisyyden näkökulmasta. 

Tarkasteluni keskiössä ovat ihmisten kokemukset ja heidän erilaisille asioille antamansa 

merkitykset.68 

3.2 Tutkimusaineisto 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja ymmärtäminen. 

Tästä syystä laadullinen tutkimusperinne soveltuu hyvin itsemurhayritysten ja elämässä 

eteenpäin pääsemisen selvittämiseen. Molemmat kokemukset ovat monien ihmisten kohdalla 

todellista elämää. Laadullinen tutkimus näkee tutkimansa todellisuuden moninaisena. Tutkin 

tutkimusaihettani tutkimukseni laajuuden puitteissa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja 

monipuolisesti.69  

 Laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmisiä tiedon keruun lähteinä.70 

Tutkimuksessani keräsin tietoa itsemurhaa yrittäneiltä henkilöiltä. Laadullisessa 

tutkimuksessa oleellista on myös aineiston mahdollisimman tarkka rajaus.71 Rajasin 

tutkimukseni aikuisiin ihmisiin, joiden itsemurhayrityksestä on kulunut vähintään puoli 

vuotta.72 Itsemurhaprosessissa on kyse kasautuvista ja suhteellisen pitkäaikaisista 

elämänongelmista.73 Elämässä eteenpäin pääsemiseen tarvitaan aikaa, joten tapahtunut 

itsemurhayritys ei saanut olla liian tuore.  

 Etsin tutkimukseeni osallistuneet tammi- ja helmikuun aikana 2018. Etsinnässäni 

hyödynsin kahta menetelmää: lumipallo-otantaa ja ilmoituksien74 jakamista tutkimuksestani. 

Lumipallo-otanta tarkoittaa sitä, että tutkijalla on aluksi avainhenkilöitä, jotka johdattavat 

                                                
68 Kiviniemi 2015, 80; Laine 2015, 31. 
69 Alasuutari 2014, 84–85; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 161, 164. 
70 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2010, 164, 206; Eskola & Suoranta 1999, 86. 
71 Tuomi & Sarajärvi 2009, 156; Eskola & Suoranta 1999, 65. 
72 Maailman terveysjärjestö 2014, 26. 
73 Lönnqvist et al. 2011, 505, 507. 
74 Liite 1. 
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osallistujat tutkijan luokse.75 Käytännössä kyselin laajasti tuntemiltani ihmisiltä, tietäisivätkö 

he tutkimukseeni sopivia henkilöitä. Tekemäni ilmoituksen julkaisin blogissani, Facebook-

profiilissani, suomi24-keskustelupalstalla sekä Kirkko ja kaupunki -lehden mielipidepalstalla. 

Suurin osa osallistuneista löysi tutkimukseni lehdessä olleen ilmoituksen kautta. 

 Tutkimukseni aineistonkeruumenetelminä käytin haastattelua ja kirjeitä. Osallistuneet 

saivat itse valita, halusivatko he tulla haastatteluun vai kirjoittaa minulle kirjeen 

kokemuksistaan. Tutkimukseni arkaluonteisuuden ja henkilökohtaisuuden takia koin hyvänä, 

että osallistuneilla oli mahdollisuus valita itselleen luonteva tapa kertoa tarinansa. Osalle 

ihmisistä on helpompaa ilmaista itseään suullisesti ja toisille taas kirjallisesti.76 

 Haastattelu on aikaa vievä aineistonkeruumuoto ja haastattelutilanteella saattoi olla 

vaikutusta haastateltavieni kertomaan, mutta haastattelulla on myös vahvuutensa.77 Käytin 

haastattelua tutkimukseni aineistonkeruumenetelmänä, koska sen kautta itsemurhaa 

yrittäneiden ääni ja näkökulmat pääsevät esille. Haastattelu mahdollisti minulle suoran 

vuorovaikutuksen itsemurhaa yrittäneiden kanssa. Halusin tietää mitä he ajattelevat ja miksi 

he ovat toimineet niin kuin ovat toimineet. Haastattelu oli joustava aineistonkeruumuoto ja 

pystyin tarvittaessa suuntaamaan keskustelun kulkua ja sisältöä. Haastattelu soveltui myös 

hyvin tällaisten vähän kartoitettujen ja arkojen aiheiden tutkimiseen, joita itsemurhayritykset 

ovat.78  

Haastattelujen pohjana käytin teemahaastattelurunkoa79. Se koostui etukäteen 

valitsemistani teemoista ja niihin liittyvistä tarkentavista kysymyksistä. Teemoiksi valitsin 

aiheita, jotka nousivat aiemmista tutkimuksista ja jotka auttoivat vastaamaan 

tutkimuskysymyksiini. Haastateltavani eivät nähneet runkoa enkä sitä haastattelutilanteissa 

juurikaan katsonut. Minulla oli mielessäni tarkka kuva rungosta ja asioista, joista halusin 

haastattelutilanteissa kysyä.80 

Jokainen haastattelu eteni luontevasti ja annoin haastateltavieni kertoa melko vapaasti 

asioista, joista he halusivat kertoa. Tilanteet muistuttivat enemmän keskustelua kuin 

varsinaista haastattelua. Esitin tarkentavia kysymyksiä ja huolehdin siitä, että jokaisessa 

haastattelussa tuli käytyä tutkimuskysymyksiini vastaamisen kannalta tärkeitä asioita. 

                                                
75 Tuomi & Sarajärvi 2009, 86; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006. 
76 Tuomi & Sarajärvi 2009, 84. 
77 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2010, 164, 206; Tuomi & Sarajärvi 2009, 74; Eskola & Suoranta 1999, 86. 
78 Eskola & Vastamäki 2015, 27–28; Alasuutari 2014, 152; Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2010, 205–206; 

Hirsjärvi & Hurme 2009, 34, 41; Tuomi & Sarajärvi 2009, 72. 
79 Liite 2. 
80 Eskola & Vastamäki 2015, 29, 35; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 208; Hirsjärvi & Hurme 2009, 47–48, 

67; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; Eskola & Suoranta 1999, 87. 
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Teemahaastattelussa kysymysten muoto ja järjestys voivatkin vaihdella. Oleellista on saada 

kysymysten kautta vastauksia, jotka vastaavat tutkimustehtävään.81  

Toteutin kaikki haastattelut yksilöhaastatteluna, joka on tyypillisin haastattelun muoto.82 

Haastattelutiloiksi valitsin Helsingin yliopiston pienet ryhmätyöhuoneet.83 Yhden haastattelun 

toteutin puhelimessa.84 Haastattelut kestivät tunnista ja seitsemästä minuutista kahteen tuntiin 

ja neljään minuuttiin. Tyypillisin yhden haastattelun kesto oli puolitoista tuntia ja yhteensä 

haastattelumateriaalia muodostui 11 ja puoli tuntia. Haastattelut olivat siis pitkiä. 

Kirjeitä kirjoittaneisiin olin yhteydessä joko sähköpostitse tai kirjeitse. Lähetin 

osallistuneille kirjeiden kirjoittamisen tueksi kysymyksiä85, jotka koostuivat 

teemahaastattelurungon tavoin etukäteen valitsemistani teemoista. Kysymykset olivat samoja 

kuin haastatteluissa, mutta niitä oli vähemmän, koska kirjoittaminen on hitaampaa kuin 

puhuminen. Valitsin kirjeiden kysymyksiksi tutkimusaiheeni kannalta keskeisimmät 

kysymykset.  

Tutkimukseni aineisto koostuu kahdeksasta haastattelusta ja seitsemästä kirjeestä eli 

viidentoista ihmisen tarinasta. Haastatteluja ja kirjoituksia tuli siis molempia lähes yhtä 

paljon. Tutkimukseen osallistuneiden lisäksi sain yhteydenottoja lukuisilta ihmisiltä, jotka 

olisivat halunneet kertoa tarinansa. Kiitin jokaista yhteyttä ottanutta ja jouduin vastamaan 

heille, että tutkimukseeni ei mahdu mukaan enempää.  

Tutkimukseeni osallistuneet olivat taustoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä. He olivat iältään 

20–79 vuotiaita. Kaksi osallistuneista oli 20–29 vuotiaita, yksi 30–39 vuotias, kolme 40–49 

vuotiaita, neljä 50–59 vuotiaita, kaksi 60–69 vuotiaita ja kolme 70–74 vuotiaita. Eniten 

osallistuneissa oli siis 50–59 vuotiaita. Seuraava taulukko yksi kuvaa pylväsdiagrammin 

avulla osallistuneiden ikäjakaumaa. 

 

                                                
81 Eskola & Vastamäki 2015, 29; Laine 2015, 39, 40; Tuomi & Sarajärvi 2009, 75; Kuula 2006, 128–129; Eskola 

& Suoranta 1999, 87–88. 
82 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 210; Hirsjärvi & Hurme 2009, 61. 
83 Eskola & Vastamäki 2015, 30; Hirsjärvi & Hurme 2009, 73–75. 
84 Hirsjärvi & Hurme 2009, 64. 
85 Liite 3. 
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Taulukko 1: Tutkimukseen osallistuneiden iät 
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Osallistuneista yhdeksän oli naisia ja kuusi miehiä. He asuivat eri puolilla Suomea. Osa 

osallistuneista ei halunnut kertoa asuinpaikkaansa, enkä sitä kirjeen lähettäneiltä edes 

kysynyt. Muutama osallistuneista oli yrittänyt itsemurhaa enemmän kuin kerran. 

Itsemurhayrityksestä tai viimeisimmästä itsemurhayrityksestä kuluneet ajat olivat noin 

seitsemästä kuukaudesta 39 vuoteen. Yhdellä yrityksestä oli kulunut alle vuosi, kolmella 

vuosi – yhdeksän vuotta, viidellä kymmenen – 19 vuotta, neljällä 20–20 vuotta ja kahdella 

30–36 vuotta. Tyypillisimmillään yrityksestä oli siis kulunut aikaa kymmenestä 

yhdeksääntoista vuoteen.  

3.3 Analyysimenetelmä 

Tutkimukseni aineiston analyysimetodina käytin induktiivista sisällönanalyysiä, joka 

tarkoittaa aineistolähtöistä, yksittäisestä yleiseen etenevää analyysimuotoa.86 Induktiivinen 

sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä ja tyypillinen laadullisissa tutkimuksissa. Sen 

avulla pystyin ilmaisemaan aineistoni merkitykset tiiviissä ja selkeässä muodossa. Ennen 

analyysia litteroin eli kirjoitin puhtaaksi äänitetyn haastatteluaineiston. 87 Puhtaaksi 

kirjoittamisessa käytin apuna Google Docsin puhekirjoitustoimintoa. Käytännössä siis 

kuuntelin kuulokkeilla lyhyen pätkän haastattelua, jonka jälkeen toistin sen tietokoneelle, joka 

                                                
86 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 266; Hirsjärvi & Hurme 2009, 136; Tuomi & Sarajärvi 2009, 95; Kyngäs 

1999, 5. 
87 Eskola & Vastamäki 2015, 42–43; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 222; Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 104, 

108; Eskola & Suoranta 1999, 138; Kyngäs 1999, 4. 
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puolestaan muutti puhumani lauseet kirjalliseen muotoon. Puhekirjoitustoiminto toimi melko 

hyvin, mutta tarkistin jokaisen tietokoneelle sanomani lauseen ja korjasin tarvittaessa 

tietokoneen tuottamat virheet. Lopuksi jäsentelin tietokoneen tuottaman tekstin 

kappalejakoihin.   

 Induktiivinen sisällönanalyysi sisältää kolme vaihetta: aineiston redusoinnin eli 

pelkistämisen, aineiston klusteroinnin eli ryhmittelyn ja aineiston abstrahoinnin eli 

teoreettisten käsitteiden luomisen.88 Pelkistäessäni aineistoa luin kaikki kirjeet ja puhtaaksi 

kirjoittamani haastattelut neljä kertaa läpi. Ensimmäisellä kerralla luin ja pohdin alustavasti 

aineistoa tutkimuskysymysteni valossa. Toisella kerralla yliviivasin aineistosta punaisella 

fontilla kaikki asiat, jotka liittyivät ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. Kolmannella 

kerralla yliviivasin vihreällä fontilla toiseen tutkimuskysymykseeni vastaavat kohdat. 

Neljännellä kerralla yliviivasin violetilla fontilla hengellisyyttä koskevat asiat ja kävin 

muutenkin läpi, ettei minulta ollut jäänyt aineistosta huomaamatta mitään oleellista.89  

 Seuraavaksi kopioin yliviivatut tekstit kahteen tiedostoon. Ensimmäiseen kopioin 

lauseet, jotka liittyivät ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ja toiseen lauseet, jotka koskivat 

toista tutkimuskysymystäni. Tässä vaiheessa jaoin hengellisyyttä koskevat asiat joko 

ensimmäiseen tai toiseen tiedostoon sen mukaan kumpaan tutkimuskysymykseen ne 

vastasivat. Muodostin kopioimistani lauseista pelkistettyjä ilmauksia, eli kirjoitin lauseen 

keskeisen sisällön lyhyesti ja ytimekkäästi. Tällä tavoin pelkistin aineistoni eli karsin siitä 

kaiken epäoleellisen pois ja ilmaisin tutkimuskysymysteni kannalta keskeiset asiat tiiviisti.90  

 Ryhmitellessäni aineistoni etsin pelkistetyistä ilmauksista samankaltaisuuksia, joista 

muodostin alaluokkia. Nimesin alaluokat niitä kuvaavilla nimillä. Sisällönanalyysin 

viimeisessä vaiheessa, teoreettisten käsitteiden luomisessa, muodostin samankaltaisista 

alaluokista yläluokkia, yläluokista pääluokkia ja pääluokista teemoja. Jokaisen luokan ja 

teeman nimesin niitä kuvaavilla termeillä. Syntyneistä teemoista sain selkeän kokonaiskuvan 

asioista, joista tutkimuskysymysteni vastaukset muodostuivat.91 Seuraava taulukko kaksi 

kuvaa esimerkinomaisesti toteuttamaani sisällönanalyysiä. 

 

                                                
88 Eskola & Vastamäki 2015, 42–43; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 222; Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 104, 

108; Eskola & Suoranta 1999, 138; Kyngäs 1999, 5. 
89 Hirsjärvi & Hurme 2009, 143; Kyngäs 1999, 5–6. 
90 Tuomi & Sarajärvi 2009, 109. Kyngäs 1999, 6–7. 
91 Hirsjärvi & Hurme 2009, 147–150; Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–112. 
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Taulukko 2: Sisällönanalyysi 

 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni teemoista muodostui itsemurhayrityksen taustalla olevat 

taustatekijät ja akuutit tekijät. Toisen tutkimuskysymykseni teemoiksi puolestaan nousivat 

elämässä eteenpäin pääsemisessä koettu merkittävin apu, tukeva apu, vaikeudet eteenpäin 

pääsemisessä, jo tapahtunutta eteenpäin pääsemistä ylläpitävät asiat sekä asiat, jotka olisivat 

voineet auttaa vielä koettua paremmin.  

 Sain jäsenneltyä aineistoni melko helposti, mutta joidenkin asioiden kohdalla jouduin 

todella miettimään, miten voisin jäsennellä nämä järkevästi. Käytin sisällönanalyysissa apuna 

taulukon kaksi kaltaisia taulukoita, joiden sisään sijoitin tekstejä ja muodostin luokkia. 

Jokaisella osallistuneella oli taulukossa oma taustavärinsä, jonka avulla tunnistin helposti 

osallistuneiden omat tekstit.  

 Sisällönanalyysi oli toimiva analyysimenetelmä tutkimuskysymyksiini vastaamisessa. 

Jos olisin muotoillut tutkimuskysymykseni eri lailla, myös narratiivinen menetelmä olisi 

voinut olla varteenotettava analyysimenetelmä. Tarkkailin tutkimukseni aineistoa tutkimusta 

tehdessäni hieman myös tarinallisesta näkökulmasta, mutta siitä ei alustavissa tarkkailuissani 

noussut esiin tarpeeksi narratiiviselle menetelmälle otollista materiaalia. 

3.4 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimusaiheeni on tutkimukseeni osallistuneille erittäin henkilökohtainen. Itsemurhayritys 

voi sisältää kipeitä muistoja ja monenlaisia tunteita sekä leimautumisen pelkoa.92 

                                                
92 Maailman terveysjärjestö 2014, 11. 
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Tutkimukseeni osallistuneet tulivat mukaan vapaaehtoisesti ja oman yhteydenottonsa myötä. 

Korostin osallistuneille etten mainitse heitä tutkimusraportissa oikeilla nimillä, enkä 

muutenkaan tuo ilmi mitään sellaista mistä kukaan olisi tunnistettavissa. Kehitin 

osallistuneille kuvitteelliset nimet, joita käytän myös tässä raportissa.93 Kuvitteelliset nimet 

valitsin Väestörekisterikeskuksen nimipalvelusta sen perusteella, mikä oli osallistuneen 

ikäluokassa ja sukupuolessa eniten esiintynyt nimi. Ennen haastattelujen toteuttamista ja 

kirjeiden vastaanottamista mainitsin osallistuneille siitä, että käytän tutkimusraportissa 

kuvitteellisia nimiä.94 Kehitin kuvitteelliset nimet myös muutamien osallistuneiden läheisille, 

jotka esiintyvät raportissa. 

 Kerroin että säilytän kirjeitä ja haastattelujen tallenteita omassa hallussani, eikä niitä 

lue tai kuuntele kukaan muu kuin minä. Kerroin myös, että haastattelusta on koko sen ajan 

mahdollisuus lähteä.95 Haastattelun edetessä keskityin loppua kohden kysymään elämään iloa 

tuottavista asioista ja tulevaisuudesta. Samoin kirjeiden kirjoittajille lähettämissäni 

kysymyksissä oli lopussa elämän iloon ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Haastateltaviltani kysyin haastattelun lopuksi, miltä heistä nyt tuntuu. Samoin kirjeiden 

kirjoittajille kirjoitin, että he voivat halutessaan kertoa myös millaisia tuntemuksia kirjeen 

kirjoittaminen heissä herätti. Pyrin näin luomaan tutkimukseen osallistuneille kokemustensa 

kertomisesta myönteisen kokemuksen ja huolehtimaan, etteivät he jäisi mahdollisten ikävien 

tuntemustensa kanssa yksin. 

Halukkuus kertoa itsemurhayrityksestä voi vaihdella muun muassa iän ja uskonnon 

mukaan.96 Haastatellessani ja ollessani yhteydessä kirjeitä kirjoittaneisiin pyrin siis luomaan 

mahdollisimman avoimen ja luottamusta herättävän ilmapiirin. Kunnioitan tutkimukseeni 

osallistuneita ja sitä, että he kertoivat kokemuksistaan minulle. Tutkimukseni johtopäätökset 

ja yleistykset tein varovaisesti ja itsekriittisesti. Monilla tutkimukseeni osallistuneista oli 

kulunut monia vuosia tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Pisimmät ajat olivat yli 30 vuotta. 

Osallistuneilla, joilla vuosia oli kulunut runsaasti itsemurhayrityksestä ja sen jälkeisistä 

ajoista, kertominen oli muistelemista. Välillä osallistuneiden piti todella muistella joitain 

asioita, miten ne menivätkään. Suurimmaksi osaksi osallistuneet kuitenkin muistivat 

tapahtuneet ja menneet tuntemuksensa hyvin.  

                                                
93 Tuomi & Sarajärvi 2009, 131; Mäkinen 2006, 115; Eskola & Suoranta 1999, 56–57. 
94 Mäkinen 2006, 116. 
95 Tuomi & Sarajärvi 2009, 131, 133; Kuula 2006, 129; Mäkinen 2006, 93–97, 114; Eskola & Suoranta 1999, 57, 

93. 
96 Maailman terveysjärjestö 2014, 26. 
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Tutkimukseeni osallistuneiden hengellisyys oli moninaista ja osa koki itselleen 

merkitykselliseksi jonkin muun uskonnon kuin kristinuskon. Osalla osallistuneista 

hengellisyydellä oli merkitystä sekä itsemurhayrityksen taustalla että siinä, miten he olivat 

päässeet elämässään eteenpäin itsemurhayrityksen jälkeen.97 Arvostan jokaisen tutkimukseeni 

osallistuneen hengellisyyttä, uskonnollista vakaumusta ja tapaa katsoa maailmaa. Aineiston 

analyysissä otin huomioon hengellisen taustan merkitykset.  

Tutkimuksen luotettavuus on riippuvainen sen laadusta. Laatua lisäävät esimerkiksi 

hyvä haastattelurunko, toimiva tekninen haastatteluvälineistö ja haastatteluaineiston 

mahdollisimman nopea puhtaaksi kirjoittaminen.98 Laadin haastattelurungon ja kysymykset 

tarkoin, ottaen huomioon tutkimuskysymykseni ja aiempien tutkimusten tarjoaman tiedon. 

Tallensin kaikki haastattelut kahdelle eri ääninauhurille varmistaakseni haastattelujen 

aukottoman tallennuksen. Puhtaaksi kirjoitukset tein mahdollisimman pian haastattelujen 

toteuttamisen jälkeen. Tieteellisessä tutkimustyössä tulee kaikin tavoin noudattaa yleistä 

huolellisuutta ja tarkkuutta.99 Toteutin tutkimukseni mahdollisimman huolellisesti ja kirjoitin 

tämän raportin niin tarkasti kuin mahdollista. 

Teemahaastattelujen ja kirjeiden yhdistäminen aineistonkeruumenetelmiksi oli 

osallistujaystävällinen. Haasteena näiden kahden erilaisen aineistonkeruumenetelmän 

yhdistämisessä esiintyi niiden tuottama eritasoinen ja -laajuinen tieto. Pitkät haastattelut 

tuottivat paljon seikkaperäisempää kuvausta kokemuksista kuin kirjeet. Tämä epäsuhta näkyy 

sisällön analyysissa ja tutkimukseni tulosluvuissa, jonka kuvauksissa ja suorissa lainauksissa 

painottuvat haastattelussa olleiden kokemukset. Osa kirjeistä oli kuitenkin haastatteluiden 

tavoin pitkiä ja sain niistäkin syvällistä tietoa. Käsittelen tulosluvuissa jokaisen osallistuneen 

tarinaa ja suoria lainauksia esiintyy myös kaikilta. 

Tutkimuksestani olisi voinut saada laadukkaamman, jos olisin käyttänyt 

aineistonkeruussa vain yhtä menetelmää, esimerkiksi vain haastatteluja tai kirjeitä. Aineistoni 

oli myös tutkimukseni opintopistemäärään ja näin ollen oletettuun työmäärään nähden 

valtava. Tehtävän työn määrä tuntui varsinkin haastatteluja puhtaaksi kirjoittaessa ja 

sisällönanalyysia tehdessä olevan kohtuuttoman suuri. Toisaalta iso aineisto toi tutkimukseeni 

monipuolisuutta ja helpotti tyypillisesti esiintyneiden asioiden erottamista. 

                                                
97 Mäkinen 2006, 97, 103. 
98 Hirsjärvi & Hurme 2009, 184–185. 
99 Kiviniemi 2015, 86; Tuomi & Sarajärvi 2009, 127, 132–133, 142; Mäkinen 2006, 92. 
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Tutkijana oma henkilökohtainen suhteeni tutkimaani aiheeseen on melko 

objektiivinen.100 Itselläni ei ole kokemusta itsemurhayrityksestä eikä muutenkaan 

itsetuhoisuudesta. Myöskään henkilökohtaisen elämäni lähipiirissä ei ole tapahtunut 

itsemurhayrityksiä. Aiemmalta ammatiltani olen sairaanhoitaja ja työskennellyt vuosia sitten 

psykiatrian osastoilla. Menneissä töissäni sairaanhoitajana kohtasin itsemurhaa yrittäneitä 

ihmisiä. Koin tämän kokemukseni tutkimusta tehdessäni etuna. Itsemurhayritykset ja niihin 

monilla linkittyvät mielenterveyden haasteet olivat minulle ennestään aihepiireinä ja 

keskustelun aiheina tuttuja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100 Tuomi & Sarajärvi 2009, 136. 
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4. Itsemurhayritykseen päätyminen 

4.1 Itsemurhayritykseen päätymisen prosessi 

Tutkimukseen osallistuneet kertoivat siitä, miten he olivat päätyneet yrittämään itsemurhaa. 

Itsemurhayrityksen taustalta löytyi prosessi, joka koostui taustatekijöistä ja akuuteista 

tekijöistä. Taustatekijät olivat joukko hyvin monenlaisia asioita, joita osallistuneet kokivat 

elämässään joko itsemurhayrityksen aikana tai huomattavasti ennen sitä. Jotkut 

taustatekijöistä olivat tapahtuneet osallistuneille jo lapsuudessa tai nuoruudessa. Osa niistä oli 

asioita, jotka eivät välttämättä yksinään olisi johtaneet itsemurhayritykseen, mutta jotka 

yhdessä aiheuttivat osallistuneiden elämään haasteita ja kokemuksen elämän vaikeudesta. 

Joidenkin taustatekijöiden merkitys itsemurhayritykseen päätymiseen saattoi olla merkittävä, 

mutta ne eivät kuitenkaan laukaisseet varsinaista itsemurhayritystä. 

 Akuutit tekijät puolestaan olivat asioita, joita osallistuneet kokivat välittömästi ennen 

itsemurhayritystään ja sen aikana. Ne laukaisivat osallistuneilla varsinaisen 

itsemurhayrityksen. Itsemurhan taustalla olevat asiat ovat kuin pienellä kirjaimella kirjoitettu 

i, jossa pitkän viivan muodostavat taustatekijät ja pisteen akuutit tekijät. Kaikkia 

itsemurhayrityksen taustalla olleita tekijöitä kuvaa negatiivisuus ja kuormittavuus. 

Esimerkiksi kaikkia itsemurhayrityksen taustalla olleita sosiaalisia suhteita väritti niiden 

negatiivinen ja kuormittava merkitys elämässä. Seuraava taulukko kolme kuvaa nuolen avulla 

itsemurhayritykseen päätymisen prosessia. 

 

Taulukko 3: Itsemurhayritykseen päätyminen 
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Itsemurhayrityksen taustatekijöitä ja akuutteja tekijöitä esiintyi kaikilla tutkimukseen 

osallistuneilla. Taustatekijöitä oli pääsääntöisesti paljon ja akuutteja tekijöitä vähemmän. 

Siksi olen kuvannut taulukossa kolme taustatekijät isompana laatikkona ja akuutit tekijät 

pienempänä. Taustatekijöitä ilmeni osallistuneilla vähintään kolme ja enintään 42. Suuri 

vaihteluväli voi selittyä sillä, että osa kirjeistä oli melko lyhyitä ja kaikki haastattelut pitkiä. 

Perusteellisissa haastatteluissa tuli huomattavasti enemmän esille asioita kuin kirjeissä, 

varsinkin lyhyissä sellaisissa. Keskimäärin taustatekijöitä esiintyi noin 16 yhdellä 

tutkimukseen osallistuneella. Akuutteja tekijöitä osallistuneet kokivat vähintään yhden ja 

enintään kymmenen. Keskimäärin yksi osallistunut koki noin viittä erilaista akuuttia tekijää. 

4.2 Taustatekijät 

Itsemurhayrityksen taustatekijöistä syntyi seitsemän ryhmää, jotka ovat sosiaaliset suhteet, 

terveys, sisäiset kokemukset, lapsuus ja nuoruus, työ ja opiskelu, elämäntilanne ja 

hengellisyys. Yleisin ja ehdottomasti oleellinen merkitys itsemurhayritykselle oli sosiaalisilla 

suhteilla. 14 osallistunutta, eli yhtä lukuun ottamatta kaikki toivat esiin sosiaalisiin suhteisiin 

liittyneitä taustatekijöitä. Seuraavaksi yleisimmäksi ja myöskin keskeiseksi muodostui oma 

terveys. Sitä koskevia asioita mainitsi 13 eli lähes kaikki. Sisäiset kokemukset nousivat 

kolmanneksi yleisimmäksi taustatekijäksi ollen esillä 12 osallistuneella. Neljänneksi eniten 

osallistuneet toivat esille lapsuudessaan ja nuoruudessaan kokemiaan asioita. Niistä kertoi 

kymmenen eli kaksi kolmasosaa. Työhön ja opiskeluun liittyvät asiat esiintyivät 

taustatekijöinä seitsemällä, nykyisen elämäntilanteet seikat kuudella ja hengellisyys viidellä. 

Seuraava taulukko neljä kuvaa pylväsdiagrammin avulla itsemurhayrityksen taustatekijöiden 

esiintymistä. 
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Taulukko 4: Itsemurhayrityksen taustatekijät 
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Taustatekijät

Sosiaaliset suhteet Terveys Sisäiset kokemukset Lapsuus ja nuoruus

Työ ja opiskelu Elämäntilanne Hengellisyys

 

1) Sosiaaliset suhteet 

Sosiaalisissa suhteissa keskeisin tekijä oli parisuhde. Melkein yhtä keskeisiä olivat 

ystävyyssuhteisiin ja yhteisöihin liittyvät haasteet. Muut taustatekijöinä esiintyneet sosiaaliset 

suhteet koostuivat perhesuhteiden vaikeuksista, sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä puutteista ja 

muista sosiaalisten suhteiden haasteista.  

 Parisuhteeseen liittyvät taustatekijät koostuivat suhteen päättymisestä ja hylätyksi 

tulemisesta, haukkumisesta ja muutoin ikävästä kohtelusta, kumppanin persoonallisuudesta, 

pettämisestä, pettymyksestä ja parisuhteen kaipuusta sekä parisuhteen vaikeudesta. Monella 

osallistuneella parisuhteen ongelmat olivat moninaiset ja heillä oli kokemusta useasta eri 

parisuhteeseen liittyneestä taustatekijästä. Parisuhteen ongelmat olivat saattaneet olla 

olemassa jo pitkään ennen itsemurhayritystä, mutta olivat päällä myös itsemurhayrityksen 

aikana. 

 Kuudella osallistuneella oli ennen itsemurhayritystä päättynyt joko avioliitto tai 

parisuhde. Heistä puolet oli tullut jätetyksi. Juhanilla oli takanaan kaksi eroa, joiden jälkeen 

hän kuvaili tipahtaneensa syvälle. Olavi puolestaan oli tullut useamman kerran naisystäviensä 

jättämäksi. Helenan haasteellinen avioliitto ei päättynyt vielä ennen itsemurhayritystä, mutta 

hän koki tulleensa suhteessa miehensä Arin hylkäämäksi. Vauvan syntymän jälkeen Ari ei 

osallistunut vauvan hoitoon eikä muutenkaan mihinkään. Helenasta tuntui että Ari oli 

hyljännyt hänet. 
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 Ja ja siinä vaiheessa siis vauvan isä Ari… ei osallistunut millään lailla mihinkään. Ja sitten tota ja sitten 

 se niin kun, että Ari ei ollu millään lailla sitten siinä vaiheessa, kun vauva synty. Ei ollu auttamassa 

 mua… Kun Arihan ei koskaan ei koskaan ollut vauvan kanssa ulkona, että mä olin aina mä olin aina 

 vauvan kanssa… Mutta että se millä tavalla Ari suhtautui minuun, että se oli semmonen että mä koin 

 sellaista hylkäämisen, että mua ei arvostettu. Ja Ari syytti mua siitä, että vauva itki, enkä saanu sitä sitte 

 hiljaseks. – Helena 

 

Haukkumista tai ikävää kohtelua parisuhteessa oli kohdannut niin ikään kuusi. Heistä Olavin 

naisystävä haukkui hänet pataluhaksi ja Olavi koki muutenkin naisystävänsä kanssa elämisen 

raskaana. Kaiken olisi pitänyt mennä naisystävän mielen mukaan. Maria oli joutunut 

kokemaan monenlaista ikävää kohtelua mieheltään. Hänen miehensä alisti, kiusasi, oli 

äärettömän mustasukkainen, vahti ja kontrolloi Mariaa. Tilanne paheni pahenemistaan ja 

Maria koki että mies oli henkisesti nujertanut hänet täysin. Kolmesta kumppaninsa 

persoonallisuuden vaikeaksi kokeneesta yksi oli juuri Maria. Hän kertoi että ikävän kohtelun 

lisäksi hänen miehensä oli narsisti ja omasi ehkä myös epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön 

eli psykopaatin piirteitä. 

 Mun elämä oli helvettiä. Eli tää narsistinen aviomies alisti, kiusasi, äärettömän mustasukkainen, vahti 

 kontrolloi ja tota… Ja ja tota sitte se tilanne vaan pikkuhiljaa paheni ja paheni. Siinä oli se, oli varmaan 

 se että tuota tää minun aviomies oli henkisesti nujertanut minut täysin. Että mulla ei oikeastaan saanu 

 olla omaa tahtoa enää… Sen verran mä voin sanoa tästä mun miehestä, että hän on narsisti. Ja Epäilen 

 että vähän tämmöistä psykopaatin taipumusta myöskin… – Maria 

 

Kumppanin vaikean persoonallisuuden tavoin kolmen osallistuneen parisuhteessa oli ollut 

pettämistä. Kaarinan aviomies kävi välillä tansseissa Helsingissä ja Kaarinan ymmärryksen 

mukaan miehellä oli ollut myös suhteita muihin naisiin. Kaarinasta petetyksi tuleminen tuntui 

loukkaavalta. Pettymystä parisuhteessa tai kaipuuta parisuhteeseen sekä parisuhteen ylipäänsä 

vaikeana koki kumpaakin kaksi osallistunutta. Ystäviensä seurustellessa Olivia kaipasi 

kovasti löytävänsä itselleen kumppanin. Maria puolestaan koki koko avioliittonsa miehensä 

kanssa olleen traumaattinen, vaikea ja raskas. Naimisiin mennessäänkin ja samaan aikaan 

yhteistä lasta odottaessaan hän aikoi vielä kirkon ovelta lähteä pois. 

