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1. Johdanto 
 

Lähtiessäni tutkimusprosessiin, mielenkiintoni kohteena oli vertaistuki verkossa toimivassa 

Yksinäisyys-nettiryhmässä, joka on tarkoitettu yksinäisyyttä kokeville opiskelijoille. 

Ryhmä on opiskelijoiden tukikeskus, Nyyti ry:n, ylläpitämä avoin keskusteluryhmä, jonne 

pääsee rekisteröitymisen jälkeen kirjoittamaan vapaamuotoisesti kokemuksistaan 

yksinäisyydestä. Halusin ymmärtää paremmin sitä, mitä hyötyä ryhmä voi jäsenilleen 

vertaistuen muodossa antaa ja ylipäänsä, minkälaista ryhmässä osoitettu vertaistuki 

olemukseltaan on. 

 

Ymmärsin kuitenkin pian, että vertaistuki ei voi toimia lähtökohtana tutkimukselleni, sillä 

sen käyttö antaa ymmärtää, että ryhmässä jo todistetusti esiintyisi vertaistukea. Tällaista 

näyttöä ei kuitenkaan ole olemassa ja ymmärsin, että sen sijaan, että käyttäisin vertaistuen 

käsitettä lähtökohtana tutkimukselleni, olisi sen kartoitus pikemminkin tutkimukseni 

tavoite. Vertaistuen erityinen piirre tuenantamisen muodoissa on sen kaksijakoisuus. 

Samanaikainen toimiminen paitsi avunantajana myös avunsaajana, tekee juuri vertaistuesta 

ainutlaatuisen tutkimuskohteen. 

 

Halusin säilyttää tämän tuenosoittamisen poikkeuksellisuuden tutkimuksessani, ja tästä 

rakenteellisesta seikasta tulikin tutkimukseni keskeinen lähtökohta. Tässä Pro gradu -

tutkielmassa selvitänkin minkälaisia avunsaajana olemisen ja avunantajana toimimisen 

tapoja on mahdollista löytää Yksinäisyys-nettiryhmän kirjoituksista. Nämä tavat tarjoavat 

jo sellaisenaan mielenkiintoisen väylän siihen, minkälaisin odotuksin ja tarpein 

nettiryhmään osallistutaan ja toisaalta siihen, millaista tukea ryhmässä tuotetaan. Tämän 

lisäksi halusin tarkastella myös muodostettujen luokkien välisiä suhteita ja avunsaajana 

olemisen ja avunantajana toimimisen vastaavuutta toisiinsa. Tätä kautta ryhmän 

vertaistuellisuuden ymmärtäminen ja sen arvioiminen mahdollistuu konkreettisemmalla 

tasolla. 

 

Tutkimuskohteeni on ajankohtainen, sillä yksinäisyyden merkitys erilaisten hyvinvointia 

uhkaavien tekijöiden synnyssä on parin viimeisen vuoden aikana saanut aiempaa enemmän 
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huomiota. Pitkään yksinäisyys onkin ollut melko vaiettu aihe, sillä nykyajan itsekeskeisessä 

ilmapiirissä se on nähty lähinnä häpeiltävänä tilana (Killeen, 1998, 762).  Nykyajan 

arvopohjassa ei ole ollut sijaa ”erilaisille ihmisille”; sosiaalisesti vetäytyvämmille ja 

heikomman itsetunnon omaaville. Sosiaalisuuteen erityisesti onkin kohdistunut 

huomattavaa yhteiskunnallista arvostusta, ja siitä on vähitellen muotoutunut fraasi 

tarkoittamaan samaa kuin ”hyvä ihminen” (Keltikangas-Järvinen, 2008, 121). Yksinäiset 

ihmiset ovat kuitenkin muita todennäköisemmin sosiaalisesti vetäytyneempiä, eivät luota 

itseensä tai muihin ihmisiin ja kokevat olevansa vain heikosti vastuussa menestyksestään 

tai epäonnistumisestaan (Ernst & Cacioppo, 1999, 1). Sen uhan ymmärtäminen, jonka 

yksinäisyys muodostaa paitsi yksilön elämässä, myös yhteiskunnan tasolla, on näkynyt 

viime aikoina kuitenkin paitsi mediassa, myös erilaisissa muissa yhteyksissä, kuten 

esimerkiksi Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2011 teemana (Yhteisvastuu torjuu nuorten 

yksinäisyyttä, 2011).  

 

Yksinäisyys-teema onkin paitsi ajankohtainen myös ihmisyyttä perustavanalaatuisesti 

ravisutteleva. Modernia aikaa kuvaava kehityssuuntaus, jossa yksilöt ovat etäämpänä 

toisistaan paitsi fyysisesti myös emotionaalisesti, ei vastaa sitä, että ihmisen fysiologia on 

pysynyt kuitenkin aikojen saatossa samana. Kaipaamme sosiaalista yhdessäoloa. (Cacioppo 

& Patrick, 2008, 52 - 53.) Ihmisen perustarve yhteisöllisyyteen ja jakamisen kokemuksiin 

kanssaihmisten kanssa ei siis ole muuttunut teknologisen ja kulttuurisen kehityksen myötä. 

Tämä tekee yksinäisyydestä erittäin merkittävän uhan yksilön hyvinvoinnille. 

 

Paitsi yksinäisiin, yhteiskunnan vaatimukset ja arvopohja heijastuvat myös erityisellä 

tavalla nuoriin aikuisiin, joista Yksinäisyys-nettiryhmän keskustelijat pääosin koostuvat. 

Vertailevat tutkimukset opiskelijoiden ja muun väestön psyykkisestä hyvinvoinnista ovat 

paljastaneet, että opiskelijoiden hyvinvointiin liittyy joitakin erityisiä riskitekijöitä. 

Stressinaiheet opiskelijoilla liittyvät erityisesti taloudellisiin, ihmissuhteisiin ja 

akateemiseen suoriutumiseen liittyviin asioihin. (Cooke, Bewick, Barkham, Bradley & 

Audin, 2006, 506.) Opiskelijoiden masennus- ja ahdistusoireilu ovat myös erityinen 

huolenaihe, ja niiden esiintymisellä on todettu olevan yhteys myös heikompaan 

akateemiseen suoriutumiseen ja rajallisempaan osallistumiseen erilaisiin opiskelija-

aktiviteetteihin (Allgöwer, Wardle & Steptoe 2001, 223–224).  
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Yksinäiseksi itsensä kokevien opiskelijoiden mahdollisuus saada tukea ja apua 

tilanteeseensa on näiden tietojen valossa hyvin tärkeää. Myös yhteiskunnan tasolla, nuorten 

aikuisten hyvinvoinnin tukeminen on terveyspoliittisesti erittäin merkityksellistä. 

Tulevathan monien henkistä hyvinvointia uhkaavien tilojen ensioireet yleensä esiin 

ikävuosien 15 - 25 välillä, ja henkisellä hyvinvoinnilla nuorena aikuisena on vaikutusta 

esimerkiksi akateemiseen menestymiseen, erilaisten päihdyttävien aineiden käyttöön ja 

työllistymiseen tulevaisuudessa (Eisenberg, Golberstein & Gollust, 2007, 594). Nuorten 

aikuisten henkistä hyvinvointia uhkaavien riskitekijöiden vaikutukset nuorten 

toimintakyvyn heikentymiseen, kärsimykseen, stigmatisoitumiseen ja syrjintään sekä 

ennenaikaisen menehtymisen riski ovat asioita, joilla selkeästi on yleisterveydellistä 

vaikutusta koko yhteiskunnan tasolla (Patel, Flisher, Hetrick & McGorry, 2007, 1306). 

 

Internet puolestaan mahdollistaa tuen hakemisen tavalla, joka istuu nimenomaan nykyajan 

nuorten aikuisten elämäntyyliin. Internetin vetovoima nuoriin on tunnistettu jo vuosia 

sitten, ja tarjoaahan se suositun paikan informaatiolle, viihteelle ja vuorovaikutukselle 

nuorten ihmisten keskuudessa (Fox, Morris & Rumsey, 2007, 540). Erilaisilla verkossa 

toimivilla ryhmillä on myös potentiaali tavoittaa ja edistää hyvinkin runsaslukuisen 

ihmisjoukon hyvinvointia (Bell, 2007, 453). Vertaistukea verkossa on tutkittu 

terveydenedistämisen alalla Pfeifferin, Heislerin, Pietten, Rogersin ja Valensteinin (2011) 

mukaan erityisen paljon masennukseen ja vakaviin mielenterveyshäiriöihin liittyen, mutta 

yksinäisyyttä – ja erityisesti opiskelijoista koostuvalla erityisotoksella – sen sijaan ei 

juurikaan.  

 

Yksinäisyys, opiskelijat, Internet ja vertaistuki ovat keskeisiä teemoja tässä tutkielmassa, ja 

kuten yllä olen todennut, tarjoavat ne erittäin ajankohtaisen ja tärkeän aihealueen 

tutkimukselle. Tulenkin seuraavaksi esittelemään tarkemmin tutkittua tietoa ensin 

yksinäisyydestä, sitten opiskelijoista sekä Internetistä, ja viimeiseksi sosiaalisesta – ja 

vertaistuesta. Tämän jälkeen kuvaan analyysiprosessiani ja tutkimusaineistoani tarkemmin. 

Tulososiossa esittelen saamani tulokset Yksinäisyys-nettiryhmästä ensin avunsaajana 

olemisen ja sitten avunantajana toimimisen tapojen suhteen. Tulososiossa tarkastelen vielä 

näiden muodostettujen luokkien välistä vastaavuutta toisiinsa. Tämän jälkeen kokoan vielä 

pohdinnassa yhteen tutkimukseni tärkeintä antia ja mahdollisia suuntaviivoja tulevaisuuden 
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tutkimuksille.  

 

Uskon, että tutkimukseni arvo piilee ensisijaisesti juuri siinä erityisessä asetelmassa, jonka 

vertaistuen jakaminen kahteen osakokonaisuuteen tarjoaa Yksinäisyys-nettiryhmässä. 

Tekemäni ratkaisu tarkastella erikseen avunsaajana olemisen ja avunantajana toimimisen 

roolitusta, tarjoaakin varmasti uudenlaista tietoa verkkoryhmiin liittyvään keskusteluun.  

 

2. Yksinäisyydestä 

2.1 Yksinäisyyden määritelmä 

 

Yhden edelleen käytetyimmistä yksinäisyyden määritelmistä on luonut Weiss vuonna 1973, 

jossa hän erottelee sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden toisistaan Näistä 

ensimmäisen katsotaan liittyvän sosiaalisen kaveriverkoston puuttumiseen ja jälkimmäisen 

johtuvan pysyvän kahdenvälisen suhteen puuttumisesta (Weiss, 1973, 18-19). Weissin 

luokittelu on saanut runsaasti tukea myöhemmissä tutkimuksissa, joskin myös paljon 

yhtäläisyyksiä on löydetty emotionaalisen ja sosiaalisen yksinäisyyden välillä (Russel, 

Cutrona, Rose & Yurko, 1984, 1319). Weiss itse kuvailee, kuinka erilaisia oireita 

sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyteen voi liittyä. Keskeisenä syynä erilaisille 

ilmentymille on perustavanlaatuinen ero yksinäisyyden tyyppien olemuksessa ja 

syntytavassa. Toisaalta, Weiss itsekin myöntää, että samankaltainen levottomuus ja 

ihmissuhteisiin liittyvä kaipaus kuvastaa kuitenkin näitä kahta yksinäisyyden tyyppiä, ja 

niissä onkin myös paljon samaa. (Weiss, 1973, 20-22.) 

 

Vaikka yksinäisyyttä voidaan määritellä monin eri tavoin, näyttäisi monissa määrittelyissä 

olevan keskeistä kolme oletusta yksinäisyydestä. Ensimmäisessä korostuu näkemys siitä, 

että yksinäisyys johtuu havaituista puutteista yksilön sosiaalisessa maailmassa. Toista 

kuvastaa puolestaan yksinäisyyden subjektiivisuus; se on yksilöllinen tila ja eroaa siten 

objektiivisesta yksin olemisen tilanteesta. Kolmantena keskeisenä seikkana monissa 

yksinäisyyden määritelmissä korostuu siihen liittyvä tunnepuoli. Yksinäisyys kokemuksena 

on epämiellyttävä ja stressaava. (Bekhet, Zauszniewski & Nakhla, 2008, 208.) On 

mielenkiintoista, että vaikka yksinäisyyttä on käsitelty paljon esimerkiksi kirjallisuudessa ja 
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taiteessa jo vuosisatojen ajan, ei sen määritteleminen vielä tänä päivänäkään ole 

yksiselitteistä. Myös monien eri tieteenalojen piirissä on käytössä vaihtelevia näkemyksiä 

yksinäisyydestä ja ne sisältävät myös monia erilaisia määritelmiä siitä. (Karnick, 2005, 7.)  

 

Voikin olla, että yksinäisyyden objektiivista määrittelyä hankaloittaa se vahva 

subjektiivinen kokemus, joka yksinäisyyteen väistämättä kuuluu. Killeen (1998, 764) 

ehdottaakin kahta eri määritelmää yksinäisyydelle, joista toinen kuvastaa sitä objektiivisella 

tavalla ja toinen antaa enemmän tilaa myös sen subjektiiviselle kokemuspuolelle. 

Objektiivinen määritelmä yksinäisyydestä korostaa epäsuhtaa yksilön sosiaalisten ja/tai 

emotionaalisten tarpeiden/toiveiden ja todellisuuden välillä. Subjektiivisessa määritelmässä 

puolestaan yksinäisyys kartoitetaan tilana, jota kuvastavat stressaavat, masentavat ja 

dehumanisoivatkin tunteet, joita yksilö kokee riittämättömän sosiaalisen ja/tai 

emotionaalisen elämän tuodessa tyhjyyden kokemuksen arkeen. (Mts.) 

 

Asher ja Paquette (2003, 75) tuovat esiin, että yksinäisyyteen liitetään usein yksilön 

tietoisuus omista puutteistaan sosiaalisissa ja henkilökohtaisissa ihmissuhteissa ja jatkuva 

tunnetila surullisuudesta, tyhjyyden kokemuksesta ja kaipuusta. Yksinäisyys on myös koko 

elämän läpäisevä, masentava kokemus, joka voi tuhoavuudellaan aiheuttaa pysyvän 

kierteen, josta ei ole helppoa poispääsyä (Killeen, 1998, 763). Näyttäisi myös siltä, että 

kroonisella yksinäisyyden kokemisella on juuret yksilön lapsuudessa ja erityisestä 

varhaisimmissa kiintymysprosesseissa (Ernst & Cacioppo, 1999,1).  

 

Cacioppo & Patrick (2008) näkevät yksinäisyyden sosiaalisena kipuna. Aivan samalla lailla 

kuin fyysinen kipu suojelee yksilöä fyysisiltä vaaroilta, on yksinäisyydellä 

evolutionistisestikin merkityksellinen asema ihmisen kehityshistoriassa. Yksinäisyyden 

tunteen herääminen suojelee yksilöä siltä vaaralta, jonka eristäytyneeksi jättäytyminen 

pitkään jatkuessaan aiheuttaa. Yksinäisyydestä voidaan katsoa muodostuvan vakava 

huolenaihe tilanteessa, kun se ajan kuluessa luo kestävän ja itseään ruokkivan negatiivisten 

ajatusten, tunteiden ja toiminnan kehän (Cacioppo & Patrick, 2008, 7). 