 Ystäviin ja yhteisöihin liittyvät taustatekijät muodostuivat ystävien puutteesta, 

ystävien menettämisestä, syrjinnästä ja kiusaamisesta sekä yhteisössä vallinneesta 

puhumattomuuden kulttuurista. Vain yhdellä osallistuneella oli kokemuksia useammasta kuin 

yhdestä näistä taustatekijöistä. Parisuhteen haasteiden tavoin osa ystäviin ja yhteisöihin 

linkittyneistä taustatekijöistä oli pitkäaikaisia, mutta päällä myös itsemurhayrityksen aikana. 

 Neljällä osallistuneella oli ystävyyssuhteisiin kohdistuvia puutteita. Heistä Sari koki 

puutetta ystävien kyläilyistä. Hänestä tuntui ettei hänellä ollut ketään kuka olisi käynyt hänen 

luonaan. Sarin eläessä perhe-elämää hänen ystävänsä viettivät vielä nuoruuttaan ja olivat 

erilaisessa elämäntilanteessa. Heitä ei Sarin mukaan kiinnostanut vauvan touhut ja Sarin 
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omien sanojen mukaan pottapuheet. Osallistuneista Mikael ja Johanna olivat kokeneet 

ystäviensä menetyksiä tai menettämisiä. Mikaelin ystävistä moni oli kuollut nuorena 

traagisilla tavoilla. Kaksi hänen ystävistään oli tehnyt itsemurhan.  

 Se että moni hyvä ystävä ns. nuorena nukkunut, oliko vaikutusta? Oman ymmärrykseni mukaan oli… 

 Sanotaan että siinä oli ihan hyvä henki päällä ryhmässä ja jäi kaksi ystävää, joiden kanssa vielä 

 yhteyksissä. Olisi kolme mutta toinen hirttäytyi 27v. 2005… Yhden ystävän itsemurha…  junan alle. 

 Autoin mitä pystyin… Ei ainoa, mut kaveri meni sekaantuun tuonne huumemailmaan ja siitä sit tappoi 

 itsensä. Se on kova maailma. – Mikael 

 

Sofia ja Olavi olivat kokeneet joko syrjintää tai kiusaamista. Olavi oli toiminut aktiivisesti 

vapaapalokunnassa, mutta joutui yhteisön syrjimäksi hänen isänsä kerrottua vapaapalokunnan 

johtajalle Olavin mielenterveyden haasteista. Olavi ei saanut enää olla mukana operatiivisissa 

tehtävissä ja hänen roolikseen jäi vahtiminen. Toiselle paikkakunnalle muutettuaan Olavi 

hyllytettiin kokonaan vapaapalokunnasta ja palattuaan takaisin kotikaupunkiinsa hän ei 

päässyt enää toimintaan mukaan. Olavi koki, että hänet oli lyöty niin alas kuin mahdollista. 

 Pekan lapsuuden yhteisössä vallitsi tietyistä asioista puhumattomuuden kulttuuri. Hän 

oli asunut lapsuutensa maaseudulla, jossa yksi tällainen puhumaton asia oli 

homoseksuaalisuus. Pekan oli homoseksuaalisuuden vaietun luonteen takia mahdoton kertoa 

omasta homoseksuaalisuudestaan kenellekään. Hän koki, että hänen täytyi vain olla hiljaa 

asiasta.  

 Perhesuhteisiin liittyvät vaikeudet koskivat vastuuta perheestä, perheenjäsenten 

kuolemaa, perheen näkemistä, perheenjäsenen määräilevää käytöstä ja puolelle asettumista 

sekä tunnollisuutta perhettä kohtaan tai roolien vaihtumista. Kahdella osallistuneella esiintyi 

näistä taustatekijöistä kahta. Perheettä koskevat taustatekijät olivat pääsääntöisesti melko 

tuoreita osallistujien elämässä. 

 Kolmea perhesuhteet itsemurhayrityksen taustatekijöiksi kokeneista painoi vastuu 

perheestä. Tapani oli perheensä ainoa tulonlähde ja hänelle oli vaimonsa kanssa syntymässä 

neljäs lapsi. Tapani koki että hänen piti kantaa vastuu perheestä, vaikka eväitä ei olisi ollut. 

 Joo no siinä oli varmaan sellaiset vastuut jotka mä tunsin, että mun kuuluis kantaa. Mutta mä en, mulla 

 ei oo tavallaan niin kuin eväitä. Että mulle oli syntymässä neljäs lapsi. Vaimo oli viimeisillään 

 raskaana. – Tapani 

 

Olivian ja Olavin perheistä oli perheenjäsen kuollut. Ennen Olavin itsemurhayritystä hänen 

veljensä kuoli itsemurhaan. Johanna puolestaan näki avioeronsa jälkeen lapsiaan enää joka 

toinen viikko, mikä oli hänelle todella vaikea tilanne ja shokki. Marialla sen sijaan hänen 

äitinsä asettui aina hänen miehensä puolelle. Maria koki, että hänen äidillään ja miehellään oli 

jokin yhteinen juttu. Hän myös ajatteli, että hänen olisi pitänyt jatkuvasti antaa periksi 

miehelleen. Äidin puolueellisuus oli muista perhesuhteisiin liittyvistä taustatekijöistä poiketen 
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pitkäaikainen seikka Marian ja hänen miehensä elämässä. Sarin perheessä puolestaan 

vaihtuivat roolit, kun hänen tyttärensä alkoi ottaa vastuuta perheestä Sarin alkoholin käytön 

seurauksena. Sari kuvasi tyttärestään tulleen perheen äiti, joka joutui pitämään häntä silmällä 

koko ajan.  

 Ystävien puutteen lisäksi sosiaalisiin suhteisiin liittyvä puute tuli esiin tuen tai avun 

puutteena, ylipäänsä sosiaalisten suhteiden puutteena ja oman elämän puutteena. Tuen tai 

avun puutetta esiintyi kolmella. Heistä Minna olisi kaivannut tukiverkostoa, joka olisi voinut 

auttaa esimerkiksi siivoamisessa hänen omien voimiensa ollessa lopussa.  

 …enkä koe, että minulla olisi koskaan ollut tukiverkostoa ja ihmisiä, jotka auttaisivat esim. 

 siivoamisessa, jos omat voimani ovat olleet lopussa. Ystäviä on jonkin verran ja koen, että vaikka niitä 

 on vähän, laatu korvaa määrän. En kuitenkaan ole kokenut, että voisin pyytää ystäviäni esim. 

 siivoamaan kotiani. Sellaista toivoin lähinnä omilta sukulaisiltani (ts. lapsuuden perhe), joilla kuitenkin 

 on oma elämänsä eivätkä edes asu lähistöllä. – Minna 

 

Sosiaalisten suhteiden puutetta ylipäänsä koki Maria. Hänen sosiaalinen elämänsä kaventui 

aviomiehen kontrolloimisen myötä. Maria ei enää voinut mennä minnekään eivätkä he 

miehensä kanssa kutsuneet vieraita kotiin. Samalla Mariasta tuntui, ettei hänellä ollut enää 

ollenkaan omaa elämää vaan elämä muodostui pelkästään työstä ja kodista. Muita sosiaalisten 

suhteiden vaikeuksia kohdanneista Minna koki ettei hänen sosiaalinen elämänsä ollut koskaan 

ollut helppoa.  

 

2) Terveys 

Terveyteen liittyvät taustatekijät koostuivat pääasiassa psyykkisistä tekijöistä. Seuraavaksi 

eniten ja huomattavasti vähemmän ilmeni fyysisiä tekijöitä ja runsasta alkoholin käyttöä. 

Pelkästään lääkkeiden saatavuus itsemurhakäyttöön tuli myös esille itsemurhayrityksen 

taustatekijänä. Muutamalla psyykkisiä tekijöitä omanneella oli kokemusta myös jostain 

muusta terveyden osa-alueesta taustatekijänä. Monet terveydelliset kokemukset olivat olleet 

olemassa jo kauan aikaa ennen itsemurhayritystä, mutta tuoreitakin tapauksia tuli esille.  

 Itsemurhayrityksen kannalta oleellinen psyykkinen terveys linkittyi osallistuneilla 

masennukseen, uupumukseen, stressiin, paniikkihäiriöön, kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, 

psykoosiin, viiltelyyn ja unettomuuteen. Näistä ehdottomasti tyypillisin oli masennus. Siitä 

kärsi ennen itsemurhayritystään 12 eli huomattava määrä osallistuneista. Kaikkia muita 

psyykkisiä tekijöitä koki vain kaksi tai yksi osallistunutta. Näitä muita psyykkisiä tekijöitä 

kokeneista yhtä lukuun ottamatta kaikilla oli myös masennusta.  

 Osa osallistuneista kertoi masennuksestaan lyhytsanaisesti, osa puolestaan kuvaili 

tarkkaan kokemansa masennuksen luonnetta. Petteri kertoi vuodenaikaan liittyvästä 
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masennuksestaan, jota ilmeni syksyisin ja talvisin. Helena puolestaan oli kokenut sekä 

vakavaa että synnytyksen jälkeistä masennusta. Vakavasta masennuksesta Helenalla oli ennen 

itsemurhayritystään aikaa muutamia vuosia, mutta synnytyksen jälkeinen masennus oli tuore. 

Helena koki synnytyksen jälkeisen masennuksensa pahana ja että hänen päänsä oli 

hajoamassa. Minna puolestaan kertoi sairastuneensa pitkään kestäneeseen masennukseen 

vahvojen lääkitysten takia. Olavi kuvaili masennustaan syväksi, toivottomaksi ja mustaksi 

putkeksi, josta näkyi pelkkää mustaa. 

 No siinä on psyyke puoli ollu mukana että. Oon ollu huonossa psyykkisessä kunnossa että. On ajauduttu 

 psyykkisesti niin huonoon happeen kuin mahdollista että ei mitään. Ei mitään toivoa niin kuin ollu enää, 

 että psyykkisistä syistä. Ei ollut enää mitään  ulospääsyä, että oli, mustasta putkesta ei näkynyt mitään, 

 näkyi vain mustaa. Niin yksi hailee, että onko tässä vai ei että. Mä oon syvästi masentunut ja ja 

 masennukseen se  kaikki menee, että syvä masennus. – Olavi 

 

Uupumusta kokivat Kaarina ja Helena. Heistä Kaarina koki uupumuksensa syyksi 

psyykkisesti sairaan ja holtittomasti käyttäytyvän aviomiehensä, jolta hän ei saanut 

hetkeäkään rauhaa. 

 Ja siis mä uuvuin, mä uuvuin uuvuin uuvuin siihen mieheen… Ja mä uuvuin niin tykkänään siihen että 

 mä en tiedä mietinks mä edes sitä itsemurhaa välttämättä… Kun ei saanut rauhan rauhan rauhaa. Mutta 

 silloin kun oli se tilanne ja mä olin niin kauhean uupunut. – Kaarina 

 

Stressiä koki uupumuksen tavoin kaksi, joista toinen oli Sofia. Hän stressasi kouluaan ja 

harrastustaan jalkapalloa. Paniikkihäiriötä osallistuneista sairasti yksi, Mikael. Paniikkihäiriön 

tavoin kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairasti vain yksi, Sari. Hän koki myös psykoosin, 

jonka johdosta päätyi psykiatriseen hoitoon. Itsensä viiltelystä kokemusta oli Sofialla, 

yläasteelta asti. Unettomuudesta kärsi elämäntilanteensa kriisin takia Johanna. Unettomuus oli 

hänelle ennen itsemurhayritystä melko uusi oire. 

 Kolmesta fyysisen terveyden taustatekijöitä omaavista Helenalla oli ollut erilaisia 

vakavia tulehduksia, kuten aivokalvontulehdus. Tulehdukset olivat romahduttaneet hänen 

fyysisen terveytensä ja vieneet jopa kuoleman rajalle. Synnynnäisen immuniteettivajauksensa 

takia Helena oli tottunut sairastamaan, mutta tulehdukset seurauksineen olivat pysäyttäviä 

kokemuksia.  

 Kolme alkoholia runsaasti käyttänyttä käytti sitä erilaisista syistä. Tapanin alkoholin 

käytön taustalla olivat sekä sosiaaliset että psyykkiset syyt. Hän kertoi saaneensa kovan jätkän 

maineen pystyessään juomaan muut pöydän alle eli saaneensa sosiaalista hyväksyntää. 

Alkoholi helpotti myös armeijassa syntynyttä ahdistavaa oloa. 

 Ja sitten tota toleranssit nousi mun osalta niin, että mä join kaikki yleensä pöydän alle. En mä sitä 

 silloin, se oli niin kuin miesmäistä. Mä niinkun tavallaan, mua  pidettiin jonain niin kun jonain kovan 

 jätkän merkkinä. Tää voi olla että tää on mun kuvitelma, mutta tällainen mielikuva mulla siitä jäi… Ja 

 sitten armeijassa mä huomasin että pikkasen ahdisti siellä, mutta kun pääsi pienellekin 

 varuskuntalomalle niin keskiolut oli hyvä lääke siihen. – Tapani 
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Kaksi osallistuneista koki lääkkeiden olleen liian helposti saatavilla itsemurhakäyttöön. 

Monet osallistuneista olivat yrittäneet itsemurhaa omassa hallussaan olleilla lääkkeillä, mutta 

näillä kahdella lääkkeiden olemassaolo vaikutti olleen myös osaltaan yksi 

itsemurhayritykseen johtaneista taustatekijöistä. Toinen näin kokeneista oli Johanna. 

 Ja sitten kun mä olin siinä masentunut niin mullahan oli kauheesti kaikennäköisiä lääkkeitä sitten. Ne 

 oli liian helpolla siinä ikään kuin saatavilla ne kaikki. – Johanna 

 

3) Sisäiset kokemukset 

Sisäiset kokemukset itsemurhayrityksen taustatekijöinä koostuivat tunteista ja käsityksestä 

itsestä. Tunteista tyypillisimpiä olivat häpeä ja syyllisyys sekä huonous ja alemmuus. 

Seuraavaksi tyypillisimmiksi osoittautuivat elämään ja ihmisiin liittyvät tunteet. Suurin osa 

tunteita esille tuoneista oli kokenut useampaa erilaista tunnetta ennen itsemurhayritystään. 

Koetut tunteet eivät olleet pääosin kovin pitkäaikaisia, mutta poikkeuksiakin esiintyi.  

 Häpeän tuntemukset linkittyivät muun muassa hylätyksi tulemiseen, sosiaaliseen 

häpeään, kokonaisvaltaiseen häpeään, sisään rakennettuun häpeään sekä alkoholismin ja 

laiminlyönnin aiheuttamaan häpeään. Kutakin näistä häpeän muodoista koki yksi osallistunut. 

Häpeän lisäksi vain yksi tunsi myös syyllisyyttä. Hylätyksi tulemisen takia häpeää tunsi 

Helena, joka koki tulleensa miehensä hylkäämäksi. Lisäksi hän koki ansainneensa hylätyksi 

tulemisen ja vauvan kanssa yksin jäämisen, koska hän oli mielestään viettänyt huonoa elämää. 

Helena ajatteli hylkäämisen olevan oikein hänelle. Kaarina sen sijaan tunsi sosiaalista häpeää 

puolisonsa holtittomasta käytöksestä kaupungilla. Pienessä kaupungissa Kaarina ja hänen 

miehensä tunnettiin hyvin. Kaarina koki olevansa väsynyt miehen aiheuttamaan häpeään. 

 …enkä mä jaksa sitä sosiaalista häpeää mikä mulla oli silloin kun mies juoksi kaupungilla ja laitatti 

 itselleen suuret timantti korvarenkaat. Ja hän kulki kaupungilla. Hänellä oli kaunis kihara tukka ja hän 

 oli aivan kuin eri ihminen. Pienessä kaupungissa meijät tunnettiin hyvin ja se on nää pienen kaupungin 

 ongelmat tietysti,  että kaikki tietää kaikki. Ja hän kulki kaduilla ja heilutti tukkaa ja niitä korvarenkaita 

 ja suurinpiirtein käveli ihmisten päälle. – Kaarina 

 

Olivia puolestaan häpesi itseään kokonaisvaltaisesti. Hän ajatteli mielenterveyden 

ongelmiensa näkyvän päällepäin ja olevansa muutenkin esimerkiksi outo ja säälittävä. Tapani 

koki häpeänsä olevan sisään rakennettuna hänessä. Hän tunsi olevansa elämässään todella 

epäonnistunut, niin epäonnistunut, että tilanteesta ei selviäisi muuta kuin tekemällä 

itsemurhan tai tappamalla jonkun toisen. Tapani tunsi häpeää myös alkoholin käytöstään ja 

sen aiheuttamasta töiden laiminlyömisestä. Lisäksi hän tunsi syyllisyyttä epärehellisyydestään 

asiakkaitaan kohtaan. Epärehellisyytenä Tapani koki sen, että luennoidessaan työkseen 

ihmisille, hänen kalvonsa olivat vanhoja ja hän piti luentoja usein ilman sen kummempia 
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valmisteluita. Häpeää ja syyllisyyttä Tapani oli tuntenut jo jonkin aikaa ennen 

itsemurhayritystään.  

 Huonouden ja alemmuuden tunteissa osallistuneet kokivat esimerkiksi huonoutta, 

kelpaamattomuutta ja kelvottomuutta, arvottomuutta ja ansaitsemattomuutta, yksinäisyyttä, 

erilaisuutta, säälittävyyttä, tunnetta siitä, ettei maailmassa ole paikkaa itselle sekä pahuutta ja 

omaa mahdottomuutta. Kaikkia huonouden ja alemmuuden tunteita koki yhdestä kolmeen 

osallistunutta. Kelvottomaksi tai itsensä kelpaamattomaksi kokivat Pekka ja Helena. Pekka 

tunsi itsensä myös arvottomaksi ihmiseksi. Hän ajatteli ettei ole kelvollinen elämään. 

Huonoksi, yksinäiseksi, erilaiseksi ja säälittäväksi olonsa koki Olivia.  

 ...ja tunsin olevani hyvin yksinäinen, kun suurinosa kavereistani asuu muualla ja ne, jotka täälläpäin 

 asuu, niitä on vain vähän... Olo oli yksinäinen... Juttelin paljon parhaimmalle ystävälleni ahdingostani. 

 Sitten hän rupesi seurustelemaan ja yhä useampi ystävistäni rupesi seurustelemaan... Sosiaalisen median 

 kautta näin, että jopa entiset poikaystäväni seurustelivat. Muutama kaverini kihlautui, ja koin, että 

 kaikki muut seurustelee, paitsi minä. Tunsin suurta yksinäisyyttä ja koin olevani paljon huonompi ja 

 erilaisempi kuin kaikki muut… ja tunsin itseni säälittäväksi, koska minulla ei ole ketään... – Olivia 

 

Itsensä pahaksi ja mahdottomaksi ihmiseksi koki Kaarina. Ennen avioeroa hänen miehensä oli 

käynyt psykiatrilla. Mies kirjoitti Kaarinalle, miten psykiatri oli kuvaillut Kaarinaa 

psykoottiseksi ja maailman kylmimmäksi ihmiseksi. Kaarina uskoi miehensä kirjoittamat 

asiat ja hänestä tuntui, että hän on paha ja mahdoton ihminen. 

 Osallistuneiden kokemat elämään ja ihmisiin liittyvät tunteet koskivat muun muassa 

ilon katoamista elämästä, epävarmuutta toimeentulosta ja vihaa ihmisiä kohtaan. Kaikkia 

elämään ja ihmisiin liittyviä tunteita koki yksi osallistunut. Mariasta tuntui, että hänen 

elämästään oli kerta kaikkiaan kadonnut ilo. Saria raastoi epävarmuus toimeentulosta eli töistä 

ja rahan saamisesta. Sofia puolestaan koki elämänsä yläasteella vaikeaksi ja kamalaksi ja 

tunsi vihaa luokkalaisiaan kohtaan. Osallistuneiden kokemia pelkoja tunsi kutakin yksi 

osallistunut. Esimerkiksi alisuoriutumista työssään ja oman riittämättömyyden paljastumista 

muille ihmisille pelkäsi jatkuvasti Tapani. Hän koki työnsä olevan liian vaativa itselleen. 

 Tyypillisin itsemurhayrityksen taustalla ollut käsitys itsestä oli käsitys omasta 

persoonallisuudesta, jota kuvasi seitsemän osallistunutta. Muita käsitykseen omasta itsestä 

liittyviä taustatekijöitä eli kykenemättömyyttä, minäkuvaa sekä tarpeita ja tietoja ilmeni 

korkeintaan neljällä. Persoonallisuutensa kanssa painiskelleista reilu puolella oli myös 

kokemusta muista käsitykseen omasta itsestä liittyneistä tekijöistä. Lähes kaikki käsitykset 

omasta itsestä olivat pitkäaikaisia ja ennen itsemurhayritystä tiukasti kiinni osallistuneiden 

mielissä.  

 Persoonallisuuteen liittyvät taustatekijät jakautuivat neljään ryhmään, joiden sisältöjä 

kuvaavat tarkkuus, persoonallisuushäiriöille tyypilliset piirteet, herkkyys ja edellisiin ryhmiin 
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sopimattomuus sekä haastavuus itselle. Tarkkuutta sisältäviä persoonallisuuden piirteitä 

esiintyi viidellä tutkimukseen osallistuneella. Heistä Olavi koki olevansa todella itsekriittinen 

ja kuvainnollisesti piiskaavansa itseään. Hän kertoi ottavansa todella raskaasti, jos jokin asia 

ei hänen mielestään onnistu, vaikka muut eivät kokisi asian epäonnistuneen. 

Persoonallisuushäiriöille tyypillisiä persoonallisuuden piirteitä esiintyi neljällä, kullakin yksi. 

Johanna kertoi seikkaperäisesti persoonallisuutensa vaativuudesta ja sen näkymisestä hänen 

elämässään täydellisyyden tavoitteluna, suorituskeskeisyytenä, valmiutena luovuttaa silloin 

kun jokin ei onnistu ja tavoitteiden saavuttamisen mahdottomuutena. Hän luonnehti itseään 

tyypilliseksi kympin tytöksi.  

 Herkkyyttä tai edellisiin ryhmiin sopimattomia piirteitä oli kolmella osallistuneella. 

Heistä pelokkaaksi itsensä koki Pekka, jolle esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset olivat olleet iso 

haaste. Hän pelkäsi ettei selviäisi ylioppilaskirjoituksista läpi ja ajatteli, että jos kuolisi 

eipähän tarvitsisi niihinkään mennä. Itselle haastavia persoonallisuuden ominaisuuksia – 

persoonallisuuden vaikeutta ja itselle tuntemattomuutta esiintyi Tapanilla. Hän koki olevansa 

vaikea niin itselleen kuin muille ihmisille. Tapani myös kertoi oppineensa tuntemaan itsensä 

vasta kymmenen vuotta itsemurhayrityksensä jälkeen.  

 Niin tota mun kanssa on, mä oon itselleni myöskin vaikea. Jos mä oon kanssaihmisille silloin kun mä en 

 huomaa sitä… Ja ja se varmasti vähän rytmitti mun elämää aina siihen 42 vuotiaaksi asti kun mä opin 

 tuntemaan itseni. Mä en tuntenut voin sanoa. Mä oon joskus sanonu kuvainnollisesti, että mä ajoin 42 

 vuotiaaksi asti miehen partaa, jota mä en tuntenu. – Tapani 

 

Neljällä osallistuneella käsityksessä omassa itsestä esiintyi kykenemättömyys johonkin. Olavi 

kertoi ettei pysty asumaan yksin ja hänellä on oltava elämässään ihminen, johon hän voi 

luottaa. 

 Itsemurhiin niin niin yrityksiin, kun mä en pysty asumaan yksin yhtään. Mulla pitää olla joku, mihin mä 

 voin luottaa. – Olavi 

 

Käsitystä omasta itsestä leimasi Tapanilla oma minäkuva, jota väritti vahvuus ja 

päättäväisyys. Hän ajatteli pystyvänsä lopettamaan alkoholin käytön niin halutessaan. 

Käsitykseen itsestään liittyi Pekalla tiedon puute. Hänellä ei ollut asiallista tietoa omasta 

homoseksuaalisuudestaan, jota ei esimerkiksi koulussa käsitelty ollenkaan. Lisäksi Pekka 

kohtasi tietosanakirjaa lukiessaan väärää tietoa homoseksuaalisuudesta.  

 Ja sitten se että koulussa esimerkiksi terveystiedon tunneilla, joita oli äärimmäisen vähän. Biologiassa, 

 psykologiassa missään ei käsitelty millään tavalla homoseksuaalisuutta. Eli mä olin täysin tällaisen 

 asiallisen tiedon ulottumattomissa… Joissain tietosanakirjassa tosiaan mainittiin, että kyseessä on joku 

 psyykkinen häiriötila tai joku tämmöinen sairaus… – Pekka 

 

4) Lapsuus ja nuoruus 
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Lapsuuden ja nuoruuden kokemuksissa tyypillisimmät tekijät olivat kuolemaan ja 

itsemurhaan sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvät asiat. Seuraavaksi yleisimpiä olivat 

lapsuudessa tai nuoruudessa esiintynyt vakauden puute ja kotoa opitut mallit ja kulttuurit. 

Myös lapsuudessa tai nuoruudessa koetut tunteet tai vastuut sekä oma psyykkinen kehitys 

nousivat esille taustatekijöinä. Monella lapsuuden ja nuoruuden tapahtumat merkittäväksi 

kokeneista oli kokemusta useammasta eri lapsuuden ja nuoruuden taustatekijästä. 

Kokemuksista oli osalla kulunut reilusti aikaa, mutta niiden seuraukset olivat nähtävissä 

elämässä edelleen.  

 Kuolema ja itsemurha näyttäytyivät esimerkiksi lapsuudessa tai nuoruudessa esille 

tulleina ajatuksina. Sofialla ajatukset kuolemasta olivat kulkeneet mukana alakoulun 

kolmannelta luokalta asti. Ensimmäisen kerran hän oli miettinyt itsemurhaa juuri tuolloin 

kolmannella luokalla ja ennen itsemurhayritystään monen vuoden ajan. 

 Lapsuudessa ja nuoruudessa koetut sosiaaliset suhteet pitivät sisällään kaltoinkohtelua, 

koulukiusaamista ja sosiaalisten suhteiden uupumista. Kaltoinkohtelua oli joutunut kokemaan 

esimerkiksi Kaarina, jonka äiti mitätöi häntä sanomalla asioita, mitä Kaarina ei ainakaan osaa 

tai mitä hän ei tule saavuttamaan. Äiti ei ollut toivonut lasta eikä nähnyt, että Kaarinalla olisi 

mitään hyvää. Lapsena Kaarina uskoi äitinsä sanomiset kyseenalaistamatta.  

 No ensinnäki hänelle (äidille) on ollut kauhea kokemus kun hän on yllättäen huomannut olevansa 

 raskaana… Ja hän ei oo ollenkaan toivonut mua… Ja sitten mä olen ollut äidilleni aina kauhean suuri ja 

 ruma ja kauhean tyhmä. Että hän aloitti sen sillä tavalla että sä et varmaan koskaan opi lukemaan… Sä 

 et koskaan pääse  oppikouluun… Sä et koskaan opi kieliä… Sitten mulla oli sellainen ajatus kun mä 

 opin ruotsia aika hyvin ja olin siitä kaiken kaikkiaan kiinnostunut, että mä voisin Åbo akademissa 

 opiskelemaan teologiaa. Mutta mulla ei ollut kuulemma sellaista järkeä  jota yliopistossa tarvitaan… 

 Että mun äitini, hän ei ole koskaan kyennyt näkemään että mulla on jotain hyvää eikä missään nimessä 

 mitään parempaa kuin hänellä. Että hän on osannut niin kun mitätöidä minut täysin. Ja mä uskoin ihan 

 kyseenalaistamatta, koska tota eivät siihen aikaan lapset mitään koskaan kyseenalaistaneet… – Kaarina 

 

Koulukiusatuista Pekka oli ollut kiusaamisen kohteena koko peruskoulunsa ajan. Hän kertoi 

olleensa yleinen kiusattava ja rääkättävä. Kiusaaminen oli sekä sanallista että fyysistä 

väkivaltaa. Pahimmillaan Pekan päätä oli ollut hakkaamassa koulun seinää vasten viisi 

ihmistä. Kiusatuksi tulemisen kokemukset olivat olleet olemassa ennen Pekan 

itsemurhayritystä jo pitkään ja jatkuivat yhä itsemurhayrityksen aikoihin. Juhanilla puolestaan 

ei ollut lapsuudessaan ja nuoruudessaan juurikaan sosiaalisia suhteita. Hänellä ei ollut yhtään 

kaveria eikä seurustelusuhdetta, hän oli yksin. Juhani kuvasi vetäytyneensä itseensä.  

 Vakauden puute elämässä liittyi muun muassa jatkuvaan muuttamiseen. Marian perhe 

muutti usein hänen lapsuutensa aikana. Maria koki muutot traumaattisina, koulu ja ystävät 

vaihtuivat jatkuvasti. Hänellä oli kouluajoiltaan jäljellä vain yksi ystävä, jonka kanssa piti 

yhteyttä. Lapsuuden kotoa opitut mallit ja kulttuurit koskivat esimerkiksi puhumattomuutta ja 
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negatiivista suhtautumistapaa. Olavin kotona vallitsi hänen veljensä kuolemasta 

puhumattomuuden kulttuuri. Veljen kuolemaa ei käsitelty perheessä mitenkään. Minna 

puolestaan oppi kotoaan negatiivisen suhtautumisen asioihin. Kotoa opitusta 

suhtautumistavasta on ollut vaikea päästä eroon. 

 Lapsuutta tai nuoruutta värittäneistä tunteista yksi oli pelko. Tapanin isä oli ankara ja 

hänellä oli jyrkkiä käyttäytymismalleja, joita perheen lapset pelkäsivät. Lapsia kohtaan isä ei 

ollut väkivaltainen, mutta äitiä hän jahtasi ympäri pirttipöytää. Liian aikaista vastuuta 

lapsuudessaan joutui ottamaan Helena. Isänsä kuoltua hänen äitinsä työskenteli ravintolassa. 

Työpäiviä oli viikossa kuusi ja töissä oli oltava myös iltaisin. Helena oli paljon yksin kotona 

ja koki, että joutui selviytymään elämästään yksin. 

 Äiti oli siihen aikaan ravintolassa töissä, silloin oli kuusi päiväinen työviikko, että mä olin joka toinen 

 ilta yksin kotona. Että oli siis niin kun sellainen tosi yksin niin kun monessa paikkaa. Ja silloin pikku 

 lapsenakin olen ollut yksin hyvin paljon. Tai mikä se  on paljon niin pikku lapsen näkökulmasta niin 

 lyhyt aika on paljon… joka oli kerta kaikkiaan, että joutuu selviytymään yksin elämästä. Että se on niin 

 kuin, mä olin silloin se pieni tyttö joka oli joutunut selviytymään… – Helena 

 

Liian aikaista vastuuta itsestään joutui ottamaan myös Tapani. Äitinsä kuoleman jälkeen hän 

jäi isänsä kanssa kahdestaan asumaan. Isä eli vastuutonta elämää eivätkä hänen rahansa 

riittäneet Tapanin elättämiseen. Tapani lähti 14-vuotiaana töihin ja ryhtyi elättämään itsensä. 

Hän kokikin, että hänen psyykkinen kehityksensä pysähtyi vastuunkantamisen seurauksena 

teini-iässä.  

 

5) Työ ja opiskelu 

Työhön ja opiskeluun liittyvät taustatekijät koostuivat työn vaatimuksista ja pakosta työn 

tekoon, työtä tai opiskelua koskevasta menettämisestä, työn ylivoimaisuudesta ja 

voimattomuudesta työssä sekä työyhteisön ja alkoholin suhteesta. Kaikkia näitä taustatekijöitä 

ilmeni melko vähän. Suurimmalla osalla osallistuneista työtä ja opiskelua koskeneita 

kokemuksia oli vain yhdestä taustatekijästä. Puolet kokemuksista olivat pitkään jatkuneita tai 

niistä oli jo kulunut jonkin verran aikaa, puolet taas olivat melko uusia.  

 Työn tekemisen pakkoa koki Liina. Syövästä paranemisensa jälkeen hänen oli pakko 

jatkaa töiden tekemistä, koska toimeentulo oli taattava. Taustalla painoi asuntovelka. 

Menettämiset työssä ja opiskelussa koskivat joko työ -tai opiskelukyvyn menettämistä sekä 

työpaikan menettämistä. Johanna menetti kaikki nämä. Avioeronsa yhteydessä Johanna näki 

lapsiaan enää joka toinen viikko ja hän jäi kodittomaksi. Näiden seurauksena hän masentui, 

eikä pystynyt hoitamaan enää työtään eikä opintojaan. Voimattomuutta työntekoon koki 
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Olivia. Voimattomuus työssä ja työn ylivoimaisuus olivat ennen hänen itsemurhayritystään 

melko uusia kokemuksia. 

 Välillä oli todella ahdistunut ja paha olo, töissä käyminenkin tuntui ylivoimaiselta… Kesälomani olivat 

 useammassa jaksossa, joten niiden perään minun piti ottaa aina lisää sairaslomaa. – Olivia 

 

Tapanin työyhteisössä oli tapana jäädä iltaisin työajan jälkeen juomaan yhdessä alkoholia. 

Työyhteisön ja työnantajan suhtautuminen alkoholiin oli muutenkin Tapanin mukaan väärällä 

tavalla liberaali. Tapani toi esille sitä, että itse hän tietenkin alkoholit ”kaatoi kurkusta alas”, 

mutta työyhteisön suhtautuminen alkoholiin mahdollisti ja vauhditti hänen alkoholisminsa 

kehittymistä. 

 

6) Elämäntilanne 

Elämäntilanteeseen liittyviä taustatekijöitä esiintyi vähänlaisesti. Näitä olivat menettäminen, 

tasapainottomuus ja muutto. Jokaisella näitä kokeneella oli kokemusta vain yhdestä 

elämäntilanteen taustatekijästä. Elämäntilanteen kokemukset olivat pääsääntöisesti melko 

tuoreita. Menettämisen kokemukset liittyivät esimerkiksi kotiin, toimeentuloon, kykyyn 

hoitaa asioita sekä koko elämän romahtamiseen. Juhani menetti kotinsa ja vietti yhden talven 

asunnottomana kellareissa, ullakoilla ja porrasrapuissa. Johannalla koko hänen elämänsä 

romahti menettämisten takia.  

 Mä menetin myös mun työn ja sitä kautta mun toimeentulon. Ja kyvyn hoitaa mitään asioita… että mä 

 menetin sitä myöten sitten ihan... Ja kaikki, koko elämä ikään kuin romahti, joka ikinen palikka minkä 

 mä olin tehny. Mä menetin kaikki, omaisuuteni ja kaikki niin kun sitä kautta, mihin olin kuitenkin 

 vuosia tehty sen eteen töitä. Ja näin, että oikeastaan niin kuin joka ikinen osa-alue elämässä meni…

 – Johanna 

 

Elämäntilanteen tasapainottomuutta ilmeni Petterillä. Tasapainottomuus kohdistui erityisesti 

hänen mielenterveytensä lääkehoitoon. Välillä lääkkeet olivat tauolla, välillä hän söi lääkkeet 

ja välillä ei. Olivian elämäntilanteessa ennen hänen itsemurhayritystään merkittävää 

puolestaan oli muutto uudelle paikkakunnalle. 

 

7) Hengellisyys 

Hengellisyyden osalta tyypillisimmät tekijät olivat ajatukset ja kokemukset Jumalasta. 

Seuraavaksi tyypillisimmät olivat konservatiivinen tai kova hengellisyys, hengellisyyttä 

koskevat tunteet ja hengellisen väärinkäytöksen kohteeksi joutuminen. Vajaalla puolella 

hengellisyyttä kokeneista oli kokemuksia enemmästä kuin yhdestä hengellisestä 

taustatekijästä. Hengelliset asiat olivat osin olleet olemassa jo pitkään, mutta olivat tapetilla 

myös itsemurhayrityksen aikana.  
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 Kahdella osallistuneista oli kokemuksia Jumalasta ja samoin kahdella ajatuksia 

Jumalasta. Helena koki, ettei Jumala auttanut häntä avunpyynnöistä huolimatta. Tämän 

johdosta Helena oli vihainen Jumalalle.  

 Että mulla oli sellainen hyvin hyvin ristiriitainen olo siitä, että mä pyysin apua. Ja olin vihainen, kun en 

 saanut apua myöskin Jumalalle. Että perhanan tollo et tajua mitä mä sulle sanon. – Helena 

 

Ennen itsemurhayritystään Kaarina koki vahvasti olevansa Jumalan hylkäämä. Hänestä tuntui 

ettei Jumalalla ollut aikaa hänelle, eikä Jumala juurikaan välittänyt hänen tilanteestaan. Olavi 

puolestaan pohti Jumalan olemassaoloa ja sitä, että jos Jumala olisi olemassa miksi Hän sallisi 

kaikkien vastoinkäymisten tapahtua Olavin elämässä. Pekan jumala-ajattelua hallitsi kuva 

ankarasta ja legalistisesta Jumalasta. Hän ajatteli Jumalan olevan tuomari, joka tuomitsee 

ylhäältä alaspäin. Ankaran Jumalan käsitys oli hallinnut Pekan jumalakuvaa jo pitkään ennen 

itsemurhayritystä. 

 No kyllä se (suhde Jumalaan) oli silloin vielä kouluaikoina. Ja no kouluaikoina varsinkin se oli hyvin 

 tämmöinen ankara, legalistinen ajatus tai näkemys Jumalasta. Ja kyllä se kesti hyvin pitkäänkin 

 tämmöinen tuomari Jumala, tuomari Jumala. Et et joka tuomitsee sieltä ylhäältä alaspäin… No niin 

 kauan kun se jumalakuva on sellainen ankara, legalistinen niin se kyllä tukahduttaa ihmisen, tappaa 

 ihmisen. Sitten kun ainakin sisimmältään niinkun todella tehokkaasti ja ihan konkreettisestikin voi 

 tappaa. – Pekka 

 

Pekka kohtasi myös kovaa ja konservatiivista hengellisyyttä. Hänen asuinpaikkakunnallaan 

vaikutti vahvana luterilaisen kirkon evankelinen herätysliike. Pekka koki evankelisuuden 

ahtaan uskonnollisuuden ajaneen hänet osaltaan yrittämään itsemurhaa. Hänellä oli myös 

käsitys, jonka mukaan hänen homoseksuaalisuutensa olisi kuolemansynti. Käsitys sai lisää 

pontta Pekan lukiessa Raamatusta homoseksuaalisuutta koskevia kohtia. Hän koki itsensä 

homoseksuaalisuutensa asiallisen tiedon puutteen takia sairaaksi ja konservatiivisen 

hengellisyyden takia kuolemansyntiseksi. 

 Hengellisyyteen liittyvät tunteet olivat häpeä ja syyllisyys, tuska ja katumus sekä 

pelko ja viha. Helena koki tunteneensa hengellisyydessään häpeää ja pelkoa sekä vihaa 

Jumalaa kohtaan siitä, että Tämä ei auttanut häntä. Myös Tapani oli kokenut hengellistä 

häpeää. Hän koki sitä aamuyöstä käytettyään edeltävästi alkoholia. Samalla hän tunsi 

hengellistä tuskaa, syyllisyyttä ja katumusta. 

 Ja tota ehkä ehkä tota, hengelliset tai jumalalliset asiat tuli Jaakobin painina sitten aamuyöstä. Kun oli 

 lakanat märkänä, vaan uit siellä siinä tuskassa ja häpeässä ja syyllisyydessä ja morkkiksessa. – Tapani 

 

Hengellisen väärinkäytöksen kohteeksi koki joutuneensa Helena. Hän kertoi, että teini-

ikäisenä hänen seurakuntansa teatteri-kerhon ohjaaja, Helenaa 19 vuotta vanhempi mies oli 

käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväksi. Helenaa oli myös syyllistetty synnillä asioista, joita 

hän ei ollut itse tehnyt vaan joita hänelle oli tehty.  
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4.3 Akuutit tekijät 

Itsemurhayrityksen akuuteista tekijöistä muodostui kahdeksan ryhmää, jotka ovat sisäiset 

kokemukset, sisäiset tilat, ylittyminen, sosiaaliset suhteet, käsittelemättömät asiat, toiminta, 

ongelmat avun saamisessa sekä sisäinen tekijä, jota on mahdoton määritellä. Sisäiset 

kokemukset koostuvat ajatuksista, varsinaisista kokemuksista ja haluista. Sisäiset tilat pitävät 

puolestaan sisällään tunnetilat, olotilat ja psyykkiset tilat. 

Ryhmistä sisäiset kokemukset ja sisäiset tilat olivat osallistuneiden itsemurhayritysten 

akuutteina tekijöinä todella yleisiä. Erilaisia sisäisiä kokemuksia ilmeni 13 ja sisäisiä tiloja 12 

osallistuneella. Muut akuutit tekijät olivat huomattavasti vähäisempiä. Jonkinlaista ylittymistä 

tapahtui neljällä. Sosiaaliset suhteet, käsittelemättömät asiat, toiminta ja ongelmat avun 

saamisessa esiintyivät kukin akuutteina tekijöinä kahdella osallistuneella. Sisäisestä tekijästä, 

jota on mahdoton määritellä kertoi yksi. Seuraava taulukko viisi kuvaa pylväsdiagrammin 

avulla itsemurhayrityksen akuuttien tekijöiden esiintymistä. 

  

Taulukko 5: Itsemurhayrityksen akuutit tekijät 
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Sisäisistä kokemuksista keskeisimpiä ja kokonaisuudessaan merkittäviä akuutteja tekijöitä 

olivat erilaiset ajatukset. Ne liittyivät kuolemaan ja loppumiseen, itsemurhaan keinona päästä 

pois, elämään ja omaan itseen, nukkumiseen ja lepoon sekä ajatusten puutteeseen ja niiden 

poikkeavaan toimintaan. Seuraavaksi eniten esiintyi haluja, joita olivat muun muassa halu 

päästä pois, halu kuolla ja halu saada omille lapsille parempi elämä. Vähiten sisäisistä 
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kokemuksista tuli esille varsinaisia kokemuksia, joita olivat esimerkiksi taakkana oleminen, 

kokemus mitään tekemättömyyden keveydestä ja kokemus sinnittelystä. Hieman yli puolella 

sisäisiä kokemuksia kokeneista oli taustatekijöitä vähintään kahdesta erilaisesta sisäisestä 

kokemuksesta eli ajatuksista, haluista tai kokemuksista.  

 Ajatuksia kuolemasta tai loppumisesta oli viidellä, joista suurimmalla osalla ajatukset 

liittyivät kuolemaan. Ajatukset olivat keskenään hieman erilaisia. Esimerkiksi Juhani koki 

ajatuksen kuolemasta hyvänä. Ajatuksia itsemurhasta keinona päästä pois koki neljä 

osallistunutta. Johanna ajatteli ennen itsemurhayritystään, että itsemurha on ainoa keino 

päästä pois siitä elämäntilanteesta, jossa hän oli. Itsemurha tuntui Johannasta silloin 

loistavalta idealta. Hän toi myös esiin sitä, miten nykypäivänä ajatus itsemurhasta ainoana 

vaihtoehtona tuntuu järjettömältä. Elämään ja omaan itseen liittyviä ajatuksia esiintyi myös 

neljällä ja niitä leimasi kielteisyys ja toivottomuus. Mikaelilta oli kuollut nuorena monta 

hyvää ystävää. Itsemurhaa yrittäessään hän ajatteli itsestään, että eikö hänkin jo joutaisi. 

 Se kun ajautuu tiettyyn tilaan, sitä kelaa ettenkö minäkin jo joutaisi. Ei sitä ns. normitilassa tulisi edes 

 mieleen tällaisetkaan asiat. Mutta kyllä ne vaan puskee tajuntaan tietyssä tilassa ja vaikka tietäisi ettei 

 noin pitäisi ajatella, ne vaan tulee niin voimakkaina pintaan… – Mikael 

 

Ennen itsemurhayritystä ajatuksia nukkumisesta oli Petterillä ja levosta Kaarinalla. Ajatusten 

puutetta tai niiden poikkeavaa toimintaa kokivat Johanna ja Mikael. Johanna ajatteli 

jälkikäteen että hänellä oli näitä molempia. Ennen itsemurhayritystään Johannalla ei ollut 

ajatuksia siitä mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi onnistunut yrityksessään. Johannan mielestä 

hänen ajatuksena eivät itsemurhaa yrittäessä toimineet samalla tavalla kuin normaalissa 

tilanteessa. 

 En osannut silloin ajatella mitään niin kuin mitä se, jos mä olisin onnistunut. Mitä se olisi lapsille tehnyt 

 tai muuta vastaavaa. Ei sellaiset ajatukset ei tullu mieleen… ajatus ei toimi samalla tavalla semmoisessa 

 tilanteessa olevalla ihmisellä kuin mitä se toimii normaalitilanteessa olevalla. – Johanna 

 

Halu päästä pois oli neljän osallistuneen kokemana yleisin akuuttina tekijänä toiminut halu. 

Petteri halusi päästä pois masennuksestaan, ahdistuksestaan ja huonosta olotilastaan.  

 Oli oli semmosta, että tota enemmän oli sitä, että halus siitä masennuksesta ja ahdistuksesta eroon… 

 Niin oli tota, että halus katkasta sen huonon olon, huonon olon vaikka sitte nukkumalla viikon…  

 – Petteri 

 

Kuoleman halua koki kolme. Heistä juuri kuoleman halun takia Johanna toteutti 

itsemurhayrityksensä niin, että uskoi onnistuvansa siinä. Lapsilleen paremman elämän halusi 

Sari, joka ajatteli itsemurhansa olevan keino tähän. Hän kirjoitti lapsilleen kirjeen, jossa kertoi 

asiasta. Varsinaisia sisäisiä kokemuksia oli kutakin yhdellä osallistuneella. Sari koki olevansa 

taakka kaikille. Liina puolestaan koki elämänsä muuttuneen sinnittelyksi. Juhani ei tehnyt 



40 

 

ennen itsemurhayritystään mitään muuta kuin makasi sängyssä. Kokemus mitään 

tekemättömyydestä tuntui hänestä kevyeltä.  

 Makasin kaiketi viikon ”sängyn ja patjan välissä”. En jaksanut syödä enkä juoda. Käsi ei noussut edes 

 vesilasia hakemaan. Olo tuntui yhtä kevyeltä kuin aikoinaan veden alla. – Juhani 

 

Erilaisina sisäisisinä tiloina esiintyivät tunnetilat, olotilat ja psyykkiset tilat. Näistä tunnetilat 

ja olotilat näyttäytyivät keskeisinä akuutteina tekijöinä. Akuuttien psyykkisten tilojen 

merkitys rajautui huomattavasti vähäisemmäksi. Tunnetiloja ja olotiloja kokeneista 

osallistuneista kahdeksan kymmenestä, melkein kaikki siis olivat samoja. Erilaisia tunnetiloja 

olivat ahdistus, epätoivo ja paniikki. Ahdistusta tunsi ennen itsemurhayritystään seitsemän 

tutkimukseen osallistunutta. He sanoittivat ahdistustaan eri tavoin. Mikael kuvaili 

ahdistustilan iskemistä ja sen voitolle pääsemistä.  

 Itse sanoisin jotenkin näin että vaikka olet voittanut painavuuden hengen/ahdistuksen monta kertaa, se 

 iskee aina uudestaan kun olet heikoimmillasi. Silloin kuin itse yritin niin siinä kävi jotenkin noin. Kyse 

 siis ahdistustilasta minkä jo monet kerrat selättänyt, nyt vaan iski niin kovaa että se pääsi voitolle… Se 

 ahdistus tila kun se iskee niin se todellakin haluaa nujertaa ja tappaa sinut. – Mikael 

 

Epätoivoa ja toivottomuutta koki kolme tutkimukseen osallistunutta. Maria kuvaili oloaan 

todella epätoivoiseksi. Paniikkia koki tutkimukseen osallistuneista Johanna. Osaltaan 

paniikkituntemuksensa takia Johanna koki itsemurhan ainoana keinona päästä pois 

kestämättömästä tilanteesta. Hänestä tuntui siltä ettei hän kestä enää hetkeäkään.  

 Olotiloina esiintyivät jaksamaton olo, tuskainen olo ja sietämätön olo. Olotilansa 

jaksamattomaksi koki kahdeksan. Oliviasta alkoi tuntua ystävänsä luona vieraillessaan siltä, 

ettei hän enää vain jaksa. Kaarinasta taas tuntui, ettei hän enää jaksanut kauheaa vaihetta 

elämässään aviomiehensä kanssa. 

 Mutta mulla oli vaan sellainen tunne että mä en jaksa enää tätä… Mutta mä en jaksanut hänen (puoliso) 

 kanssaan enää sitä kauheeta vaihetta… Että tää on nyt loppu että tätä ei enää jaksa. – Kaarina 

 

Sietämättömäksi olonsa kokivat Petteri ja Sari. Tuskaista oloa koki kolme osallistunutta, 

joista yksi oli Liina. Hänen tuskansa liittyi vahvasti ahdistukseen. Psyykkisiä tiloja puolestaan 

olivat psykoosi, psyykkinen epävakaus ja alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen. Minna 

koki olleensa itsemurhayritystensä aikoina psyykkisesti epävakaassa tilassa ja yritysten 

tulleen siksi hänelle itselleenkin yllätyksenä. Psykoosin ja alkoholin vaikutukset merkittävinä 

itsemurhayrityksiinsä koki Sari. Psykoosissa ollessaan Sarin päässä oli ääni, joka käski hänen 

mennä auton alle. Hän myös kertoi, ettei itsemurhayrityksiä olisi tullut tehtyä ilman alkoholin 

vaikutusta paitsi psykoosissa.  

 Ylittyminen tarkoitti käytännössä joko oman käsityskyvyn tai sietokyvyn ylittymistä. 

Omien kykyjen ylittymisen tunnetta kokeneista kaksi koki sietokykynsä ylittyneen ja niin 

ikään kaksi käsityskykynsä ylittyneen. Maria koki sietokykynsä ylittyneen kun hänestä tuntui, 
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että hänen miehensä on niin hankala eikä hän jaksa enää elää. Johanna puolestaan koki 

avioeronsa ja elämäntapahtumiensa kokonaisuudessaan ylittävän hänen käsityskykynsä. 

 Koska kyllä mä olin hänen (silloinen aviomies) kanssaan ajatellu olevani koko elämän. Ja sitte ei niin 

 käynykkään… Se oli mulle niin kun vaan aivan liikaa käsittää  kaikki se mitä tapahtui. Että emmä ollut 

 ikinä ees ajatellut, että elämä vois mennä sillä tavalla… Mä aattelin että mä en kestä enää tätä, että tää 

 niin kun ylittää mun käsityskyvyn kokonaan. – Johanna 

 

Sosiaaliset suhteet akuutteina tekijöinä pitivät käytännössä sisällään kiusatuksi tulemisen. 

Kiusatuiksi olivat joutuneet Sofia ja Maria. Sofia oli joutunut koulukavereidensa pilkan ja 

naurun kohteeksi otettuaan osaa seurakunnan nuorten toimintaan. Hänestä levitettiin koulussa 

myös juoruja. 

 Rippikouluni jälkeen rupesin viettämään aikaa seurakuntani nuorten toiminnassa ja kaverit koulussa 

 eivät sitä oikein ymmärtäneet, tekivät pilaa ja nauroivat... Asiat pahenivat entisestään, kun menimme 

 juhlimaan ja juhlien jälkeen tämä kyseinen tyttö kääntyi täysin minua vastaan, levitti juoruja pitkin 

 koulua ja puhui minusta kamalia asioita koulumme oppilaille. – Sofia 

 

Käsittelemättömät asiat tarkoittivat käsittelemättömien asioiden kasaantumista. Tällaista 

kokeneista Mikael pohti, että käsittelemättömiä asioita tuli liian paljon hänen niskaansa. 

Toiminta akuuttina tekijänä tarkoitti joko impulssia tai päähänpistoa. Näitä esiintyi juuri 

ennen itsemurhayritystä Minnalla ja Petterillä. Minnan päähänpistot laukaisivat osaltaan sen, 

että hän toteutti itsemurhayrityksensä. Petterille taas tuli iltalääkettä ottaessaan impulssi, 

jonka seurauksena hän otti liikaa lääkkeitä. 

 Avun saamisessa ilmenneet ongelmat olivat avun puute ja saadun avun hyödyttömyys. 

Puutetta avun saamisessa koki Maria, sillä hän koki ettei kukaan auttanut häntä. Saamansa 

ammattiavun hyödyttömäksi koki Tapani. Työterveyslääkäri oli kirjoittanut hänelle 

lääkereseptejä ja muutaman päivän sairaslomaa sekä kehottanut menemään kotiin 

kuuntelemaan klassista musiikkia. Tapani ajatteli ettei hänen ongelmanaan ollut klassisen 

musiikin puute.  

 Mutta mutta miksi se (itsemurhayritys) epäonnistui niin niin niin tota, siinä on semmonen tausta, että 

 mä ensin menin työpaikkalääkärille valittaa jotain työuupumusta tai unettomuutta tai jotain. Ja oli nuori 

 mieslääkäri ja tota noin ja se kirjoitti mulle Oksepameja. Mä muistan sen tuotemerkin ja sit jotain 

 nukahtamislääkkeitä ja antoi mulle jonkun kolme päivää sairaslomaa. Ja sanoi mee kotiin ja ota ohjeen 

 mukaan näitä ja kuuntele klassista musiikkia (naurua)… Mutta hän ei ehkä ymmärtänyt tai sitten mä 

 verhoilin sen mun ongelma niin fiksusti, että hän ei saanut kiinni siitä. – Tapani 

 

Tarkemmin määrittelemättömästä sisäisestä tekijästä kertoi niin ikään Tapani. Lääkärissä 

käytyään hän otti samalla kertaa kaikki lääkärin hänelle määräämät rauhoittavat lääkkeet. 

Lääkkeiden ottaminen laukaisi Tapanin sisällä jotakin, mitä hän ei osaa sen tarkemmin 

kuvailla. Tuo jokin sisäinen tekijä johti akuuttina tekijänä itsemurhayritykseen. 
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5. Elämässä eteenpäin pääseminen itsemurhayrityksen 
jälkeen 

5.1 Elämässä eteenpäin pääsemisen prosessi 

Tutkimukseen osallistuneet kertoivat, miten he olivat päässeet elämässään eteenpäin 

itsemurhayrityksensä jälkeen. Eteenpäin pääseminen näyttäytyi prosessina, joka koostui 

merkittävimmäksi koetusta avusta, tukevasta avusta, eteenpäin pääsemistä vaikeuttaneista 

asioista sekä jo tapahtunutta eteenpäin pääsyä ylläpitävistä tekijöistä. Lisäksi osa 

osallistuneista toi esille asioita, jotka olisivat voineet auttaa heitä eteenpäin pääsyssä vielä 

kokemaansa paremmin.   

 Elämässä eteenpäin pääsemisessä ilmenneitä tekijöitä kuvaa vaikeuksia lukuun 

ottamatta positiivisuus ja voimavarojen tuominen, negatiivisuuden ja kuormittavuuden 

päättyminen tai niistä eroon pääseminen. Esimerkiksi eteenpäin pääsemisessä auttaneita 

sosiaalisia suhteita väritti niiden positiivinen ja voimavaroja tuova merkitys elämään, 

negatiivisten ja kuormittavien sosiaalisten suhteiden päättyminen tai niistä eroon pääseminen. 

Vaikeuksia sen sijaan kuvaa itsemurhayrityksen taustalla olevien asioiden tavoin 

negatiivisuus ja kuormittavuus. Seuraava taulukko kuusi kuvaa nuolen avulla elämässä 

eteenpäin pääsemistä itsemurhayrityksen jälkeen. 

 

Taulukko 6: Elämässä eteenpäin pääseminen itsemurhayrityksen jälkeen 

 
 
 

 
Osalla elämässä eteenpäin pääseminen tapahtui yllättävän nopeasti itsemurhayrityksen 

jälkeen. Joillain taas meni yrityksen jälkeen yli kymmenenkin vuotta ennen kuin elämä 
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varsinaisesti muuttui paremmaksi ja he kokivat päässeensä eteenpäin. Lopuilla eteenpäin 

pääseminen tapahtui hiljalleen itsemurhayrityksen jälkeisinä vuosina. Elämä saattoi myös 

parantua hieman itsemurhayrityksen jälkeen, mutta varsinainen eteenpäin pääsy tapahtui 

kuitenkin vasta useiden vuosien kuluttua. 

 Merkittävin apu tarkoittaa asioita, jotka auttoivat osallistuneita eteenpäin pääsyssä 

kaikkein eniten ja merkittävällä tavalla. Merkittävin apu ei ole välttämättä sama kuin 

osallistuneiden itsemurhayrityksensä jälkeen saama akuuttiapu. Merkittävin apu tuli osalla 

elämään vasta pitkän aikaa itsemurhayrityksen jälkeen, kuten joillain yli kymmenen vuoden 

kuluttua. Tukeva apu puolestaan tarkoittaa asioita, jotka auttoivat myös eteenpäin pääsyssä, 

mutta eivät yhtä suuressa roolissa kuin merkittävin apu.  

 Merkittävin apu ja tukeva apu ovat asioita, joita itsemurhaa yrittäneet kokivat silloin 

kun he alkoivat päästä elämässään eteenpäin itsemurhayrityksen jälkeen. Eli siis melkein heti 

itsemurhayrityksen jälkeen, yli kymmenen vuoden kuluttua tapahtuneesta tai jotain siltä 

väliltä, milloin eteenpäin pääsy kullakin alkoi tapahtumaan. Merkittävin apu ja tukeva apu 

sijoittuvat siis menneeseen aikaan. Jo tapahtunutta eteenpäin pääsyä ylläpitävät seikat sen 

sijaan ovat olemassa osallistuneiden nykyisessä elämäntilanteessa, tai olivat ainakin 

haastatteluiden toteuttamisen ja kirjeiden kirjoittamisen aikana. 

 Merkittävää oli se, että itsemurhayrityksen jälkeen elämässä eteenpäin pääseminen 

linkittyi vahvasti siihen, että elämässä olleet muut vaikeudet poistuivat ja elämään tuli 

positiivisia kokemuksia. Apua tuoneet tekijät eivät välttämättä kohdistuneet nimenomaan 

itsemurhayrityksestä eteenpäin pääsemiseen, vaan muiden asioiden ratkaisemiseen. 

Itsemurhayritys jäi osalla vähälle käsittelylle, mutta kun muut elämän haasteet helpottivat, 

itsemurhayrityksestäkin koettiin päässeen eteenpäin siinä sivussa.    

 Itsemurhayrityksen jälkeen elämässä eteenpäin pääsemisessä merkittävintä apua ja 

tukevaa apua olivat kokeneet kaikki osallistuneet. Eteenpäin pääsyä vaikeuttaneita tekijöitä 

ilmeni 14:lla eli yhtä lukuun ottamatta kaikilla. Yksi osallistunut ei siis tuonut esille yhtään 

eteenpäin pääsemistään hankaloittanutta tekijää. Merkittävimmän ja tukevan avun tavoin 

ylläpitäviä asioita koki jokainen osallistunut. Asioita, jotka olisivat voineet auttaa vielä 

paremmin toi esiin kuusi osallistunutta.  

 Tyypillisimmillään osallistuneet kokivat merkittävimmäksi avuksi yhden, kaksi tai 

korkeintaan kolme tekijää. Vain yksi osallistunut kuvaili useampaa merkittävintä apua 

tarjonnutta asiaa. Tukevassa avussa koettujen tekijöiden määrä vaihteli kahdeksan ja 61:n 

välillä. Samoin kuin itsemurhan taustalla olevissa tekijöissä, vaihteluväli on suuri, koska 

lyhyiden kirjeiden ja pitkien haastatteluiden tarjoama tieto oli laajuudeltaan hyvin eritasoista. 
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Keskimäärin osallistuneet kokivat noin 26 tukevan avun tekijää. Elämässä eteenpäin 

pääsemiseen koettu apu muodostui siis tyypillisesti lukuisista erilaisista tekijöistä.  

 Ylipäänsä enemmän elämässä eteenpäin pääsemistä auttavia tekijöitä kuin itsemurhan 

taustalla olleita tekijöitä koki kymmenen eli kaksi kolmasosaa osallistuneista. Huomattavaa 

on, että viisi osallistunutta koki itsemurhayrityksensä taustalla olleen enemmän asioita kuin 

eteenpäin pääsyssä auttaneita tekijöitä. Tästä nostan esille kolme näkökulmaa. 

 Ensiksi, osalle enemmän itsemurhayrityksen taustalla olleita tekijöitä esille tuoneille 

heidän kokemansa apu eteenpäin pääsyssä oli todella merkityksellistä. Toiseksi kirjeet 

rakentuivat sisällön painotukseltaan eri tavoin. Joidenkin kirjeissä pääpaino oli enemmän 

itsemurhayrityksen taustatekijöissä kuin elämässä eteenpäin pääsemisessä. Kolmanneksi, 

muutama osallistunut koki kyllä päässeensä elämässään eteenpäin, mutta toi esiin sitä, ettei 

elämä ollut silti tutkimukseen osallistumisenkaan aikana erityisen hyvää.  

 Eteenpäin pääsemistä vaikeuttaneita tekijöitä ilmeni niitä kokeneilla osallistuneilla 

yhdestä 23:een. Keskimäärin vaikeuttaneita tekijöitä tuli esille noin kuusi. Täysin ongelmitta 

eteenpäin pääseminen ei siis pääsääntöisesti tapahtunut. Enimmäkseen osallistuneet kertoivat 

useista jo tapahtunutta eteenpäin pääsyään ylläpitävistä tekijöistä. Niitä ilmeni yhden ja 18 

välillä. Keskimäärin ylläpitäviä tekijöitä esiintyi osallistunutta kohden noin kahdeksan.  

5.2 Merkittävin apu 

Elämässä eteenpäin pääsemisen merkittävimmistä auttavista tekijöistä muodostui kahdeksan 

ryhmää, jotka ovat ammattiapu, sisäiset kokemukset, sosiaaliset suhteet, terveys, työ, 

eläminen, toiminta ja ympäristö. Näistä neljä ensimmäistä olivat selkeästi yleisempiä kuin 

loput neljä. Eniten esiintynyt ryhmä oli ammattiapu, johon liittyvistä kokemuksista kertoi 

kuusi osallistunutta. Toiseksi yleisin merkittävin apu koski sisäisiä kokemuksia. Niitä toi 

esille viisi. Kolmanneksi tyypillisin ryhmä oli sosiaaliset suhteet, joita kuvaili kolme. Kaksi 

osallistunutta kertoi terveyteensä liittyvistä auttaneista tekijöistä. Kaikkia loppuja neljää 

ryhmää, eli työtä, elämistä, toimintaa ja ympäristöä esiintyi vähänlaisesti. Kunkin ryhmän 

näistä neljästä koki merkittävimmäksi avukseen vain yksi osallistunut. Seuraava taulukko 

seitsemän kuvaa pylväsdiagrammin avulla merkittävimmän avun esiintymistä elämässä 

eteenpäin pääsemisessä. 
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Taulukko 7: Merkittävin apu elämässä eteenpäin pääsemisessä 
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Elämässä eteenpäin pääsemisen merkittävimmän avun ryhmistä ammattiapu koostui terapiasta 

ja psykiatrisesta hoidosta. Terapiassa merkittävimmän avun kokemukset koskivat terapiaan 

ohjatuksi tulemista niin, ettei sen eteen tarvinnut tehdä itse mitään, kokemusta terapeutin 

välittämisestä, olon helpottumista terapian myötä ja terapiaa ylipäänsä. Yksi terapian 

merkittävimpänä apuna kokeneista oli Johanna. Hänelle terapiassa merkityksellistä oli 

erityisesti se, että hänet ohjattiin sairaalasta terapiaan niin, ettei hänen tarvinnut tehdä itse 

mitään sen eteen. Johannan vointi lähti terapian myötä kohenemaan nopeasti. Melko pian 

itsemurhayrityksen jälkeen hän alkoi kokemaan, että alkoi päästä elämässään jälleen 

eteenpäin. 

 No kyllä se kaikkein tärkein oli se, että mut siellä sairaalassa ohjattiin. Niin kun sen avun (terapia) 

 piiriin. Että mua ei vaan lähetetty sieltä kotiin ja sanottu että tuossa on numero, soita tänne. Että sitä ei 

 jätetty niin kuin mun vastuulle, koska niin kuin mä sanoin emmä olis sellaiseen pystyny. Että mut ikään 

 kuin kädestä pitäen ohjattiin, että tämä henkilö… Että kyllä se oli mulle niin kuin kaikkein tärkeintä, ei 

 niinkään mun minkään läheisten tuki tai mikään muu toiminta. – Johanna 

 

Psykiatrisen hoidon merkittävimmät avun kokemukset liittyivät omahoitajaan, 

hoitosuhteeseen laajemmin ja sairaalaan hoitoon pääsyyn. Olivia pääsi itsemurhayrityksensä 

jälkeen pariksi viikoksi hoitoon avoimelle psykiatriselle osastolle. Avoimelle osastolle hän 

pääsi siksi koska lupasi olla vahingoittamatta itseään. 