 

Merkitykselliset ihmissuhteet – tai niiden puute – näyttäisivät olevan keskeisiä tekijöitä 

yksinäisyydessä. Yksinäisyyttä kokevilla ihmisillä näyttäisikin ainakin 
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suomalaistutkimuksessa olevan vähemmän sosiaalisia suhteita kuin muilla, joskin 

molemmat ryhmät arvioivat samansuuntaisesti sen, kokivatko he, että heillä on elämässään 

joku, joka aidosti välittää yksilöstä (Saari, 2010, 127, 130). Näillä käsityksillä saatetaan 

viitata erityisesti omiin perheenjäseniin, ja hyvinvoinnin kannalta ihmissuhteet pelkästään 

omiin perheenjäseniin eivät välttämättä ole riittäviä. Tutkimusten valossa näyttäisikin 

olevan tärkeää, että ihmisellä olisi edes yksi perheen ulkopuolinen kaveruussuhde, joka on 

pitkäkestoinen ja pysyväisluontoinen (Asher & Paquette, 2003, 77).  

 

Toisaalta Cacioppon ja Patricikin (2008) tutkimuksen mukaan itsensä yksinäiseksi 

kokeneet eivät viettäneet enempää aikaa yksin, kuin ne ihmiset, jotka kuvasivat olevansa 

enemmän yhteyksissä muihin ihmisiin. Voikin olla mahdollista, että jotkin muut tekijät 

vaikuttavat siihen, milloin yksinolo koetaan omaa hyvinvointia uhkaavaksi ja 

epämiellyttäväksi tilaksi. Hälyttävää on kuitenkin, että kehityssuuntaus nyky-

yhteiskunnassa näyttäisi olevan sellainen, että ihmisten määrä, joilla on joku kenelle puhua 

tärkeistä asioista on, selkeästi vähenemään päin (McPherson, Smith-Lovin & Brashears, 

2006, 371).  

 

Yksinäisyyden määrittelystä hankalaa tekee myös monien lähekkäisten käsitteiden 

olemassaolo (Killeen, 1998, 764). Erityisesti huomiota on kiinnitetty englannin kielessäkin 

erillisillä sanoilla tehtyyn erotteluun positiivisesta ja negatiivisesta yksinäisyydestä: 

solitude ja loneliness. Solitude viittaakin objektiiviseen yksinolon tilaan, jota määrittää 

vuorovaikutuksellinen eristyneisyys muista ihmisistä. Yksinäisyys on kuitenkin 

subjektiivinen kokemus, joka voi – mutta sen ei ole pakko – esiintyä yhtäaikaisesti 

yksinolon kanssa. (Larsson, 1990, 157.) Onkin eri asia puhua yksinolosta, joka voi olla 

positiivinen tai negatiivinen tunnetila kuin yksinäisyyden kokemuksesta, joka on aina 

negatiivinen olotila (Kangasniemi, 2005,231).  

 

Buchholz & Catton (1999) havaitsivat tutkimuksessaan nuorten käsityksistä 

yksinäisyydestä ja yksinolosta, että yksinäisyys nähtiin negatiivisessa valossa ja siihen 

liitettiin myös surullisuuden ja toivottomuuden tunteet. Yksinolo puolestaan näyttäytyi 

neutraalina tilana. Näyttäisi myös siltä, että yksinoloon sellaisenaan kohdistuu nykyaikana 

paljon erilaisia positiivisia mielleyhtymiä. Sitä voidaankin pitää jopa kehityksellisenä 
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tarpeena – samanarvoisena kuin esimerkiksi kiintymystarvetta. (Buchholz & Catton, 1999, 

204–205.) 

 

2.2 Onko yksinäisyys syy vai seuraus? 

 

Joidenkin erityisten tekijöiden on havaittu olevan yhteyksissä yksinäisyyteen, joskin 

suhteen vaikutussuunnasta on vaikea saada varmuutta. Keskeisimpiä yksinäisyyteen 

liitettyjä tekijöitä ovat matala itsetunto ja heikosti kehittyneet sosiaaliset taidot. (Laine, 

1998, 402.) Myös vieraantuminen omasta itsestä, eristäytyminen, stressaantuneisuus ja 

tuskan kokemus esiintyvät usein yksinäisyyden yhteydessä samoin kuin ahdistuneisuus, 

aggressiivisuus, neuroottisuus, psykosomaattiset vaivat ja ujous (Bekhet ym., 2008, 209). 

Yksinäiset myös kokevat elämänsä useammin vaikeaksi ja olonsa vetämättömäksi ja 

masentuneeksi. Masennuksen ja pahan olon, eristäytymisen, läheisyyden ja seksin puutteen, 

häpeän ja kateuden on todettu nousevan esiin yksinäiseksi itsensä kokevien kirjoituksissa 

(Saari, 2010, 176). 

 

Erityiset tilanteelliset seikat, kuten esimerkiksi läheisen menetys tai köyhyys, voivat myös 

liittyä yksinäisyyteen. Tämän lisäksi luonteeseen liittyviä tekijöitä ovat edellä mainittujen 

ujouden, itsetunnon ja masennuksen lisäksi ainakin ahdistuneisuus, korkeampi 

minätietoisuus ja itsesyytökset sekä viiden keskeisen persoonallisuuspiirteen luokittelun 

mukaisesti korkeampi neuroottisuus ja madaltunut ekstroversio. (Killeen, 1998, 765 – 766.) 

Yksinäisyyttä käsitteenä pidetään melko läheisenä joidenkin muiden käsitteiden, kuten 

esimerkiksi masennuksen tai ahdistuksen, kanssa, ja kenties tästä syystä siitä ei ole viime 

vuosina tutkittu läheskään niin paljon kuin suuren innostuksen aikaan 1980-luvulla. Sen 

tutkiminen olisi kuitenkin ensisijaisen tärkeää, jotta yksinäisyyteen liittyvien tekijöiden 

erilaisista vaikutussuhteista ja niiden suunnasta saataisiin lisätietoa. (Heinrich & Gullone, 

2006, 712.) 

 

Eräällä Internetin keskustelufoorumilla yksinäiset itse luokittelivat tärkeimmiksi 

yksinäistymisen syiksi mielenterveysongelmat, persoonallisuuden, sosiaalisten taitojen 

puutteen ja ujouden (Saari, 2010, 168). On kuitenkin mielenkiintoista, että tutkimuksissa 

yksinäiseksi itsensä kokeneita eivät ole eronneet muista tutkittavista fyysisten piirteiden, 
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kuten pituuden, painon tai viehättävyyden, tai koulutuksen ja älykkyyden suhteen. Näyttäisi 

myös siltä, että yksinäisillä ihmisillä on samanlainen potentiaali sosiaaliseen 

sopeutuvuuteen kuin muillakin ihmisillä. (Cacioppo & Patrick, 2008, 13.) Monille 

yksinäisille näyttäisi kuitenkin olevan yhteistä epävarmuuden tunne siitä, miten tulisi 

toimia sosiaalisissa tilanteissa (Granholm, 2010, 171).  Yksinäisyys ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita puutteellisia sosiaalisia taitoja, vaan ongelma muodostuu siitä, että 

kokiessamme itsemme yksinäiseksi emme pysty hyödyntämään niitä taitoja, joita 

omaamme. (Cacioppo & Patrick, 2008, 14.)  

 

2.3 Yksinäisyyden mekanismit ja toisen ihmisen yksinäisyys 

 

Hawkley & Cacioppo (2010) ovat ehdottaneet erilaisia vaikutusmekanismeja, joiden kautta 

yksinäisyys vaikuttaa yksilön elämään. Heidän yksinäisyysmallinsa mukaan yksinäisyys 

laukaisee sosiaaliseen uhan tilan, jota hallitsevat erilaiset kognitiiviset vääristymät. Kun 

sosiaalinen maailma nähdään uhkaavana paikkana, odottavat yksinäiset ihmiset myös 

enemmän negatiivista vuorovaikutusta muiden kanssa ja he myös muistavat muita 

enemmän negatiivista sosiaalista informaatiota. Kaikki nämä negatiiviset sosiaaliset 

odotukset herättävät muissa ihmisissä niitä vahvistavia reaktioita, jolloin yksinäinen 

ihminen joutuu itsensä toteuttavien ennusteiden hallitsemaan kehään elämässään. Hawkley 

& Cacioppo ovat myös kuvanneet kuinka yksinäisyys vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen 

heikentyneen itsesäätelyn kautta, jolloin minän kontrollia ja vaivannäköä vaativia toimia, 

kuten esimerkiksi liikuntaa, ei aloiteta tai kyetä harjoittamaan säännönmukaisesti. Myös 

heikentynyt unenlaatu ja altistuminen erilaisille fysiologisille sairauksille, kuten 

esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeille, saavat tilaa tutkijoiden näkemyksissä 

yksinäisyyden vaikutuksista elämään. (Hawkley & Cacioppo, 2010, 220–221.) 

 

On löydettävissä erilaisia syitä sille, miksi yhteyden kokeminen toisiin ihmisiin on niin 

keskeisessä osassa ihmisen elämää, ja miksi siten yksinäisyys edustaakin todellista uhkaa 

hyvinvoinnille. Heinrichin ja Gullonen (2006) mukaan ihmisillä on paitsi luontainen tarve 

yhteyteen toisten kanssa, sosiaalisista kontakteista saadaan myös turvaa ja sitoutumista, 

kumppanuutta, merkityksellisyyttä ja tunnetta tarpeellisuudesta, vahvistusta omalle arvolle 

sekä apua ja tukea. Näistä syistä yksinäisen ihmisen tunnistaminen ja auttaminen on 
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tärkeää. Toisen ihmisen yksinäisyyttä ei kuitenkaan ole helppo havaita, varsinkin kun 

häpeän tai leimatuksi tulemisen pelko estää usein ihmisiä ilmaisemasta sitä (Kangasniemi, 

2008,14).  

 

Laine (2005, 163) tuo esiin, että yksinäisyydessä kyseessä on kokonaisvaltainen ja 

ahdistava tunne, jota ei sellaisenaan ole mahdollista havaita ulkoapäin. Tutkimuksissa on 

myös havaittu, että yksinäiseksi itsensä kokevien ja ei-yksinäisten ihmisten päivittäisissä 

toiminnoissa ei välttämättä ole eroa eikä välttämättä myöskään siinä ajassa, jota päivisin 

yksin vietetään (Heinrich & Gullone, 2006, 699). Samoten on osoitettu, että toverisuhteiden 

määrällä ei ole merkitystä yksinäisyyden kokemisessa, vaan tärkeää on se, että yksilö 

kykenee luomaan ihmissuhteita, jotka säilyvät (Asher & Paquette, 2003, 76). Yksinäisyys 

onkin erittäin subjektiivinen kokemus, ja vaatii erityistä kuuntelua ja herkkyyttä toisten 

ihmisten kokemusmaailmalle kyetä havaitsemaan tämän yksinäisyys (Kangasniemi, 2008, 

14).  

 

Ympäristön ja toisten ihmisten havahtuminen yksinäisen ihmisen hätään on kuitenkin 

ensiarvoisen tärkeää. Kun yksinäisyys identiteettinä on jatkunut tarpeeksi pitkään yksilön 

elämässä, ei sieltä omin avuin ole enää poispääsyä (Saari, 2010). Erityisen ongelmallisen 

yksinäisyydestä tekeekin juuri tämä paradoksi: todellinen vapautuminen yksinäisyydestä 

vaatii vähintäänkin yhden muun ihmisen läsnäoloa, mutta mitä kroonisemmaksi 

yksinäisyys kehittyy, sitä huonommat edellytykset yksinäisellä on luoda tällaista 

luottamuksellista ihmissuhdetta (Cacioppo & Patrick, 2008, 33). Yksinäisyyden 

tunnistamisen jälkeen olisikin tärkeä kyetä tarttumaan siihen oikeanlaisella tavalla, mutta 

valitettavasti se ei välttämättä ole aina niin helppoa.  

 

Erilaisia interventioita yksinäisille on suunniteltu lähinnä neljästä lähtökohdasta käsin, ja 

näitä ovat sosiaalisten taitojen lisääminen, sosiaalisen tuen tarjoaminen, mahdollisuuksien 

lisääminen sosiaaliselle vuorovaikutukselle sekä tarttuminen vääristyneisiin sosiaalisiin 

kognitioihin. Näiden keinojen tehokkuudesta on ristiriitaista tietoa, ja kokonaisvaltaisempia 

lähestymistapoja yksinäisten ihmisten kohtaamiseen tulisi löytää, jotta löytyisi 

tasapainoinen tapa pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi yksinäisen ihmisen 

tarkkaavaisuudessa, kognitioissa, emootioissa ja käyttäytymisessä. (Hawkley & Cacioppo, 
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2010, 224.) Muutosta yksinäisyyteen ei välttämättä olla myöskään valmiita 

vastaanottamaan tai hyväksymään samassa elämäntilanteessa olevilta. Yksinäiset eivät 

välttämättä halua toista yksinäistä ystäväksi (Saari, 2010, 164).   

 

3. Nuoret aikuiset ja opiskelu elämänvaiheena 
 

Nykytutkimuksen valossa on selvää, että nuoret aikuiset muodostavan erityisen 

väestönosan terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyen (Yu, Adams, Burns, Brindis & Irwin, 

2008, 268). Nuoret aikuiset ovat kriittisessä elämänvaiheessa ihmissuhteisiin ja 

ammatilliseen uraan liittyvän sosialisaation suhteen, ja tästä syystä henkistä hyvinvointia 

uhkaavilla tekijöillä voi olla kauaskantoisempia ja vakavampia vaikutuksia kuin muilla 

ikäryhmillä (Vanheusden, van der Ende, Mulder, van Lenthe, Verhulst & Mackenbach, 

2009, 239). Henkistä hyvinvointia uhkaavat riskitekijät näyttäisivät muodostavan keskeisen 

osuuden nuorten aikuisten sairastelutaakasta kokonaisuudessaan monissa yhteiskunnissa 

(Patel ym., 2007, 1302). Nuorten aikuisten terveydellisten uhkatekijöiden seuraamukset 

voivat vaihdella heikosta koulu- ja työmenestyksestä sekä työttömyydestä päihdeaineiden 

käyttöön, toimintakyvyn heikkenemiseen, väkivaltakierteeseen, seksuaaliterveyteen ja 

sosiaalisiin suhteisiin (Eisenberg ym., 2007; Patel ym., 2007; Vanheusden ym., 2009). 

Pahimmillaan nuorten aikuisten tilanne näkyy itsemurhatilastoissa, jotka ovat kolme kertaa 

suurempia kuin esimerkiksi teini-ikäisillä (Yu ym., 2008, 269). 

 

Nuoret aikuiset (määritellään yleensä 18 - 25 -vuotiaiksi) ovat erityisessä vaiheessa 

elämässään muutenkin. Tätä ikäkautta kuvastavat useat elämänmuutokset ja oman 

identiteetin kehittyminen, ja näillä voi olla tärkeä vaikutus myös sosiaalisiin suhteisiin, 

niistä saatavaan tukeen ja henkiseen hyvinvointiin. (Hefner & Eisenberg, 2009, 491.) 

Kangasniemen (2008, 32) mukaan nuoret ja nuoret aikuiset altistuvat myös yksinäisyydelle 

nimenomaan nuoruuteen kuuluvien kehitysvaiheiden (erityisesti kognitiivinen kehitys, 

identiteetin muotoutuminen ja kasvuympäristötekijät) ja aikuiseksi kasvamiseen (erityisesti 

muuttuvat ihmissuhdetarpeet, niiden toteutuminen ja tyytyväisyys) liittyvien tekijöiden 

myötä.  
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Korkeakouluopiskelu koettelee myös erityisellä tavalla nuorten aikuisten hyvinvointia. 

Monille opiskeluaika tarkoittaa poismuuttoa lapsuudenperheen ja muodostettujen 

ystävyyssuhteiden luota, ja tämä voi aiheuttaa epävarmuutta ja ahdistusta. Opiskelijat 

opettelevat uudenlaisia malleja kiintymyssuhteisiin ja etäisyyden hallintaan ikävaiheeseen 

kuuluvan psykologisen kasvun ja minäkäsityksen luomisprosessissa. (Özdemir & Tuncay, 

2008.) Myös taloudelliset huolet, sopeutuminen uuteen ympäristöön ja kohonneiden 

suorituspaineiden kanssa selviäminen kuvastavat monien opiskelijoiden arkea (Verger, 

Combes, Kovess-Masfety, Choquet, Guagliardo, Rouillon & Peretti-Wattel, 2008, 643). 

Opiskelijoiden kokemaa uhkaa henkiselle hyvinvoinnille onkin tutkittu monista eri 

asetelmista käsin.  

 

Cooke ym. (2006) tarkastelivat opiskelijoiden hyvinvointia ennen opiskelujen alkua ja eri 

vaiheissa opiskelua. Näyttäisi siltä, että suurin uhka psykologiselle hyvinvoinnille 

kohdistuu opiskelujen alkuvaiheisiin. Taso säilyy kuitenkin koko opiskelujen ajan 

korkeampana kuin ennen yliopisto-opintoja. Psykologinen kuormitus on opiskelijoilla 

kaikkinensa myös suurempaa kuin samanikäisillä ei-opiskelijoilla (Verger ym., 2008, 644). 

Myös vertailtaessa opiskelijoiden henkistä hyvinvointia väestöön yleensä, näyttäisivät 

opiskelijat pärjäävän muita huonommin (Cooke ym., 2006, 506). Erityiset huolenaiheet 

opiskelijoilla näyttäisivät olevan masennus- ja ahdistusoireilu (Allgöwer ym., 2001, 224), 

joskin toiset tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että opiskeluaika on nimenomaan 

ahdistavaa eikä niinkään masentavaa aikaa (Cooke ym., 2006, 514). 

 

Huolimatta näistä opiskeluaikaan liittyvistä riskitekijöistä henkiselle hyvinvoinnille, monet 

opiskelijat eivät hakeudu tukitoimien pariin (Eisenberg ym., 2007, 598). Ystävälle – jos 

sellainen löytyy – sen sijaan voidaan omista huolista kertoa. Robbins ja Tanck (1994, 775) 

selvittivät, että eniten käytetty sosiaalisen tuen muoto oli ystävälle puhuminen, seuraavaksi 

käytetyin perheenjäsenen kanssa keskustelu ja ulkopuolisen terapeutin tai hengellisen 

edustajan puoleen ongelmissa kääntyi vain harva opiskelija. Ystävälle puhuminen koettiin 

myös kaikista hyödyllisimpänä toimena. (Robbins & Tanck, 1994, 775–776).  

 

Kaikilla ei kuitenkaan ole käytettävissään tämänkaltaista tuen muotoa, ystävyyssuhteiden 

puuttuessa kokonaan elämästä. Kuntun ja Huttusen (2009,80) tekemän 



13 

 

 

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan viisi prosenttia 

korkeakouluopiskelijoista kokee itsensä usein yksinäiseksi. Samaisen tutkimuksen mukaan 

vain 55 % opiskelijoista koki kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään. 

Huolestuttava suuntaus on myös se, että alhaisimmat sosiaalisen tuen tasot on löydettävissä 

juuri opiskeluvaiheessa olevilta, 18 - 25 -vuotiailta, nuorilta aikuisilta (Turner & Marino, 

1994, 207). Erityisen huolestuttavan asiasta tekee se, että kokemukset ymmärretyksi 

tulemisesta ja välittämisestä elämän merkityksellisten ihmisten puolelta, näyttäisivät olevan 

keskiössä nuorten aikuisten kyvykkyydessä selviytyä hyvin elämässään (Winefield, 

Winefield & Tiggemann, 1992, 207).   

 

Riittämätön tuen saanti voi osaltaan vaikuttaa myös siihen, että opiskelija altistuu 

sosiaaliselle ja emotionaaliselle yksinäisyydelle. Erilaiset opiskelijaelämää kuvastavat 

ilmiöt, kuten alkoholin ja muiden päihteiden käyttö sekä tv:n ja Internetin korkea 

käyttöaste, voivatkin kuvata paitsi opiskelijoiden kokemia yksinäisyyden tunteita, myös 

eräänlaisia selviytymiskeinoja tämän ikävän ja stressaavan kokemuksen ylipääsemisessä. 

(Özdemir & Tucay, 2008.) Yksinäisillä opiskelijoilla voi olla hyvin vähän oman 

ydinperheen ulkopuolisia sosiaalisia suhteita, ja vaikka halu ja tarve saada purkaa omia 

ajatuksia ja tunteita voi olla kova, ei välttämättä kasvokkain tapahtuva avautuminen näistä 

vaikeista asioista ole aina psyykkiseltä kannalta mahdollista (Granholm, 2010, 171). 

Internet voikin toimia väylänä oman mielen purkamiseen. 

 

4. Internet tutkimuskohteena 

4.1 Internet - hyvä vai paha hyvinvoinnillemme? 

 

Internetiä arvioidaan usein yksiselitteisesti joko myönteisenä tai kielteisenä asiana 

hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Tärkeää olisi kuitenkin erottaa se alustana, jossa 

erilaiset toiminnot ovat mahdollisia, ei niinkään näiden toimintojen keskiarvona tai 

summana (Bell, 2007, 445). On myös ehdotettu, että Internetiä tulisi kohdella jatkumona 

muulle elämälle: Internet ei ole erillinen todellisuus, vaan vain yksi tapa, jolla ihmiset 

kommunikoivat (Wellman & Gulia, 1999).   
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On löydettävissä näkökantoja, joiden valossa Internetin käyttö näyttäytyy varsin 

kielteisessä merkityksessä. Tällöin Internetin nähdään vieraannuttavan ihmisiä toisistaan, 

jolloin todelliset sosiaaliset kontaktit jäävät muodostumatta (Kraut, Patterson, Lundmark, 

Kiesler, Mukopadhyay, & Scherlis, 1998). Tämänkaltaiseen ajatteluun liittyy usein 

kiinteästi logiikka, jossa oletetaan, että ihmisten keskinäinen kanssakäyminen aiemmin on 

ollut aitoa ja puhdasta, mutta teknologian käytön myötä tästä ollaan liukumassa yhä 

kauemmas. (Sihvonen, 2003.) 

 

Internetin kielteisten puolten yhteydessä nousee usein esiin myös ajatus siitä, että se aika, 

jonka yksilö käyttää Internetissä on suoraan pois siitä ajasta, jonka hän muuten käyttäisi 

muualla tapahtuvissa sosiaalisissa aktiviteeteissa (Shaw & Gant, 2002, 158). Krautin ym. 

(1998, 1017) tutkimus on vahvistanut tätä näkemystä osoittamalla, että korkeampi 

Internetin käyttöaste oli yhteydessä osallistujien vähäisempään vuorovaikutukseen 

taloudessa asuvien perheenjäsenten kanssa, tutkittavien sosiaalisen verkoston 

heikentymiseen sekä masentuneisuuden ja yksinäisyyden kokemusten kasvamiseen. 

 

Erityinen paradoksi Internetiin liittyen on kuitenkin se, että sitä hyödynnetään paljon juuri 

sosiaalisten suhteiden hoitoon. Myöhemmissä tutkimuksissa (esim. Shaw & Gant, 2002) on 

osoitettu, että Internetin käyttö on itse asiassa lisännyt yksilön saamaa sosiaalista tukea ja 

itsetuntoa, samalla kun yksinäisyyden ja masentuneisuuden kokemukset ovat vähentyneet. 

Bessière, Pressman, Kiesler & Kraut (2010) havaitsivat puolestaan, että Internetin käyttö 

terveysaiheiden selvittämisessä oli yhteydessä kohonneeseen masentuneisuuteen, kun taas 

vuorovaikutus läheisten kanssa verkon välityksellä vähensi sitä.  Tutkimukset Internetistä 

tarjoavat siis ristiriitaisia tuloksia sen vaikutuksesta yksilön hyvinvointiin eikä sitä kenties 

voidakaan ymmärtää vain yhdellä tavalla. Jo yksinäisyyden kokemisen suhteen Internet voi 

tarjota erilaisia lopputulemia. Esimerkiksi Moody (2001,393) havaitsi omassa 

tutkimuksessaan, että korkeat tasot Internetin käytössä olivat yhteydessä mataliin tasoihin 

sosiaalisessa yksinäisyydessä, mutta korkeisiin emotionaalisessa yksinäisyydessä.  

 

On mielenkiintoista, että monet Internetin puolet kyetään lähes poikkeuksetta näkemään 

tutkijoiden taholta sekä myönteisessä että kielteisessä valossa. Esimerkiksi yksilön 

mahdollisuus luoda itsestään haluamansa vaikutelma anonymiteetin suojissa, on herättänyt 
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paljon keskustelua. Valheellisella identiteetillä leikittely voidaan nähdä paitsi yksilölle 

itselleen haitallisena toimintana, myös muihin Internetin käyttäjiin kohdistuvana uhkana. 

Uhka muodostuu identiteetin esittämiseen liittyvällä mahdollisuudella huijauksesta ja 

manipulaatiosta (Donath, 1999, 44).   

 

Toisaalta esitetty identiteetti voi monille edustaa myös tapaa oppia itsestään ja saada myös 

arvostusta yhteisössä. (Kangas & Kuure, 2003, 6.) Anonymiteetti ja todellisen itsen 

piilottaminen ja suojeleminen verkossa voikin olla merkityksellinen asia esimerkiksi 

ihmisille, joilla on epätavallisia tai vaikeasti ilmaistavia kiinnostuksenkohteita tai 

identiteettejä (Shaw & Gant, 2002, 158). Verkossa on mahdollista paljastaa halutessaan 

todelliset puolensa ilman leimatuksi tulemisen riskiä. (Wallace, 1999). Internet 

mahdollistaa myös kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta laajempia mahdollisuuksia 

identiteetillä leikittelyyn. Esimerkiksi sellaisten pysyvien piirteiden kuin sukupuolen ja iän 

tuottaminen ja esittäminen haluamallaan tavalla mahdollistuu verkkotodellisuudessa 

(Sihvonen, 2003, 95).   

 

Internet tarjoaakin toisaalta mahdollisuuden myös erilaisten sosiaalisten suhteiden 

muodostamisen, kun ne eivät enää ole sidottuja vain esimerkiksi maantieteellisen 

läheisyyden mukanaan tuomaan helppouteen. Tällöin sosiaalisia suhteita muodostetaan 

aidosti yhteisistä mielenkiinnonkohteista käsin eivätkä erilaiset stigmat, sairaudet tai 

aikataulut rajoita kontaktien luomista. (Rheingold, 2000.) Internet mahdollistaa kokonaan 

uusien sosiaalisten suhteiden muodostamisen, vaikkakin nämä suhteet voivat usein olla 

heikkoja laadultaan (Kraut ym., 1998, 1019). Internet mahdollistaa myös nopean ja 

tehokkaan tavan hakea juuri sitä tietoa tai tukea, jota yksilö omassa senhetkisessä 

elämäntilanteessaan kaipaa (Wellman & Gulia, 172). Internetin kolmena pääkäyttötapana 

voidaankin tunnistaa informaation keräämisen, ihmistenvälisen kommunikaation ja viihteen 

(Shaw & Gant, 2002, 159). 

 

Nuorten kohdalla uudella teknologialla on myös erityinen rooli. Se tarjoaa nuorille 

mahdollisuuden tuoda oma äänensä esille ja päästä kokemaan vallan tunnetta, joka heiltä 

usein nyky-yhteiskunnassa viedään pois. Nämä mahdollistuvat paitsi nuorille monesti 

ominaisen uuden tietotekniikan nopean omaksumisen ja teknisen haltuunoton, myös 
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kommunikaatiokentän laajenemisen myötä. (Sihvonen, 2003, 91.) Yhä enenevissä määrin 

nykyaikaan kuuluu myös tietotekniikan syvällinen merkitys nuorten elämässä sekä heidän 

tietotekniikkaan arvottamansa positiiviset asenteet. Voidaan puhua teknologisoituvasta 

nuoruudesta. (Kangas & Kuurre, 2003, 6.)  

 

4.2 Internet keskusteluympäristönä 

 

Internetissä toimivista keskusteluryhmistä on tullut varsin suosittuja muutamien viimeisten 

vuosien aikana ja erilaiset virtuaaliset tukiryhmät ovat myös saaneet runsaasti jalansijaa. 

Coulsonin, Buchananin & Aubeeluckin (2007) tutkimuksen mukaan ainakin 36 miljoona 

ihmistä Yhdysvalloissa kuului johonkin nettitukiryhmään. Verkkoyhteisöt tarjoavat tilan ja 

paikan, jossa voi ilmaista itseään, kertoa ajatuksistaan ja tunteistaan ja luoda läheisiä 

suhteita muihin saman kiinnostuksen kohteen jakaviin ihmisiin (Suoranta & Lehtimäki, 

2003, 32). Kraut ym. (1998, 1019) havaitsivat tutkimuksessaan, että hallitsevin tapa käyttää 

Internetiä kotioloissa on käyttää sitä ihmistenväliseen kommunikointiin.  

 

Virtuaaliyhteisöt voidaan määritellä sellaisina virtuaalitodellisuudessa muodostuvina 

ihmisten välisten suhteiden verkkoina, jotka muodostavat erityisen sosiaalisen 

kokonaisuuden. Tämä kokonaisuus syntyy, kun tarpeeksi moni ihminen pitää yllä niitä 

syntyneitä julkisia keskusteluja, joihin liittyy riittävissä määrin aitoa tunnelatausta. 

(Rheingold, 2000, 1.) Monet Internetin käyttäjät saavat apua tukiryhmistä koskien jotakin 

sosiaalista, fyysistä tai henkistä ongelmaa. Niissä heidän on mahdollista saada tietoa 

esimerkiksi hoidoista, ammattiavun harjoittajista ja muista tilaan liittyvistä hyödyllisistä 

resursseista. (Wellman & Gulia, 1999, 172.) 

 

Coulson ym. (2007, 173) ovat tiivistäneet joidenkin tutkimusten tuloksia Internet-

tukiryhmien eduista. Näitä ovat vapaus ajallisista, maantieteellisistä ja tilaan liittyvistä 

rajoituksista sekä mahdollisuus pitkälliseenkin harkintaan oman kommunikaation 

julkituomisessa. Internetin tarjoama etu ryhmien organisoinnin suhteen on ilmeinen, kun 

logistisista seikoista ei tarvitse huolehtia (Pleace, Burrows, Loader, Muncer & Nettleton, 

2000, 2). Tämän lisäksi tukiryhmät tarjoavat mahdollisuuden hyvinkin erilaisten ihmisten 

yhteen saattamiseen, jolloin vaihtelevat näkökulmat, kokemukset ja mielipiteet tulevat 
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ilmaistuksi. Myös ryhmien mahdollistama suurempi anonymiteetti voi helpottaa yksilöä 

siinä, että hänen on helpompi keskustella aroistakin aiheista ja ilmaista mielipiteitään ilman 

nolostumista tai pelkoa tuomitsemisesta. (Mt.)  Tiedonjako, mutta myös kokemus 

yhteisöllisyydestä ja emotionaalinen tuki näyttäisivät olevan tärkeitä verkkosuhteita 

ylläpitäviä tekijöitä (Wellman & Gulia, 1999). 

 

Mielenkiintoisena lisänä keskusteluryhmään osallistuvien motiiveista voidaan liittää se, että 

kirjoittajat pääsevät toimimaan eräänlaisessa asiantuntijaroolissa omassa ongelmassaan. 

Asiantuntemuksesta voi tulla myös keskusteluryhmään osallistujien yhteinen, jaettu 

kokemus, jossa asianosaiset yhdessä käyttävät ja soveltavat professionaalista 

asiantuntemusta yksilölliseen kokemukseensa ja tietoonsa elämäntilanteestaan ja oppivat 

toinen toisiltaan (Bakardijieva, 2003).  Tuen, informaation ja kumppanuuden tarjoaminen 

verkkoyhteisössä voi olla tulosta myös halukkuudesta päästä ilmaisemaan ja kenties 

vahvistamaankin omaa identiteettiä (Wellman & Gulia, 1999, 177). Toisten auttaminen voi 

lisätä kirjoittajan itseluottamusta, erityisesti jos asiantuntemus ja altruistinen toiminta 

koetaan tärkeäksi oman minäkäsityksen kannalta. Myös yleistetyn vastavuoroisuuden 

normit ja vahva tunne kuulumisesta kyseessä olevaan yhteisöön voivat olla aktivoivia 

tekijöitä tuen antamiseen verkkokeskustelussa. Tämä voi selittää erityisesti ryhmään 

aktiivisesti kirjoittavien motiiveja. (Constant, Sproull & Kiesler, 1996.) 