 Merkittävimmät sisäiset kokemukset tarkoittivat käytännössä käsitystä itsestä, joka 

muodostui oman seksuaalisuuden myöntämisestä, itsensä armahtamisesta ja ajatuksesta, että 

itselläkin on oikeus elää, itseluottamuksesta, korjaavasta kokemuksesta oman ulkonäön 
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suhteen sekä itsensä tärkeäksi kokemisesta. Oman seksuaalisuuden myöntämisen koki erittäin 

merkittävänä Pekka. Hän oli elänyt 25 -vuotiaaksi asti koko elämänsä kieltäen 

homoseksuaalisuutensa. Kieltämisen aiheuttamat psykosomaattiset oireet alkoivat olla todella 

rajuja ja veivät Pekan sairaalahoitoon. Hän koki, ettei hänellä ollut enää muuta vaihtoehtoa 

kuin myöntää oma seksuaalisuutensa. Pekka kertoi homoseksuaalisuudestaan ensin 

ystävälleen, jonka myötä oleminen ja eläminen alkoivat helpottua. Itsemurhayrityksestä 

kokemukseen elämän varsinaisesta eteenpäin menemisestä ehti kulua hänellä monista 

osallistuneista poiketen pitkä aika, noin kymmenen vuotta.  

 Korjaavan kokemuksen omasta ulkonäöstään ja sitä kautta elämänhalun paranemisen 

koki Juhani. Hänen päänsä ja korviensa ulkoista olemusta oli koko hänen nuoruutensa ajan 

haukuttu. Aikuisena Juhani päätti lähteä kuvanveistoluokan malliksi. Veistäjien tarkoituksena 

oli veistää Juhanin vartalo, mutta kolme myöhässä paikalle tullutta naista halusi veistää 

Juhanin pään. Kokemus oli Juhanille merkittävä. 

 Samoihin aikoihin minut pyydettiin kuvanveistoluokkaan malliksi. Lähdin kun muutakaan tuloa ei ollut. 

 Siinä ensimmäistä kertaa mallina seisoessani luokkaan tuli myöhästyneenä kolme naista, jotka kuin 

 yhdestä suusta sanoivat – oke, me halutaan tehdä toi pää. (Tarkoitus oli tehdä koko vartalo) Siinä 

 hetkessä tunsin korjaavan ja korvaavan kokemuksen. Koko nuoruuteni minua oli haukuttu lattapääksi ja 

 propellikorvaksi. Nyt nuo naiset halusivat muovata juuri nuo kaikki kuhmut ja ”epämuodostumat”. 

 Elämänhalu on niin pienestä kiinni. – Juhani 

 

Itsensä tärkeäksi kokemisesta ja raitistumisestaan kertoi Sari. Hänelle yksi oleellisista 

itsemurhayrityksen taustatekijöistä oli runsas alkoholin käyttö ja siitä seuranneet haasteet. 

Tultuaan isoäidiksi Sari tunsi jälleen olevansa jotain ja itsensä tärkeäksi. Kokemus auttoi 

Saria raitistumaan ja sitä myötä pääsemään muutenkin elämässään eteenpäin. 

 Vasta kun musta tuli mummi, niin tunsin taas olevani jotain, tunsin olevani tärkeä. Se auttoi 

 raitistumaan… Raitistuin kun ensimmäinen lapsenlapseni syntyi. Siihen jäivät myös 

 itsemurhayritykset… – Sari 

 

Sosiaaliset suhteet merkittävimpänä apuna pitivät sisällään lastenlapset, ystävät ja koiran. 

Sofia kertoi ystävistään, jotka jaksoivat kuunnella ja kannustaa häntä itsemurhayrityksiensä 

jälkeen. Terveyttä koskeva merkittävin apu liittyi yksinomaan raitistumiseen, jonka koki Sarin 

lisäksi Tapani. Työ koski merkittävimpänä apuna käytännössä työssä olemista. Elämisen 

ryhmä puolestaan muodostui elämään mukaan menemisestä, rauhassa ja oman tahdon mukaan 

elämisestä sekä vastuun ottamisesta elämässä. Työ ja eläminen näyttäytyivät yksinä 

merkittävimpinä apuina Kaarinalle. Itsemurhayrityksensä jälkeen häntä auttoi se, että hän sai 

tehdä töitä, yksinkertaisesti jatkoi elämistä ja otti vastuuta asioista. Itsemurhayrityksensä 

aikoihin tapahtuneen avioeronsa myötä Kaarina sai elää omalla tavallaan ja rauhassa 

dominoivalta ex-mieheltään.  
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 Toiminnan ryhmä koski mielenterveyskuntoutujien Klubitalon tarjoamaa toimintaa, 

johon mukaan menemisestä merkittävimmän avun sai Olavi. Sen jälkeen hänen elämässään 

alkoi selkeä muutos parempaan. Olavilla kesti ensimmäisestä itsemurhayrityksestään Pekan 

tavoin pitkään, ainakin 14 vuotta, ennen kuin hänestä alkoi hiljalleen tuntua, että hän alkoi 

kunnolla päästä elämässään eteenpäin.  

 No se alko kyllä silloin kun mä menin Klubitaloon mukaan, Klubitalon toimintaan mukaan. Niin niin… 

 On tässä viimeisen jakson, tässä viimeisen tapahtuman jälkeen on ihan selkeä selvä muutos oli. Että 

 menin mukaan siihen klubi toimintaan… – Olavi 

 

Ympäristöryhmä käsitti käytännössä kevään ja valon lisääntymisen. Vuodenajan vaihtuminen 

kevääseen ja sitä myötä auringon valon lisääntyminen näyttäytyivät merkittävimpinä 

elämässä eteenpäin pääsemistä auttaneina tekijöinä Petterille. Yksi hänen 

itsemurhayrityksensä taustalla olleista tekijöistä oli vuoden aikaan liittyvä masennus, jota 

ilmeni syksyisin ja talvisin, pimeään aikaan. Kevään tultua olo helpottui ja Petteri piristyi. 

5.3 Tukeva apu 

Elämässä eteenpäin pääsemistä tukeneista tekijöistä muodostui kahdeksan ryhmää, jotka ovat 

ammattiapu, sosiaaliset suhteet, sisäiset kokemukset, hengellisyys, toiminta, elämäntilanne, 

työ ja opiskelu sekä terveys. Tyypillisimmiksi muodostuivat ammattiapu, sosiaaliset suhteet ja 

sisäiset kokemukset, joista kustakin kertoi 13 eli lähes kaikki osallistuneet. Seuraavaksi eniten 

osallistuneet kokivat saaneensa apua hengellisyydestä, jota kuvaili 11. Erilaisten toimintojen 

tuomasta avusta kertoi kymmenen ja elämäntilanteensa auttaneista tekijöistä yhdeksän. 

Vähiten esiintyi työn ja opiskelun sekä terveyden tuomaa apua. Ensimmäistä näistä kuvaili 

kahdeksan ja jälkimmäistä seitsemän. Niitäkin molempia siis kuitenkin noin puolet. 

Tukevassa avussa esiintyy samanlaisia kategorioita kuin merkittävimmässä avussa. Osa koki 

esimerkiksi jonkin sisäisen kokemuksen merkittävimmäksi avuksi elämässään eteenpäin 

pääsemisessä ja muut sisäiset kokemukset eteenpäin pääsemistä tukevina tekijöinä.  

Seuraava taulukko kahdeksan kuvaa pylväsdiagrammin avulla elämässä eteenpäin pääsemistä 

tukeneita tekijöitä. 
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Taulukko 8: Tukeva apu elämässä eteenpäin pääsemisessä 
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Toiminta Elämäntilanne Työ ja opiskelu Terveys

 

1) Ammattiapu 

Tutkimukseen osallistuneet kokivat ammattiavun elämässä eteenpäin pääsemisen 

prosessissaan myös tukevana apuna. Tällainen ammattiapu ei ollut merkittävintä apua, mutta 

tuki elämässä eteenpäin pääsemistä. Tyypillisimpiä tukevia ammattiapuja olivat erilaiset 

terapiat. Toiseksi eniten osallistuneilla oli kokemusta psykiatrisesta sairaalahoidosta ja 

lääkityksen tuomasta avusta. Psykiatrinen avohoito ja päihdekuntoutus tulivat esille tukevana 

apuna vain yksittäisillä osallistuneilla. Lisäksi muutama tutkimukseen osallistunut toi esiin 

ammattiapua, joiden kontekstia he eivät määritelleet tarkemmin. Monella osallistuneella oli 

kokemusta useammasta kuin yhdestä ammattiavun muodosta, mutta ei kaikilla. Suurin osa 

osallistuneista oli päässyt ammattiavun piiriin melko pian itsemurhayrityksensä jälkeen.  

 Osallistuneiden terapiasta saama tukeva apu voidaan jaotella seuraaviin ryhmiin 

yleisimmästä vähiten esiintyneeseen: terapiamuodot, käytännön järjestelyt, tuki ja työkalut, 

keskusteleminen, terapeutti, terapian mielekkyys ja terapian helpottavat vaikutukset elämään. 

Tyypillisin terapian tuoma apu koski siis erilaisia terapiamuotoja, joista kertoivat kaikki 

terapian käyneet. Jokainen heistä koki juuri oman terapiamuotonsa itselleen hyödylliseksi. 

Kuusi osallistunutta koki itseään auttaneen käytännön järjestelyt, joista seurasi terapian 

mahdollistuminen. Terapiasta saatua tuen ja työkalujen merkitystä toi esille viisi, keskustelun 

merkitystä neljä. Kolme osallistunutta koki saaneensa apua asioista, jotka liittyivät 

nimenomaan omaan terapeuttiin. Samoin terapian mielekkyyttä ja sen helpottavia vaikutuksia 

elämään kuvaili kumpaakin kolme. 
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 Osallistuneiden terapioiden muotoja olivat psykoterapia, musiikkiterapia, seurakunnan 

perheterapia ja lyhyt terapia. Lisäksi yksi kertoi itsemurhaa yrittäneille suunnatun Linity 

ohjelman mukaisesta terapiasta ja kolme ei määritellyt terapiansa muotoa sen tarkemmin. 

Psykoterapiassa oli käynyt kolme, musiikkiterapiassa, seurakunnan perheterapiassa ja 

lyhytterapiassa kussakin yksi. Yksi oli käynyt kahdessa erilaisessa terapiassa, kaikki muut 

yhdessä. Pääsääntöisesti osallistuneet pääsivät terapiaan suhteellisen pian 

itsemurhayrityksensä jälkeen. 

 Psykoterapiassa käyneistä Pekka oli päässyt kahteen erilaiseen psykoterapiaan: 

analyyttiseen- ja kognitiivisanalyyttiseen psykoterapiaan. Pekka koki molemmat 

psykoterapiat hyvinä ja hyödyllisinä. Molemmissa niissä käsiteltiin hänen elämänsä kipeitä 

asioita ja jälkimmäisessä myös itsemurhayrityksiä. 

 …mulla on ollut tuuria siinä mielessä, että mä oon päässy aikanaan kahdeksi vuodeksi tällaiseen 

 analyyttiseen psykoterapiaan. Ja ja se oli 90-luvulla joskus kolme kertaa viikossa. Kävin terapiassa 

 kahden vuoden ajan ja silloin sain käsiteltyä kyllä niin kuin hyvin pohjamutia myöten koko lapsuuden, 

 nuoruuden ajan asiat. Kaikki ne huonot asiat ja ja tuota sitten nyt tossa 2013 sairaalajakson jälkeen. 

 Niin mä pääsin sitten vuodeksi tällaiseen kognitiivisanalyyttiseen terapiaan, jossa jossa sitten kanssa 

 käsiteltiin näitä asioita (itsemurhayrityksiä). Ja se oli erittäin antoisa terapia, koska voin sanoa että 

 käytännössä vasta sen jälkeen ja sen myötä mä opin näkemään ittessäni hyviä puolia. Ja näkemään 

 itseni myönteisessä valossa. Et et aika pitkään se kesti, että mä olin silloin viisikymppinen. – Pekka 

 

Musiikkiterapiassa oli käynyt ja siitä apua saanut Olavi, joka pääsi terapiaan sairaalan kautta. 

Hän kuvaili saaneensa musiikkiterapian kautta ”kanavat auki”. Johanna puolestaan pääsi 

itsemurhayrityksensä jälkeen Linity-ohjelman mukaiseen terapiaan. Sen jälkeen hän jatkoi 

terapiaa psykoterapiana saman terapeutin kanssa. Johanna koki, että saman terapeutin 

järjestyminen oli hänelle iso apu. Hänellä itsellään ei olisi ollut vielä siinä vaiheessa voimia 

etsiä uutta, sopivaa terapeuttia. 

 Osallistuneet kuvasivat terapiasta saamiaan erilaisia työkaluja ja tukea arkeen. 

Johanna teki Linity-terapiassaan turvakortin, joka sisälsi ohjeet miten toimia itsetuhoisten 

ajatusten tullessa pinnalle. Ajatuksia tuli, mutta Johanna kantoi korttia aina mukanaan, toimi 

ohjeiden mukaan ja sai siitä tarvitsemansa avun. Terapiassa käydyn keskustelun merkitystä 

esille tuoneista Maria kävi terapiassa läpi avioeroprosessiaan ja koko elämäänsä. Hän pääsi 

miehensä kanssa seurakunnan perheterapiaan, jossa kävi myös yksin keskustelemassa. 

Perheterapian käynnit alkoivat melko pian Marian itsemurhayrityksen jälkeen ja kestivät 

kaksi vuotta. 

 Kaarinalle terapiassa merkittävää oli hänen terapeuttinsa. Hän kuvaili terapeuttiaan 

hienoksi ihmiseksi ja juuri hänen omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Kaarina alkoi käymään 

terapiassa samaan aikaan kun hän palasi töihin itsemurhayritystä seuranneen sairasloman ja 

vuorotteluvapaan jälkeen. 
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 Ja mä sitten satuin saamaan, hän oli tällainen psykologi psykoterapeutti koulutukseltaan. Ja hän oli 

 myöskin sitten jo ihan aikuisen ikäinen nainen. Ja hän oli niin kauheen hieno ja sopi just mun 

 tarpeisiini. Että se hänen olemassaolonsa ja se hänen tapansa puhua ja nimenomaan se, että hän ei 

 pelkästään kuunnellu vaan hän saatto kysyä, että mitä sä ajattelet ja oletko ajatellu mahdollisesti 

 näinkin. Että hän teki koko ajan mulle sellaisia pieniä haasteita. – Kaarina 

 

Terapian mielekkyydestä apua ja terapiasta elämää helpottavia vaikutuksia saaneista Johanna 

kertoi oman Linity-terapiansa olleen loistava. Terapiasta saadun tuen kautta Johanna oppi 

näkemään, että elämässä on vaihtoehtoja.  

 Mä en oikein tiedä mikä sen ohjelman kesto on, mutta se oli kyllä aivan loistava että. Että se on 

 ilmeisen hyvin toiminut ulkomailla myös se ohjelma. En yhtään ihmettele, koska ilman sitä mua ei, mä 

 en olis tässä näin… No mä luulen että just se tuki sieltä terapian ja muun kautta autto näkemään, että 

 onhan tässä vaihtoehtoja.  – Johanna 

 

Viidestä psykiatrisessa sairaalahoidossa olleesta sieltä saadun avun ja asioiden käsittelyn koki 

hyödylliseksi kolme, samoin pelkän sairaalassa olemisen. Osastolla koetuista auttaneista 

tunteista kertoi kaksi ja osastolla olleista ihmisistä apua saaneensa yksi. Psykiatrisessa 

sairaalahoidossa olleista kaksi koki saaneensa apua useammasta kuin yhdestä sairaalahoitoon 

liittyneestä asiasta. Hoidossa olleet pääsivät sinne heti tai pian itsemurhayrityksensä jälkeen. 

 Sari oli saanut psykiatrista sairaalahoitoa neljä kertaa. Viimeisimmän niistä hän koki 

hyväksi. Sari kertoi kirjoittaneensa päivittäin olotilastaan omalle hoitajalleen, jonka kautta he 

oppivat ymmärtämään toisiaan. Sari kuvaili muutenkin saaneensa viimeisellä hoitokerralla 

paljon apua. Kaarina koki pelkän psykiatrisessa hoidossa olemisen auttavana tekijänä. 

Sairaalassa hän sai olla rauhassa jo aiemmin esiin tulleelta dominoivalta mieheltään.  

 Sitten mulla oli sellainen tunne että ajatella että ihminen saa olla täällä rauhassa. Ja täällä kukaan ei 

 puhu koko ajan niin että mun pääni soi… Mä sain semmosen, se oli mua nyt jonkun verran nuorempi 

 mutta kuitenkin varttunut henkilö tämmöinen mies, joka oli niin sanottu mun oma hoitajani. Ja sitten 

 sanoin hänelle että miten ihminen voikin olla onnellinen että hänet on tuotu mielisairaalaan. – Kaarina 

 

Osaston ihmisistä ja heidän kanssaan vuorovaikutuksesta apua sai Olivia. Hän kuvaili osaston 

yhteishenkeä mukavaksi, aikaa vietettiin jutellen ja palapelejä yhdessä kooten. Olivia kertoi 

saaneensa myös toivoa muista osastolla olleista potilaista. Heidän kauttaan hän huomasi, ettei 

ollut tilanteessaan yksin. 

 Lääkityksestä saatu tukeva apu muodostui lääkityksen muutoksista, lääkityksen 

aloittamisesta ja sen sopivuudesta, lääkityksestä koetusta avusta itsessään ja lääkityksen 

yhdistämisestä terapiaan. Näistä lääkityksen muutokset kokivat hyödyllisiksi kaksi ja kaikki 

muut vain yksi. Yksi osallistunut koki apua kahdesta lääkityksen auttavasta osa-alueesta. 

Osallistuneet kokivat alkaneensa saada lääkityksestä apua tyypillisesti jonkin aikaa 

itsemurhayrityksensä jälkeen. 

 Lääkityksen muutoksista kertoi apua saaneensa Minna. Vahvat lääkitykset olivat 

johtaneen hänen kohdallaan masennukseen. Kun lääkitystä muutettiin lievemmäksi, Minnan 
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elämänlaatu parani. Elämä tuntui ihanalta ja Minna pystyi nauttimaan pienistä asioista. 

Marian elämässä eteenpäin pääsemistä tuki masennuslääkitys itsessään. Lääkitys kannatteli 

häntä ja nosti mielialaa, eikä Maria päässyt omien sanojensa mukaan vajoamaan masennuksen 

syövereihin. Helenalla puolestaan oli itsemurhayrityksensä aikaan vauva, jota hän imetti. 

Imetys oli estänyt häntä käyttämästä masennuslääkkeitä. Kun Helena lopetti imettämisen, hän 

sai lääkityksen, josta oli selkeästi apua. Helena kävi lääkityksensä aikana myös terapiassa ja 

koki tämän yhdistelmän toimivana ja parhaana mahdollisena. 

 Minnalle merkittävää eteenpäin pääsyssä oli psykiatrinen avohoito. Siellä hänellä on 

ollut sama hoitokontakti noin 15 vuotta. Minna kuvaili, miten hän sai voimaa hoitosuhteesta 

ja miten avohoidon henkilö uskoi häneen jopa läheisiä enemmän. 

 Tärkeä asia itsemurhayritysten jälkeen minulle on ollut hyvä avohoidon hoitokontakti… Monella ei 

 varmaankaan ole ollut onnea olla saman henkilön hoidettavana puoltatoista vuosikymmentä. Lisäksi 

 tämä henkilö on aina uskonut minuun oikeastaan jopa läheisiäni enemmän ja olen saanut hoitosuhteesta 

 voimaa jatkaa elämää siitä, mihin se ennen itsemurhayritystäni oli jäänyt. – Minna 

 

Päihdekuntoutuksesta apua koki saaneensa Sari. Vaikka pysyvä raittius jäi 

päihdekuntoutuksessa saamatta, hän koki saaneensa eväitä tulevaa varten. Sari kertoi myös 

hyvistä hoitokontakteistaan, joiden organisatorista luonnetta hän ei sen tarkemmin määritellyt. 

 Kävin kyllä myöhemmin mm Mikkeli yhteisössä 3 kk:tta ja Tuustaipaalella 2 kk:tta. Pysyvää raittiutta 

 en siellä saanut, mutta paljon eväitä tulevaisuutta varten... Minulla on hyvät hoitotahot ollut koko ajan. 

 Ne ovat vaihtuneet paljon, mutta olen saanut auttajikseni hyviä ihmisiä. – Sari 

 

2) Sosiaaliset suhteet 

Sosiaalisten suhteiden osalta yleisin elämässä eteenpäin pääsemistä tukenut tekijä löytyi 

ystävistä. Seuraavaksi yleisimpiä olivat perhe ja parisuhde. Vertaistuesta ja lemmikkieläimistä 

koettua apua esiintyi vähemmän. Edellisten lisäksi tutkimukseen osallistuneet kertoivat 

muista tärkeistä ihmissuhteista. Melkein kaikki osallistuneet kokivat saaneensa apua 

useammasta kuin yhdestä sosiaalisesta suhteesta. 

 Keskimäärin noin reilu puolet tukea antaneista sosiaalisista suhteista oli olemassa 

osallistuneilla jo ennen itsemurhayritystä. Tuolloin ne eivät estäneet itsemurhayritystä, mutta 

sen jälkeen osallistuneet saivat näistä sosiaalisista suhteista voimaa jatkaa eteenpäin. 

Vastaavasti keskimäärin vajaa puolet tukevista sosiaalisista suhteista syntyi osallistuneille 

vasta itsemurhayrityksen jälkeen. Niin ikään noin puolet itsemurhayrityksen taustalla olleista 

sosiaalisista suhteista päättyi itsemurhayrityksen aikoihin ja eteenpäin pääsemistä tuki juuri 

näiden suhteiden loppuminen. Sosiaalisista suhteista saatu tuki ajoittui osallistuneilla hyvin 

eri tavalla itsemurhayrityksen jälkeen. Jotkut kokivat saaneensa apua melkein heti, jotkut 

pikkuhiljaa ja osa vuosien kuluttua.  
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 Ystävien antamassa tuessa oli havaittavissa neljä erilaista tekijää: keskusteleminen, 

ystävien saaminen, tukeminen ja ymmärtäminen sekä yhdessä oleminen. Kaikkia näitä 

tekijöitä esiintyi melkein yhtä paljon. Puolet ystävät tukena kokeneista kertoi kokemuksiaan 

useammasta kuin yhdestä ystävien tarjoaman tuen tekijästä. Osallistuneet kokivat ystäviltä 

saamaansa tukea pääsääntöisesti melko pian tai muutaman vuoden kuluttua 

itsemurhayrityksestään. 

 Maria koki ystäviensä kanssa keskustelemisen ja heidän takaisin saamisen tukeneen 

häntä eteenpäin. Ystäviensä kanssa hän käsitteli avioeroprosessiaan ja sai sitä kautta purettua 

pahaa oloaan. Itsemurhayritykseen ajanut paha olo helpotti huomaamatta siinä samalla. 

Haasteellisen avioliittonsa aikana Marian sosiaaliset suhteet olivat kaventuneet, mutta 

avioeronsa jälkeen hän alkoi saada ystäviä takaisin elämäänsä.  

 No siinä oli varmaan se, että mä pystyin sitä meidän eroprosessia purkamaan näiden mun ystävien 

 kanssa. Että sillä varjolla että mä pystyin sitä eroprosessia purkamaan muittenkin ihmisten kanssa. Niin 

 se (itsemurhayritys) meni tavallaan vähän huomaamatta siinä, sitten sitä muuta pahaa oloa. Oloa ja 

 tämmöstä. Että kyllähän ystävien kanssa varmaan kyllästymiseen asti jauhettiin sitä ja… Ja sitten mä 

 aloin saada takaisin iloa elämään. Ja ystävättäriä ja sitten nuoremman pojan kummivanhemmat sitten 

 sanoivat mulle jälkeenpäin, että me käytiin vaan sun takia teillä kylässä. Ja että me ei koskaan tykätty 

 tästä sun aviomiehestä. – Maria 

 

Ystävien kanssa yhdessä oleminen auttoi Helenaa. Toisen lapsensa syntymän jälkeen hän sai 

seurakunnasta kaksi ystävää, jotka myös asuivat lähellä ja joiden kanssa hän vietti aikaa. 

Tukea ja ymmärrystä ystävältään sai osakseen Pekka. Ystävä, jolle hän ensimmäisenä kertoi 

olevansa homoseksuaali oli myös itse puoli vuotta aiemmin kertonut omasta 

homoseksuaalisuudestaan. Ystävä ymmärsi todella hyvin Pekan tilanteen. 

 Parisuhteen osalta eniten esiintynyt tukeva tekijä oli kumppanin löytäminen. Näin kävi 

kolmelle osallistuneelle. Muita parisuhteeseen liittyviä asioita olivat avioero, anteeksi 

antaminen ja omien tekojen hyväksytyksi tuleminen, jaksaminen ja jatkaminen, huolien 

jakaminen ja yhdessä olo sekä kumppanin vahingollisen toiminnan lopettaminen. Kolmea 

ensimmäistä toi kutakin esille kaksi ja kahta viimeistä molempia yksi. Suurin osa 

parisuhteesta kummunnutta apua kokeneista kertoi kahdesta eri parisuhteeseen liittyvästä 

auttavasta tekijästä. Parisuhteesta saadut tukevat avut tulivat monien osaksi vasta joidenkin 

vuosien kuluttua itsemurhayrityksestä. Poikkeuksiakin esiintyi. Olavi löysi joitakin vuosia 

viimeisimmän itsemurhayrityksensä jälkeen Leenan, kumppanin itselleen. Huolien jakaminen 

ja oleminen Leenan kanssa ovat Olavin mukaan syy siihen, miksi hän on voinut nykyisin 

psyykkisesti hyvin.  

 Sitte mä löysin Leenan siinä välissä. Me ollaan nyt kolme vuotta oltu kihloissa, niin meille tuli eilen 

 kolme vuotta… Mutta se on kyllä ihan Leenan ansiota että psyyke on pysynyt nyt. Että en oo yksin, 

 pystyn jakamaan huolet. – Olavi 
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Avioeron eteenpäin pääsemistä tukeneena tekijänä kokivat Kaarina ja Maria. Muuttaessaan 

omaan asuntoon ja ajaessaan muuttokuorman edellä Kaarina koki olevansa onnellinen. Hän 

koki olonsa onnelliseksi, koska pääsi entisestä miehestään eroon. Aviomiehestään eronnut 

Maria antoi sittemmin entiselle miehelleen anteeksi ja alkoi olla jälleen tekemisissä hänen 

kanssaan. Moni ihmetteli tätä, mutta Maria koki työstäneensä asioita niin hyvin, että pystyi 

antamaan entiselle miehelleen anteeksi. Johanna puolestaan tapasi vain joitakin kuukausia 

itsemurhayrityksensä jälkeen nykyisen miehensä. Hänen tapaamisensa antoi Johannalle hyvän 

syyn jaksaa ja yrittää elämässä.  

 Kumppanin vahingollisen toiminnan lopettaminen auttoi Tapania pääsemään 

elämässään eteenpäin. Silloin kun Tapani käytti runsaasti alkoholia, hänen vaimonsa laittoi 

Tapanille aamupalan valmiiksi. Syy tähän oli se, että vaimo halusi Tapanin työsuhteen 

säilyvän juomisesta huolimatta. Jossakin vaiheessa vaimo lopetti Tapanin kutsuman 

hyysäämisen. Tämä ärsytti Tapania silloin, mutta sittemmin hän ajatteli lopetuksen auttaneen 

häntä raitistumaan, mikä taas oli suuri positiivinen elämänmuutos.  

 Ehkä se vahvuus oli osittain ratkaisu (raitistuminen) siihen, tähän lopulliseen ratkaisuun oli se, että että 

 tota hän (vaimo) oli lopettanut mun hyysääminen. Jota mä pidän nyt jälkeenpäin viisaana vaikka mä 

 silloin ajattelin vähän veemäisesti siitä. Että  kun mä join mulla oli aamupuuro ja greipit puristettuna ja 

 leivät tehty. Mutta sitten kun mä lopetin juomisen mä sain nää kaikki tehdä ite. Ja mä ajattelin että tää 

 on niin kun, tää on niin kun. (naurua) Että se tekee ton tahallaan. Että jos mä juon niin mä saan 

 paremman palvelun. Mutta siihen mä oon kysynyt sitä jälkeenpäin, niin siinä oli  semmonen kuulemma 

 vähän taka-ajatus, että ne halusi kuitenkin että mun työsuhde säilyy. – Tapani 

 

Perheiden tuomasta tukevasta avusta yleisimmäksi osoittautuivat lapset, joista kertoi kolme. 

Vanhempiin liittyvästä avusta mainitsi kaksi ja siskosta yksi. Perheenjäsenet kokonaisuutena 

auttoivat kahta. Lähes kaikki tukeneet perheenjäsenet olivat olemassa jo osallistuneiden 

itsemurhayrityksen aikana. Perheenjäsenet eivät kuitenkaan pääsääntöisesti olleet samoja, 

jotka olivat omalta osaltaan aiheuttaneet itsemurhayrityksen taustatekijöitä.  

 Lapsen saaminen auttoi Johannaa pääsemään elämässään eteenpäin. Hän sai uuden 

miehensä kanssa lapsettomuushoitojen jälkeen yhteisen lapsen. Lapsi oli kovasti toivottu ja 

Johannalle siksi todella tärkeä. Olaville merkittävä auttava tekijä ja henkireikä oli vanhempien 

luota pois muuttaminen. Olavin isä oli dominoiva ja kotona vallitsi puhumattomuuden 

kulttuuri Olavin veljen kuolemasta. Oliviaa taas tuki elämässä eteenpäin se, että hänen 

perheenjäsenensä tulivat käymään sairaalassa hänen ollessaan hoidossa psykiatrisella avo-

osastolla. Perheenjäsenten vierailu tuntui Oliviasta hyvältä. Siskoltaan tukea koki saaneensa 

Maria. Sisko rohkaisi Mariaa näyttämään entiselle miehelleen, että hän pärjää ja pääsee 

elämässään eteenpäin. 

 Ja mun sisko oli silloin siinä kanssa tukena ja turvana. Ja sanoi, että kuule että et sä voi tolleen jätkälle 

 näyttää että se olis muka nujertanut sut kokonaan. Että näytä sille piru vie, että sä pääset elämässä 
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 eteenpäin ja että sä pärjäät. Ihan tahallas näytät sille. Niin että sekin autto mua sitten eteenpäin varmasti. 

 – Maria 

 

Vertaistuesta apua koki saaneensa Pekka. Olavin tavoin hän meni mukaan 

Klubitalotoimintaan ja löysi sieltä vertaistukea muilta mielenterveyskuntoutujilta. 

Lemmikkieläimet puolestaan olivat merkittävässä osassa Mikaelin eteenpäin pääsemisessä. 

Koirat toivat Mikaelille mieluisaa seuraa. 

 …tilanne missä ollaan tänä päivänä, niin iso kiitos kuulu kyllä näille koirille. Sanotaan että koirista on 

 moneksi ja kyllähän se pitää paikkansakin. – Mikael 

 

Muiden ihmisten osalta tukea eteenpäin pääsemiseen koki saaneensa Helena. 

Itsemurhayrityksensä aikoihin hän oli paljon kotona lastensa kanssa. Helenaa helpotti se, että 

hän sai kerran viikossa seurakunnan kokouksessa olla perheensä lisäksi muiden ihmisten 

kanssa.  

 Että se niin kun, että kerran viikossa pääsi tunniksi tai puolitoista tuntiako se oli. Niin siitä oli sillain, 

 että mä olin niin kuin muitten ihmisten kanssa… Että eihän sitä muuten pystynyt kauheesti niihin 

 kokouksiin osallistumaan, koska mä sitten juoksentelin tyttöjen kanssa, mutta kuitenkin olin siellä. 

 Muiden ihmisten kanssa. – Helena 

 

3) Sisäiset kokemukset 

Sisäiset kokemukset tukevana apuna koostuivat käsityksestä omasta itsestä, ajattelusta ja 

ajatuksista, tunteista sekä haluista. Käsitys omasta itsestä oli näistä yleisin. Seuraavaksi 

yleisimpiä olivat elämässä eteenpäin pääsemistä helpottanut ajattelu ja ajatukset sekä tunteet. 

Halut osoittautuivat yllättäen tukevana apuna vähäisiksi, niistä kertoi vain yksi. 

Itsemurhayrityksen akuutteina tekijöinä haluja sen sijaan esiintyi seitsemällä.  

 Käsitys omasta itsestä piti sisällään myönteisyyden itseä kohtaan, persoonallisuuden ja 

minäkuvan. Myönteiset kokemukset itsestä olivat näistä tyypillisin apu, niitä koki kahdeksan. 

Käsitys omasta persoonallisuudesta auttoi eteenpäin kuutta ja minäkuva neljää. Monet 

osallistuneet kokivat saaneensa apua useammasta kuin yhdestä käsitykseen omasta itsestä 

liittyvästä auttaneesta tekijästä. Elämässä eteenpäin auttaneet käsitykset itsestä muodostuivat 

tyypillisesti vuosia, vasta useitakin vuosia itsemurhayrityksen jälkeen.  

 Myönteisyydessä itseä kohtaan tyypillisin tukeva apu löytyi itsestä huolehtimisesta ja 

itsensä kanssa olemisesta. Tällaisia kokemuksia kuvaili neljä. Itsensä arvostamista ja anteeksi 

antamista sekä omana itsenä ja omien kokemusten kanssa sinut olemista toi molempia esiin 

kolme. Kaksi osallistujaa puolestaan kertoi itsenäistymisensä ja itsensä tuntemaan oppimisen 

auttaneen eteenpäin.   

 Itsestään huolehtimista oppi Helena. Toisen lapsensa syntymän jälkeen hän koki 

olonsa jälleen väsyneeksi. Silloin Helena kuitenkin osasi jo huolehtia itsestään ja 
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jaksamisestaan. Masennukseen sairastumisensa ja itsemurhayrityksenä jälkeen Liinan elämä 

oli haasteellista monta vuotta. Pikkuhiljaa, omahoitajansa tuella hän oppi olemaan itselleen 

armollinen. 

 Pienin askelin ja omahoitajan tuella uskalsin armahtaa itseäni, että minullakin on oikeus elää... Olin 

 ihminen ja arvostin taas itseäni… Tänään olen antanut itselleni anteeksi. – Liina 

 

Omana itsenä avoimesti oleminen auttoi elämässään eteenpäin Pekkaa. Kiellettyään pitkään 

oman seksuaalisuutensa, hän uskaltautui olemaan oma itsensä ja elämään avoimesti sellaisena 

kuin on. Pekka koki tämän omien sanojensa mukaan avoimin kortein elämisen huojentavana. 

Tapania helpotti suunnattomasti se, kun hän raitistumisensa ja AA:n ohjelman myötä oppi 

tuntemaan itsensä. Tapani koki, että kaikki mitä hän on elämästä ylipäänsä oppinut, on 

tapahtunut raitistumisen jälkeen.  

 Persoonallisuuden osalta osallistujia eteenpäin auttoivat kolmella kehittyneet 

luonteenpiirteet, Johannalla ja Juhanilla pysyvät luonteenpiirteet. Kaarina tunsi muuttuneensa 

itsemurhayrityksensä jälkeen pehmeämmäksi ja ymmärtäväisemmäksi. Hän oli tästä 

kehittymisestään iloinen. 

 Että itse koen tulleeni niin paljon pehmeämmäksi ja ymmärtäväisemmäksi näitten asioitten jälkeen… 

 Että ehkä mun on aiemmin ollut aika vaikea ymmärtää heikkoja ihmisiä. Mä oon oppinu ja musta se on 

 hieno asia. – Kaarina 

 

Johannan eteenpäin pääsemistä oli tukemassa hänen persoonansa tyypillinen piirre 

tunnollisuus. Tunnollisena ihmisenä Johanna koki, että hänen on mentävä ensimmäiseen 

tapaamiseen terapeuttinsa kanssa. Terapialla taas oli merkittävä rooli Johannan elämän 

eteenpäin menemisessä. 

 Minäkuvaan linkittyneet tukevat avut koskivat omaa kyvykkyyttä, kokemusta siitä, 

ettei itse olekaan jotain ja omavoimaisuudesta luovuttamista. Vaikean avioliittonsa jälkeen 

Maria harjoitteli yksin liikkumista ja asioiden tekemistä yksin. Ensimmäinen yksin 

onnistumisen kokemus tapahtui kun hän meni yksin konserttiin kirkkoon. Onnistumisen 

kokemuksensa jälkeen Maria koki valtavaa rauhan tunnetta. 

 Ja sen avioeron jälkeen sitten mä muistan, kun mä päätin että että tota. Tuolla oli tuolla… kirkossa 

 konsertti ja mä päätin että mä lähden sinne yksin. No sit kun mä löysin sinne kirkolle, mä tiesin 

 suunnilleen missä se on. Mä otin aikaa, mä kävelin rauhassa sinne ja ostin lipun sinne ja istuin siellä 

 kirkkosalissa. Ja sit kun mä olin vähän aikaa istunut siellä ennen kuin se esitys alkoi. Sitten mä aattelin, 

 että ei hitsi, mä selvisin tänne. Mä selvisin tänne, mä selvisin ihan yksin tänne. Mä istun täällä ihan 

 yksin. Mä en tunne täällä ketään ja semmoinen valtava rauha tuli siihen. Siinä että se oli niinkun 

 semmoinen, että jes! Nyt mä pystyin tähän. – Maria 

 

Kaksi tai kolme vuotta raitistumisensa jälkeen Tapanin minäkuvaa kohotti kokemus siitä, ettei 

hän olekaan luuseri eikä selkärangaton. Tapani alkoi pohtimaan, olisiko hän päästänyt irti 
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oppimastaan omavoimaisesta minäkuvasta, pyrkimyksestään olla omien sanojensa mukaan 

vähän niin kuin Jumala itselleen. 

 Oman ajattelun ja ajatusten osalta yleisin tukeva apu löytyi elämää sekä päätöksiä ja 

ratkaisuja koskevasta ajattelusta ja ajatuksista. Molemmista näistä kertoi viisi osallistunutta. 

Ajattelua ja ajatuksia ihmisistä ja tapahtuneista asioista toi molempia esille kolme. Työtä ja 

toimintaa sekä itseä koskevaa ajattelua ja ajatuksia sekä ajatuksista eroon pääsemistä esiintyi 

vähän, kustakin mainitsi vain kaksi. Lähes kaikilla ajattelun ja ajatukset elämässä eteenpäin 

pääsemisessä merkityksellisinä kokeneilla oli kokemusta kahdesta tai useammasta erilaisesta 

ajatuksesta. Auttavaa ajattelua ja ajatuksia ilmaantui osallistuneille todella erilaisilla 

aikajänteillä itsemurhayrityksen jälkeen. Joillekin helpottava ajatus syntyi melkein heti 

yrityksen jälkeen, toisilla taas kesti monia vuosia, yli kymmenenkin.  

 Elämään liittyvä ajattelu ja ajatukset koskivat elämän jatkamista ja järjestykseen 

pistämistä, elämäntapahtumien seurauksia, vaikuttamisen mahdollisuutta elämään, elämän 

arvostamista ja elämisen arvoisuutta, iloa ja elämän tarkoitusta sekä valoa ja suuntaa elämälle. 

Kaikkia näitä ajatuksia yhdisti tietynlainen valoisuus, positiivisuus ja mahdollisuuksien 

näkeminen. Mariaa auttoi hänen oma ajattelunsa ja vakuuttelunsa siitä, että elämä kääntyy 

vielä paremmaksi. 

 Ja sitten muistan, että mä hoin aina vaan, että kyllä se tähän risukasaankin se aurinko vielä paistaa. Ja 

 kyllä se paistaa. Mä päätän että se paistaa. Vielä tähän että kyllä mulle vielä iloa tähän elämään löytyy. 

 Ja joku tarkoitus ja tämmönen näin. – Maria 

 

Päätöksiä ja ratkaisuja koskeva ajattelu ja ajatukset koskivat päätöstä siitä, ettei joudu enää 

sairaalaan, päätöstä periksiantamattomuudesta, AA:hin liittyviä päätöksiä, toisenlaisten 

ratkaisujen tekemistä ja ajatusta siitä, että asiat ovat ratkaistavissa. Ollessaan 

itsemurhayrityksensä jälkeen hoidossa psykiatrisella osastolla, Juhania tuki hänen 

päätöksensä siitä, että sairaalaan hän ei enää tulisi ja pyrkisi ainakin jollain tasolla olemaan 

kiinni elämässä. 

 Ajattelu ja ajatukset ihmisistä pitivät sisällään ajatuksen siitä, että on ihan sama mitä 

muut ihmiset ajattelevat tapahtuneista, ajatukset lapsista ja ajatuksen siitä, että kuka vain 

pystyy romahtamaan. Elämänsä mennessä eteenpäin Kaarina tutustui mieheen, jota tapaili 

vuoden ajan. Kaarina keskusteli miehen kanssa Kaarinan elämässä olleista haasteista. 

Keskustelun pohjalta Kaarina tuumi, ettei sillä ole väliä mitä muut ihmiset ajattelevat hänelle 

ja hänen entiselle miehelleen tapahtuneista asioista. Tämä ajatus auttoi Kaarinaa eteenpäin. 

 Mutta hän (mies, jota Kaarina tapaili) sanoi mulle kerran näin, kun hän tiesi tästä, mä kerroin hänelle. 

 Hän sit vaan sano tota kuule, että eihän nää meidän asiat oo yhtään mitään muuta kuin ihmisten asioita. 

 Ja se on sillä tavalla menny mulle päähän, että mä oon ajatellu, että se on ihan just se ja sama mitä joku 
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 ajattelee, muu. Mitä mä oon tehny tai mitä mun ex miehelleni tapahtu. Että ne on ollu meijän kohdalla 

 meidän ihmisten asioita. – Kaarina 

 

Tapahtuneisiin asioihin liittyvä ajattelu ja ajatukset koskivat tapahtuneiden asioiden 

ymmärtämistä, niiden positiivisten vaikutusten näkemistä ja merkitystä. Johanna ajatteli, että 

ehkä hänen elämänsä jostain syystä kuului mennä vaikeiden vaiheiden kautta, jotta hän pääsi 

siihen hyvään tilanteeseen, mikä hänellä elämässään nykyisin oli.  

 Mutta sitten taas toisaalta mä oon ajatellut, että nyt ollaan tässä ja mä oon todella onnellinen ja 

 tyytyväinen. Ja lapset vaikuttaa tosi tyytyväisiltä elämäänsä ja näin. Että ehkä tän kuului jostain syystä 

 mennä näin. Välillä mun on vaikea hyväksyä sitä ajatusta, koska en mä haluais ajatella että kenenkään 

 elämän tarttis mennä noin  niinkun rankkojen vaiheiden kautta, että pääsee siihen ikään kuin hyvään 

 olotilaan missä nyt on. Mutta sit taas toisaalta, jos se oli niin sen hinta niin kyllä se oli sen arvoista. 

 – Johanna 

 

Ajatukset työstä ja toiminnasta liittyivät töiden tekemiseen ja keskustelemassa käymiseen. 

Itseä koskevat ajatukset puolestaan liittyivät siihen, ettei jää rypemään ja siihen, että selviää 

mistä vain. Johannan eteenpäin pääsemistä tuki ajatus, ettei siitä ole mitään haittaa, jos hän 

käy terapeutin kanssa keskustelemassa. Selvittyään itsemurhayritystä seuranneesta 

lastensuojeluilmoituksesta Johanna myös ajatteli, että koska hän selvisi tästä, hän selviää 

mistä vaan. Lisäksi häntä tuki itsemurha-ajatuksista eroon pääseminen. 

 Sisäisistä kokemuksista tunteet jakautuivat positiivisiin tunteisiin ja negatiivisten 

tunteiden poistumiseen tai tasaantumiseen. Osallistuneiden kokemat positiiviset tunteet olivat 

nautinto, toivo ja onnellisuus. Negatiivisten tunteiden poistumista koki Tapani. Vielä kaksi tai 

kolme vuotta AA:ssa käymisensä jälkeen hänellä oli pelkoja. Jossain vaiheessa Tapani 

huomasi aiheettomien pelkojensa poistuneen. Ainoa osallistunut, joka koki haluamisen 

auttavan elämässä eteenpäin oli Johanna. Hän koki halua saada asiat kuntoon, halua olla 

lastensa kanssa, vahvaa elämänhalua ja halua saada uuden miehensä kanssa yhteinen lapsi.  

 …mutta siinä vaan onnistu asiat menemään niin hyvin, että tuli sellainen halu että kyllä mä haluan 

 täällä olla ja saan tän asian kuntoon… Mä halusin olla mun lasten kanssa… Oli tosi kova elämänhalu 

 siinä vaiheessa, että se käänty tosi nopeesti ihan niin kun laidasta toiseen… Ne (vanhemmat lapset) on 

 yhtä ihania ja rakkaita, mutta jotenkin niin se tyttö (yhteinen lapsi) on sellainen kauan odotettu haave… 

 – Johanna 

 

4) Hengellisyys 

Tyypillisimmäksi hengelliseksi tukevaksi avuksi elämässä eteenpäin pääsemisessä osoittautui 

hengellinen toiminta. Toisiksi yleisimmät olivat Jumala ja johdatus sekä hengellisyyden 

tuoma merkitys elämään. Muita hengellisiä, eteenpäin pääsemisessä auttaneita tekijöitä tuli 

esille vähemmän. Niitä olivat hengellisyyteen liittyneet tunteet, ihmiset ja hengelliset yhteisöt, 

usko ja unelmat, itsemurhayrityksen hengellinen tulkinta, hengelliset kokemukset, muutokset 

hengellisyydessä sekä halu elää hengellisesti. Yksi tutkimukseen osallistunut koki 
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keskimäärin noin seitsemää erilaista hengellistä auttavaa tekijää. Hengellisyys ilmeni monien 

muiden auttaneiden asioiden tavoin hyvin eri aikoihin itsemurhayrityksen jälkeen, osalla pian 

ja osalla monien vuosien kuluttua.  

 Hengellisissä toiminnoissa tyypillisimpänä tukevana apuna näyttäytyi rukous. Siitä oli 

kokemusta kuudella. Seuraavaksi yleisimmät olivat jumalanpalvelukset ja hengellisten 

tekstien lukeminen. Näistä molemmista kertoi neljä osallistunutta. Hengellisistä asioista 

puhumisesta tai hengellisten yhteisöjen työntekijöiden kanssa puhumisesta oli saanut apua 

kolme. Meditaatiosta, hiljentymisestä, ripittäytymisestä, hengellisestä vapaaehtoistoiminnasta 

sekä hengellisen tatuoinnin ottamisesta kertoivat kustakin yksi. Melkein kaikilla hengelliset 

toiminnat eteenpäin pääsemisessä merkittäväksi kokeneista oli kokemusta useammasta 

erilaisesta hengellisestä tekijästä. Osallistuneet rupesivat toteuttamaan hengellisiä 

toimintojaan hyvin eri aikoihin itsemurhayrityksen jälkeen. 

 Rukouksen ja jumalanpalvelukset auttavina koki Olivia. Vaikeina aikoina hän ei aina 

jaksanut rukoilla, mutta saadessaan vastauksia rukouksiinsa, elämä tuntui menevän eteenpäin. 

Ollessaan itsemurhayrityksensä jälkeen sairaalassa psykiatrisella avo-osastolla, Olivia 

osallistui muutamaan sairaalan hartaustuokioon ja koki saavansa apua niistäkin. 

 Nykyään koen, että henkilökohtainen usko ja rukous on auttanut minua vaikeina  aikoina. Aina ei ole 

 jaksanut edes rukoilla, jos on ollut vaikeaa. Mutta koen, että olen saanut vastauksia rukouksiini ja se on 

 auttanut elämässä eteenpäin... Sairaalassa oli muutama hartaustuokio, johon osallistuin ja koin saavani 

 niistäkin apua.  – Olivia 

 

Jumalanpalvelukset hyödyllisiksi koki Olivian tavoin Sofia. Hän sai apua monista muistakin 

hengellisistä toiminnoista: puhumisesta, hengellisten tekstien lukemisesta, hiljentymisestä, 

rukouksesta ja hengellisen tatuoinnin ottamisesta. Sofia keskusteli elämänsä haasteista ja 

itsemurhayrityksestään oman seurakuntansa työntekijöiden kanssa. Hän hiljentyi, vietti aikaa 

Raamatun äärellä ja luki toivoa herättäviä ja rakkautta pursuavia tekstejä. Lisäksi Sofia otti 

Raamatun jakeen tatuointina käteensä, vanhojen viiltelyhaavojensa päälle. Helena puolestaan 

alkoi käydä useita vuosia sitten buddhalaisessa meditaatiossa. Hän koki, että meditoiminen 

teki hänelle hyvää ja hän sai siitä apua paremmin kuin rukouksesta.  

 Että siellä on niin kun se meditaatio, mitä siellä on niin kuin on hyvää tehny mulle… Ja siitä 

 (meditaatiosta) on ollut apua, että se niin kun on oikeestaan verrattuna siihen, miten minä oon rukoillu 

 joskus… Meditaatiota ja rukousta en voi itseni kohdalla edes verrata, mikä niitten vaikutus on, että tota. 

 – Helena 

 

Tapani kertoi ripittäytymiskokemuksestaan, jonka hän koki vapauttavana. Tapani oli ajatellut 

pitävänsä mieltään painaneet, hävettävältä, inhottavalta tai ilkeältä tuntuneet asiat elämänsä 

loppuun asti sisällään. Asioista puhuminen ripissä helpotti Tapanin oloa. Seurakunnan 
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vapaaehtoistoiminnan tukevana apuna koki Olavi. Hän oli mukana muun muassa 

pääsisäisvaelluksessa, joka oli hänelle opettavainen ja vaikuttava kokemus. 

 Pekka puolestaan kertoi auttavasta jumalakokemuksestaan. Jouduttuaan sairaalaan 

voimakkaiden psykosomaattisten oireidensa takia ja myönnettyään homoseksuaalisuutensa 

Pekan jumalakuva muuttui. Hän löysi armollisen ja rakastavan Jumalan, joka rakastaa häntä 

ehdoitta sellaisena kuin hän on. 

 Et et ennen kuin mä sen armollisen Jumalan löysin niin siinä kesti aikaa et. Et ehkä tai siihen vaikutti 

 varmaan just nää sairaala keikat, kun oli näitä psykosomaattisia oireita... Niin nimenomaan se, että 

 Jumala kuvan muutos, muutos armolliseks Jumalaks niin oli sellainen iso asia… Ja sitten kun pääsin 

 kaapista ulos, sitten tavallaan sitä myötä löyty vasta se rakastava Jumala. Semmoinen Jumala joka 

 rakastaa mua ehdoitta semmoisena kuin mä olen, ilman ilman mitään reunaehtoja. – Pekka 

 

Johdatuksen kokemuksensa toi esille Johanna. Hän koki jonkinlaisena johdatuksena sen, että 

hän löysi juuri itselleen sopivan terapeutin, joka sai hänet niin hyvään kuntoon. Johanna 

mainitsi, ettei ajattele tätä johdatusta kuitenkaan hengellisenä. Hyvät kokemukset Jumalasta ja 

johdatuksesta eivät tyypillisesti tulleet kovin pian itsemurhayrityksen jälkeen. 

 Hengellisyyden tuoma merkitys elämään kohdistui elämään ja asioihin 

suhtautumisesta sekä elämän paranemisesta. Jumalaan ja johdatukseen liittyneiden 

kokemusten tavoin hengellisyyden tuomaan merkitykseen elämään kului tyypillisesti 

reilummin aikaa. Helenalla hengellisyyden merkitys näyttäytyi meditaation myötä 

positiivisena suhtautumisena elämään ja erilaisiin asioihin. Meditaation kautta hän alkoi 

nähdä selvemmin, mitä hänen elämänsä oli ollut ja mitä hänen elämänsä on nyt. Helena oppi 

näkemään enemmän hyviä asioita kuin aiemmin ja ymmärtämään, että ihmiset ovat hyviä. 

Meditaation myötä hän myös alkoi näkemään kauneutta ja pääsemään sopusointuun 

elämässään olleiden vaikeiden kokemusten kanssa.  

 Tapani puolestaan koki, että alettuaan käymään kirkossa ja hengellisyyden myötä 

hänen elämänsä muuttui paremmaksi. Hengellisyys antoi suunnat ja rajat hänen elämälleen. 

Tapanin ei enää tarvinnut pelätä retkahtamista alkoholiin tai mitään muitakaan ikäviä 

tapahtumia. 

 Sitten tota noin sitten sitten se (hengellisyys) antoi tietysti suunnan mun elämälle, ilman muita. Ja 

 tietenkin rajat sitten että missä mä voin turvallisesti liikkua. Niin että niin että tota noin, että mun ei 

 tarvinnut pelätä repsahtamista juomaan taikka mitään yllättävää tapahtumaa. – Tapani 

 

Hengellisyyteen liittyneet elämässä eteenpäin pääsemistä tukeneet tunteet olivat rakkaus, 

rauhallisuus, turvallisuus, kiitollisuus ja toivo. Lisäksi eteenpäin auttoi syyllisyyden ja häpeän 

tunteista eroon pääseminen. Kutakin näistä tunteista esiintyi yhdellä osallistuneella, joista 

kaksi koki kahta erilaista tunnetta. Aiempien hengellisten kokemusten tavoin auttaneita 
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hengellisyyden värittämiä tunteita alkoi esiintyä monilla osallistuneilla vasta jonkin aikaa 

itsemurhayrityksen jälkeen.  

 Helena koki meditaation myötä rakkauden tunteensa laajenneen. Aiemmin hän rakasti 

tyttäriään, mutta sittemmin avarammin muitakin. Helenaa auttoi myös syyllisyyden ja häpeän 

tunteista eroon pääseminen. Olivian ollessa sairaalassa siellä järjestetyt hartaushetket pidettiin 

tunnelmallisessa ja hiljaisessa tilassa. Olivia koki tilan tunnelman ja ehtoollisen luoneen 

hänelle tunnetta toivosta ja luottamusta siihen, että hän voi selvitä ihan mistä vaan. 

 Ihmiset ja hengelliset yhteisöt tukevina tekijöinä koskivat Helenalla hengellisessä 

yhteisössä käymistä, sen kautta uusien ihmisten tapaamista ja heiltä armon kokemuksen 

saamista. Pekkaa puolestaan auttoi avaran ja avoimen hengellisen yhteisön löytäminen sekä 

muihin kristittyihin homoseksuaaleihin tutustuminen. Maria puolestaan kertoi henkisestä 

ystävättärestään, jonka kanssa keskustellessa hänelle avautui hengellinen maailma ja hän 

alkoi ajatella asioista eri tavoin kuin aiemmin. 

 Se (hengellisyys) alkoi merkitä kun hän (ystävä) avasi mulle sitä maailmaa sitten… Ja me puhuttiin 

 kaikesta maan ja taivaan välillä. Ja ja hän selvensi mulle joitakin asioita. Ja sit hän aina sanoi, miten se 

 nyt meni, että lapseni siunaa itsesi…. Mutta  sitten tosiaan tän henkisen ystävättären kanssa löyty näitä 

 asioita eteenpäin. Ja ajatteli niin kuin eri tavalla sitten. – Maria 

 

Elämässä eteenpäin pääsemisessä Olivia ajatteli uskon suojanneen häntä itsemurhalta. Hän 

koki myös saaneensa uskosta apua vaikeina aikoina. Kaarina puolestaan toteutti joitain 

kuukausia itsemurhayrityksensä jälkeen haaveensa ja lähti luostariin Ranskaan. Hän teki 

luostarissa töitä, kävi erilaisissa kulttuurikohteissa ja lenkillä. Kaarina koki luostarissa 

olemisen ihanana. Liina taas oli ollut uskossa rippikoulustaan alkaen ja ajatteli, että usko oli 

antanut hänelle voiman nousta ylös masennusjaksojen jälkeen. 

 Itsemurhayrityksensä hengellisesti tulkitsivat Olavi, Johanna ja Liina. Kaikki he 

kokivat, että heidän henkiin jäämisessään oli taustalla joko johdatusta, pelastava enkeli tai 

molempia. Olavi koki näitä molempia. Hän ajatteli myös, että hänen tarkoituksensa ja aikansa 

ei ollut vielä kuolla.  

 …mutta kyllä siinä joku on, kun mä meen höyrypäissäni soittamaan toisella kertaa sitten kaverille. Niin 

 se osaa sitten just tehdä oikeat johtopäätökset. Jotain siinä pitää olla sitten kumminkin, että joku enkeli 

 taustalla että… Että johdatusta johdatusta siinä on ollut, pelastava enkeli ollut välissä… No siinä oli 

 kyllä jotain kun kerran menin sitten soittamaan viime henkäyksellä, viime voimilla menin soittamaan 

 sitten kavereille. Niin kyllä siinä oli sitten jotain taustaa että että ei se ollut meikäläisen sitten tarkotus 

 mennä. Että silloinhan se on sitten ollut että kun pääsin sairaalaan niin lääkäri on sanonut, että ei se 

 ollut kuin minuuteista kiinni että maksa olisi poksahtanut. – Olavi 

 

Eteenpäin pääsemistään tukeneita hengellisiä kokemuksia olivat kokeneet Mikael, Maria ja 

Tapani. Mikael koki häntä auttaneen kokemansa pyhyyden tunne. Marialle puolestaan eräs 

henkilö kertoi, että Maria ja hänen entinen miehensä olivat olleet myös edellisessä elämässään 
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yhdessä. Maria ja hänen miehensä olivat olleet armeijassa ja Maria oli simputtanut miestään. 

Marian mukaan karma seurasi häntä tähän elämään ja sen takia tässä elämässä hänen entinen 

miehensä oli simputtanut häntä. Maria kertoi, että tämä auttoi häntä ymmärtämään, miksi 

hänen miehensä oli hänelle niin ilkeä. 

 Tapanille merkittävä hengellinen kokemus oli se, kun hän alkoholia juotuaan heräsi 

yksin saunasta, jossa hän nukkui. Tapani pohti jälleen, miten tappaisi itsensä. Silloin hän 

kuuli äänen, joka sanoi Tapanin nimen ja että aina kannattaa yrittää. Ääni tuntui Tapanista 

todelliselta.  

 Sitten mä heräsin puolen yön aikaan siellä pimeässä saunassa ja mietin sitten jälleen että miten mä 

 tapani itseni… Mutta sitten siinä pimeessä saunassa kun mä mietin tiuhaan tätä asiaa, niin joku sanoi. 

 Tää kuulostaa pikkasen ufolta taikka epäuskottavalta. Ja se voi olla että se on osittain mun 

 mielikuvituksen tuotosta. Mutta että joku sanoi siinä pimeessä saunassa, että Tapani hei, aina kannattaa 

 yrittää. Ja mä en tiedä, se oli siis sellainen ihan selvä niin kuin ääneen sanottu juttu. Vaikka mä olin 

 yksin siellä saunassa… Joo kyllä se niin todellinen oli että tota noin. Ja mä en tiedä sitä sitten. Mä en 

 osaa sitä sanoa mutta melkein se soi korvissa vieläkin. Että mä pääsen siihen, mä pääsen siihen jos mä 

 vähän niin kuin jumppaan niin mä pääsen siihen tunnelmaan takaisin. – Tapani 

 

Muutokset hengellisyydessä tarkoittivat Johannan kohdalla hengellisyyden vahvistumista. 

Johanna koki tulleensa itsemurhayrityksensä jälkeen enemmän hengelliseksi kuin aiemmin. 

Pekkaa taas helpotti ennen hänen homoseksuaalisuutensa myöntämistä hieman se, että hän 

pääsi kaupunkiin muuttaessaan jossain määrin eroon kotipaikkakuntansa ahdistavasta 

hengellisyydestä. Päästyään asumaan Körttikotiin hän tutustui herännäisyyden avaraan ja 

avoimeen hengellisyyteen. Homoseksuaalisuutensa myöntämisen eli ison elämänmuutoksen 

jälkeen Pekka muuttui yleiskirkolliseksi ja löysi vuosien jälkeen uudelleen herännäisyyden 

hengellisyyden. Halua elää hengellisesti koki Tapani. Huomattuaan, että hän oli ehkä 

luovuttanut omavoimaisuudestaan, hän koki halua elää moraalisesti ja hengellisesti, käskyjen 

mukaisesti. 

 

5) Toiminta 

Tyypillisin elämässä eteenpäin pääsemistä tukenut toiminta tapahtui kirjallisuuden ja kielien 

parissa. Toiseksi eniten apua osallistuneet saivat liikunnasta ja luonnosta sekä taiteesta. Muita 

tukevia toimintoja olivat matkustelu, vastuutehtävät, rauhoittuminen ja nauttiminen sekä muut 

edellisiin ryhmiin kuulumattomat toiminnot. Melkein kaikki toiminnasta apua saaneet 

kertoivat ainakin kahdesta erilaisesta auttavasta toiminnasta. Eteenpäin pääsyä tukeneet 

toiminnat tulivat osaksi osallistuneiden elämää hiljalleen tai vasta vuosienkin kuluttua 

itsemurhayrityksen jälkeen.  

 Kirjallisuudesta ja kielistä koettu tukeva apu koostui kolmella joko lukemisesta tai 

kirjoittamisesta ja yhdellä kielistä. Kirjoittamisen merkittäväksi koki Pekka. Hän pääsi 
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kirjoittamaan näytelmän teatterille ja kirjoitti muutenkin esimerkiksi proosaa. Lisäksi Pekka 

panosti paljon oman kielitaitonsa kehittämiseen. 

 Sitten mä oon kirjoitellut jonkun verran kaikennäköistä, mutta en oo saanut julkaistua mitään että. Ei oo 

 vielä ylittäny julkaisukynnystä mutta. Kirjotellu on paljon kaikennäköistä prosaa ja… Kehittämään, no 

 varsinkin mä oon saanu kehittää mun omaa kielitaitoa hirveen paljon. – Pekka 

 

Liikunnasta ja luonnosta osallistuneet kokivat saaneensa tukevaa apua tanssimisen, 

lenkkeilyn, luonnossa kävelemisen, puutarhan hoidon ja koiran kanssa EK-jäljen ottamisen 

kautta. Jokaisesta näistä kertoi yksi osallistunut, joista yhdellä oli kokemusta kahdesta 

liikuntaan ja luontoon liittyneestä auttaneesta tekijästä. Kaarina hullaantui 

itsemurhayrityksensä jälkeisinä vuosina puutarhan hoidosta. Hän osti mökin, jota kunnosti ja 

jonka pihaa hoiti aina viikonloppuisin. 

 Taiteesta saatu tukeva apu muodostui askartelusta, esitystaiteen tekemisestä, teatterin 

harrastamisesta, valokuvauksesta ja oopperassa käymisestä. Liikunnan ja luonnon tavoin 

taidetta koskeneista auttaneista tekijöistä kertoi kustakin yksi ja yksi osallistunut kahdesta eri 

taiteeseen liittyneestä tekijästä. Juhania auttoivat eteenpäin esitystaide ja valokuvaus. Hänestä 

tuntui vakauttavalta ottaa valokuvia, joissa hän esiintyi alastomana. 

 Matkustelusta tukevaa apua eteenpäin pääsylleen koki Pekka. Klubitalotoiminnan 

myötä hän on päässyt matkustelemaan paljon, niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. 

Vastuutehtävien ottaminen ja hoitaminen AA:ssa edesauttoivat Tapanin eteenpäin pääsemistä. 

Tällä tavalla hän varmisti integroitumisensa yhteisöön ja oman säännöllisen käymisensä 

motivaation puutteen tullen. 

 Ja ja sitten se että jos mä johonkin ryhdyin niin mä, mulla ei ole niin kun liukukytkintä asioista. Että mä 

 olen on off. Niin mä otin siellä AA:ssakin heti alkuun kaikkia pieniä palvelutehtäviä, ryhmiä ja keitin 

 kahvia ja hoidin rahaston asioita, raha-asioiden hoitoa ja kirjallisuutta. Ja halusin sillä tavalla integroitua 

 siihen varmistaakseni sen  ettei, jos jonain päivänä tai viikkona tuntuu etten mä viitti lähteä. Että mä. 

 (naurahdus) Mulla on niin kun joku tehtävä siellä. Että mun on mentävä vaikkei  tänään ehkä 

 huvittaisikaan. – Tapani 

 

Rauhoittumisen ja nauttimisen osalta Mikael kertoi hetkessä olemisesta ja siitä nauttimisesta, 

Sofia nautintoa tuottavien asioiden tekemisestä. Sofiaa auttoi itsemurhayritystensä jälkeen 

myös kaupoilla käyminen. Muut toiminnat pitivät sisällään myrskyä päin huutamisen, ajan 

antamisen harrastuksille ja Klubitalotoiminnassa mukana olemisen.  

 

6) Elämäntilanne 

Elämäntilanteiden tarjoamasta tuesta elämässä eteenpäin pääsemiselle tyypillisimmät 

elämäntilanteet pitivät sisällään joko elämänmuutoksia tai elämänrytmiä. Elämäntilanteesta 

koetusta tuesta nousi esille myös elämän eteneminen. Vain kahdella elämäntilanteensa 

auttavana kokeneesta oli kokemusta kahdesta elämäntilanteeseen liittyvästä tekijästä. Joillekin 
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osallistuneille elämäntilannetta koskeneet auttavat asiat tapahtuivat melko pian 

itsemurhayrityksen jälkeen, toisille pikkuhiljaa ja osalle vasta vuosien kuluttua. 

 Elämäntilanteen muutokset käsittivät muutoksia asumisessa, elinympäristössä, 

asioiden kuntoon saamisessa ja elämässä kokonaisvaltaisesti. Elinympäristönsä osalta 

helpotusta koki saaneensa maaseudulla asunut Pekka. Hän pääsi kunnolla elämässään 

eteenpäin vasta myönnettyään homoseksuaalisuutensa, mutta pientä apua elämään toi 

lapsuuden maaseutuympäristöstä opintojen perässä kaupunkiin muuttaminen.  