 

5. Sosiaalinen tuki ja vertaistuki 

5.1 Sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen tuki 

 

On yleisesti hyväksyttyä, että sosiaalisilla suhteilla on myönteinen vaikutus henkisen 

hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Itse asiassa yhteys sosiaalisen eristyneisyyden ja 

vähentyneen henkisen hyvinvoinnin välillä on tunnistettu ihmistieteiden parissa jo pitkään, 

aina sosiologian suuren nimen, Emil Durkheimin, ajoista lähtien. (Kawachi & Berkman, 

2001, 458.) Perhe ja ystävät ovat keskeinen – jollei jopa keskeisin – tekijä onnellisuuden 

lähteenä (Saari, 2010, 46). Suhteet muihin ihmisiin – ja erityisesti sellaiset, joihin liittyy 

vastavuoroista huolenpitoa – ovat yhteydessä parempaan fyysiseen ja psyykkiseen 
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selviytymiseen elämän stressitilanteissa (Winefiled ym., 1992, 198).  

 

Sosiaalista tukea on päädytty määrittelemään mitä erilaisimmilla tavoilla, mutta lähes 

kaikissa sen määritelmissä korostuu näkemys, että kyse on ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta, johon osallistuvat saavat ja antavat tukea toisilleen. Sosiaalinen tuki 

näyttäisi toimivan tilanteissa, joissa yksilö kohtaa ongelmia tai stressaavia tilanteita 

elämässään. Monesti tukea saadaan läheisiltä ja omaisilta, mutta tukea voidaan saada myös 

ammattilaisilta, vertaistukiryhmiltä tai jopa tuntemattomilta. (Jung, 1987, 57.) Sosiaalisella 

tuella on välitön positiivinen vaikutus terveyteen ja se suojelee myös haitallisilta 

ympäristövaikutteilta (Cassel, 1976). Sen on havaittu myös esimerkiksi erilaisissa ihmisen 

henkistä ja/tai fyysistä terveyttä horjuttavissa sairauksissa vähentävän vaaditun lääkityksen 

määrää, edesauttavan toipumista ja helpottavan myöntyvyyttä ehdotettuihin hoitotoimiin 

(Cobb, 1976,300). 

 

Erilaisissa sosiaalisen tuen määritelmissä korostuu usein sen jakaminen muodoltaan 

kolmeen: emotionaaliseen, tiedolliseen ja aineelliseen tukeen. Joidenkin tutkijoiden 

mielestä kyseessä on kolme eri käsitettä, eri seuraamuksineen ja toiset näkevät puolestaan, 

että tuen jakaminen erillisiin toimintoihin ei tuo lisätarkkuutta sen tutkimiseen (Winfield 

ym., 1992, 1999). Yleisesti sosiaalisen tuen tutkijoiden keskuudessa jaottelu joka 

tapauksessa esiintyy. 

 

Emotionaalinen tuki voidaan määritellä sellaisena suhteena, johon liittyvät läheisyys ja 

liittyminen toisen ihmisen kanssa, arvostuksen saaminen ja kyky uskoutua ja luottaa toisiin 

ihmisiin (Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981). Emotionaalisessa tuessa voidaan nähdä 

korostuvan myös yksilön kokemukset rakkaudesta ja välittämisestä, sympatiasta ja 

ymmärtämisestä sekä toisen osapuolen suunnalta koetusta arvonannosta ja kunnioituksesta 

(Thoits, 1995, 64). Tiedollisessa tuessa keskiössä ovat puolestaan informaation ja neuvojen 

antaminen tavalla, joka helpottaa yksilöä ongelman ratkaisemisessa. Aineellinen tuki 

koostuu sen sijaan välittömästä avusta ja palveluista fyysisessä ympäristössä. (Jacobson, 

1986, 252.)  

 

Paljon keskustelua on käyty siitä, millä tavalla sosiaalinen tuki edesauttaa yksilön 
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hyvinvointia. On ehdotettu, että joko sosiaalinen tuki toimii puskurin tavoin erilaisissa 

stressaavissa elämäntilanteissa tai se vaikuttaa suoralla tavalla yksilön hyvinvointiin, myös 

ilman kuormitusta tai uhkaa henkiselle hyvinvoinnille. (Jung, 1987, 57 - 58.) On myös 

korostettu, että tavat eivät välttämättä ole toisiaan poissulkevia, vaan pikemminkin toisiaan 

täydentäviä. Tällöin sosiaalisten suhteiden rakenteelliset seikat (esimerkiksi 

verkostoitumisen aste ja sosiaalinen integroituminen) saattavat toimia juuri suoran tavan 

mukaisesti, kun taas sosiaalisiin suhteisiin liittyvät toiminnalliset puolet (esimerkiksi koettu 

tuki) tulevat käyttöön stressi-puskuri – mallin mukaisesti. (Kawachi & Berkman, 2001, 

459.) Sosiaalisen tuen mahdollisiin vaikutusmenetelmiin voidaan joskus lisätä myös 

kolmas, epäsuora tapa. Tällöin nähdään, että sosiaalinen tuki voi vaikuttaa suoralla tavalla 

mielenterveyteen sitä edistäen, epäsuoralla tavalla vahvistamalla yksilön sisäisiä 

voimavaroja tai puskurointitavalla, jolloin stressin aiheuttamat negatiiviset vaikutukset 

yksilön mielenterveydelle vaimentuvat. (Bovier, Chamot & Perneger, 2004.)   

  

Thoits (1995) on tehnyt yhteenvetoa monista sosiaalista tukea käsittelevistä tutkimuksista 

ja on päätynyt mielenkiintoisiin päätelmiin sosiaalisen tuen puskurivaikutuksesta. Hänen 

mukaansa sosiaalisen verkostoitumisen aste on kyllä suoraan ja myönteisellä tavalla 

yhteydessä yksilön henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, mutta yksittäisenä tekijänä se ei 

kuitenkaan toimi puskurin tavoin stressaavissa elämäntilanteissa. Sen sijaan emotionaalinen 

tuki on paitsi yhteydessä suoralla ja myönteisellä tavalla yksilön henkiseen ja fyysiseen 

hyvinvointiin, se myös varjelee elämän stressaavilta tilanteilta. (Thoits, 1995, 64.) Tämä 

tukee myös esimerkiksi Sarasonin, Pierce & Sarason (1987) näkemystä siitä, että 

tuensaannissa keskeistä on tunne rakastetuksi ja arvostetuksi tulemisesta, ja nämä tunteet 

voivat puolestaan nousta esiin erilaisista avunantajien osoittamista tuenmuodoista.  

Keskeisimpänä sosiaalisen tuen muotona näyttäisi kuitenkin olevan emotionaalinen tuki 

(Jacobson, 1986).  

 

5.2 Sosiaalisen tuen moninaisuus 

 

Sosiaalisen tuen tutkimisessa on vuosien aikana edetty sen avunsaajalle tarjoamien etujen 

todentamisesta sen tutkimiseen, minkälaiset seikat ja olosuhteet vaikuttavat näiden 

vaikutusten hyödyllisyyteen. Esimerkiksi tuenantajan ominaisuuksiin tai koko sosiaalisen 
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tuen vuorovaikutusprosessiin tuensaajan ja tuenantajan kannalta on alettu kiinnittää 

huomiota. (Jung. 1987, 58.) Tällöin otetaan huomioon erilaiset tilannetekijät 

vuorovaikutusprosessissa sekä intra- ja interpersoonalliset tekijät sosiaalisessa suhteessa. 

Intrapersoonallisia näkemyksiä ovat tuenantajan ja -saajan yksilölliset ja melko pysyvät 

mallit itsestään, toisesta osapuolesta sekä heidän suhteestaan. Interpersoonallisilla tekijöillä 

viitataan puolestaan tuen saajan ja antajan välisen suhteen laadullisiin ja määrällisiin 

tekijöihin. (Sarason ym., 1990.)  

 

Sosiaalisen tuen tutkimuksissa on otettu huomioon myös erilaiset sosiaalisen tuen resurssit: 

onko tuki erilaista esimerkiksi läheisten tai vieraampien ihmisten toimiessa tuenantajina?  

Wellmanin ja Gulian (1999) mielestä on selvää, että ihmiset saavat - ja aktiivisesti 

hakevatkin - erilaista tukea eri ihmisiltä. Tukea saadaan erilaisista sosiaalisista resursseista, 

joihin liittyy keskeisesti jaottelu vahvoihin ja heikkoihin sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaalisesti 

vahvoja ovat ihmissuhteet, joihin kuuluu jatkuva yhteydenpito, perustavanlaatuiset tunteet 

kiintymyksestä ja velvollisuuksista ja joiden sisältö koostuu monista eri elämän osa-

alueista. Heikkoja kuvastavat puolestaan ihmissuhteet, jotka ovat pinnallisia ja helposti 

purkautuvia, ja joihin liittyy epäsäännöllinen yhteydenpito sekä kapea-alainen pinta-ala 

toisen elämään. (Kraut ym., 1998, 1019.) 

 

On kuitenkin tärkeää, että yhteyksiä erilaisiin sosiaalisin tuen resursseihin on olemassa 

(Wellman & Gulia, 1999). Molemmilta suhdetyypiltä on saatavissa sosiaalista tukea: heikot 

mahdollistavat erityisesti tiedonsaannin sekä sellaisia sosiaalisia resursseja, jotka eivät ole 

yksilön lähiympäristöstä sellaisenaan saatavilla. Vahvoista sosiaalisista suhteista saatava 

sosiaalinen tuki edustaa puolestaan sitä tukea, joka suojelee yksilöä stressitilanteilta ja joka 

johtaa parempiin sosiaalisiin ja psykologisiin lopputulemiin. (Kraut ym., 1998, 1019.) 

Potentiaalisesti hyvinkin sosiaalisesti tukevan toiminnan merkitys voi riippua paljon myös 

tuen vastaanottajasta; hyviäkään aikomuksia ei aina koeta riittävinä ja odotuksiin nähden 

vääränlainen tuki voikin aiheuttaa rohkaisun sijaan ärtymystä ja stressiä (Winefield ym., 

1992, 199). Sosiaalisen tuen hyödyllisyyttä arvioitaessa voi olla syytä ottaa huomioon myös 

muita siihen liittyvään vuorovaikutussuhteeseen kiinnittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi 

muutoksia tuen ilmaisussa ja saannissa ajan kuluessa (Cornwell, 2003, 972). 
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5.3 Vertaissuhteet ja -tuki 
 

Vertaissuhteilla tarkoitetaan jollakin tavalla samantapaisessa asemassa olevien ihmisten 

välisiä suhteita. Niissä ilmenee toisaalta tarve läheisen inhimillisen kiintymyksen 

luomiseen toisen kanssa, kuin myös tarve kuulumisesta sellaiseen tovereiden 

muodostamaan verkostoon, joka antaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

(Laine, 2005,195.) Vertaistukea kuvataan yleensä samankaltaisten ongelmien kanssa 

kamppailevien ihmisten keskinäiseksi vuorovaikutukseksi, jota kuvastaa ei-hierarkkisuus ja 

yksilöiden mahdollisuus olla aktiivisia toimijoita omassa ja muiden elämäntilanteen 

kohentamisessa (Adame & Leitner, 2008, 148).  Henkisen hyvinvoinnin yhteydessä 

vertaistuella tarkoitetaan samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien keskenään jakamaan 

sosiaaliseen, emotionaaliseen ja instrumentaaliseen tukeen, jonka avulla pyritään 

saavuttamaan toivottu sosiaalinen tai henkilökohtainen muutos elämässä (Solomon, 2004, 

393). Lisänä vertaistuen määritelmässä voidaan korostaa myös sen muodostamaa 

avunantamisen ja avunsaamisen systeemiä, jonka pääperiaatteita ovat kunnioitus, jaettu 

velvollisuus sekä molemminpuolinen ymmärrys auttamisen hyödyllisyydestä (Mead, Hilton 

& Curtis, 2001, 135). 

 

Vertaistukiryhmät muodostuvat sellaisessa tilanteessa, jossa ihmiset liittyvät 

vapaaehtoisesti yhteen käsittelemään tarpeitaan ja ongelmiaan. Niille kehittyy oma 

ryhmänormisto ja niillä on yleensä julkilausutut säännöt, joiden mukaan toimitaan. Tämän 

lisäksi ne edellyttävät usein jäseneksi kirjoittautumista, asettavat tavoitteita ja niiden 

jäsenten välillä on vuorovaikutusta. (Pennington, 2002, 12.) Levy (1979) on jaotellut oma-

apuryhmät neljäksi perustyypiksi, joita ovat käyttäytymisen hallintaan tai muuttamiseen 

tähtäävät ryhmät, stressistä selviytymiseen ja keskinäiseen tukeen perustuvat ryhmät, 

hengissä säilymiseen suuntautuvat ryhmät sekä persoonallisuuden kasvuun ja itsensä 

toteuttamiseen pyrkivät ryhmät. Vertaistukiryhmiä voikin esiintyä monenlaisissa 

muodoissa esimerkiksi vuorovaikutustapojen, kokoontumisympäristöjen, 

palveluidentarjoajien ja omaksuttujen roolien vaihdellessa tilanteista toiseen (Dennis, 2003, 

325). Monesti erilaisista vertaistukiryhmistä puhutaan toistensa synonyymeina, mutta 

niiden välille voidaan tehdä myös erotteluja.  

 

Vertaistukiryhmä tai oma-apuryhmä on usein sellainen, jolla on selkeästi määritelty vetäjä, 
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joka voi olla esimerkiksi ammattiavun harjoittaja. Vertaisryhmissä selkeää johtajuutta ei 

tällä tavalla ole useinkaan määritelty. (Kurtz, 2004, 139.) Erilaisia vertaistuellisia 

ryhmämuotoja ovat esimerkiksi oma-apuryhmät, Internetin tukiryhmät, poliittisesti 

suuntautuneet vertaistukiryhmät, kumppanuuteen perustuva vertaistukiryhmät ja 

terapeuttiset vertaistukiryhmät (Solomon, 2004, 393–384; Adame & Leitner, 2008, 150–

155). Vertaistukiryhmien monipuolisuus näkyy myös siinä, miten ne kattavat hyvinkin 

erilaisia väestönosia ja sisältävät näin ollen erilaisia demografisia tekijöitä. Myös niiden 

lähestymistapa henkisen hyvinvoinnin alalla voi olla paitsi ennaltaehkäisevä, hoitava tai 

terveyttä edistävä. (Dennis, 2003, 325.) 

 

5.4 Vertaistukiryhmien merkitys ja erityisyys verkkoympäristössä 

 

Vertaisryhmät vaikuttavat myönteisellä tavalla jäseniinsä. Ryhmät edesauttavat 

samankaltaisuuden tunteen heräämistä, tukea ja hyväksyntää. Ne pystyvät myös luomaan 

tunteen kuulumisesta johonkin sekä yhteisöllisyyden kokemuksen. Vertaistukiryhmistä voi 

tulla turvapaikkoja ihmisille, jotka kokevat jostain syystä olevansa poikkeavia jossakin 

suhteessa tai ne tarjoavat kontekstin sosiaalisen vertailun prosesseille. Niillä voi olla myös 

monimuotoisia vaikutuksia yksilön identiteetinkin kannalta, esimerkiksi voimaantumisen 

tunteen ja identiteetin kehityksen kannalta (Kurtz, 2004, 143.) Samoten vertaisryhmät 

voivat vähentää eristyneisyyden tunnetta, lieventää stressinaiheuttajien vaikutusta, lisätä 

myönteisen terveystiedon jakamista sekä tarjota positiivista mallioppimista (Dennis, 2003, 

326–328). Turvallisuus, itsetunnon kohentuminen, tiedon saaminen ja sen jakaminen, 

jäsenyyden tuoma sosiaalisten tarpeiden tyydytys sekä tiettyjen päämäärien tai tavoitteiden 

edistäminen ovat yleisimpiä epävirallisiin ryhmiin liittymiseen motivoivia tekijöitä, jotka 

varmasti myös osaltaan edistävät vertaistukiryhmään osallistujien hyvinvointia 

(Pennington, 2002, 14.)   