 No sain kuin sainkin ylioppilaan paperit, pääsin… opiskelemaan. Ja siinä vaiheessa mä kuvittelin, että 

 nyt rupee niin kuin elämä rullaamaan ja helpottamaan kun mä pääsen sieltä pois. Sieltä maalta, mutta 

 eipä siinä oikeastaan sen kummemmin mikään muuttunut et. Et vähän, no ei paljon… No  lähinnä se 

 ensimmäinen helpotus oli se, että mä pääsin sieltä maalta pois... Et se oli niin kuin se yksi iso helpottava 

 tekijä. – Pekka 

 

Elämän rytmin muutokset koskivat rytmin normaaliutta, säännöllisyyttä, jatkuvuutta ja 

rauhallisuutta. Olivia muutti työaikojaan niin, että elämä muuttui rytmiltään säännölliseksi ja 

aikaa jäi enemmän harrastuksille. Elämän etenemisestä koettu apu tarkoitti kokemusta elämän 

jatkumisesta, elämän eteenpäin menemisestä ja elämän rullaamaan lähtemisestä. Maria toi 

esille, että pikkuhiljaa itsemurhayrityksen jälkeen hänen elämänsä vain jotenkin lähti 

rullaamaan. 

 

7) Työ ja opiskelu 

Työn ja opiskelun osalta tyypillisimmin eteenpäin pääsemistä tuki uusi työ- tai 

opiskelupaikka. Seuraavaksi eniten, mutta puolet vähemmän esiintyi työssä koettuja 

myönteisiä kokemuksia. Muita työhön ja opiskeluun liittyviä tukevia tekijöitä olivat 

työprojektit, työyhteisö ja- ajat, työhön palaaminen itsemurhayrityksen jälkeen sekä kahden 

työn tekeminen samaan aikaan. Suurin osa kertoi vähintään kahdesta työhön ja opiskeluun 

liittyneestä tukevasta avusta. Työ ja opiskelu näyttäytyivät auttavina tekijöinä tyypillisesti 

joitakin kuukausia tai vuosia itsemurhayrityksen jälkeen. 

 Uuden työ- ja opiskelupaikan saaminen auttoivat eteenpäin Olavia. Hän pääsi 

Klubitalon kautta siirtymätyöhön keittiöapulaiseksi ikääntyneiden päiväsairaalaan. 

Siirtymätöiden jälkeen hän pääsi ensin valmentavaan opiskeluun ja sen jälkeen ammatilliseen 

koulutukseen. Olavi sai voimaa myös myönteisistä kokemuksista työssään ikääntyneiden 

parissa. Hän huomasi pärjäävänsä ikääntyneiden kanssa ja saavansa heidät nauramaan. Olavi 

jutteli, pelleili ja kertoi vitsejä ikääntyneille. Kaarinaa auttoi omalla tavallaan eteenpäin hänen 

työ- ja opiskeluprojektinsa. Opiskeluissaan hän teki lisensiaatin työtä ja töissä suunnitteli 

oppilaitosta. Varsinkin työprojekti oli raskas ja vei kaiken Kaarinan ajan.  
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 Työyhteisö, työhön palaaminen ja kahden työn tekeminen samaan aikaan tukivat 

Marian eteenpäin pääsemistä. Hän oli itsemurhayrityksensä jälkeen jonkin aikaa sairaslomalla 

ja palasi sitten töihin. Työpaikassaan Maria joutui kuitenkin työpaikkakiusaamisen kohteeksi. 

Hän sai kaverinsa kautta uuden työpaikan, jossa työyhteisö tuntui hyvältä. Myöhemmin Maria 

teki viisi vuotta kahta työtä samaan aikaan. Työn täyteiset vuodet auttoivat Mariaa siten, että 

hän ei ehtinyt jäädä murehtimaan asioita. 

 Pääsin ihan eri ympyröihin, että omaa alaani niin kuin tavallaan, mutta ihan eri ympyröihin. Paikkaan 

 jossa kukaan muu kun tää mun kaveri, niin kukaan muu ei tuntenut minua… Että se oli hirveä helpotus 

 kun kukaan ei tiennyt minusta mitään. Että ei tullut niitä tuomitsevia katseita ja selän takana puhumista 

 ja kaikkia näitä… Niin niin mähän tein kahta työtä viisi vuotta… Sillä oli sellainen merkitys sitten, että 

 ei ehtinyt jäädä rypemään itsesäälissä ja murehtimaan niitä asioita. Vaan tiesi että nyt on vaan mentävä. 

 Se piti mut liikkeellä koko ajan. – Maria 

 

8) Terveys 

Terveyttä koskevat eteenpäin pääsemistä tukeneet tekijät muodostuivat psyykkisestä 

terveydestä ja raittiudesta. Psyykkinen terveys oli näistä ehdottomasti tyypillisempi. Jokainen 

terveydestään apua saanut koki saaneensa apua vain yhdestä terveyden osa-alueesta. Terveyttä 

koskevia auttavia tekijöitä osallistuneet kokivat joko heti, hiljalleen tai pitkän ajan kuluttua 

itsemurhayrityksensä jälkeen, vaihdellen siis tilanteen ja osallistuneen mukaan. 

 Kolme psyykkisestä terveydestään apua kokeneista piti merkittävänä nukutuksi 

saamista. Jaksamisensa lisääntymisestä ja siihen huomion kiinnittämisestä kertoi kaksi, 

samoin masennuksensa poistumisesta. Psyykkisen tasapainon saamista, stressin poistumista ja 

metsän positiivisia vaikutuksia mielenterveyteensä kuvaili kutakin yksi osallistunut. Kahdella 

oli kokemusta useammasta kuin yhdestä näistä psyykkisen terveyden auttavista osa-alueista. 

Psyykkisen terveyden koheneminen tapahtui osallistuneilla jossain määrin joko nopeasti tai 

hiljalleen itsemurhayrityksen jälkeen. Osalla selkeästi parempaan vointiin pääseminen vei 

monia vuosia. 

 Nukutuksi saamisesta kertoi Helena. Ennen itsemurhayritystään hänellä oli ollut 

ongelmia nukkumisen kanssa. Masennuslääkityksen myötä Helena pystyi taas nukkumaan ja 

sai levättyä. Omaan jaksamiseensa alkoi kiinnittämään huomiota Helenan lisäksi Maria. Hän 

katsoi elämää eteenpäin vähän kerrallaan ja tarkasteli omaa jaksamistaan. Kun Maria 

huomasi, että hän pystyy vaikka mihin, hän sai paljon lisää voimia ja jaksamista elämäänsä.  

Vointinsa paremmaksi koki pahimpien masennuskausien ja synkkien kausien poistumisen 

myötä Petteri. Stressin poistumista puolestaan toi esille Sofia. Itsemurhayritystensä jälkeen 

hän eliminoi elämästään stressin ja suorituspaineet. Sitä myötä Sofia pääsi rauhoittumaan 
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kokonaisvaltaisesti. Nopeasti toipunut Johanna saavutti tasapainoisen tilan pian 

itsemurhayrityksensä jälkeen. Tasapainoisuus auttoi häntä pääsemään eteenpäin. 

 Vois kuvitella että ihminen on niin kuin ihan epätasapainoisessa kunnossa, mutta mä olin itse asiassa 

 yllättävän tasapainoinen siinä vaiheessa… Se lähti parempaan  suuntaan siinä… – Johanna 

 

Mikael sai kaksi vuotta itsemurhayrityksensä jälkeen koiran, jonka kanssa alkoi liikkua 

metsässä. Hän ei maininnut suoraan metsän positiivisesta merkityksestä itselleen, mutta antoi 

ymmärtää, että koki metsän hyvänä. Käytyään kaksi tai kolme vuotta AA:ssa Tapani alkoi 

kokea, ettei oikein saanut sen ohjelmasta kiinni. Tapani kuitenkin halusi jatkaa raittiuttaan, 

mikä tuki hänen elämässä eteenpäin pääsemistään. 

5.4 Vaikeudet 

Elämässä eteenpäin pääsemisessä koetuista vaikeuksista muodostui kahdeksan ryhmää, jotka 

ovat sisäiset kokemukset, terveys ja terveydenhuolto, sosiaalisuus, hengellisyys, 

elämäntilanne, työ, toiminta sekä traumaattinen kokemus. Yleisin ja keskeinen eteenpäin 

pääsemisessä koettu vaikeus liittyi omiin sisäisiin kokemuksiin. 13 osallistunutta eli lähes 

kaikki toivat esiin tällaisia sisäisiä kokemuksia. Seuraavaksi yleisimmäksi ja myöskin 

oleelliseksi vaikeudeksi osoittautui terveys ja terveydenhuolto, joista kertoi 12. Kolmanneksi 

tyypillisin vaikeus koski sosiaalisia suhteita. Niihin liittyneitä haasteita kuvaili kahdeksan. 

Loppuja vaikeuksia esiintyi huomattavasti vähemmän.  

 Hengellisyydestä eteenpäin pääsemistä vaikeuttaneena tekijänä kertoi neljä, 

elämäntilanteesta ja työstä molemmista kaksi sekä toiminnasta ja traumaattisesta 

kokemuksesta molemmista vain yksi osallistunut. Monet eteenpäin pääsemisen vaikeudet 

ilmaantuivat osallistujien elämään heti itsemurhayrityksen jälkeen. Jotkin vaikeuksista 

pysyivät sitkeästi kiinni elämässä ja muutamat kokivat vaikeuksia edelleen. Seuraava 

taulukko yhdeksän kuvaa pylväsdiagrammin avulla vaikeuksien esiintymistä elämässä 

eteenpäin pääsemisessä. 
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Taulukko 9: Elämässä eteenpäin pääsemisen vaikeudet 
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Vaikeudet

Sisäiset kokemukset Terveys ja terveydenhuolto Sosiaaliset suhteet

Hengellisyys Elämäntilanne Työ

Toiminta Traumaattinen kokemus

 

 

Sisäiset kokemukset elämässä eteenpäin pääsemistä vaikeuttaneina tekijöinä koostuivat 

tunteista, käsityksestä itsestä ja ajatuksista. Vaikeuttaneet tunteet olivat näistä yleisin. 

Osallistuneiden kokemat tunteet olivat käytännössä häpeä, pelko ja katumus, joista tyypillisin 

oli häpeä. Osallistuneet kokivat häpeää itsemurhayrityksestään ja muutenkin itsestään. 

Itsemurhayrityksensä jälkeen sairaalaan päätynyt Mikael häpesi itsemurhayrityksensä lisäksi 

sitä, että oli vienyt sairaalan resursseja. Hän koki myös katumusta tapahtuneesta.  

 Itsemurhayrityksen jälkimaininkeja, syvä häpeä ja katumus mitä olin yrittänyt tehdä ja sotkenut vielä 

 sairaalan resursseja asiaan… Sitten oli vielä psykologin haastattelu. Se vielä kysyi voinko soittaa 

 jonkun hakemaan tai taksia jne. En todellakaan olisi kehdannut soittaa kenellekään ja kertoa missä 

 mennään, sanoin että kävelen... – Mikael 

 

Muutamat kokivat itsemurhayrityksensä edelleen, vuosienkin kuluttua jollain tavalla noloina 

tai häpeällisinä asioina. Tapanin eteenpäin pääsemistä vaikeuttivat vielä kaksi tai kolme 

vuotta raitistumisensa jälkeen kokemansa aiheettomat pelot. Hän pelkäsi menneisyyttä, 

nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Pelot saattoivat tulla yllättävissä tilanteissa. Maria puolestaan 

koki yhä huolta siitä, millaiset jäljet hänen itsemurhayrityksensä oli hänen poikiinsa jättänyt. 

Maria pohti, pystyisivätkö pojat antamaan tapahtuneen hänelle anteeksi. 

 Käsitykset itsestä koskivat kykenemättömyyttä, minäkuvaa ja omaa persoonallisuutta. 

Johanna kertoi jo aiemmin esille tulleesta vaativasta persoonallisuudestaan. Tapanin eteenpäin 

pääsemistä vaikeutti merkittävästi hänen omavoimainen minäkuvansa ja samalla 

kykenemättömyytensä lopettaa alkoholin käyttöä. Omavoimaisen käsityksen itsestään omaava 
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Tapani ajatteli vuosia itsemurhayrityksensä jälkeen, että pystyisi halutessaan lopettamaan 

juomisensa.  

 No mulla oli sellainen omavoimainen käsitys että mä itse ratkaisen… Mä koin että mä oon jotenkin niin 

 fiksu että mua on sen takia ja pärjäävä ja osaava ja kyvykäs. Niin mä ajattelin sitten viinankin suhteen 

 että jonain päivänä mä tän mä lopetan. Mutta että se ei oo tänään vielä. Ja jos se sitten olikin huomenna 

 niin se päätös kesti ehkä viikon. Että se että sitten se. Se ei sitten niin kuin, mun voimat ja kyvyt ei 

 riittänyt. Tahdonvoima ei riittänyt sen asian läpiviemiseen. Että se kesti ehkä viikon kaksi 

 parhaimmillaan… Tai mä en ehkä osannut tehdä jotain. En mä kyenny, en mä osannu itse. – Tapani 

 

Vaikeuttaneet ajatukset koskivat Kaarinalla ajatusta kiusallisuudesta ja Minnalla takaumia. 

Päätyessään sairaalaan Kaarina koki kiusallisena sen, että sairaalassa oli ihmisiä, jotka 

tunsivat hänet. Hän pohti, mitä ihmiset hänestä tietävät ja ajattelevat. Minnalle puolestaan tuli 

ensimmäisen itsemurhayrityksensä jälkeen ikäviä takaumia tilanteesta. Takaumissa hän 

ajatteli, ettei hänen tilanteelleen kukaan voinut enää mitään. 

 Yleisin terveyteen liittyvä vaikeus koski omaa psyykkistä terveyttä. Muut terveyttä 

koskevat tekijät olivat alkoholiongelma, vammat ja kivut, fyysinen terveys ja lääkitys. Näitä 

kaikkia ilmeni vähänlaisesti. Puolet terveyteen liittyneitä vaikeuttaneita tekijöitä kokeneista 

omasi kokemusta useammasta eri terveyttä koskettaneesta vaikeudesta. 

 Psyykkisen terveyden vaikeudet eteenpäin pääsemisessä linkittyivät masennukseen, 

paniikkihäiriöön, elämään mielenterveyskuntoutujana ja psyykkisen kunnon huononemiseen 

yleisesti. Opiskellessaan uutta tutkintoa koulu tuntui Olavista liian raskaalta ja hänen 

psyykkinen vointinsa heikkeni.  

 Että kun vointi oli hyvä niin silloin oli että ok ja sitten kun oli vähän huonompia  jaksoja niin ajattelin 

 että miksi ei olisi voinut mennäkin. Täällä nyt ollaan sitten… Kolmen vuoden tutkinto meni neljään 

 vuoteen kun mä sairastuin välillä psyykkeeseen. Mutta silloin ei mitään itsemurhia ollu. Toi psyyke otti 

 toi koulu otti vaan vähän liikaa mehuja. – Olavi 

 

Alkoholiongelma vaikeutti Tapanin ja Sarin elämässä eteenpäin pääsemistä. Tapani onnistui 

välillä pitämään raittiita jaksoja, mutta ne eivät kantaneet. Ennen AA:ta hän ei saanut 

elämäänsä alkoholin tilalle mitään uutta ja raittius oli Tapanin omien sanojen mukaan kuivaa 

raittiutta. Työpaikan myönteinen suhtautuminen alkoholiin ei myöskään edesauttanut Tapanin 

raitistumista.  

 Minnalle jäi itsemurhayrityksistä lieviä vammoja, joita ei pystytty korjaamaan. 

Helenalle puolestaan jäi sairastetuista aivokalvontulehduksista pieniä vammoja ja 

hermokipuja. Helenan perheen elämä oli itsemurhayrityksen jälkeen myöskin sairastelun 

täyttämää. Hänen lapsensa sairastelivat paljon ja samoin Helena itse. Minna koki, että hän 

olisi voinut onnistua elämässään eteenpäin pääsemisessä paremminkin, mutta sitä hankaloitti 

lääkitys, joka estää elämästä nauttimisen. Lääkkeistä aiheutuu myös sivuvaikutuksia, jotka 

aiheuttavat fyysisiä ongelmia ja toimintatarmon vähäisyyttä. 
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 Elämässä eteenpäin pääsemistä vaikeuttaneet kokemukset terveydenhuollosta koskivat 

henkilökunnan ikävää käytöstä ja ongelmia hoitoon pääsemisessä. Sarilla oli kokemuksia 

henkilökunnan harmillisesta käytöksestä. Otettuaan yliannostuksen lääkkeitä hän soitti 

hätänumeroon ja kysyi mitä nyt tapahtuu. Hätänumerosta vastattiin että kyllä Sarin pitäisi 

tietää. Toinen Sarin ikävä kokemus liittyi siihen, ettei kukaan terveydenhuollon ammattilainen 

koskaan kysynyt miksi hän oli yrittänyt itsemurhaa. 

 Kukaan ei koskaan kysynyt sitä tärkeintä kysymystä, eli miksi yritit itsemurhaa. Yksi hoitaja oli 

 vihainen, kun mua oli niin paljon autettu ja silti tein tuollaisen teon. Olisin mielelläni vastannut 

 kysymykseen miksi, mutta itsemurha haudattiin aina jonnekin  arkistoihin ja piiloon. – Sari 

 

Helenalla oli kokemusta ongelmista hoitoon pääsemisessä. Itsemurhayrityksensä aikana hän 

oli toisella paikkakunnalla reissussa. Sen paikkakunnan sairaalasta kirjoitettiin lähete Helenan 

kotikaupungin sairaalaan, mutta jostain syystä Helena ei kuitenkaan päässyt sinne hoitoon. 

Niinpä Helena päätyi kotikaupunkiinsa palattuaan suoraan kotiin, vaikka hän olisi itse 

halunnut päästä sairaalaan psykiatriselle osastolle. 

 Sosiaalisten suhteiden vaikeuksista yleisimmäksi osoittautuivat omat lapset. Muita 

olivat kumppaniin linkittyneet vaikeudet, sosiaalisten suhteiden vuorovaikutuskulttuurit, 

sosiaalisten suhteiden puuttuminen, eri ihmisten ikävä käytös sekä omat vanhemmat. Lähes 

kaikki kokivat useampia sosiaalisten suhteiden vaikeuksia eteenpäin pääsemisessään. 

Pääsääntöisesti sosiaalisten suhteiden vaikeudet ilmaantuivat heti tai melko pian 

itsemurhayrityksen jälkeen. Joitakin poikkeuksiakin oli. 

 Neljä kertoi lastensa oireilusta itsemurhayrityksensä ja sitäkin enemmän elämää 

koskettaneiden muiden vaikeuksien jälkeen. Helenan tyttäristä molemmat yrittivät sittemmin 

itsemurhaa. Marian nuoremman pojan peruskoulu keskeytyi ja Maria teki ison työn 

saadakseen poikansa hoitoon. Kaarinan vanhempi poika puolestaan oli äidilleen 

itsemurhayrityksen takia vihainen. Pojan reaktio tuli Kaarinalle yllätyksenä. 

 Niin hän (vanhempi poika) ei tietysti päässyt sieltä (työmatkalta) pois, mutta sit kun hän tuli, hän oli 

 hyvin vihainen mulle. Ja hän ei mitään paljon puhunut mulle, mutta sen mä ymmärsin että hän oli 

 aidosti vihainen mulle. Että se oli musta aika, mä olisin kuvitellut toisenlaista reaktiota. – Kaarina 

 

Helenan eteenpäin pääsemistä vaikeutti se, että hänen miehensä Ari ei tukenut häntä 

itsemurhayrityksen jälkeen millään tavalla. Sen sijaan Ari syyllisti häntä eikä ollut hänen 

kanssaan. Lisäksi Ari oli heidän vanhempaa lastaan kohtaan väkivaltainen. Kaarinan entiselle 

miehelle vaikutti olevan Kaarinan itsemurhayrityksessä tärkeintä se, ettei hän itse ollut tehnyt 

mitään väärää. Maria taas kertoi hänen entisen miehensä nälvineen häntä ja miehen 

näkemisen tuoneen ikäviä muistoja mieleen. Tällöin Maria koki eteenpäin pääsemisensä 

menevän takapakkia. 
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 Sosiaalisten suhteiden vuorovaikutuskulttuurien vaikeudet koskivat puhumattomuuden 

kulttuuria, itsemurhayrityksen häpeällisyyttä ja vaiettua luonnetta sekä mielenterveydestä 

leimautumista. Tapanin ja Marian perheissä heidän itsemurhayrityksistään ei juuri puhuttu. 

Tapanin perheessä itsemurhayritys koettiin häpeällisenä ja Marian perheessä tabuna. Olavi 

sen sijaan koki, että mielenterveydenasioista ei voinut eikä edelleenkään voi monien muiden 

aiheiden tavoin puhua juuri missään. Hän kertoi myös leimautuneensa mielenterveytensä 

takia, mikä näkyi siten ettei häntä otettu tosissaan. 

 Vaikka olis minkälaisia kipuja ollut tai niin se meni aika paljon sen piikkiin että on mielenterveyspotilas 

 että… No se on toi, mä oon aina sanonut että jos sä saat hullun leiman ottaas. Ja joku tietää että okei toi 

 jätkä on psyykepotilas niin sitä ei oteta koskaan todesta. – Olavi 

 

Hengellisyydessä koetut vaikeudet eteenpäin pääsemisessä koskivat pääosin hengellisyyteen 

liittyneitä sosiaalisia suhteita. Esille tuli myös kristittynä olemisen vaikeutta ja kokemusta 

Jumalan hylkäämäksi tulemisesta. Puolella oli kokemuksia vähintään kahdesta 

hengellisyyteen linkittyneestä vaikeudesta. Hengellisyydessä ilmenneet vaikeudet eivät olleet 

akuutisti läsnä heti itsemurhayrityksen jälkeen. Ne näyttäytyivät tyypillisesti enemmän 

taustalla ilmenneinä pitkäaikaisina kokemuksina. 

 Helenan tultua uskoon hänen miehensä löi häntä henkisesti entistä enemmän. Helena 

ei ollut hänen miehensä mielestä hyvä kristitty ja Helenan tanssiharrastusta mies piti syntinä. 

Seurakunnasta Helena ei kokenut saavansa tukea, sen sijaan tuomitsevuus tuli seurakunnassa 

vahvasti esille. Pekalle muodostui kaupunkiin muutettuaan kaksi hengellistä yhteisöä, joista 

toinen oli luterilaisen kirkon evankelinen herätysliike. Pekka koki kaupungissakin evankelisen 

yhteisön hengellisyyden ahtaana ja ilmapiirin kireänä.  

 Olivia puolestaan erkaantui jo ennen itsemurhayritystään vanhoillislestadiolaisesta 

liikkeestä. Hän on kokenut jo vuosia omien sanojensa mukaan tähän maailmaan sopeutumisen 

hankalana. Kaarinan ollessa psykiatrisella osastolla itsemurhayrityksensä jälkeen, hän pyysi 

saada tavata sairaalapappia. Kaarina koki papin käytöksen kylmänä. 

 Ja sitten mä kysyin että saisinko mä tavata sairaalan papin. Hän oli kans semmoinen, sanotaanko ihan 

 aikuisen ikäinen naishenkilö. Ja sitte mä esitin hänelle ihan tällaisen kysymyksen, että mitä sä ajattelet 

 että onko itsemurhan yrittäminen synti. Hän vastas mulle ja sanoi: ”Mitä Raamattu sanoo 

 tappamisesta?” Se tuntu musta kauhean pahalta. Ja se jäi lyhyeksi. Ja mä koin että mä en siitä 

 kontaktista saanu mitään…  jäi sellainen tunne että hän oli aika kylmä. Et itse niin kun mietiskelin  että 

 olisinko mä tolla tavalla suhtautunut. Että ehkä olis jotain, että hän oli ehkä semmonen kuin mä 

 sanoisin, armoton siinä. Että tottahan hän puhui, mutta häneltä niin kun kokonaan tuntui puuttuvan 

 semmonen. Miten mä sanoisin. Hän ei ollu semmosen tuntunen, että ikään kuin hänellä olisi ollut 

 kauhea kiire sanomaan näin, että tiedäthän sä mitä Raamatussa sanotaan ja se siitä. – Kaarina 

 

Kristittynä olemisen vaikeuksista kertoivat Helena ja Olivia. Helena yritti olla hyvä kristitty, 

mutta koki itsensä jatkuvasti riittämättömäksi. Hänestä tuntui, että hänen täytyi vain koko ajan 
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pyytää anteeksi. Itsemurhayrityksensä aikoihin Helena koki olevansa myös täysin Jumalan 

hylkäämä. 

 Elämäntilannetta koskeneet vaikeudet eteenpäin pääsemisessä tarkoittivat käytännössä 

elämäntilanteen ongelmien lisääntymistä. Liinalta loppuivat rahat ja hän joutui myymään 

asuntonsa. Hän kuvaili kulkeneensa monta vuotta ”siirappisuossa”. Johanna sen sijaan ajoi 

itsemurhaa yrittäessään lääkkeiden vaikutuksen alaisena autoa. Sen seurauksena Johanna 

menetti ajokorttinsa ja joutui oikeuteen. Samalla tehtiin lastensuojeluilmoitus ja Johanna 

joutui lastensuojelun asiakkaaksi. Hän koki, että hänen täytyi todistella äitiyttään.  

 Työhön liittyneet vaikeudet koskivat Marian kohdalla sitä, että hän joutui 

työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Myöhemmin Maria teki kahta työtä samaan aikaan mikä 

omalla tavallaan auttoi häntä eteenpäin. Toisaalta kahden työn tekeminen viiden vuoden ajan 

tuntui Mariasta stressaavalta. Eteenpäin pääsemistä vaikeuttanut toiminta linkittyi Tapanilla 

AA:hin. Kaksi tai kolme ensimmäistä vuotta AA:ssa Tapani sivuutti yhdistyksen 

hengellisyyden. Hän ajatteli hengellisten asioiden olevan heikompia varten, eikä kokenut 

ymmärtävänsä niistä mitään. Traumaattisen kokemuksen puolestaan koki Olavi. Toimiessaan 

vapaapalokunnassa hän joutui parinsa kanssa ensimmäisenä paikalle vakavan 

liikenneonnettomuuden tapahduttua. 

5.5 Tapahtuneen elämässä eteenpäin pääsemisen ylläpitäminen 

Jo tapahtuneen elämässä eteenpäin pääsemisen ylläpitäminen muodostui sisäisistä 

kokemuksista, sosiaalisista suhteista, elämän luonteesta, hengellisyydestä, toiminnasta, 

terveydestä, työstä ja opiskelusta sekä asumisesta ja toimeentulosta. Näistä keskeisimmät 

olivat sisäiset kokemukset ja sosiaaliset suhteet. Ensiksi mainitsemani ylläpitävästä 

merkityksestä kertoi 14 ja toisen 13, molemmista siis lähes kaikki. Reilu puolet eli kahdeksan 

koki elämänsä nykyisen luonteen ylläpitävän tapahtunutta eteenpäin pääsemistä. 

Hengellisyyden ja erilaisten toimintojen ylläpitävästä merkityksestä kertoi molemmista kuusi. 

Terveyden sekä työn ja opiskelun toi esille neljä osallistunutta. Asumisesta ja toimeentulosta 

mainitsi vain yksi. Seuraava taulukko kymmenen kuvaa pylväsdiagrammin avulla jo 

tapahtuneen elämässä eteenpäin pääsemisen ylläpitämisestä muodostuvien asioiden 

esiintymistä. 
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Taulukko 10: Elämässä eteenpäin pääsemisen ylläpitäminen 

 

Eteenpäin pääsemisen ylläpitämisen sisäisistä kokemuksista ehdottomasti yleisin oli tunteet. 

Muita sisäisiä kokemuksia esiintyi huomattavasti vähemmän. Niitä olivat suhtautuminen 

erilaisiin asioihin, halut ja suunnitelmat. Lähes kaikki osallistuneet kokivat monia erilaisia jo 

tapahtunutta eteenpäin pääsemistä ylläpitäviä sisäisiä kokemuksia. 

Ylläpitäneet tunteet koostuivat käytännössä toivosta. Kysyessäni mitkä asiat tuovat 

toivoa osallistuneiden elämään, 13 nimesi heille toivoa tuovia asioita. Osallistuneiden kokema 

toivo kohdistui hyvin erilaisiin asioihin, jotka liittyivät pääsääntöisesti vahvasti heidän omaan 

elämäänsä. Useampi osallistunut toivoi pysyvänsä terveenä ja saavansa auttaa muita ihmisiä. 

Pekka toivoi muiden ihmisten auttamisen lisäksi löytävänsä jossain vaiheessa kumppanin 

itselleen. Hän myös mainitsi, ettei hänen maailmansa kaadu siihen jos kumppania ei ole 

tullakseen. Maria toivoi, että pystyisi olemaan työelämässä eläkeikään asti ja saisi jossain 

vaiheessa myös jäädä eläkkeelle. Lisäksi hän toivoi selviävänsä taloudellisesti pienen 

palkkansa kanssa ja että saisi olla mukana lastenlastensa elämässä. 

Sofia toivoi vain ja ainoastaan onnellisuutta. Helena sen sijaan toivoi, että saisi olla 

hänelle tärkeän kissansa kanssa niin pitkään kuin se elää. Ikääntyvä Kaarina puolestaan toivoi, 

että hänen kävelykykynsä säilyisi ja järki pysyisi päässä, hän pystyisi asumaan omassa 

kodissaan ja hoitamaan omat asiansa. Kaarina toivoi myös etteivät hänen ystävänsä vielä 

kuolisi. Johanna toivoi monia asioita, muun muassa sitä että hän pääsisi opiskelemaan 

haaveammattiinsa lääkäriksi ja että yhteiskunnan määrärahoja riittäisi terapiatyöhön. 
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 No mä toivon että mä voisin päästä opiskelemaan lääketiedettä. Mä haluaisin valmistua lääkäriksi, 

 koska mä haluaisin auttaa muita ihmisiä. Se oli mulle jo lapsuuden haave… No yleisesti ottaen mä 

 toivoisin, että tämmöiseen työhön mitä mä oon saanu näin paljon hyötyä. Että siihen määrärahoja 

 riittäisi. – Johanna 

 

Eteenpäin pääsemistä ylläpitävät suhtautumiset erilaisiin asioihin koostuivat suhtautumisesta 

elämään, omaan itseensä ja toisiin ihmisiin. Suhtautuminen elämään näyttäytyi Olavilla 

pyrkimyksenä suhtautua huumorilla omaan elämäänsä ja Juhanilla pyrkimyksenä nauttia 

yksinkertaisista asioista. Tapani puolestaan suhtautui elämäänsä omien sanojensa mukaan 

kuin Sveitsin lippuun, jonka sakarat ovat yhtä pitkät eli pitämään elämänsä tasapainossa. 

Mikael taas yritti pitää katseensa mahdollisimman paljon tulevaisuudessa. Helenan eteenpäin 

pääsyä ylläpiti suhtautuminen elämään niin, että vaikeudet eivät kestä ikuisuuksia ja ikävät 

asiat muuttuvat paremmiksi.  

 …jotenkin mä pystyn niin kuin näkemään sen, että nyt on niinkun tosi vaikeeta, mutta ei tää 

 ikuisuuksiakaan kestä. Että tää nyt on tällä hetkellä, että että kyllä tää. Ei mikään ihmisen tila ole 

 pysyvä, että kyllä kaikki niinkun muuttuu ja kyllä tääkin tästä menee. – Helena 

 

Suhtautumista itseensä ja toisiin ihmisiin toi esiin Tapani. Hän koki, että hyväksyi nykyisin 

paremmin sekä itsensä että muut ihmiset. Tapani pyrki myös pitämään mielensä virkeänä, 

itsensä aktiivisena ja hieman haastamaan itseään. Näitä hän toteutti tekemällä pienimuotoisia 

työtehtäviä vanhan ammattinsa puitteissa. Halua kokeneista Sari kertoi halustaan kirjoittaa, 

Olivia halustaan opiskella ammattiin ja löytää merkityksellisiä ihmissuhteita. Olivialla oli 

myös suunnitelmia elämälleen, arjelleen ja hyvinvoinnilleen. Hänellä oli tavoitteena nähdä 

arkisin ystäviään, lisätä liikuntaa, katsoa elokuvia raskaiden työpäivien jälkeen, harrastaa 

valokuvausta ja käydä muutamilla kursseilla. 

 Tyypillisimmät sosiaaliset suhteet, jotka ylläpitivät eteenpäin pääsemistä, olivat perhe 

ja ystävät. Muiksi ylläpitäviksi sosiaalisiksi suhteiksi osoittautuivat parisuhde, muut ihmiset ja 

lemmikkieläimet. Melkein kaikilla oli useampia ylläpitäviä sosiaalisia suhteita. Ylläpitävät 

perhesuhteet käsittivät lapset, lastenlapset, vanhemmat ja siskot. Johannalle hänen lapsensa 

olivat merkityksellisin syy tehdä elämässä yhtään mitään. Hän kertoi, että ilman äitiyttä hänen 

olisi todella vaikea kuvitella elämää. Helena koki suhteen tyttäriinsä olevan hänelle todella 

tärkeä. Hänellä oli tyttäriensä kanssa tapana lounastaa maanantaisin. Kaarina taas kertoi 

lapsenlapsiensa olevan kultaisia ja kivoja. Hän koki heidän elämänsä seuraamisen ihanana. 

Maria puolestaan koki suurta kiitollisuutta siitä, ettei kuollut itsemurhaa yrittäessään ja sai 

nähdä lastensa lapset. 

 Mulla on ihanat lapsenlapset ja Luojan kiitos mulla on näitä lapsenlapsia. Ja ne niin kun, sitten on 

 monta kertaa ajatellut, että onneks mä en kuollu silloin. Että mä sain vielä tavata nää mun lapsen 

 lapset… – Maria 
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Vanhempansa ja heidän auttamisensa tärkeäksi koki Mikael. Johanna puolestaan kuvaili sekä 

välejä äitiinsä että siskoihinsa hyviksi. Hän kertoi, että voi aina halutessaan olla yhteydessä 

heidän kanssaan. Myös Kaarina kuvaili välejä nuorempaan siskoonsa hyväksi ja kertoi 

suunnittelevansa hänen kanssaan aina jotain. Ystävät osoittautuivat ylläpitäviksi tekijöiksi 

monin eri tavoin. Useat osallistuneet kuvailivat ystäviensä tapaamisen tai heidän kanssaan 

yhteyden pitämisen tuovan iloa elämään. Helena iloitsi myös siitä, että hänellä oli todella 

erilaisia ystäviä. Sofia kertoi ystävistään, jotka uskovat ja luottavat häneen, kannustavat, 

ymmärtävät, kuuntelevat ja ovat läsnä. 

 Elämässäni ei ole ihmisiä, jotka eivät usko tai luota minuun, olen pitänyt vain kaikista tärkeimmät ja 

 rakkaimmat ystäväni lähellä… Ystäväni tukevat, kannustavat,  ymmärtävät ja kuuntelevat minua ja ovat 

 aina paikalla kun heitä tarvitsen. Minun ei tarvitse kulkea metriäkään yksin. – Sofia 

 

Parisuhde näyttäytyi eteenpäin pääsemistä ylläpitävänä tekijänä Johannalle. Hän kuvaili 

tärkeäksi sitä, että hänellä on joku, joka rakastaa häntä niin hyvinä kuin huonoina hetkinä ja 

on vieressä jakamassa arkea. Muihin ihmisiin liittyvät ylläpitävä tekijät koskivat sukulaisia, 

uusiin ihmisiin tutustumista, hyvää tukiverkostoa, avun saamista sitä tarvitessa ja nauttimista 

siitä kun kukaan ei kiusaa. Eteenpäin pääsemistä ylläpitävät eläimet olivat kissa ja koira. 

Sofia kertoi perheensä koirasta, jolle pystyi kertomaan mitä tahansa ja luottamaan ettei asia 

leviä eteenpäin. 

 Ylläpitävät elämän luonteet koostuivat elämän hyvyydestä, ihanuudesta ja 

mielekkyydestä sekä rauhallisuudesta ja normaaliudesta. Johanna kuvaili elämäänsä todella 

hyväksi ja monin tavoin paremmaksi kuin ennen. Pekka koki elämänsä todella mielekkäänä, 

Tapani ihanana, upeana, mahtavana ja rauhallisena. Tapanin lisäksi Kaarina kuvaili elämäänsä 

rauhalliseksi, Olavi puolestaan niin normaaliksi kuin vain voi olla. 

 Hengellisyydessä osana eteenpäin pääsemisen ylläpitämistä osallistuneet toivat esille 

hengellisiä yhteisöjä ja hengellistä toimintaa, Jumalaa, hengellisyyteen linkittyviä tunteita, 

kokemuksia menehtyneistä ystävistä ja hengellisyyden perustavanlaatuista tärkeyttä elämässä. 

Pekka ja Sofia kokivat, että heidän hengellinen yhteisönsä oli sellainen, jossa he saivat olla 

omia itsejään. Pekka kertoi, että herännäisessä herätysliikkeessä hänen ei tarvinnut yhtään 

pinnistellä tai kuvainnollisesti punnertaa. Sofia puolestaan kuvaili, että seurakunnassaan 

hänen ei tarvinnut pelätä että kukaan tuomitsee tai ei ota mukaan.  

 Hengellisistä toiminnoista Tapanilla oli tapana rukoilla aamuin ja illoin. Pekka kertoi 

seurakunnan kuorossa laulamisen olevan hänelle henkireikä ja tavastaan käydä 

sateenkaarimessuissa. Niissä hän koki kohtaavansa rakastavan ja avarakatseisen Jumalan. 

Sofia puolestaan koki Jumalan kulkevan vierellään hänen elämässään.  
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 Kokemansa ylläpitävät hengelliset tunteet olivat Sofialla lohtua, toivoa ja rakkautta, 

joita hän löysi uskosta ja Jumalasta. Tapani puolestaan tunsi kiitollisuutta siitä missä hän on ja 

nautti hengellisyydestään. Mikaelilla ja Marialla oli kokemuksia menehtyneistä ystävistään. 

Mikaelin valtasi välillä tunne, että hänen menehtyneet ystävänsä katsovat tuolta jostain ja 

rohkaisevat häntä. Mikael mainitsi, että tunne saattoi olla itsepetostakin. Maria puolestaan 

koki lohtua jutellessaan menehtyneelle ystävälleen.  

 Ja mä oon monta kertaa sitten illalla tehnytkin niin kun on vaikea hetki tai jotain. Niin niin mä 

 keskustelen hänelle (menehtyneelle ystävälle). En mä tiedä tuleeko sieltä vastauksia ja millä tavalla ne 

 tulee, mutta mutta mä oon keskustellut hänen kanssaan, illalla siellä omassa sängyssä, silmät kiinni… 

 Tulee siitä tulee sellainen hyvä, lämmin olo. Että tuntuu niin kun kuitenkin että hän on kuitenkin niin 

 kuin tavallaan lähellä. Että hän on siellä jossain, mutta hän on kuitenkin lähellä. Että tota, että niin kun. 

 Jos tulee oikein sellainen tiukka, vaikea paikka niin mä voin huutaa häntä avukseni… Todella 

 lohduttavaa. Että ei hän ole, hän ei ole niin kuin fyysisesti täällä. Mutta hän on jossain tuolla aika 

 lähellä. Välillä tuntuu että hän on kaukana, mutta sitten hän tulee taas välillä lähemmäksi. – Maria 

 

Tapanille hengellisyys itsessään oli perustavanlaatuisen tärkeää elämässä. Hän kuvaili 

hengellisyyden olevan hänelle yhtä tärkeää kuin ilma tai ruoka. Tapani kertoi, ettei voi hyvin, 

jos hänellä ei ole näitä kolmea: ilmaa, ruokaa ja hengellisyyttä. 

 Jo tapahtunutta elämässä eteenpäin pääsemistä ylläpitävät toiminnat koostuivat 

liikunnasta ja luonnosta, lukemisesta, kirjoittamisesta ja puhumisesta, pelaamisesta ja 

elokuvien katsomisesta, taiteesta ja askartelusta, olemisesta ja matkustelusta sekä vastuu- ja 

vapaaehtoistehtävistä. Liikunnan osalta Juhanille ylläpitäviä asioita olivat tanssiminen ja 

luistelu, Mikaelille koiran kanssa metsässä patikoiminen ja Kaarinalle puutarhan hoitaminen. 

Puutarhan lisäksi Kaarina käytti aikaansa lukemiseen, josta nautti valtavasti. Hän kertoi 

käyvänsä kirjakaupassa seuraamassa uutuuksia ja varaavansa niitä kirjastosta.  

 Juhanille merkityksellistä oli kirjeiden kirjoittaminen ja Helenalle puhuminen 

esimerkiksi tyttäriensä kanssa. Petterille iloa toivat pelaamassaan pokerissa pärjääminen ja 

elokuvien katsominen. Helenalla oli tapana pelata yhdessä ystäviensä kanssa itse keksimäänsä 

lautapeliä. Hän kertoi myös tekevänsä kaikenlaisia pieniä asetelmia ja näpertelevänsä. 

Kaarina puolestaan kävi taidenäyttelyissä, oleili mökillä ja matkusteli. Pekka taas kertoi 

saavansa voimaa tekemästään vaikuttamistyöstä.   

 Terveyden osalta Petteri koki elämässään eteenpäin pääsemistä ylläpitävän tasaisempi 

vointi ja parempi mieliala. Myös Olavi kertoi masennuksessaan olleen viimeiset viisi vuotta 

hyvä jakso. Tapani koki hyvänä raittiutensa ja kaikki sen mukanaan tuomat asiat sekä 

terveyden ylipäänsä. Työstä eteenpäin pääsemistä ylläpitäviksi tekijöiksi muodostuivat 

Marialla kiva työpaikka ja työkaverit. Minna puolestaan kertoi saaneensa muutama vuosi 

sitten vakituisen työpaikan, jossa on viihtynyt. Johanna sen sijaan kertoi rakastavansa 
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opiskelua ja opiskelun pitävän mielen virkeänä. Helena toi esiin monia asumistaan ja 

toimeentuloaan koskettavia eteenpäin pääsemistä ylläpitäviä asioita. 

 Mulla on eläke, ei ole pätkätyö. Ei tarvi pelätä, että saisin potkut… Mutta mulla on hyvä asunto, halpa 

 ja hyvä… sitten sellainen, että niin kuin mä kattelen mun kotia. Mulla on paljon kaikkea kaunista siis ei 

 mitään shippendaalia eikä kallista, mutta kaunista. – Helena 

5.6 Asiat, jotka olisivat voineet auttaa 

Osallistuneiden kertomat asiat, jotka olisivat voineet auttaa heitä pääsemään elämässään 

eteenpäin vielä kokemaansa paremmin, koostuivat sosiaalisista suhteista, hengellisyydestä, 

toiminnasta ja ammattiavusta. Näistä selkeästi yleisin oli sosiaaliset suhteet, joita toi esille 

kuudesta mahdollisesti auttaneita asioita nimenneistä osallistuneista neljä. Kaikkia muita 

asioita, jotka olisivat voineet auttaa mainitsi kunkin vain yksi. Yksi osallistuneista toi esiin 

useampia mahdollisesti auttaneita tekijöitä, muut vain yhden. Seuraava taulukko 11 kuvaa 

pylväsdiagrammin avulla niiden asioiden esiintymistä, jotka olisivat voineet auttaa elämässä 

eteenpäin pääsemisessä.  

 

Taulukko 11: Asiat, jotka olisivat voineet auttaa elämässä eteenpäin pääsemisessä 

 

 

Sosiaalisissa suhteissa Helena koki, että häntä olisi auttanut pääsemään elämässään eteenpäin 

monikin asia. Hän olisi saanut apua siitä, jos hänellä olisi ollut ihmisiä, joiden kanssa olisi 

voinut vain olla. Helena kertoi myös, että rakastava ja auttavainen kumppani, joka ei 

tuomitse, olisi ollut iso apu. Lisäksi hän koki, että olisi saanut apua, jos joku olisi auttanut 
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häntä vauvan kanssa tai yksinkertaisesti keittänyt kahvit. Helena kertoi myös tutusta 

lehtorista, jonka kanssa keskusteleminen olisi voinut auttaa.  

 Sofia pohti, että hänen toipumisensa itsemurhayrityksen jälkeen olisi ollut helpompaa, 

jos hänen vanhempansa olisivat olleet ymmärtäväisiä ja kannustavia. Juhani taas uskoi, että 

häntä olisi auttanut, jos yksikin aikuinen olisi kysynyt häneltä, mikä hätänä. Jos yksikin 

ihminen olisi huomannut, kuunnellut, välittänyt tai ollut aidosti läsnä edes yhden kerran. 

Olivia arveli, että hän olisi saanut apua siitä, jos hänellä olisi ollut samassa elämäntilanteessa 

olevia eli sinkkuja ystävinään. 

 Luulen, että minua olisi voinut auttaa pääsemään elämässä vielä paremmin eteenpäin, jos minulla olisi 

 ollut enemmän ystäviä, jotka olisivat olleet samanlaisessa elämäntilanteessa (eli sinkku) – Olivia 

 

Mahdollisesti auttanut hengellisyys tarkoitti käytännössä ripittäytymistä, jonka toi esille 

Tapani. Hän koki, että häntä olisi voinut auttaa, jos ripittäytymisen kulttuuri olisi 

protestanttisessa hengellisyydessä vahvemmin käytössä. Toiminta mahdollisena apuna piti 

käytännössä sisällään käsillä tekemisen, josta olisi voinut olla apua Olaville. Helena 

puolestaan koki, että häntä olisi auttanut itsemurhayrityksen jälkeen psykiatriselle osastolle 

hoitoon pääseminen. Hän ajatteli, että siellä hän olisi saanut olla vauvan kanssa ja jakaa 

kokemaansa samassa tilanteessa olevien kanssa. 
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6. Johtopäätökset 
Tutkimuksessani tarkastelin itsemurhayritykseen johtaneita asioita ja elämässä eteenpäin 

pääsemistä itsemurhayrityksen jälkeen. Tutkimustehtäväni jakautui kahteen 

tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen käsitteli sitä, miksi ihmiset ovat päätyneet yrittämään 

itsemurhaa ja toinen sitä, miten itsemurhaa yrittäneet ovat päässeet elämässään eteenpäin. 

Molempia tutkimuskysymyksiäni tarkastelin myös hengellisyyden näkökulmasta. 

Tarkasteluni keskiössä olivat ihmisten kokemukset ja heidän erilaisille asioille antamansa 

merkitykset. 

 Tutkimukseni aineisto osoittaa, että itsemurhayrityksen taustalla olleesta prosessista 

on mielekästä erotella taustatekijät ja akuutit tekijät. Taustatekijät esiintyivät tutkimukseeni 

osallistuneiden elämässä joko itsemurhayrityksen aikana tai huomattavasti ennen sitä. 

Taustatekijöiden merkitys itsemurhayritykseen päätymiseen saattoi olla merkittävä, mutta ne 

eivät laukaisseet varsinaista itsemurhayritystä. Akuutteja tekijöitä osallistuneet kokivat juuri 

ennen itsemurhayritystään ja sen aikana. Ne laukaisivat osallistuneilla itsemurhayrityksen.  

Tarkastellessani itsemurhayritykseen johtaneita tekijöitä hyödynsin neljää tutkimusta 

itsemurhayritysten syistä: Kattimanin, Meeraen, Bancroftin ja Boergersin kaikkien 

yhteistyössä kollegoidensa kanssa tekemiä tutkimuksia.101 Näissä tutkimuksissa ei ole eritelty 

itsemurhayrityksen taustatekijöitä ja akuutteja tekijöitä. Tutkimukseni taustatekijöistä löytyi 

useita yhteneväisyyksiä Kattimanin ja kollegoiden sekä Meeraen ja kollegoiden tutkimuksiin, 

joita käsittelen seuraavilla sivuilla. Akuuttien tekijöiden samankaltaisuudet Bancroftin ja 

kollegoiden sekä Boergersin ja kollegoiden tuloksiin sen sijaan jäivät vähäisiksi.  

 Elämässä eteenpäin pääsemisen prosessista itsemurhayrityksen jälkeen erottuu 

merkittävimpänä koettu apu, tukevana koettu apu, eteenpäin pääsemisessä koetut vaikeudet 

sekä jo tapahtunutta eteenpäin pääsyä ylläpitävät tekijät. Lisäksi itsemurhaa yrittäneet voivat 

kokea asioita, jotka olisivat voineet auttaa heitä elämässä eteenpäin vielä kokemaansa 

paremmin. Merkittävin apu tarkoitti asioita, jotka auttoivat osallistuneita eteenpäin pääsyssä 

kaikkein eniten. Tukeva apu puolestaan sisälsi tekijät, jotka myös auttoivat eteenpäin 

pääsyssä, mutta eivät yhtä suuressa roolissa kuin merkittävin apu. Merkittävintä apua ja 

tukevaa apua osallistuneet kokivat silloin kun he alkoivat päästä elämässään eteenpäin 

itsemurhayrityksen jälkeen. Eteenpäin pääsemistä ylläpitäviä asioita itsemurhaa yrittäneet sen 

sijaan kokivat nykyisessä elämäntilanteessaan. 

                                                
101 Kattimani et al. 2016; Meerae et al. 2014; Boergersin, Spirito & Donaldsonin 1998; Bancroft et al. 1979. 
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 Selvittäessäni elämässä eteenpäin pääsemistä itsemurhayrityksen jälkeen hyödynsin 

viittä tutkimusta itsemurhaa yrittäneiden käyttämistä selviytymiskeinoista: Ristlakkin, 

Mathewin ja Nanoon, Mirkovickin ja kollegoiden, Sunnqvistin, Träskman-Bendzin ja 

Westrinin sekä Konkanin ja kollegoiden tutkimuksia.102 Näiden tutkimuksien tutkijat ovat 

Ristlakkia lukuun ottamatta jakaneet selviytymiskeinot toimiviin ja toimimattomiin. Oman 

tutkimukseni tuloksien luokittelussa en lähtenyt tästä jakolinjasta liikkeelle, koska 

toimimattomia selviytymiskeinoja esiintyi vain marginaalisesti. Tämän takia tarkastelen 

tutkimukseni tuloksia elämässä eteenpäin pääsemisestä suhteessa aiempiin tutkimuksiin vain 

niiden toimivien selviytymiskeinojen osalta.  

 Monet itsemurhayrityksen taustalla olleet asiat ja elämässä eteenpäin pääsemistä 

auttaneet tekijät olivat luokitukseltaan samoja, esimerkiksi sosiaaliset suhteet, sisäiset 

kokemukset ja hengellisyys. Kaikkia taustalla olleita asioita kuvasi negatiivisuus ja 

kuormittavuus, kun taas elämässä eteenpäin pääsemistä auttaneita tekijöitä väritti positiivisuus 

ja voimavarojen tuominen, negatiivisuuden ja kuormittavuuden päättyminen tai niistä eroon 

pääseminen.  

 Tutkimukseni tulokset vahvistavat näkemystä psyykkisten tekijöiden merkityksestä 

itsemurhayritysten taustalla.103 Ammattiapu puolestaan osoittautui tutkimuksessani 

yleisimmäksi merkittävimmäksi avuksi, jota itsemurhaa yrittäneet kokivat. Ammattiapu 

koostui käytännössä psykiatrisesta hoidosta ja terapiasta. Tutkimustulokseni tuovat siis esille 

psykiatrisen hoidon tarpeellisuutta niin itsemurhayritysten ehkäisemisessä kuin itsemurhaa 

yrittäneiden auttamisessa.104 Suomen mielenterveysseura on avannut vuoden 2018 alussa 

itsemurhien ehkäisykeskukset Helsinkiin ja Kuopioon. Keskusten tavoitteena on ehkäistä 

itsemurhia tarjoamalla tukea ja apua itsemurhaa yrittäneille.105 Tutkimukseni tulosten valossa 

itsemurhien ehkäisykeskusten avaaminen on myönteinen ja odotettu uutinen.  

Psyykkiset oireet esiintyivät tutkimuksessani tyypillisemmin itsemurhayrityksen 

taustalla kuin Kattimanin ja kollegoiden sekä Meeraen ja kollegoiden tutkimuksissa.106 Syy 

psyykkisten oireiden esiintymisen eroihin voi olla siinä, että Kattimani ja kollegat ovat 

tehneet tutkimuksensa Intiassa. Mielenterveyden haasteet ovat Intiassa iso ongelma, mutta 

                                                
102 Mirkovic et al. 2015; Mathew & Nanoo 2013; Konkan et al. 2014; Sunnqvist, Träskman-Bendz & Westrin 

2013; Ristlakki 2008.  
103 Kattimani et al. 2016, 32–33; Meerae et al. 2014, 351; Boergersin, Spirito & Donaldsonin 1998, 1288–1289; 

Bancroft et al. 1979, 354, 358. 
104 Lönnqvist et al. 2011, 512–515.  
105 Suomen Mielenterveysseura 2018. 
106 Kattimani et al. 2016, 32–33; Meerae et al. 2014, 351. 
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mielenterveyspalveluiden määrässä, laadussa ja saatavuudessa esiintyy vakavia puutteita. 

Lisäksi mielenterveyden sairauksiin liittyy Intiassa edelleen häpeää ja stigmaa.107  

Ero Meeraen ja kollegoiden tutkimustuloksiin saattaa selittyä sillä, että Meerae 

kollegoineen ei ollut tutkimusta tehdessään määritellyt psyykkisiä oireita. Tästä syystä heidän 

oli vaikea erottaa tietyt itsemurhayrityksen aiheuttaneet oireet asiaankuulumattomista 

psyykkisistä oireista. Meerae ja kollegat toteavatkin tutkimuksensa perusteella olevan 

rajoittunutta määritellä kausaalisia suhteita psyykkisten oireiden ja itsemurhayritysten 

välille.108  

Taloudellisia vaikeuksia esiintyi tutkimuksessani itsemurhayrityksen taustatekijöinä 

muutamalla, osana toiseksi vähiten esiintynyttä taustatekijää elämäntilannetta. Sekä 

Kattimanin ja kollegoiden että Meeraen ja kollegoiden tutkimuksissa taloudelliset vaikeudet 

tulivat sen sijaan esille toiseksi yleisimpänä syynä itsemurhayritykselle.109 Tämä suuri 

eroavaisuus tutkimustuloksissa voi selittyä valtioiden taloudellisten tilanteiden eroilla. Etelä-

Koreassa ja etenkin Intiassa bruttokansantuote on huomattavasti pienempi kuin Suomessa.110 

Tutkimukseni vahvistaa aiempien tutkimusten käsitystä siitä, että sosiaaliset suhteet 

ovat merkittävässä roolissa sekä itsemurhayritysten taustalla että eteenpäin pääsemisessä 

yrityksen jälkeen.111 Sosiaaliset suhteet näyttäytyivät tutkimuksessani yleisimpänä 

itsemurhayrityksen taustatekijänä. Samoin ne ilmenivät elämässä eteenpäin pääsemisen 

tukena lähes kaikilla tutkimukseeni osallistuneilla. Tutkimustulokseni yhtyvät vallalla olevaan 

käsitykseen, jonka mukaan ihminen on sosiaalinen olento ja tarvitsee sosiaalisia suhteita. 

Elämässä eteenpäin pääsemistä tukevat sosiaaliset suhteet koostuivat tutkimuksessani 

useimmiten ihmissuhteista, kuten ihmisten sosiaaliset suhteet yleensäkin. Myös 

lemmikkieläimillä oli eteenpäin pääsemisessä merkittävä roolinsa, samoin kuin niillä on 

muutenkin osana ihmisten sosiaalisia suhteita.112 

Aiemmista tutkimuksista113 poiketen tutkimukseni tulokset tuovat esille omia sisäisiä 

kokemuksia niin itsemurhayrityksen taustatekijöinä kuin elämässä eteenpäin pääsemisen 

apuna. Sisäiset kokemukset osoittautuivat itsemurhayrityksen taustatekijäksi kymmenellä 

                                                
107 Liu & Page 2016, 314–315. 
108 Meerae et al. 2014, 355. 
109 Kattimani et al. 2016, 32–33; Meerae et al. 2014, 351. 
110 Globalis 2017. 
111 Kattimani et al. 2016, 32–33; Meerae et al. 2014, 351; Mathew & Nanoo 2013; Sunnqvist, Träskman-Bendz 

& Westrin 2013, 261–262; Ristlakki 2008, 71–82; Boergersin, Spirito & Donaldsonin 1998, 1288–1289; 

Bancroft et al. 1979, 354, 358. 
112 Martelin et al. 2009. 
113 Kattimani et al. 2016; Mirkovic et al. 2015; Konkan et al. 2014; Meerae et al. 2014; Mathew & Nanoo 2013; 

Sunnqvist, Träskman-Bendz & Westrin 2013; Ristlakki 2008; Boergersin, Spirito & Donaldsonin 1998; Bancroft 

et al. 1979. 
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tutkimukseeni osallistuneella eli kahdella kolmasosalla. On siis huomion arvoista, etteivät 

aiemmat tutkimukset mainitse niistä mitään. Aiemmat tutkimukset tosin ovat Ristlakkin 

tutkimusta lukuun ottamatta määrällisiä ja omani laadullinen, jonka avulla pääsin syvälle 

itsemurhaa yrittäneiden kokemuksiin. 

 Hengellisyys toimi itsemurhayrityksen taustatekijänä viidellä ja antoi 11 

tutkimukseeni osallistuneelle tukea elämässä eteenpäin pääsemiseen itsemurhayrityksen 

jälkeen. Hengellisyyden roolia tutkimukseeni osallistuneiden kokemuksissa saattaa selittää se, 

että suurin osa löysi tutkimukseni seurakuntalehdessä olleesta ilmoituksesta. Tutkimukseeni 

osallistuneiden joukko oli mahdollisesti hengellisempää kuin valtaväestö keskimäärin. Joka 

tapauksessa on aiheellista kysyä, olisiko kirkolla mahdollisuuksia kohdata entistä enemmän 

itsemurhaa yrittäneitä ja toteuttaa esimerkiksi heille kohdennettuja tukiryhmiä? Ainakin 

kirkon piirissä on ihmisiä, jotka ovat itsemurhaa yrittäneet. Sielunhoitajien koulutuksissa on 

syytä pitää esillä tietoja ja taitoja itsemurhaa yrittäneiden ja itsetuhoisuudesta kärsivien 

kohtaamiseen. 

Tutkimukseni taustatekijöistä nousi aiempiin tutkimuksiin114 nähden uutena asiana 

esille lapsuuden ja nuoruuden kokemusten sekä elämäntilanteen merkitys 

itsemurhayritykselle, lukuun ottamatta taloudellista toimeentuloa osana elämäntilannetta. 

Lapsuuden ja nuoruuden kokemusten merkitys itsemurhayritykselle herättää pohtimaan kahta 

asiaa. Itsemurhaa yrittäneiden auttamistyössä tai itsemurhia ehkäisevässä työssä voisi arvioida 

psykoterapian roolia ja saatavuutta, koska psykoterapiassa on mahdollisuus tietoisesti työstää 

esimerkiksi lapsuudessa ja nuoruudessa koettuja traumoja.115 Toiseksi yhteiskunnan 

resursseja olisi syytä kohdentaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kirkko voisi pyrkiä omalta 

osaltaan panostamaan siihen, että lapsi- ja perhetyö säilyvät elinvoimaisina toimintamuotoina 

seurakunnassa. Psykoterapiaakin parempi tilanne olisi se, että ihmiset saisivat elää hyvän ja 

turvallisen lapsuuden, jonka kokemukset eivät osaltaan näyttäytyisi myöhemmin elämässä 

itsemurhayrityksen taustatekijöinä.   

Tutkimukseni elämässä eteenpäin pääsemistä auttaneita tekijöitä kuvaa valmius 

muutokseen ja ennen kaikkea jo tapahtunut muutos itsemurhaa yrittäneiden elämässä. 

Kaikkien aiempien tutkimuksien toimivia selviytymiskeinoja yhdisti mielestäni myös valmius 

muutokseen, mutta ei niinkään jo tapahtunut muutos. Tutkimukseni tulokset elämässä 

eteenpäin pääsemistä auttaneiden tekijöiden osalta olivat kokonaisuudessaan melko 

samankaltaisia Ristlakkin tutkimuksen kanssa. Sen sijaan tulokseni olivat pitkälti erilaisia tai 

                                                
114 Kattimani et al. 2016; Meerae et al. 2014; Boergersin, Spirito & Donaldsonin 1998; Bancroft et al. 1979. 
115 Leikola 2012, 134; Suokas-Cunliffe 2012, 140–141; Vesterinen 2010. 
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vähintäänkin eri termein kuvattuja ja eri tavalla luokiteltuja suhteessa Mathewin ja Nanoon, 

Sunnqvistin, Träskman-Benzin ja Westrinin, Mirkovicin ja kollegoiden sekä Konkanin ja 

kollegoiden tutkimuksiin. 

 Itsemurhayrityksen jälkeen elämässä eteenpäin pääseminen näyttää linkittyvän 

vahvasti siihen, että elämässä olleet muut vaikeudet poistuvat ja elämään tulee positiivisia 

kokemuksia. Itsemurhayritys itsessään voi jäädä monilla sen kokeneilla melko vähälle 

käsittelylle. Tämän tuloksen perusteella on aiheellista kysyä, saavatko itsemurhaa yrittäneet 

tarpeeksi apua? Osalla tutkimukseeni osallistuneista itsemurhayrityksestä oli tosin kulunut 

huomattavan pitkä aika ja esimerkiksi itsemurhaa yrittäneiden ammattiavun saamisen 

mahdollisuudet ovat voineet kehittyä vuosien saatossa. Elämässä eteenpäin pääsemistä voisi 

auttaa se, että itsemurhaa yrittäneet saisivat tukea nimenomaan itsemurhayrityksensä takia, 

eikä vain muihin elämässään ilmeneviin vaikeuksiin. Toisaalta itsemurhayrityksen taustalla 

vaikuttaa olevan monenlaisia kokemuksia ja haasteita, joista itsemurhayritystä ei voida 

erottaa.  

Elämässä eteenpäin pääseminen vaikuttaa tapahtuvan joko hyvin pian 

itsemurhayrityksen jälkeen, vasta monien vuosien kuluttua siitä tai hiljalleen 

itsemurhayrityksen jälkeisinä vuosina. Kaikkien itsemurhaa yrittäneiden kohdalla ei ole 

aiheellista odottaa nopeaa elämässä eteenpäin pääsemistä, koska itsemurhayritykseen 

johtaneet taustatekijät voivat juontaa juurensa jopa lapsuuden kokemuksiin asti. Jokaisen 

tutkimukseen osallistuneen kokemuksista löytyi kuitenkin merkittävin auttava tekijä. 

Itsemurhaa yrittäneitä voisi auttaa löytämään juuri tuon heille merkittävimmän auttavan 

kokemuksen. Tässä merkittävässä roolissa voisi olla se, että yhteiskunta kannustaisi ihmisiä 

tutustumaan itseensä ja tunnistamaan niin omia tarpeitaan kuin vahvuuksiaan.  

Tutkimuksessani yleisimmät vaikeudet eteenpäin pääsemisessä koskivat sisäisiä 

kokemuksia, terveyttä ja terveydenhuoltoa sekä sosiaalisia suhteita. Tyypillisin asia, joka olisi 

voinut auttaa vielä koettua paremmin olivat sosiaaliset suhteet. Hengellisyys tuli esille 

molemmissa sekä vaikeuksissa että asioissa, jotka olisivat voineet auttaa. Eteenpäin 

pääsemisessä ilmenneille vaikeuksille ja mahdollisesti auttaville tekijöille en löytänyt 

tutkimuksia vertailupohjaksi.  

 

 

 

 

 



82 

 

7. Pohdinta 
Tutkiessani elämässä eteenpäin pääsemistä itsemurhayrityksen jälkeen hyödynsin kahta 

selviytymisteoriaa: Lazaruksen ja Folkmanin teoriaa psyykkisen stressin hallinnasta sekä 

Pargamentin teoriaa uskonnon merkityksestä selviytymisessä. Pohdin nyt tutkimustuloksiani 

elämässä eteenpäin pääsemisestä näiden teorioiden selviytymiskäsitysten ja -keinojen 

valossa.116 

 Tutkimukseni tulokset sopivat yhteen Lazaruksen ja Folkmanin teorian näkemykseen 

selviytymisestä prosessina, joka pitää sisällään muutosta.117 Elämässä eteenpäin pääseminen 

näyttäytyi tutkimuksessani prosessina, joka koostui erilaisista tekijöistä: eteenpäin pääsyä 

auttaneista, vaikeuttaneista ja ylläpitävistä asioista. Eteenpäin pääsyä auttaneita ja ylläpitäviä 

tekijöitä luonnehti muutosvalmius ja sitäkin enemmän jo tapahtunut muutos itsemurhaa 

yrittäneiden elämässä. Tutkimukseeni osallistuneet tekivät aktiivisesti muutoksia elämässään 

päästäkseen eteenpäin itsemurhayrityksensä jälkeen. Tässäkin tutkimukseni tulokset sopivat 

yhteen Lazaruksen ja Folkmanin teorian kanssa, jonka käsitys selviytymisestä pitää sisällään 

sen, että selviytyäkseen ihmisen on ponnisteltava.118 Osalla tutkimukseeni osallistuneista 

nämä aktiiviset teot tapahtuivat vasta monien vuosin kuluttua itsemurhayrityksestä.  