 

Vertaisryhmä voi toimia myös tärkeänä viiteryhmänä yksilölle, joka voi peilata omaa 

tilannettaan kahden perusprosessin kautta. Normatiivisessa prosessissa ryhmä auttaa 

yksilöä hyväksymään esimerkiksi jonkin myönteisen tai kielteisen käyttäytymisnormin, 

joka puolestaan ohjaa yksilön elämäntapahtumille antamia merkityksiä. Vertailevaa 

prosessia kuvastaa puolestaan yksilön taipumus yrittää ymmärtää omaa tilannettaan 
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suhteuttamalla sitä muiden samankaltaisten asioiden kanssa kamppailevien tilanteeseen. 

(Bäckman, 1987.) Ylipäänsä yhteistyö muiden ihmisten kanssa voi tuoda lisää varmuutta, 

tuottaa parempia ratkaisuja ongelmaan, luoda erilaisia ideoita, lisätä luottamusta uusien 

haasteiden edessä ja tuottaa sosiaalisia palkintoja (Pennington, 2002, 51). Vertaistukiryhmä 

näyttäisi tarjoavan apua jäsenilleen erityisesti sen asiantuntijuuden kautta, jota 

omakohtaisia kokemuksia jakavat osallistujat keskenään toisilleen suovat (Salem, Reischl, 

Gallacher & Randall, 2000, 321). 

 

Sosiaalisen tuen kohdalla esiteltiin erilaisia tapoja, joilla sosiaalinen tuki voi vaikuttaa 

yksilön hyvinvointiin. Tuotiin esiin tutkimuksissa paljon käytetty tapaa jakaa vaikutukset 

suoran, puskurointi- ja epäsuoran tavan mukaisesti. Dennis (2003) on listannut vertaistuen 

osalta saatavat mahdolliset hyödyt tämän jaottelun mukaisesti, ja tuo esiin, että suoran 

vaikutuksen mallin mukaan toimiessaan vertaistuella voi olla terveysvaikutuksia 

eristyneisyyttä vähentämällä, positiivisia psykologisia mielialoja ja motivaatiota 

edistämällä sekä tarjoamalla tietoa erilaisista terveyteen liittyvistä käytännöistä ja asioista. 

Puskurimallin mukaisesti vertaistuki voi puolestaan vähentää stressin aiheuttajan 

mahdollisesti aiheuttamaa harmia, laajentaa selviytymisresurssien kirjoa, lievittää stressin 

aiheuttajan ilmaantumisen aiheuttamia alkureaktioita, tarjota sosiaalisen vertailun kautta 

mahdollisia toimintatapoja selviytymiseen sekä tarjoamalla vaihtoehtoisia selitysmalleja 

itsesyytösten sijaan. Epäsuoran mallin mukaan puolestaan vertaistuki voi vaikuttaa 

terveyteen auttamalla saamaan positiivista vahvistusta suorituksista, tarjoamalla 

mahdollisuuden mallioppimiseen, tarjoamalla vertailukohtia omien itsearviointien ja 

motivaation kohentamiseksi, opettamalla selviytymisstrategioita sekä rohkaisemalla 

erilaisiin kognitiivisiin rekonstruktioihin tapahtumista. (Dennis, 2003, 326 – 328.) 

 

Vertaistukea on tutkittu myös verkkovälitteisessä ympäristössä. Cutrona & Suhr (1992) 

muodostivat luokittelun Internet tukiryhmän sosiaalista tukea kuvastavista elementeistä. 

Heidän mallinsa sisältää viisi pääluokkaa ja 23 alakategoriaa. Pääluokat ovat tiedollinen 

(information), itsetuntoon (self-esteem) liittyvä, verkostoon ja sen rakenteeseen (network) 

liittyvä, emotionaalinen ja tominnallinen (tangible) tukeminen. Alakategoriat edustavat 

hienojakoisempaa jaottelua näiden pääluokkien sisällöistä. Tämä luokittelu toimi 

onnistuneesti Cutronan & Suhrin tutkimuksessa stressaavien tilanteiden hallittavuudesta ja 
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puolison tuesta, ja sitä on hyödynnetty esimerkiksi myös tutkimuksessa koskien 

Huntingtonin tautiin liittyvää Internetissä toimivaa tukiryhmää (Coulson ym., 2007). 

 

Vaikka vertaistukiryhmien eduista puhutaan paljon, yksiselitteistä vastausta niiden 

hyödyllisyydestä verkkomaailmassa ei kuitenkaan ole olemassa. Eysenbach, Powell, 

Englesakis, Rizo & Stern (2004) tutkivat laajalti kirjallisuutta terveys-, sosiaali-, viestintä- 

ja informaatiotieteiden alalta eivätkä kyenneet löytämään vankkumattomia todisteita 

virtuaaliyhteisöjen ja verkkovertaistuen terveysvaikutuksista. Myöskään Kaplan, Salzer, 

Solomon, Brusilovskiy & Cousounis (2011) eivät saaneet vahvistusta hypoteesilleen, että 

Internetin vertaistukiryhmä kykenisi sellaisenaan edistämään hyvinvointia ja vähentämään 

stressiä.  

 

He toisaalta tutkivat vailla rakennetta olevaa ja moderoimatonta ryhmää, ja tuovat esiin 

itsekin, että jonkinlainen muoto ja rakenne vertaistukiryhmällä voivat olla tärkeitä tekijöitä, 

jotta ryhmät tuottavat positiivisia vaikutuksia jäsenilleen. On myös huomioitava 

vertaistukiryhmän aihe; jotkin henkistä hyvinvointia uhkaavat tekijät, kuten esimerkiksi 

psykiatriset ongelmat, eivät välttämättä sovellu parhaiten vertaistuellisten 

verkkokeskustelujen aiheeksi. (Kaplan ym., 2011, 60 – 61.) Mahdollisia muita 

haittavaikutuksia vertaistuen osalta voivat olla esimerkiksi konfliktit, kritiikki, 

epäonnistuneet sosiaaliset yritykset, emotionaalinen ylisitoutuminen, vahvistus 

vahingollisille toimintatavoille sekä pysyvyyden puute (Dennis, 2003, 328).  

 

On olemassa viitteitä myös siitä, että vertaistuki voi pitkittyessään olla jopa vahingollista 

osallistujille. Bracke, Christiaens & Verhaeghe (2008) tuovat esiin, että erityisesti tilanne, 

jossa vastavuoroisuus ei ole tasapainossa vertaistuellisessa suhteessa, voi lopulta tuottaa 

vaikeuksia sille, joka enemmän tukea vastaanottaa. Jatkuva autettavana oleminen voi olla 

yhteydessä lisääntyneeseen stressiin ja heikentyneeseen itsetuntoon, mikäli se synnyttää 

avunsaajassa riippuvuuden, alemmuuden, epäonnistumisen ja voimattomuuden tunteita. 

Toisaalta, myös avunantaja voi altistua vertaistuen negatiivisille vaikutuksille, mikäli 

huolehtimisesta ja auttamisesta tulee liian kuormittavaa tai autettavan ja auttajan välisessä 

suhteessa esiintyy konflikteja. Näistä näkökulmista huolimatta, Bracke ym. toteavat 

tutkimuksensa valossa, että vertaistuen antaminen saattaa olla jopa hyödyllisempää kuin 
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sen vastaanottaminen, sillä se kasvattaa yksilön kyvykkyyden tuntoa ja sosiaalista arvoa. 

Koko vertaistuellisen ryhmän tasolla tärkeää voikin olla paitsi yksittäisten tuensaajien ja -

antajien vastavuoroisuus keskinäisessä kommunikaatiossa, myös vertaistuen balanssi koko 

ryhmän tasolla. (Bracke ym., 2008.)  

 

Näistä lähtökohdista vertaistukeen lähden seuraavaksi kuvaamaan omaa 

tutkimusprosessiani opiskelijoille tarkoitetun Yksinäisyys-nettiryhmän vertaistuellisuudesta 

oman erityisen lähestymistapani puitteissa. Tulososiossa kuvaan analyysin pohjalta saamani 

tulokset, ja pohdinnassa kokoan vielä yhteen tutkimukseni antia ja mahdollisia 

suuntaviivoja tulevaisuuden tutkimuksille.   

 

6. Tutkimuksenteko 

6.1 Tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuskysymykseni perustuvat vertaistuki-käsitteen ymmärtämiseen kaksijakoisesti: 

samanaikaiseen toimimiseen yhtäältä autettavana ja toisaalta auttajana. Ensimmäinen 

tutkimuskysymykseni onkin: 

 

1. Millaisia 

a) autettavana olemisen tapoja ja 

b) auttajana toimimisen tapoja 

Yksinäisyys-nettiryhmän kirjoituksista on löydettävissä? 

 

Toinen tutkimuskysymykseni perustuu ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksiin. 

Tarkoituksenani on tarkastella: 

 

2. Miten autettavana olemisen ja auttajana toimimisen tavat suhteutuvat toisiinsa? 

 

Tulen työssäni käyttämään synonyymeinä toisilleen termejä autettava ja avunsaaja sekä 

vertaistuen toisen puolen ollessa kyseessä, termejä auttaja ja avunantaja. 
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6.2 Nyyti ry – organisaatio aineiston taustalla 
 

Nyyti ry on opiskelijoiden tukikeskus, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea 

korkeakouluopiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaitoja. Nyyti on toiminut 

rekisteröityneenä yhdistyksenä vuodesta 1984 lähtien. Pääosan Nyytin toiminnasta 

rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Nyytin tämän hetkisiä palveluita ovat 

verkkosivut, Nettiryhmät, Elämäntaitokurssi ja Hengailuillat.  

 

Nettiryhmät ovat ohjattuja keskusteluryhmiä, joihin pääsee rekisteröitymisen jälkeen 

osallistumaan kirjoittamalla. Nettiryhmiä voi kuitenkin kuka tahansa halutessaan seurata 

ilman rekisteröitymistä. Tutkimukseni aikaan lukuvuonna 2009 - 2010 nettiryhmät olivat 

keskittyneet neljän teeman ympärille: Yksinäisyys, Sinkkuna, Ero ja Stressi balanssiin. 

Ryhmät ovat tavoitteellisia ja ne tarjoavat asiallisen verkkofoorumin omien ajatusten 

purkamiseen. Ryhmien tavoitteena on 

 

henkisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen lisääminen. Ryhmien tavoitteena on myös 

vertaistuen jakaminen samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kesken. 

    

   (Nyyti ry, Nettiryhmien toimintaperiaatteet.) 

 

Tavoitteellisuudesta huolehtivat erityisesti ryhmien ohjaajat, jotka pyrkivät interventioillaan 

suuntaamaan keskusteluja. Ohjaajina toimivat Nyytin koulutetut työntekijät, jotka saavat 

jatkuvaa työnohjausta toimeensa. Kaikki viestit myös moderoidaan etukäteen. 

Moderoinnilla pyritään varmistumaan siitä, että kaupallisia linkkejä, toisia solvaavaa kieltä 

tai muuta vastaavaa ei ryhmässä esiinny. Mikäli tarvetta kirjoittajan viestin muokkaamiselle 

löytyy, julkaistaan viesti muuten sellaisenaan, mutta muokattava kohta poistetaan tai 

korvataan sanalla ”sensuroitu”. Moderointitarvetta on erittäin vähän ryhmien kohdalla, 

lähestulkoon kaikki viestit on voitu julkaista sellaisenaan. Käytännöt ja toimintatavat on 

ilmoitettu ryhmien toimintaperiaatteissa ja netiketti-säännöissä, jotka käyttäjä hyväksyy 

rekisteröityessään.  

 

Rekisteröitymisen yhteydessä kirjoittajalta pyydetään myös taustatietoja, joita muut 

kirjoittajat eivät tule näkemään. Näitä taustatietoja ovat sukupuoli, syntymävuosi, 
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koulutusala, opiskelupaikkakunta ja opiskelun aloitusvuosi. Ryhmien toimintaperiaatteissa 

kerrotaan, että viestejä voidaan käyttää tutkimuskäyttöön siten, että ne eivät sisällä 

kirjoittajaan liitettävissä olevia taustatietoja. 

 

 

6.3. Aineisto 

 

Aineistona tässä tutkimuksessa toimi lukuvuoden 2009 - 2010 Yksinäisyys-nettiryhmän 

kirjoitukset, jotka kirjoitettiin nettiryhmään ajalla 1.10. – 11.12.2009 ja 7.1. – 16.4.2010, 

joulutauon ollessa välissä.  

 

Yksinäisyys-nettiryhmässä oli yhteensä 79 eri nimimerkillä keskusteluun osallistunutta 

kirjoittajaa. Nimimerkeistä 65 % kirjoitti keskusteluun vain kerran. Kaikkinensa, suurin osa 

ryhmään keskusteluun osallistuneista kirjoitti ryhmään 1-3 kertaa, joten monienkaan 

kohdalla kyse ei ole pitkäjänteisestä keskustelevuudesta – ainakaan foorumiin 

kirjoittamisen muodossa. Sivuston lataamiskerrat kertovat kuitenkin siitä, että mahdollisesti 

melkoisen suurikin joukko ihmisiä seuraa tai on ainakin käynyt katsomassa nettiryhmän 

keskustelua. Lukukauden 2009 – 2010 aikana ryhmää ladattiin 46 267 kertaa, ja se on 35 % 

kaikista nettiryhmien latauksista kyseisenä lukuvuotena.   

 

Yksinäisyys-nettiryhmän viestien lukumäärä on yhteensä 193, joista 41 on kyseisen ryhmän 

ohjaajan interventioita. Yhteensä keskusteluun osallistujien viestejä oli siis 152. 

Kaikkinensa Yksinäisyys-nettiryhmä tuotti ajalla 1.10. - 11.12.2009 ja 7.1. - 16.4.2010 

tulostettua tekstiä yhteensä 109 sivun verran. Interventioiden poistamisen jälkeen jäi 

tutkittavaa materiaalia yhteensä 76 sivua. Kirjoittajia oli kaikkinensa 79, naisia heistä oli 57 

ja miehiä 22. Eniten kirjoittajia oli humanistisesta, yhteiskuntatieteellisestä ja 

luonnontieteellisestä tiedekunnasta (52). Moni kirjoittaja oli joko Helsingistä, Turusta tai 

Tampereelta (48). Tarkempi jaottelu kirjoittajien opiskelualasta ja asuinpaikasta löytyy 

liitteestä 1.  Taulukosta 1 näkyy puolestaan kirjoittajien ikäjakauma sekä opintojen 

aloitusvuosi. 
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Taulukko 1. Tietoja Yksinäisyys -nettiryhmään kirjoittaneista syksy 2009 – kevät 2010. Ikä 

(nuorimmasta vanhimpaan) ja opintojen aloitusvuosi (viimeisimmistä myöhäisimpään). 

IKÄ MÄÄRÄ OPINTOJEN ALOITUSVUOSI MÄÄRÄ 

18 - 21 -vuotiaat 26 2008–2009 24 

22 - 24 -vuotiaat 36 2005–2007 40 

25 - 28 -vuotiaat 13 2001–2004 11 

Yli 30 -vuotiaat 3 Ennen vuotta 2000 3 

Tuntematon 1 Tuntematon 1 

 

 

6.4 Eettisyydestä 

 

Käytin lukuvuoden 2009 - 2010 Yksinäisyys-nettiryhmän kirjoituksia tutkimusaineistonani 

Nyyti ry:n luvalla. Koska nettiryhmien keskustelut ovat julkisia ja kaikki halukkaat 

Internetin käyttäjät pääsevät niitä lukemaan, tulostin itse Yksinäisyys-ryhmän kirjoitukset 

verkosta. Nyytiltä sain tutkimusluvan saatuani taustatietoja kirjoittajista. Nettiryhmän 

keskustelijat eivät ole tietoisia siitä, että olen käyttänyt heidän keskustelujaan tutkimukseni 

aineistona. Keskeiset eettiset kysymykset tässä työssä liittyvätkin perehtyneesti annettuun 

suostumukseen aineiston suhteen sekä keskustelijoiden anonyymisyyden turvaamiseen.  

Käsittelen näihin liittyviä eettisiä näkökulmia seuraavaksi. 

 

Eettiseltä kannalta on huomioitava, etten ole pyytänyt lupaa tutkittavilta heidän 

kirjoitustensa käyttöön tutkimuksessani. On mahdollista, että keskustelu ryhmässä olisi 

ollut toisenlaista, mikäli olisin erikseen ilmaissut tutkimusaikeeni ryhmäläisille. 

Virtuaalikeskusteluympäristöjen anonyymisyyden ja nimimerkkien hyödyntämisen lisäksi 

onkin syytä arvioida tarvetta ja mahdollisuuksia tutkimusluvan pyytämiseksi tai ainakin 

tutkimuksesta informointiin, mikäli keskustelupalstan viestien lukeminen edellyttää sisään 

kirjautumista keskustelupalstaan (Kuula, 2006, 186). Omaan päätökseeni olla kysymättä 

aineistonkäyttölupaa asianosaisilta keskustelijoilta vaikuttivat kuitenkin monet seikat.  

 

Rekisteröityessään nettiryhmän käyttäjäksi kirjoittajilta pyydetään varmistus siitä, että he 

ovat lukeneet ryhmien toimintaperiaatteet ja netiketti-säännöt. Niissä kerrotaan, että 
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ryhmien kirjoituksia voidaan käyttää tutkimuksentekoon, ja rekisteröityessään käyttäjäksi 

kirjoittajat samalla siis hyväksyvät tämän toimintatavan.  On oletettava, että näin 

tehdessään, kirjoittajat ovat oikeastikin perehtyneet ryhmien toimintaperiaatteiden ja 

netiketti-sääntöjen sisältöön. Lainsäädännöllisesti mikään ei myöskään estä nimimerkein 

käytyjen keskustelujen käyttöä tutkimusmateriaalina, niin kauan kuin osallistujia ei ole 

mahdollista tunnistaa (Kuula, 2006, 185).  

 

Kirjoittaessaan julkiselle keskustelufoorumille on keskustelijoiden myös ymmärrettävä, että 

heidän tekstinsä ovat monien Internetin käyttäjien luettavissa mahdollisesti pitkänkin ajan 

jälkeen varsinaisesta kirjoitusajankohdasta. Vaikka yhtenä erityisenä haasteena Internet-

aineistojen käyttöön onkin häilyvyys julkisen ja yksityisen rajan välillä (Granholm, 2010, 

160), pidän oletuksena sitä, että Yksinäisyys-nettiryhmän kirjoittajat ovat hyvin 

ymmärtäneet keskustelujen julkisen luonteen. 

 

Huomionarvoista on myös se, että ryhmän keskustelujen ollessa käynnissä lukukautena 

2009 – 2010, en ollut vielä tehnyt tutkimussuunnitelmaani enkä ollut tietoinen siitä, että 

tulisin käyttämään ryhmän keskusteluja tutkimukseni aineistona. En olisi siis voinut 

informoida kirjoittajia aikeistani ryhmän ollessa käynnissä, ja kirjoittajien jäljittäminen ja 

tavoittaminen ryhmän päättymisen jälkeen olisi ollut mahdotonta. Tutkijan onkin 

tapauskohtaisesti arvioitava tutkimuskohteeksi aiotun sivuston avoimuuden aste palstan 

käyttäjien näkökulmasta, ja perustaa informointipäätöksensä sen mukaisesti (Kuula, 2006, 

186).  

 

Omalla kohdallani pidän perusteltuna sitä, etten ole pyytänyt erillistä tutkimuslupaa 

nettiryhmän kirjoittajilta. Ymmärrän kuitenkin eettiset näkökannat tekemästäni ratkaisusta 

ja siksi kohdistin erityistä huolellisuutta siihen, että yksilöiden anonymiteettisuojasta on 

huolehdittu parhaalla mahdollisella tavalla. Olen kuvannut kirjoittajien taustatietoja 

työssäni vain yleisellä tasolla eikä mitään taustatietoja ole mahdollista paikantaa 

yksittäiseen kirjoittajaan. Tämän lisäksi olen pyrkinyt aineistoesimerkkieni valinnassa 

siihen, etteivät ne paljasta mitään ylimääräistä kirjoittajasta ja siten lisää tämän 

tunnistettavuutta tekstikatkelmasta.  
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Nimimerkitkään eivät välttämättä ole anonyymeja virtuaaliyhteisöissä aktiivisesti 

toimiville, ja tästä syystä ne on hyvä vaihtaa toisiksi tutkimuksen raportoinnissa (Kuula, 

2006, 185).  Tämän mukaisesti, olen muuttanut kirjoittajien käyttämät nimimerkit 

koodeiksi itse tekemäni luokittelun mukaisesti. Luokittelussa olen antanut jokaiselle 

nimimerkille oman tunnisteen aakkosista siten, että käytyäni aakkoset läpi A:sta Ö:hön sai 

29:nnes kirjoittaja koodin AA, 30:nnes AB ja niin eteenpäin, kunnes kaikki nimimerkit 

olivat saanet oman erillisen tunnisteensa. Aineistoesimerkkien kohdalla merkinnät ovat 

seuraavan tyylisiä: 62AE1, joissa tunnisteen edessä oleva luku kertoo monennestako 

viestistä ryhmässä on kyse ja tunnisteen perässä oleva luku, monennestako kyseisen 

nimimerkin viestistä on kyse.  

 

6.5 Analyysistrategia ja analyysin eteneminen 
 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkittavaa ilmiötä pyritään ymmärtämään 

suhteessa kontekstiinsa ja tutkittujen tapahtumien erityispiirteisiin. (Aaltola & Valli, 2001, 

68.) Aineisto tarjoaakin lähes rajattomat tulkintamahdollisuudet, mikä vaatii sitä, että 

tutkijalla on mielessään kysymyksiä, joihin aineistosta etsitään vastausta (Eskola & 

Suoranta, 1999, 82). Tutkimuskysymykseni (1 a ja b, 2) ohjasivatkin omaa 

analyysiprosessiani, joka käynnistyi aineistoon perehtymisellä.  

 

Luin Yksinäisyys-nettiryhmän kirjoitukset useaan kertaan läpi. Poistin jo alkuvaiheessa 

ryhmän ohjaajan interventiot, sillä niillä ei ollut tutkimuksellista arvoa itselleni ja niiden 

vaikutusta ryhmän keskusteluihin on vaikea arvioida.  Tämän jälkeen tein ryhmää 

kokonaisuudessaan kuvaavia taulukoita (ks. esim. taulukko 1), josta selviää ryhmäläisten 

taustatietoja.  

 

Kvalitatiivisista analyysimenetelmistä käytin työssäni sisällönanalyysia. Sitä voidaan pitää 

paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää 

erilaisiin analyysikokonaisuuksiin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 91). Sillä pyritään saamaan 

tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, kadottamatta sen 

sisältämää informaatiota (mt., 103). Analyysin tarkoituksena on informaatioarvon 

lisääminen, ja tämä tapahtuu aineiston laadulliseen käsittelyprosessiin liittyvällä loogisella 
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päättelyllä ja tulkinnalla. Tällöin aineisto aluksi hajotetaan osiin, jonka jälkeen se 

käsitteellistetään ja kootaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. (mt., 108.) 

 

Totesin tämän myös omassa tutkimustyössäni, jota jatkoin läpikäymällä kirjoituksia 

autettavana olemisen ja auttajana toimimisen tulkintakehyksistä käsin. Merkitsin 

alleviivauksella ja omilla muistiinpanoillani tekstinkohtia, joissa mielestäni näkyi 

autettavan tai auttajan toimintaa. Käytin aineiston analyysiyksikkönä merkityksellistä 

tekstinkatkelmaa, ja käytännössä ne vaihtelivat yhdestä virkkeestä noin seitsemään 

virkkeeseen. Päädyin tähän ratkaisuun, sillä yhdenkin kirjoituksen sisällä voi esiintyä useita 

eri rooleja enkä siten halunnut ottaa analyysiyksikökseni esimerkiksi yhtä kirjoitusta tai 

nimimerkkiä. Päätin myös, että käyn tekstin läpi ensin autettavan roolin näkökulmasta, 

jonka jälkeen tutkin tekstin auttaja-lähestymistavasta käsin. Mielestäni peräkkäisen 

analyysin tekeminen oli selkeämpää kuin molempien roolien yhtäaikaisen tarkastelun 

toteuttaminen, niiden vaatimista erilaisista tulkintakehyksistä johtuen.  

 

Samalla kun merkitsin tekstinkatkelmia itselleni ylös, aloin jo muodostaa alustavia 

luokituksia avunsaajan ja avunantajan rooleille ryhmässä. Lopulta kokosin tekemäni luokat 

erilliseen dokumenttiin ja liitin siihen alkuperäisestä aineistosta ne tekstinkohdat, jotka 

kuvasivat kutakin luokkaa. Tämän jälkeen tein tekstinkatkelmien uudelleensijoittelua 

luokkien välillä, muokkasin luokkien nimiä ja loin kokonaan uusia luokkia kuvaamaan 

paremmin tekstiosioiden sisältöä.  

 

Janhonen ja Nikkonen (2001) esittelevät sisällönanalyysin prosessin etenemistä siten, että 

ensin erotellaan aineistosta samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, jonka jälkeen aineisto 

jaetaan luokkiin merkitystensä perusteella. Monesti sisällönanalyysi nähdään 

kolmivaiheisena prosessina, joka etenee aineiston pelkistämisen kautta ryhmittelyyn ja siitä 

aineiston abstrahointiin. (Janhonen & Nikkonen, 2001.) Käytännössä eri vaiheet menevät 

usein limittäin analyysiprosessin aikana. Luokittelu, teemoittelu ja tyypittely edustavat 

kolmea – myös toisiaan tukevia – vaihtoehtoja analyysiprosessille. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 93.) Näitä periaatteita noudatellen, edellä kuvaamani työskentelyvaihe käsitti 

luokittelua, mutta myös teemoittelua. Teemoittelussa korostuu puhtaan luokittelun lisäksi 

se, mitä kustakin teemasta on sanottu ja aineiston ryhmittely erilaisten aihepiirien mukaan. 
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Tällöin ideana on etsiä aineistosta tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 93.)  

 

Seuraavassa työvaiheessa lähdin viemään eteenpäin tekemääni luokittelua pohtimalla sitä, 

minkälaisia yhteyksiä eri luokilla oli toisiinsa. Tämä tapahtui kolmen vaiheen kautta. Ensin 

tarkastelin avunsaajana toimimisesta muodostettuja luokkia ja niiden välisiä keskinäisiä 

suhteita. Tämän pohjalta muodostin viisi erillistä ulottuvuutta, jotka ryhmittelevät luokkia 

ja niiden kuvaamia avunsaajana toimimisen sisältöjä. Tämän jälkeen toistin samanlaisen 

prosessin avunantajana toimimisen suhteen, jonka tuloksena syntyi neljä erillistä 

ulottuvuutta niitä kuvaamaan. Kolmantena vaiheena tarkastelin sitä, millä lailla 

avunsaajana olemisen ja avunantajana olemisen luokat suhteutuvat toisiinsa, ja mitä tällöin 

voidaan päätellä vertaistuellisuudesta Yksinäisyys-nettiryhmässä.  

 

Analyysiani voi kuvata Tuomen ja Sarajärven (2009) luokittelun mukaisesti 

teoriaohjaavaksi. Teoriaohjaavassa tavassa on teoreettisia kytkentöjä, mutta ne eivät 

pohjaudu suoraan teoriaan tai teoria voi toimia apuna analyysin etenemisessä. Tällöin 

analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta sen merkitys ei ole 

teoriaa testaavaa, vaan pikemminkin uusia ajatusuria aukova. Tutkijan ajatteluprosessissa 

vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 96 - 97.) Omassa 

analyysiprosessissani teoriaohjaavuus näkyi siinä, että luokat ja niitä kuvaavat suhteet sekä 

ulottuvuudet muodostin aineiston ja oman loogisen ajatteluni pohjalta. Teoreettinen tausta 

erityisesti yksinäisyydestä, Internetin keskusteluympäristöistä ja vertaistuesta ohjasivat ja 

auttoivat kuitenkin analyysiprosessini suuntaamisessa.  

 

7. Tulokset 
 

Esittelen seuraavaksi saamiani tuloksia avunsaajana olemisen ja avunantajana toimimisen 

tavoista Yksinäisyys-nettiryhmässä. Tämän jälkeen tarkastelen niiden suhteutumista 

toisiinsa ja pohdinnassa kokoan tutkimuksen antia vielä kokonaisuudessaan yhteen.  

7.1 Avunsaajan olemisen tavat 
 

Avunsaajana olemisen tapoja oli yhteensä 15, jotka ryhmittelin vielä viiden ulottuvuuden 
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mukaan kuvastamaan erilaisia taustoja autettavan roolin rakentumiselle. Nämä ulottuvuudet 

olivat a) kokemuksellisuus b) kontrolliodotus c) vaikeusaste d) suhde tietoon e) 

odotuksellisuus.  Kuviossa 1 näkyvät kaikki 15 autettavana olemiseen liittyvää luokkaa 

esiintyvyyden mukaisine prosenttilukuineen. Luokat on kuvattu värikoodein siten, että 

pinkki väri = kokemuksellisuus-ulottuvuus, vihreä väri= kontrolliodotus-ulottuvuus, 

punainen väri = vaikeusaste-ulottuvuus, sininen väri= suhde tietoon -ulottuvuus ja 

keltainen/oranssi väri = odotuksellisuus-ulottuvuus. Kuviossa 1 konkretisoituu vastaus 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen a-kohtaan siitä, minkälaisia avunsaajana olemisen 

tapoja Yksinäisyys-nettiryhmästä on löydettävissä. Kuvaan luokkia ja niitä ryhmitteleviä 

ulottuvuuksia seuraavaksi tarkemmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Avunsaajana olemisen tavat Yksinäisyys-nettiryhmässä.  
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7.1.1 Kokemuksellisuus autettavana olemisen lähtökohtana 

Kokemuksellisen puolen hallitessa annettua kuvaa itsestä avunsaajana, korostuvat ne 

käsitykset itsestä ihmisenä, jotka on muodostettu yksinäisyyskokemusten pohjalta. Itseä 

peilataan suhteessa muihin ihmisiin ja on muodostettu käsitys minuudesta 

perusolemukseltaan joko samankaltaisena muiden kanssa tai pohjimmiltaan kovin 

erilaisena ja poikkeavana. Mahdollista on tuoda esiin itseä myös avunsaajana, joka toisissa 

tilanteissa kokee suurtakin samankaltaisuutta muiden kanssa ja toisissa tilanteissa 

korostuvat puolestaan poikkeavuuden tunteet. Tämä kuvastaa ristiriitaisen avunsaajan 

roolia. Määrällisesti selkeästi eniten esiintyi aineistossa kokemukseltaan erilaisen 

avunsaajan luokkaa.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Avunsaajana olemisen tavat Kokemuksellisuus-ulottuvuudessa.  