 Erilaiset tunteet ja muut sisäiset kokemukset tulivat tutkimuksessani vahvasti esille 

elämässä eteenpäin pääsemistä auttaneina tekijöinä. Osallistuneet tekivät myös monia tekoja 

ongelmiensa hallitsemiseksi ja korjaamiseksi. Myös näissä tuloksissa on havaittavissa 

samankaltaisuutta Lazarukseen ja Folkmaniin, jotka jakavat selviytymisen ongelmakeskeiseen 

selviytymiseen ja tunnekeskeiseen selviytymiseen.119 Ongelmakeskeiset ja tunnekeskeiset 

selviytymiskeinot eivät kuitenkaan tyhjentävästi kuvaa tutkimukseeni osallistuneiden 

elämässä eteenpäin pääsemisen prosessia. Monia auttoivat elämässä eteenpäin asiat, joihin he 

eivät voineet itse aktiivisesti vaikuttaa, eivätkä liittyneet tunteisiin. Tällaisia olivat esimerkiksi 

uusien, voimavaroja tuovien ihmissuhteiden tuleminen osaksi elämää, toisilta ihmisiltä tuen 

saaminen ja oma terveydentila.  

 Tutkimuksessani elämässä eteenpäin pääsemistä näytti edesauttavan hyvä tai 

parantunut terveys, myönteiset käsitykset itsestä sekä valoisa ajattelu ja ajatukset. Lisäksi 

sosiaaliset suhteet ja niistä saatu tuki nousivat todella tärkeiksi eteenpäin pääsemistä 

auttaneiksi asioiksi. Lazarus ja Folkmankin tarkentavat, että ihmisen selviytymiseen 

vaikuttavat ongelma- ja tunnekeskeisten selviytymiskeinojen lisäksi terveys ja energia, 

                                                
116 Moilanen & Räihä 2015, 68; Pargament 1997, 90, 141; Lazarus & Folkman 1984, 139. 
117 Lazarus & Folkman 1984, 139, 140–142. 
118 Lazarus & Folkman 1984, 139, 140–142. 
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myönteiset uskomukset, sosiaalinen tuki, ongelmanratkaisutaidot, sosiaaliset taidot sekä 

materiaaliset varat.120 

 Ongelmaratkaisutaitoja edellyttävää toimintaa ja käytöstä ilmeni tutkimuksessani 

jonkin verran. Jäsentelin elämässä eteenpäin auttaneita tekijöitä kuitenkin niin, että 

otsikkotasolla ongelmanratkaisutaidot eivät tulleet esille omana kategorianaan. 

Ongelmanratkaisutaitoja voi silti löytää tutkimukseni tulosluvun kuvauksista siitä, miten 

osallistuneet pääsivät elämässään eteenpäin. Omia sosiaalisia taitojaan osallistuneet eivät 

suoranaisesti tuoneet esille. Materiaalisista varoista koettua tukea eteenpäin pääsemiselle 

nousi tutkimuksessani esiin vain vähäisissä määrin. Tässä tutkimukseni tulokset yhtyvät 

selviytymisestä käytyyn keskusteluun, jossa materiaaliset varat ovat tulleet harvoin esille.121 

 Kokonaisuudessaan tutkimukseni tulokset elämässä eteenpäin pääsemisen prosessista 

sopivat melko hyvin yhteen Lazaruksen ja Folkmanin selviytymisteorian kanssa. 

Tutkimukseni siis tukee yli 30 vuotta vanhan teorian käyttökelpoisuutta ja varteenotettavuutta 

yhä nykypäivänä. Tutkimuksessani esille tulleita eteenpäin pääsemistä auttaneita tekijöitä, 

joita Lazarus ja Folkman eivät maininneet olivat esimerkiksi työ- ja opiskelu, elämäntilanne 

sekä hengellisyys. Viimeisimpään näistä vertailupohjaa tarjoaa Pargamentin teoria.  

 Tutkimuksessani tutkin hengellisyyden merkitystä elämässä eteenpäin pääsemisessä. 

Pargament puolestaan käsittelee teoriassaan uskonnon merkitystä selviytymisessä. 

Hengellisyys ja uskonto liittyvät toisiinsa ja ovat samalla osittain eri asioita. Pargament 

ymmärtää uskonnon olevan merkityksen etsimistä tavoilla, jotka liittyvät pyhään.122 

Tutkimuksessani lähdin liikkeelle siitä, että hengellisyys on sitä minkä tutkimukseen 

osallistuneet kokivat hengellisenä. Tutkimustulosteni tarkastelu suhteessa Pargamentin 

teoriaan ei näin ollen ole täysin yksiselitteistä.  

 Joitain tutkimukseeni osallistuneita auttoi eteenpäin merkityksen löytäminen elämälle 

tai tapahtuneille asioille. Pargament korostaa teoriassaan merkityksen roolia huomattavasti 

enemmän. Hän näkee selviytymisen nimenomaan merkityksen etsimisenä ja sen lisäksi aikaa 

vievänä prosessina.123 Elämässä eteenpäin pääseminen koostui tutkimuksessani kuitenkin 

monista muistakin asioista kuin merkityksen etsimisestä. Tutkimuksessani esille tullut 

eteenpäin pääsemisen prosessinomaisuus sen sijaan tukee Pargamentin teoriaa selviytymisestä 

prosessina. 

                                                                                                                                                   
119 Lazarus & Folkman 1984, 153, 179. 
120 Lazarus & Folkman 1984, 158–164, 179. 
121 Lazarus & Folkman 1984, 164. 
122 Pargament 1997, 32. 
123 Pargament 1997, 32, 90. 
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 Tutkimukseni 15:sta osallistuneesta 11 koki hengellisyyden auttaneen heitä 

elämässään eteenpäin. Monet toivat esille hengellisyyden merkityksen kasvua elämässä tai 

hengellisyyden muuttuneen voimavaroja antavaksi. Tutkimukseni tuloksissa on havaittavissa 

näiltä osin jonkinlaista samankaltaisuutta Pargamentin teoriaan, jonka mukaan uskonnon 

merkitys korostuu ihmisten elämässä usein vaikeissa tilanteissa.124 Osa tutkimukseeni 

osallistuneista ei kuitenkaan kuvannut hengellisyyden merkinneen heille elämässä eteenpäin 

päästessä enempää kuin aiemminkaan. Huomion arvoista on myös se, että viidelle 

hengellisyys toimi taustatekijänä itsemurhayritykselle ja neljän elämässä eteenpäin 

pääsemisessä ilmeni hengellisyyden takia vaikeuksia. Hengellisyys toi siis pääasiassa 

voimavaroja, mutta myös haasteita ihmisten elämään. 

 Tutkimukseni tulokset sopivat niin ikään osittain yhteen Pargamentin teorian 

jaotteluun hyödyllisistä, haitallisista sekä hyötyä että haittaa sisältävistä uskonnollisista 

selviytymiskeinoista. Esimerkiksi Pekka koki jumalakuvan muuttumisen rakastavaksi 

Jumalaksi auttaneen häntä elämässään eteenpäin. Pekan kokemuksen voi mieltää ilmentävän 

Pargamentin kuvailemaa hyödyllisiin selviytymiskeinoihin kuuluvaa hengellistä tukea. Sofia 

puolestaan oli keskustellut elämänsä vaikeuksista seurakuntansa työntekijöiden kanssa, mikä 

sopii yhteen Pargamentin niin ikään hyödyllisiin selviytymiskeinoihin kuuluvan 

seurakunnallisen tuen kanssa.125 

 Jotkin tutkimukseeni osallistuneet kokivat itsemurhayrityksensä taustatekijöinä 

Pargamentin mainitsemia haitallisia selviytymiskeinoja.126 Esimerkiksi tyytymättömyyttä 

Jumalaan kuvasi Kaarina, joka koki olevansa itsemurhayrityksensä aikoihin vahvasti Jumalan 

hylkäämä. Tyytymättömyyttä seurakuntaan oli puolestaan kokenut muun muassa Pekka, joka 

oli kuulunut hengellisyydeltään konservatiivisiin, koviin ja ahdistaviin yhteisöihin. 

 Tutkimuksessani tuli jollain tasolla esille Pargamentin määrittelemiä sekä hyötyä että 

haittaa sisältäviä selviytymiskeinoja.127 Yksi tällainen Pargamentin teorian selviytymiskeino 

on anova uskonnollisuus, jota toi esille Helena. Hän kertoi ennen itsemurhayritystään 

rukoilleensa Jumalalta apua. Helena kuitenkin koki ettei Jumala auttanut häntä, mikä herätti 

hänessä vihan tunteita Jumalaa kohtaan. Helenalle anova uskonnollinen toiminta aiheutti siis 

haittaa. Päästyään elämässään eteenpäin hän koki Pargamentin myöskin mainitsemaa sekä 

hyötyä että haittaa sisältävää uskonnollista kääntymistä. Aiemmin Helena oli käynyt 

kristillisissä seurakunnissa, mutta sittemmin hän alkoi käymään buddhalaisessa yhteisössä ja 

                                                
124 Pargament 1997, 161–162, 197. 
125 Pargament 1997, 288–290, 292, 312. 
126 Pargament 1997, 290–291. 
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meditaatiossa. Helena koki buddhalaisen yhteisön ja meditaation hyvinä ja voimavaroja 

tuovina. Uskonnollinen kääntyminen toi siis Helenalle hyötyä. 

 Kokonaisuudessaan tutkimukseni tulokset tukevat osittain Pargamentin teoriaa 

uskonnon merkityksestä selviytymisessä. Yhtymäkohtia Pargamentin teorian ja tutkimukseni 

tuloksien välillä löytyy. Samaan aikaan teoriassa on kuitenkin asioita, joita tutkimukseni 

tuloksissa ei esiinny. Tutkimuksessani ilmenneitä tekijöitä, joita Pargament ei teoriassaan 

mainitse ovat esimerkiksi hengellisyyteen liittyneet tunteet sekä uskosta itsestään ja 

hengellisten unelmien toteuttamisesta saatu apu. Pargamentin teorian ja tutkimukseni 

tuloksien yhteen sovittamisen pääasiallisena haasteena on teorian keskittyminen uskontoon ja 

oman tutkimukseni hengellisyyttä koskeva näkökulma.  

 Pargamentin teoria on saanut kritiikkiä kontekstuaalisuudestaan yhdysvaltalaiseen 

kulttuuriin, jossa uskonnollinen tuki on ihmisille helposti saatavilla.128 Tutkimukseni 

perusteella Pargamentin teoria on saamastaan kritiikistä huolimatta hyvin sovellettavissa 

suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Hengellisyydestä ja hengellisistä yhteisöistä apua 

elämässään eteenpäin pääsemisessä kokeneille hengellinen tuki vaikutti olevan luontevasti 

saatavilla. Hengellisyys ja hengelliset yhteisöt näyttäytyivät kuitenkin myös 

itsemurhayrityksen taustatekijöinä, tosin vähemmässä määrin mitä eteenpäin pääsemisen 

tukemisessa.  

 Tutkimukseni tuloksien vertaaminen selviytymisteorioihin osoittaa, että selviytyminen 

ja elämässä eteenpäin pääseminen ovat molemmat samankaltaisia prosesseja ja osin samaa 

tarkoittavia asioita. Elämässä eteenpäin pääsemisessä on kuitenkin erilainen painotus, joka 

korostaa sitä, että tapahtuneiden asioiden kanssa opitaan elämään. Tutkimukseni perusteella 

uskallan olettaa, että elämässä eteenpäin pääseminen voisi olla käyttökelpoinen ilmaisu 

jatkossakin aihepiiristä käytävässä keskustelussa ja tieteellisissä tutkimuksissa.  

 Tutkimukseni tulokset osoittavat, että itsemurhayritykseen johtaneet prosessit ja 

elämässä eteenpäin pääsemisen prosessit koostuvat niin monista erilaisista kokemuksista ja 

ulottuvuuksista, että niiden tutkiminen laadullisin menetelmin on mielekästä. Laadullinen 

tutkimusperinne soveltuikin tutkimukseeni todella hyvin. Ainoa ongelma oli tutkimukseni 

tuloksien tarkastelu aiheesta tehtyjen aiempien määrällisten tutkimusten valossa. Sujuvasti 

tarkastelu onnistui ainoastaan suhteessa Ristlakkin laadulliseen tutkimukseen. 

 Käsitteellisestä erosta huolimatta tutkimukseni tuloksia oli helppo vertailla Lazaruksen 

ja Folkmanin selviytymisteoriaan. Pargamentin teorian kanssa tutkimukseni sen sijaan ei ollut 

                                                                                                                                                   
127 Pargament 1997, 292–298. 
128 Fereshteh 2006, 30. 
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yhtä mutkattomasti yhteen sovitettavissa. Selviytymisteorioita voisi kehittää niin, että ne 

ottaisivat huomioon työn ja opiskelun, elämäntilanteen ylipäänsä, hengellisyyteen liittyvien 

tunteiden ja hengellisten unelmien toteuttamisen merkityksen. Pohtimisen arvoista on myös 

kysymys siitä, pitäisikö termiä selviytyminen uudistaa tai päivittää.  

 Tutkimustulosten yleistettävyys on yksi tutkimuksen merkittävimmistä eettisistä 

periaatteista.129 Laadullinen tutkimus ei kuitenkaan usein pyri tilastollisiin yleistyksiin, vaan 

kuvaamaan, ymmärtämään ja antamaan teoreettisesti mielekkään tulkinnan ilmiöstä.130 

Kahdeksan haastattelun ja seitsemän kirjoituksen pohjalta tutkimukseni ei pyri tilastolliseen 

yleistettävyyteen, mutta se lisää ymmärrystä itsemurhayritysten taustalla olevista asioista, 

elämässä eteenpäin pääsemisestä yrityksen jälkeen sekä hengellisyyden merkityksestä näissä 

molemmissa.  

Tutkimukseni tuloksista voi olla hyötyä itsemurhakriisissä oleville ja itsemurhaa 

yrittäneille, heidän läheisilleen, heitä hoitaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille 

sekä kaikille itsemurhaa yrittäneitä kohtaaville ihmisille. Itsemurhakriisissä olevat voivat 

kokemuksiensa kanssa samaistua tutkimuksessani esille tulleisiin kokemuksiin. Itsemurhaa 

yrittäneet voivat rohkaistua siitä, miten toiset itsemurhaa yrittäneet ovat päässeet elämässään 

eteenpäin. Läheiset ja ammattiauttajat puolestaan voivat saada tutkimuksessani esiintyneistä 

kokemuksista näkökulmia, miten he voisivat osaltaan auttaa itsemurhaa yrittänyttä. 

 Tutkimukseni pohjalta varteenotettavan jatkotutkimuksen voisi tehdä 

itsemurhayrityksistä ja elämässä eteenpäin pääsemisestä narratiivisesta näkökulmasta, jonka 

avulla eriteltäisiin esimerkiksi tyypillisiä elämässä eteenpäin pääsemisen tarinoita. 

Mielenkiintoista olisi myös selvittää hengellisyyden muutoksia vaikeiden elämänkokemusten 

jälkeen sekä itsemurhaa yrittäneiden kokemuksia saamastaan ammattiavusta. 

Yhteiskunnassamme, jossa itsemurhayritykset ovat edelleen monesti vaiettuja ja vähän 

tutkittuja kokemuksia viimeisimmäksi mainitsemani jatkotutkimusaihe olisi tarpeellinen. 

Tutkimukseeni osallistuneista Mikael kirjoitti runon. Tässä osa siitä: 

 Kirjoita pienistä ihmisistä isolla. 

 Kirjoita vaiennetut äänet kuuluviksi. 

 - Mikael 

 

 

 

 

                                                
129 Mäkinen 2006, 102. 
130 Alasuutari 2014, 237; Tuomi & Sarajärvi 2009, 85; Eskola & Suoranta 1999, 61. 



87 

 

Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

Lähteet ja apuneuvot 

Kahdeksan haastattelua ja seitsemän kirjoitusta. Tekijän hallussa. 

 

Internet-lähteet 

Eurostat 

2017 Almost 60 000 suicides in the EU. Viitattu 22.8.2018. 

 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170517-1 

 

Globalis 

2017 Bruttokansantuote asukasta kohden. Suomen YK-liiton tietokanta. Viitattu 29.8.2018. 

 http://www.globalis.fi/Tilastot/BKT-per-asukas 

 

Martelin, Tuija, Hyyppä, Markku T., Joutsenniemi, Kaisla & Nieminen, Tarja 

2009 Hyvä kumppani ja kivat kaverit tuovat terveyttä arkeen. Terveyskirjasto. Viitattu 

 13.9.2018. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00107 

 

Mathew, Anju & Nanoo, Subha 

2013 Psychosocial stressors and patterns of coping in adolescent suicide attempters. The 

 National Center for Biotechnology Information. Indian journal of psychological 

 medicine 35 (1). Viitattu 16.10.2017.  

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3701358/ 

 

Mirkovic, Bojan & Labelle, Real & Guilé, Jean-Marc & Belloncle, Vincent & Bodeau, 

Nicolas & Knafo, Alexandra & Condat, Agnes & Bapt-Cazalets, Nathalie & Marguet, 

Christophe & Breton, Jean-Jacques & Cohen, David & Gérardin Priscille 

2015 Coping skills among adolescent suicide attempters: results of a multisite study. The 

 National Center for Biotechnology Information. Canadian journal of psychiatry 60 

 (2).  

 Viitattu 16.10.2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4345847/ 

 

Saaranen-Kauppinen, Anita & Puusniekka, Anna 

2006 KvaliMOTV – Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen  

 tietoarkisto. Viitattu 9.10.2017 http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/ 

 

Suomen Mielenterveysseura 

2018 Itsemurhien ehkäisykeskus. Viitattu 19.9.2018. 

 https://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/kasvokkain/itsemurhien- 

 ehk%C3%A4isykeskus 

 

Suomen Mielenterveysseura 

2017 Itsemurhien määrä kasvoi Suomessa – uusi itsemurhia ehkäisevä keskus suunnitteilla. 

 Viitattu 22.8.2018.   

 https://www.mielenterveysseura.fi/fi/itsemurhien-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4 

 kasvoi-suomessa-%E2%80%93-uusi-itsemurhia-ehk%C3%A4isev%C3%A4-keskus 

 suunnitteilla 

 



88 

 

Suomen virallinen tilasto (SVT) 

2016 6. Itsemurhien määrässä lievää kasvua edellisvuodesta. Helsinki: Tilastokeskus. 

 Viitattu 13.2.2018  

 http://www.stat.fi/til/ksyyt/2016/ksyyt_2016_2017-12-29_kat_006_fi.html 

 

Surunauha ry 

2017 Itsemurhat Suomessa. Viitattu 22.8.2018.  

 https://surunauha.net/lukemista/tilastoja-ja-tietoja/ 

 

Vesterinen, Matti 

2010 Unohdus, muistaminen, eheytyminen lapsuuden traumassa. Psykoterapia (2010),  29 

 (1), 3–19. Viitattu 13.9.2018.  

 http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/vesterinen110.htm 

Kirjallisuus 

Aalberg, Veikko 

1985 Itsemurhayrityksen motiivit. Duodecim 101, 1720-1724. 

 

Aarnio, Suvi 

2016 Keskusteluanalyyttinen tutkimus itsemurhaa yrittäneiden narratiivisesta haastattelusta  

 lyhytterapiassa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin  

 yliopisto. 

 

Achte, Kalle & Lindfors, Olavi & Lönnqvist, Jouko & Salokari, Markku 

1989 Itsetuhoisuuden ilmenemismuodot. Teoksessa Achte, K., Lindfors, O., Lönnqvist, J. &  

 Salokari, M. (toim.) Suomalainen itsemurha. Psykiatrian tutkimussäätiön kirjasarja 3.  

 Yliopistopaino: Helsinki.   

 

Alasuutari, Pertti 

2014 Laadullinen tutkimus 2.0. Viides painos. Tampere: Vastapaino. 

 

Apo, Matti, Lönnqvist, Jouko, Achte, Kalle. 

1973 Yleistä itsemurhista. Teoksessa Achte, K., Ollikainen, L., Rantanen, I. & Sihvo, J. 

 (toim.) Itsemurhat ja niiden ehkäisy. Suomen mielenterveysseuran julkaisuja. Porvoo: 

 Werner Söderström Osakeyhtiö. 

 

Antonovsky, Aaron 

1988 Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well. San 

 Francisco: Jossey-Bass Publisher. 

 

Antonovksy, Aaron 

1985 Health, Stress, and Coping. San Francisco: Jossey-Bass Publisher. 

 

Bancroft, John & Hawton, Keith & Simkin, Sue & Kingston, Breda & Cumming Clyde &  

Whitwell, David 

1979 The reasons people give for taking overdoses: A further inquiry. British Journal of  

 Medical Psychology 52, 353-365. 

 

Boergersin, Julie & Spirito, Anthony & Donaldsonin, Deidre 

1998 Reasons for Adolescent Suicide Attempts: -Associations with Psychological  



89 

 

 Functioning. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 37  

 (12), 1287–1293. 

 

Douglas, Jack 

1967 The social meanings of suicide. Princeton: Princeton university press. 

 

Dumon, Eva & Portzky, Gwendolyn 

2013 Itsemurhan ehkäisyn yleiset ohjeet. Ghentin yliopisto – Itsemurhan tutkimusyksikkö.  

 Euregenas -projektin työpaketti 6. 

 

Durkheim, Émile 

1897 Itsemurha: sosiologinen tutkimus. Helsinki: Tammi. 

 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha 

1999 Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 3.painos. Tampere: Vastapaino. 

 

Eskola, Jari & Vastamäki, Jaana 

2015 Teemahaastattelu: Opit ja opetukset. Teoksessa Valli, R. & Aaltola, J. (toim.), 27-44. 

 Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä 

 aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Fereshteh Ahmadi 

2006 Culture, Religion and Spirituality in Coping. The Example of Cancer Patients in 

 Sweden. Uppsala: Uppsala University.  

 

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula  

2010  Tutki ja kirjoita. 15.-16. painos. Helsinki: Tammi. 

 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 

2009 Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Helsingin  

 yliopisto. 

 

Jaworski, Katrina 

2014 The gender of suicide. Knowledge production, theory and suicidology. University of  

 South Australia. Surrey & Burlington: Ashgate Publishing Limited & Ashgate  

 Publishing Company. 

 

Kattimani, Shivanand & Sarkar, Siddhart & Kaliaperumal, Mathan & Sakey, Sreekanth &  

Vivek, Arun K. 

2016 Prevalence and Profile of Suicide Attempters with Abdominal 

 Pain as the Reason of Attempt: A Retrospective Study. Journal of Mental Health and 

 Human Behaviour 21 (1), 32-35. 

 

Kiviniemi, Kari 

2015 Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Valli, R. & Aaltola, J. (toim.), 74–88. 

 Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

 

Konkan, Ramazan & Erkus, Gizem Hanzade & Guclu, Oya & Senormanci, Ömer & Aydin,  

Erkan & Ulgen, Mine Cansu & Sungur, Mehmet Z. 



90 

 

2014 Coping Strategies in Patients Who Had Suicide Attempts. Archives of  

 Neuropsychiatry 51, 46-51.  

 

Kuula, Arja 

2006 Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino. 

 

Kyngäs, Helvi & Vanhanen, Liisa 

1999 Sisällön analyysi. Hoitotiede 11 (1), 3-12.   

 

Laine, Timo 

2015 Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa Valli, R. 

 & Aaltola, J. (toim.), 29–51. Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Jyväskylä: PS 

 kustannus. 

 

Lazarus, Richard & Folkman, Susan 

1984 Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company cop. 

 

Leikola, Anssi 

2012 Traumapsykoterapian teoreettinen perusta. Teoksessa Huttunen, M. O. & 

 Kalska, H. (toim.), 133–139. Psykoterapiat. Helsinki: Duodecim. 

 

Liu, Shiwei & Page Andrew 

2016 Reforming mental health in China and India. Lancet Psychiatry 388, 314–316. 

 

Lönnqvist, Jouko & Henriksson, Markus & Isometsä, Erkki & Marttunen, Mauri 

2011 Itsetuhokäyttäytyminen. Teoksessa Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen M. &  

 Partonen, T. (toim.), 501-515. Psykiatria. Helsinki: Duodecim. 

 

Lönnqvist, Jouko & Aro, Hillevi & Marttunen, Mauri & Salovainio, Anneli & Palonen, Kirsti  

1993 Itsemurhatapahtuma ja itsetuhokäyttäytyminen. Teoksessa Lönnqvist, J., Aro, H. & 

 Marttunen, M. (toim.) Itsemurhat Suomessa 1987 -projekti: toteutus, aineisto ja 

 tutkimustuloksia. Stakesin tutkimuksia 25/1993. Jyväskylä: Gummerus Oy. 

 

Maailman terveysjärjestö 

2014 Itsemurhien ehkäisy: globaali velvollisuus. 

 

Meerae, Lim & Sung-Wan, Kimb & Yoon-Young, Namc & Eunsoo, Moond & Jechun, Yue  

& Soojung, Leef & Jae Seung, Changa & Jin-Hyeong, Jhoog & Boseok, Chah & Jung-Seok,  

Choii & Yong Min, Ahni & Kyooseob, Ha & Jayoun, Kimk & Hong Jin, Jeonl & Jong-Ik, 

Park 

2014 Reasons for desiring death: Examining causative factors of suicide attempters treated 

 in emergency rooms in Korea. Journal of Affective Disorders 168, 349–356. 

 

Miettinen, Tiina Maria 

2012 Nuorten itsetuhoisuus ja avun saanti itsetuhoisuuteen. Hoitotieteen pro gradu - 

 tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. 

 

Moilanen, Pentti & Räihä, Pekka 

2015 Merkitysrakenteiden tulkinta. Teoksessa Valli, R. & Aaltola, J. (toim.), 52–73. 

 Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Jyväskylä: PS kustannus. 



91 

 

 

Mäkinen, Olli 

2006 Tutkimusetiikan ABC. Helsinki: Tammi. 

 

Nissilä, Kalervo 

1995 Itsetuhoisen ihmisen käsitys omasta kuolemastaan. Haastattelututkimus  

 itsemurhayrityksen tehneiden henkilöiden toiminnan tavoitteista, heidän sekä 

 traumapotilaiden kuolema- ja kuolemattomuuskäsityksistä. Helsinki: Suomalaisen  

 teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 198.  

 

Ojanperä-Samulin, Helena 

2017 Yhdessä löytyy toivo. Itsemurhien ehkäisyn näkökulma Palvelevan puhelimen työssä  

 vuosina 1965-1995. Käytännöllisen teologian väitöskirja. Helsinki: Helsingin 

 yliopisto. 

 

Pargament, Kenneth 

1997 The psychology of religion and coping: theory, research, practice. New York: Guilford  

 Press. 

 

Ristlakki, Henna 

2008 Kuoleman nälkä: haastattelututkimus syömishäiriöisten itsetuhoisuudesta ja  

 selviytymiskeinoista. Käytännöllisen theologian pro gradu -tutkielma. Helsinki:  

 Helsingin yliopisto. 

 

Sihvo, Jouko 

1973 Uskonto ja itsemurhat. Teoksessa Achte, K., Ollikainen, L., Rantanen, I. & Sihvo, J. 

 (toim.), 205-227. Itsemurhat ja niiden ehkäisy. Suomen mielenterveysseuran  

 julkaisuja. Porvoo: WSOY. 

 

Snyder, C. R., Ford, Carol E., Harris, Robert N. 

1987 Effects of theoretical perspective. Teoksessa Snyder, C. R. & Ford, C. E. (toim.), 3-13.  

 The effects of theoretical perspective on the analysis of coping with negative life  

 events. New York: Plenum Press. 

 

Sorri, Hannu 

1992 Itsemurha ja yhteisö. Tutkimus itsemurhan tehneiden uskonnollisuudesta.  

 Kirkkososiologian lisensiaatintutkimus. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

 

Sunnqvist, Charlotta & Träskman-Bendz, Lil & Westrin, Åsa 

2013 Coping strategies used by suicide attempters and 

 comparison groups. Open Journal of Psychiatry 3, 256-263. 

 

Suokas-Cunliffe, Anne 

2012 Traumapsykoterapian käytännöt ja erityispiirteet. Teoksessa Huttunen, M. O. & 

 Kalska, H. (toim.), 140–149. Psykoterapiat. Helsinki: Duodecim. 

 

Suokas, Jaana & Suominen, Kirsi & Isometsä, Erkki & Ostamo, Aini & Lönnqvist, Jouko 

2001 Long-term risk factors for suicide mortality after attempted suicide - findings of a 14- 

 year follow-up study. Acta Psychiatr Scand 104, 117–121. 

 



92 

 

Säljö, Roger 

2001 Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. Porvoo: WSOY. 

 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 

2009 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.   

 

Vuori, Katariina & Pulkkinen, Jonna 

2014 Kourallinen tabuja. Kertomuksia itsemurhasta. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. 

 

Virta, Salla 

2017 Tabujen purkaja. Sairaanhoitaja 6/2017, 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Liite 1: Ilmoitus tutkimuksesta 
 

Haluaisitko osallistua tutkimukseen?  

 

Teen Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa pro gradu -

tutkielmaa itsemurhayrityksistä ja elämässä eteenpäin pääsemisestä 

yrityksen jälkeen. Tutkin myös uskonnollisuuden merkitystä 

itsemurhaprosessissa. Tutkimuksen kannalta ei ole väliä, mihin 

uskontokuntaan kuulut, tai kuulutko mihinkään. Henkilöllisyytesi ei tule 

tutkimuksessa esille.  

 

Voit osallistua tutkimukseen tulemalla haastateltavakseni tai 

kirjoittamalla kokemuksistasi. Haastattelu on mahdollista järjestää 

kasvotusten, puhelimessa tai skypessä. Haastattelu kestää noin tunnin ja 

äänitän sen analysointia varten. Mikäli haluat kirjoittaa, voin lähettää 

sinulle kysymyksiä kirjoitustasi varten. 

 

Osallistumalla tutkimukseen pääset kertomaan kokemuksistasi, autat 

lisäämään ymmärrystä itsemurhayrityksistä ja elämässä eteenpäin 

pääsemisestä. Tutkimuksen tarjoamasta tiedosta on hyötyä 

itsemurhayrityksen kokeneille ja itsemurhakysymysten kanssa 

työskenteleville. Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse. 

 

Suuri kiitos jo etukäteen! 

 

Eveliina Hiltunen  

(teologian kandidaatti, terveydenhoitaja AMK, sairaanhoitaja AMK) 

eveliina.hiltunen@helsinki.fi 

Gradun ohjaajana toimii yliopistonlehtori Maija Penttilä 

 

mailto:eveliina.hiltunen@helsinki.fi
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Liite 2: Haastattelurunko 
 

ELÄMÄ JA ELÄMÄNKATSOMUS 

- Kerro jotain itsestäsi ja elämästäsi. 

 * Minkä ikäinen olet? 

 * Mitä olet tehnyt työksesi? 

 * Millainen perhetilanteesi on? 

- Minkälainen hengellinen tausta elämässäsi on? 

1. TEEMA: ITSEMURHAYRITYS 

- Milloin yritit itsemurhaa? 

- Minkälainen elämäntilanteesi oli itsemurhayrityksen aikana? 

- Millaisia asioita oli taustalla siinä, että päädyit yrittämään itsemurhaa? 

2. TEEMA: ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN PÄÄSEMINEN 

- Mitä itsemurhayrityksen jälkeen tapahtui? 

- Mitkä tekijät auttoivat sinua pääsemään elämässä eteenpäin itsemurhayritysten jälkeen? 

 * Mitkä tekijät haittasivat eteenpäin pääsyäsi? 

- Mikä olisi auttanut sinua pääsemään vielä paremmin elämässä eteenpäin? 

3. TEEMA: HENGELLISYYS 

- Millainen merkitys hengellisyydellä oli elämässäsi itsemurhayrityksen aikana? 

- Millainen merkitys hengellisyydellä oli elämässä eteenpäin pääsemisessä? 

- Millainen merkitys hengellisyydellä on elämässäsi nyt? 

YHTEENVETO 

- Millaista elämäsi on nykypäivänä? 

- Mikä tuo iloa elämääsi? 

- Mitä toivot tulevaisuudelta? 

- Mitä sellaista haluaisit kertoa, mistä emme ole vielä keskustelleet? 
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Liite 3: Kysymyksiä kirjoitusta varten 
 

 

Kysymyksiä kirjoitusta varten 
 

Kerro lyhyesti itsestäsi ja elämästäsi. 

 

Milloin yritit itsemurhaa? 

Minkälainen elämäntilanteesi oli itsemurhayrityksen aikana ja mitkä 
tekijät vaikuttivat siihen, että päädyit yrittämään itsemurhaa? 

 

Mitä itsemurhayrityksen jälkeen tapahtui? 

Mitkä asiat auttoivat sinua pääsemään elämässä eteenpäin 
itsemurhayrityksen jälkeen? 

Mikä olisi auttanut sinua pääsemään vielä paremmin elämässä 
eteenpäin? 

 

Millainen merkitys uskonnollisuudella on ollut elämässäsi, 
itsemurhayrityksesi aikana ja elämässä eteenpäin pääsemisessäsi? 

 

Lopuksi lyhyesti: 

Millaista elämäsi on nykypäivänä? 

Mitkä asiat tuovat iloa elämääsi? 

Mitä toivot tulevaisuudelta? 

Mitä muuta haluaisit kertoa? 

 

Lämmin kiitos kirjoituksestasi! 

 