 

a) Erilainen autettava 

Minuuteen erilaisena ja poikkeavana niin ihmisenä kuin autettavanakin liittyi usein jo 

vuosien aikana vahvistunut käsitys siitä, että muiden ihmisten kokemusmaailma on kovin 

etäällä kirjoittajan omasta. Monesti tuotiin esiin, että erilaisuus on ollut havaittavissa aina, 

jo lapsuudesta asti:  

 

”Lapsena vietin paljon aikaa yksin, eikä lähipiirissä ollut ikäisiäni. Siskojeni kanssa oli 

vaikeaa leikkiä mitään kovin toiminnallista, joten leikin usein yksin. Enkä oikeastaan 

kaivannut ketään mukaan leikkeihini. Koulussa kiinnostuksen kohteeni poikkesivat muiden 

poikien vastaavista.” [46P3] 

 

Omaa minuutta tuotiin esiin kiinnostuksenkohteiltaan, ajattelu- tai toimintatavoiltaan, 

Erilainen autettava 
(14 %)

Samankaltainen 
autettava (2%) 

Ristiriitainen 
autettava (5 %)
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arvostuksiltaan, asenteiltaan sekä luonteenpiirteiltään erilaisena. Monesti korostui, että 

erilaisuus näkyy nimenomaan eräänä keskeisenä syynä yksinäisyyteen, sillä toimiminen 

muiden ihmisten kanssa voi tuntua jopa mahdottomalta. Lähtökohtaiset erot ovat liian 

suuria, jotta yhteinen sävel voitaisiin löytää:  

 

”Mikä minusta kuitenkin on kurjaa, on se, ettei ole koskaan ketään kenen kanssa 

keskustella, ja tuntuu että on vaikeaa löytää ihmisiä, joiden kanssa kokisin olevani samalla 

aallonpituudella. Olen aika hiljainen ja "jäykkä" seurassa, mikä tietysti johtuu siitä, että 

olen ollut niin monta vuotta kotona yksinäni.”  [61AD1] 

 

Näkemyksessä korostui myös tunne siitä, että muiden ihmisten on keskinäisen 

samankaltaisuutensa takia helpompaa solmia suhteita ja olla kanssakäymisessä keskenään. 

Muilla on käytettävissään sellaisia resursseja, joihin itsellä ei ole mahdollisuuksia:  

 

”Tietysti ymmärrän, ettei ole kenenkään velvollisuus "ojentaa kättään" sosiaalisesti 

epävarmoille ongelmakimpuille, ystävyys on tietyllä tapaa vastavuoroista. En vain 

ymmärrä miksi "kaikilta muilta" tämä verkostoituminen tuntuu sujuvan kuin itsestään.” 

[49Å1] 

 

Itsen esittämisessä erilaisena ihmisenä ja autettavana korostui toive siitä, että joskus voisi 

löytää ”samalla lailla erilaisen” ihmisen, jonka kanssa voisi jakaa ulkopuolisuuden 

kokemuksen. Sitä kautta olisi mahdollista saavuttaa se yhteenkuuluvuuden tunne, johon 

muille ihmisillä on pääsy jokapäiväisessä elämässään: 

 

”Olen pystynyt raottamaan ovea elämääni yhdelle tytölle, jonka tapasin koulussa. Tuntui 

uskomattoman hyvältä, kun pystyi luottamaan ihmiseen sillä tavalla. -- En tiedä, 

kaipaisinko edes montaa ystävää. Saatan olla ihmistyyppiä, jolle riittäisi vain yksi hyvä 

ystävä.” [3C1] 

 

Monilla erilaisuuden kokemus liittyi erilaisuuteen erityisesti alkoholikulttuurin suhteen: 

alkoholia ei käytetty oikeastaan lainkaan tai vain hyvin vähän. Opiskelijaelämän 

alkoholikeskeisyyttä ja kanssaopiskelijoiden ihannoivaa suhtautumista alkoholiin ei voitu 
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ymmärtää. Erilaisuuden koettiin kumpuavan ennen kaikkea tästä: 

 

”Opiskelijakulttuurin alkoholikeskeisyys ahdistaa minua, en tunne saavani kännäämisestä 

mitään irti. Juon välillä, mutta usein vain sosiaalisesta paineesta.” [39T1] 

 

Myös seksuaalisuus nousi esiin erilaisuuden lähteenä. Kokemattomuus oli keskeinen esiin 

nostettu seikka ja sitä myös häpeiltiin.  Kokemattomuus itsessään saattoi johtua 

yksinäisyyden kehityspolusta, jolloin intiimiä kontaktia toiseen ihmiseen ei omista haluista 

huolimatta oltu kyetty luomaan: 

 

”Minulla ei ole juurikaan kokemusta vastakkaisesta sukupuolesta ja masennukseni on 

saanut aikaan sen, että varsinainen seksi ei tällä hetkellä kiinnosta. Ehkä se johtuu osin 

siitä, että en usko kenenkään voivan haluta minua tai pitää minua kauniina, enhän itsekään 

pidä. Kuitenkin samalla kaipaan toisen ihmisen läheisyyttä ja rakkautta enkä kuitenkaan 

ole aseksuaali. Lisäksi tunnen melko suurta häpeää kokemattomuudestani.” [48I3] 

 

Toisaalta, kokemattomuus saattoi johtua myös omasta seksuaalisesta haluttomuudesta, joka 

koettiin yhtälailla ongelmalliseksi, koskien myös toiveita tulevaisuuden 

seurustelusuhteesta: 

 

”Seksi näyttäisi olevan niin tärkeää, siitä puhutaan paljon, minulle tärkeää on taas jokin 

aivan muu. Kaikkein pelottavinta on ajatus siitä, että jos löytäisin jonkun ihanan naisen, 

niin miten hän suhtautuisi siihen, etten välitä seksistä? [43V1] 

 

Myös poikkeava seksuaalinen suuntautuminen tuotiin esiin eräänä erilaisuuden kokemusta 

vahvistavana tekijänä: 

 

”Aikaisemmille ”kavereilleni” oma suuntautumiseni, joka eroaa valtavirrasta, oli järkytys 

ja menetin osan kavereistani.” [98AR1] 

 

Erilaisuus saattoi kummuta myös kaikkinensa erilaisesta tavasta elää ja 

maailmankatsomuksellisesta näkökulmasta. Omat arvostuksen- ja kiinnostuksenkohteet 
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ovat tällöin kaikin puolin poikkeavia muihin opiskelijoihin nähden: 

 

”Se on henkistä yksinäisyyttä. Sitä tahtoisi syvällisempää seuraa, ihmisiä joiden kanssa on 

jotain yhteistä ja joiden kanssa voisi puhua tunneittain. Debaatit naisten rintojen 

hienouksista ei ihan tyydytä minun henkisiä tarpeitani.” [56O2] 

 

Autettavana olemiseen näyttäisi erilaisuuden kokemuksessa liittyvän jonkinlainen vaatimus 

oman erityisyyden huomioonottamisesta. Ne ohjeet, neuvot ja opastukset, jotka pätevät 

enemmistöllä ihmisistä eivät välttämättä toimi omalla kohdalla. Voi olla, että vahva 

erilaisuuden kokemus on myös osaltaan esteenä sille, että apua ja tukea ei välttämättä 

helposti oteta vastaan. Ulkopuolisuuden ja poikkeavuuden tunteet voivat vaikuttaa siihen, 

että vuorovaikutusta tulkitaan aina siitä kehyksestä. Tällöin mahdollisuutta näkemyksen 

korjaamiseen ei välttämättä koskaan tulekaan tai sitä ei olla valmiita hyväksymään. Omasta 

ajattelusta voi tällöin muodostua ennusteita, jotka toteuttavat itse itseään. 

 

b) Samankaltainen autettava 

Autettavana oleminen pohjimmiltaan samankaltaisena muiden ihmisten kanssa oli 

vähemmistönä Yksinäisyys-nettiryhmän kirjoituksissa. Samankaltaisuutta korostavissa 

kirjoituksissa koettiin, että minuus ei ole ainakaan kaikilta osin valtavirrasta poikkeavaa. 

Monia yhteisiä kiinnostuksenkohteita ja elämäntapoja koettiin olevan olemassa. 

Ulkopuolisen ja poikkeavan minän nähdään tällöin koskettavan vain joitakin oman elämän 

osa-alueita: 

 

 ”Olen sosiaalinen, huumorintajuinen ja mukava tyyppi. Tykkään mm. urheilemisesta ja 

kaikenlaisesta puuhailusta. Ainoat asiat, jotka ovat elämässäni pielessä, ovat juuri 

ihmissuhdeasiat. ” [95AO1] 

 

Kirjoituksissa tuotiin esiin erityisesti vallitsevaan alkoholikulttuurin sopeutumista. Monissa 

muissa yksinäisyyttä koskettavissa kirjoituksissa esiin tullut alkoholin ”vieraannuttava” 

vaikutus muista ihmisistä näyttäytyi toisella tavalla näissä kirjoituksissa. Alkoholia ei 

pidetty sinällään tuomittavana, vaan asiana, joka helpotti myös omaa kommunikointia 
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muiden ihmisten kanssa:  

 

”Sorrun tässä asiassa suomalaisiin perinteisiin, eli juttu luistaa ja rytmitaju toimii 

paremmin, kun on muutama rohkaiseva alla.” [13H2]  

 

”Keskustelua herättänyt alkoholi on toiminut mullakin toisinaan väylänä uusien ihmisten 

luo. Opiskelijaillanvietoista olen tykännyt, enkä näe asiaa sinänsä mitenkään 

ongelmallisena. Tänä syksynä on juhliminen jäänyt kuitenkin vähemmälle ja sen kyllä heti 

huomaa yksinäisyyden lisääntymisenä. ” [19J1] 

 

Kirjoituksissa minän samankaltaisuudesta korostuivat myös näkemykset omasta 

potentiaalista sosiaalisuuteen ja kyvykkyydestä toimia muiden ihmisten tavoin oikeiden 

olosuhteiden vallitessa. Oma minuus koetaan perusluonteeltaan sosiaalisesti 

hyväksyttävänä ja arvostettuna, mutta jokin estää tämän hyvän esiin tulemisen sosiaalisissa 

suhteissa: 

 

”Osaan toki nauttia niistä hetkistä, kun saan jutella ihmisten kanssa, mutta niitä tuntuu 

yksinkertaisesti olevan vain aivan liian vähän, koska perimmäiseltä luonteeltani olen kai 

aika vilkas ja todella seurallinen ja sosiaalinen ihminen. En vaan käytännön syistä uskalla 

mennä mihinkään porukkaan kutsumatta mukaan, kun tulee sit heti sellainen olo, et nyt mä 

vaan tungen tähän, eikä noi oikeesti haluis olla mun kanssa.” [142AAQ1] 

 

Autettavan kokiessa itsensä lähtökohdiltaan muiden kaltaisena, ei suoraan omaa 

persoonallisuutta tai muitakaan ihmisiä tuomita yksinäisyydestä. Oman itsen on 

mahdollista sopeutua vallitsevaan kulttuuriin ja kokea tulevansa hyväksytyksi. Sopivien 

olosuhteiden vallitessa ei ole mitään perustavanlaatuista estettä sille, etteikö 

kanssakäyminen muiden kanssa voisi sujua mallikkaasti ja ihmissuhteita voitaisi 

muodostaa. 

 

Muut tekijät saattavat tällöin olla vaikuttamassa siihen, miksi tällaisia mahdollisuuksia ei 

välttämättä arkielämässä tule tai miksi epäonnistumiset näissä tilanteissa muodostuvat. 

Samankaltaisuutta kokevaa autettavaa voisi auttaa sosiaalisten tilanteiden harjoittelu ja 
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siten mahdollisuus omien hyvien puolien esiintuomiseen myös vuorovaikutustilanteissa. 

Potentiaali toimivaan sosiaaliseen elämään koetaan kuitenkin olevan jo olemassa.     

 

c) Ristiriitainen autettava 

Kokemuksellisessa puolessa ristiriitaisesti minää esittävät kirjoitukset toivat esiin, kuinka 

vaikeaa on, kun erilaiset dikotomiat hallitsevat elämää. Tällöin voi kokea olevansa 

minuudeltaan samanaikaisesti esimerkiksi sosiaalinen ja estynyt, spontaani ja harkitseva, 

iloinen ja masentunut. Minuuden ristiriitaisten puolien kanssa on vaikea elää 

tasapainotellen. Ne myös osaltaan vaikuttavat yksinäisyystilanteen muodostumiseen: 

 

”En ole omasta mielestäni ujo, vaikka minua siksi kutsutaan. Tunnen olevani melko 

karismaattinen, rohkeakin. Olen ollut mukana useissa luottamus -ja johtotehtävissä. 

Hankaluuksia minulla on ainoastaan sosiaalistua ryhmiin, johon tavalla tai toisella 

päädyn.” [126AAG1] 

 

”Olen luonteeltani jossain määrin sisäänpäinkääntynyt, mutta ihmisrakas nuori nainen. 

Siksihän tämä jännite on erityisen hankala, haluta lähestyä mutta pelätä... niin mitä?” 

[148AAU1] 

 

Sosiaalisten tilanteiden lähestymistä pidetään vaikeana, sillä pettymys on suuri, mikäli 

tilanteeseen sopimattomampi dikotomian puoli on esillä. Ristiriitaista autettavaa kuvastaa 

tuskaisuus kaikesta siitä potentiaalista, minkä tietää sisällään olevan, mutta jota ei pääse 

hyödyntämään. Erilaiset tilanteet tuovat esiin eri puolia itsestä: 

 

” Itsekin ujostelen jos paikalla on paljon porukkaa ja vieraita. Jos taas paikalla on 

vähemmän väkeä ja tuttuja, olen jopa puhelias. Olen huomannut myös, että jos toinen 

osapuoli on kovin vähäsanainen, itsekin sulkeudun.”[64N3] 

 

”Toisinaan olo on hyvä ja olo onnellinen. Sellaisina hetkinä nautin elämästä ja 

opiskelusta, enkä anna sen vaivata, että kavereita ei ole liiaksi asti. Iloisena on helppoa tai 

ainakin helpompaa jutella muille jne. Välillä alkaa masentaa sosiaalisten taitojen puute, 
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opiskelupaikka näin kaukana kotiseudusta ja en oikein tiedä miten toimia jatkossa.” 

[89AK1] 

 

Samankaltaisesti tai ristiriitaisesti kokemuksellista puolta esittävät kirjoittajat 

mahdollistavat helpommin muunlaisten vaikutteiden läpitunkeutumisen omaan elämään 

kuin itsensä erilaisiksi kokevat autettavat. Tällöin ulkopuolisen ja poikkeavan rooli ei ole 

niin hallitseva ja rajoittava. Minä ja muut – luokittelu ei välttämättä ole kovin jyrkkä ja 

mahdollisuus yhteenkuuluvuuteen ja sosiaalisten suhteiden luomiseen on olemassa 

oikeiden olosuhteiden vallitessa: 

 

”Mä olen ehkä sellainen persoona, että yhtä aikaa kaipaan ystäviä mutta kuitenkin myös 

runsaasti omaa tilaa, ja toisaalta löydän harvoin sellaisia tyyppejä, joiden kanssa kemiat 

kohtaa. Eli todellisia ystäviä, joiden kanssa on helppo olla, on vähän. Siksi mä olen joskus 

yksinäinen, vaikkakin pääasiallisesti koen olevani introvertti ja tykkään olla itsekseni.” 

[20K1] 

 

Autettavana olemisessa voidaan tällöin olla avoimempia kehittämään omaa persoonaa 

istumaan paremmin vallitsevaan kulttuuriin. Yhtymäkohta muihin ihmisiin on jo olemassa 

ja mahdottomalta tuntuvaa estettä hyväksynnän saamisesta omalle minuudelle ei nähdä 

olevan. Apua tarvitaan vuorovaikutustilanteisiin sopivien taitojen harjoitteluun ja aidon 

minän esiintuomiseen tilanteissa.  

 

7.1.2 Kontrolliodotus autettavana olemisen lähtökohtana 

Monissa kirjoituksissa korostettiin oman toimijuuden merkitystä elämässä ja 

yksinäisyydessä. Itsellä nähtiin olevan kontrolli ja vaikutusmahdollisuudet omaan elämään 

– niin hyvässä kuin pahassa. Toisessa ääripäässä olivat kirjoitukset, joissa keskiössä oli 

muiden toimijuuden korostuminen ja omien vaikutusmahdollisuuksien kokeminen kovin 

pieniksi. Kontrolli ja vaikutusmahdollisuudet omassa elämässä erottivat selkeällä tavalla 

erilaisia tapoja tuottaa avunsaajan roolia. Keskeistä näytti olevan ensinnäkin se, kenestä 

johtuen yksinäisyys elämäntilanteena on muodostunut ja toisaalta se, kenellä on valtaa 

asianlaita muuttaa. 
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Kuvio 3. Avunsaajana olemisen tavat Kontrolliodotus-ulottuvuudessa.  

 

a) Vastuunkantava autettava 

Vastuunkantavan autettavan kirjoituksissa korostui erityisesti näkemys siitä, että 

nimenomaan ratkaisu yksinäisyyteen on löydettävissä oman toimijuuden kautta. 

Vähemmistölle – vaikka niitäkin esiintyi – jäivät ilmaisut siitä, että yksinäisyyteen 

johtaneet tekijät olisivat olleet kirjoittajan hallittavissa.  

 

Autettavana oleminen vastuunkantavana toimijana tarkoittaa sitä, että pelastusta 

yksinäisyyteen ei koeta löytyvän suoraan muiden ihmisten toiminnasta tai esimerkiksi 

kulttuuristen asenteiden muutoksesta. Autettavalla itsellään on ohjat elämästään, myös 

yksinäisyystilanteen ratkaisussa: 

 

”Oma yksinäisyyteni on tehnyt minusta jossain määrin kyynisen ihmisen. Toisaalta tämä on 

hyväkin asia, sillä minusta on tullut vakaumuksellinen individualisti - uskon, ettei ihmisen 

elämän suuntaa pysty muuttamaan kukaan muu kuin hän itse. Tämä on antanut minulle 

uutta motivaatiota pyrkiä vaikuttamaan oman elämäni lopputulokseen. ” [82AD2] 

 

Tieto omasta toimijuudesta ei välttämättä tee asioiden toteuttamisesta helppoa. Vaikka 

näkemys omista vaikutusmahdollisuuksista on tiedossa, ei sitä monista tekijöistä riippuen 

välttämättä kyetä toteuttamaan arkielämässä: 

 

”Yritän aktiivisesti kehittyä kohtaamaan ihmisiä paremmin, luomaan helpommin yhteyksiä, 

mutta vaikeaa se on. Todella vaikeaa. Ikään kuin yhdestä esteestä selvittyäni eteen 

ilmestyisi kaksi uutta.” [129AAI1] 

 

Se on kuitenkin luonne – tai asennekysymys, miten tilanteet kohtaa. Niitä voi myös omalla 

Kontrolli-
odotus 

Vastuunkantava 
autettava (14 %)

Muita syyllistävä 
autettava (10 %)
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pyrkimyksellään tietoisesti pyrkiä muuttamaan: 

 

” Olen itse viime aikoina saanut käännettyä ajatuksiani ainakin vähän positiivisempaan 

suuntaan. En tiedä, kestääkö tämä, mutta mulla se itsesäälissä kieriskely kestikin todella 

kauan. Pakostikin yksinäisyys-tunteet tulevat takaisin, luultavasti nopeammin kuin osaan 

arvatakaan, mutta yritän välttää sitä itsesäälissä kierimistä, jos vaan pystyn.” [29C8] 

 

”Samalla se on paljastanut sen, että ystävien puute ei johdu siitä että muut eivät pitäisi 

minusta -- se johtuu omasta asenteesta ja myös valinnoista.” [58AB1] 

 

Autettavana olemista leimaa kokemus itsestä aktiivisena toimijana, joka itse määrää 

kohtalonsa. Keskeistä on tunnistaa omat ajattelurakenteet, jotka ruokkivat ja ylläpitävät 

negatiivista käsitystä itsestä suhteessa muihin: 

 

”Ehkä tää toisaalta on hiukan sitä, että en vaan osaa olla tyytyväinen, vaikka kaikki olisi 

miten hyvin. Mutta se taitaa olla yleisinhimillistä. Yritän kuitenkin päästä eroon siitä 

ajattelusta, ja onneksi huomaan että oon siinä hiukan edistynytkin.” [55K2]  

 

Tärkeää on myös ottaa tilanteet sellaisina kuin ne tulevat eikä päättää jo etukäteen, että 

tulee epäonnistumaan niissä. Oman epämukavan olon ja epävarmuuden koetaan näkyvän 

tilanteesta läpi, ja myös tämä tuottaa lisähuolta tilanteeseen. Tällöin aito kanssakäyminen 

tilanteessa jää vääjäämättä ohueksi:  

 

”Minullekin niin tavallinen asia kuin jutteleminen tuottaa suuria ongelmia. En koskaan 

keksi mitään sanottavaa ja kiusalliset hiljaisuudet luovat entistä suurempaa kuilua minun 

ja muiden välillä. Ainoat ihmiset, joiden seurassa pystyn olemaan oma itseni ja 

rentoutumaan, ovat vanhempani ja sisarukseni. Välillä tuntuu, että olen heidän seurassaan 

eri ihminen ja haluaisin pystyä olemaan samanlainen myös muiden ihmisten 

seurassa.”[48I3] 

 

Vastuunkantavana toimija voi päättää myös aktiivisesti hakeutua tilanteisiin, jotka ovat 

tuntuneet vaikeilta. Valinnanmahdollisuus ja oma päätäntävalta sosiaalisen 
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vuorovaikutuksen tilanteesta voivat auttaa: 

 

”Olen käynyt hengailuillassa. Itselläni vaikeinta oli se päätöksen tekeminen. Kun sain 

tehtyä sen päätöksen, että menen sinne, kynnys paikalle menemiseen oli yllättävän matala.” 

[29C8] 

 

Autettava voi kokea myös luontevaksi olla vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa 

jonkin aktiivisen toiminnan ohessa. Tämä voi mahdollistaa sen, että yhteisen sävelen 

löytäminen ei tunnu niin vaikealta ja yksinäisyyskin voisi helpottua nimenomaan yhteisessä 

toiminnallisuudessa: 

 

”Hän on ainoa kunnon kaveri, joka minulla on ikinä ollut. En kuitenkaan ole osannut pitää 

häntäkään ystävänä ikinä. Meidän tekemiset keskittyi enemmän erinäisiin peleihin.” [3C1] 

 

”Ongelmani ei ole se, että minulla ei olisi mitään tekemistä kun olen yksin, keksin kyllä 

aina kaikenlaista vapaa-ajanvietettä. Olisi vain kiva käydä jossain esim. kahvilla, 

teatterissa, taidenäyttelyssä tai istumassa iltaa jonkun muun kanssa eikä yksin.” [50Ä1] 

 

Vastuunkantavan autettavan roolissa on mahdollista myös ammentaa voimaa jo voitetuista 

esteistä, kun omia ajattelurakenteita tai toimintaa on onnistuneesti aiemmin kyetty 

muuttamaan. On huomattu ero menneen ja nykyisyyden välillä: 

 

”Nykyään menee vähän paremmin. Vuosi sitten aloin urheilla, mikä samalla laihtumisen 

ohella helpottikin arjen kestämistä. Lisäksi sain taas opinnot sujumaan. Samoin töissä 

oman osaamisen kasvaessa itsevarmuus on parantunut, ja se on helpottanut työtehtäviin 

liittyvien sosiaalisten tilanteiden pelkoa.” [107AV1] 

 

Tähän asti vastuunkantavan autettavan sisäistä kontrolliodotusta on korostettu toimijuuden 

vaikutuksessa yksinäisyystilanteen ratkeamisessa. Näkemyksiä tuotettiin kuitenkin myös 

siitä, miten oma toimijuus voidaan nähdä myös keskeisimpänä syynä yksinäisyyteen. 

Tällöin koetaan, että koko yksinäisyys-dilemma pohjautuu nimenomaan epäkelpoon tai 

toimimattomaan minuuteen. Jollain tavalla yksinäisyys on itse aiheutettua ja ansaittua: 



44 

 

 

 ”Olen miettinyt sitä, miten suuri osa yksinäisyydestäni on itse asiassa täysin "oma vikani", 

sellaista, jonka olisin voinut välttää vain osaamalla toimia toisin.” [61AD1] 

 

”Aiemmin, kun en ujouttani uskaltanut jutella kenellekään, saatoin yksinäisinä hetkinä 

ajatella, että se ettei minulla ole ystäviä johtuu vain siitä, etteivät muut tunne minua. Nyt 

kun olen alkanut päästää ihmisiä lähelleni, minulla ei ole enää tätä suojaavaa ajatusta, 

jolla lohduttautua. Nyt voin vain päätellä, että minussa on jotain vikaa, kun muut eivät 

viihdy kanssani.” [77AG1] 

 

Tämänkaltainen ajattelu asettaa haasteellisia lähtökohtia autettavana olemiseen, sillä 

yksinäisen voi olla vaikea hyväksyä apua muilta, mikäli kokee olevansa itse täysin 

vastuussa tilanteesta. Auttamisprosessissa voikin olla syytä korostaa omaa toimijuutta myös 

siinä positiivisessa mielessä, että ratkaisunavaimet ovat löydettävissä itsestä.  

 

Toisaalta, niillä vastuunkantavilla autettavilla, joilla sisäinen kontrolliodotus näkyi 

nimenomaan yksinäisyyden ratkeamisessa omalla toiminnalla, voi olla vaikeuksia ylläpitää 

sitä pitkäjänteisesti. On raskasta muovata jatkuvasti omaa itseään tai itsestä luotavaa 

vaikutelmaa muissa ihmisissä. Avunsaajana olemisen kannalta on mahdollista, että tukea 

kaivataankin erityisesti juuri oman toimijuuden vahvistamiseen ja motivointiin silloin, kun 

se itsestä tuntuu raskaalta.   

 

b) Muita syyllistävä autettava 

Hyvin toisenlainen tilanne esiintyy kirjoituksissa, joissa elämän ratkaisunavaimet on 

ulkoistettu oman toimijuuden ulkopuolella. Vastuu tilanteesta ja sen ratkeamisesta on 

nimenomaan muilla ihmisillä tai kulttuurisilla asioilla. Tämänkaltaiseen ajatteluun liittyy 

monesti kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelusta muiden taholta.  

 

Muita syyllistävän autettavan kokemuksista huokuu katkeruus menneisyydestä, jossa itseä 

on kohdeltu väärin tai on koettu tulleensa väärinymmärretyksi muiden taholta. 

Asennoitumisessa näkyy pettymys omista kokemuksista: 
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”Tuntuu usein, ettei kaltaisillani ihmisillä ole paikkaa tässä yltiösosiaalisuutta, 

verkostoitumista ja jatkuvaa suuna päänä olemista ihannoivassa maailmassa. Katkeran 

ihmisen puhetta? Ehkä, mutta itseäni raivostuttaa se, että puheliaisuus ja sosiaalisuus on 

normi, josta poikkeamista pidetään jotenkin outona ja pahana asiana. Ikään kuin 

hiljaisemmat ja ujommat olisivat jotenkin huonompia ihmisiä. Minusta ainakin usein tuntuu 

siltä, että en ole mitään, koska en ole aina äänessä oleva sanavalmis ja nokkela 

läpänheittäjä.” [118U2] 

 

”Onko ihan oikeasti, niin ettei sinulla ole mitään arvoa muiden ihmisten silmissä, jollet ole 

täydellinen, bilehile ja etkä tykkää alkoholista?” [95AO1] 

 

Väärinkohtelu muiden ihmisten, kulttuurin tai jopa koko maailman taholta hallitsee muita 

syyllistävän autettavan kirjoituksia. Arvostusta kaivattaisiin siinä missä muutkin. Tilanne 

koetaan epäoikeudenmukaisena: 

 

”Pahalta tuntuu se, että kukaan ei tiedä kuka minä olen, mitä teen tai ajattelen. Eikä 

ketään ole koskaan oikein kiinnostanut ottaa selvääkään” [43V1] 

 

”Kuitenkaan minuun ei juuri koskaan oteta yhteyttä, vaan aina se olen minä joka toimin 

aloitteentekijänä. En sitten tiedä mikä syynä on, ilmeisesti kaikki muut ihmiset ovat 

parempaa seuraa kuin minä.” [79AC2] 

 

Muita syyllistävän autettavan ajattelusta voi seurata toisaalta lannistumista vallitseviin 

olosuhteisiin tai toisaalta vihamielisyyttä muita kohtaan. Omat vaikutusmahdollisuudet 

koetaan vähäisiksi tai oma toimijuus voimattomaksi tekemään mitään olosuhteille: 

 

”Yksinäisyyteen alkaa tottua vähitellen ja siihen turtuu. Se alkaa myös tuntua 

turvalliselta.” [30P1] 

 

”Ja mitä tuo kaikki ylläoleva kertoo minusta? Tiedän kyllä olevani täysin 

uponnut/uppoutunut omaan yksinäisyyteeni. Pitäisikö suhtautua ymmärtäväisemmin toisten 

ongelmiin? Miten se muka olisi mahdollista?” [51Ö1] 
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Muita syyllistävä autettava saattaa kohdistaa syytöksensä vallitsevaan kulttuuriin 

yleensäkin. Koetaan, että oman persoonan piirteitä väheksytään tai alistetaan 

järjestelmällisesti. Kulttuuriset arvostukset siitä, mikä on toivottavaa ja haluttavaa, koetaan 

ongelmallisiksi: 

 

”Onko oikeasti Suomi näin kylmä paikka, että ainoa tapa, jolla tutustua ihmisiin on 

alkoholi ja machoilu? Tähän en haluaisi uskoa, mutta tulee välillä vaan mieleen.” 

[95AO1] 

 

”Minun kannattaisi yrittää laajentaa sosiaalista piiriäni näiden tuttujen ulkopuolelle, 

mutta se on yliopistolla ja varsinkin suomalaisessa mykkäkulttuurissa vaikeaa.” [56O2] 

 

Kulttuurinen näkökulma voidaan myös laajentaa koskemaan koko maailmaa. Tällöin 

kulttuuri ei ole riittävä selitys vallitseville arvopohjille, vaan ylipäänsä koko maailman 

nähdään vaikuttavan omien lähtökohtien koettuun huonommuuteen:  

 

”Nykyaikana on niin vaikea näyttää heikkoutta ja se raivostuttaa mua. Ei ihmistä oo 

tällaiseen menoon luotu.” [114AT2] 

 

”Jotenkin sitä vaan iskee uskonpuute ja välillä iskee ajatus, että tässä kovien arvojen 

maailmassa jokainen on oman onnensa nojassa ja suvaitsevaisuutta tarvittaisiin paljon 

lisää.” [95AO1] 

 

Toimijuuden ulkoistaminen voi olla mahdollista myös ajallisesti: menneisyys hallitsee 

nykyisyyden tai tulevan sijaan. Tällöin koetaan, että tilanne on saanut jatkua jo liian pitkään 

ja positiivia odotuksia tulevasta ei enää ylläpidetä: 

 

”Koska asiat ovat käytännössä aina olleet näin, on vaikea uskoa, että mikään tulisi 

muuttumaan.” [5C2] 

 

 ”Kunpa joku ottaisi syliin, halaisi ja lohduttaisi ja sanoisi, että olen fiksu ja kaunis ja 

hauska ja hyvä juuri sellaisena kuin olen. Sellaista vain ei ole koskaan tapahtunut ja 
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mahtaako koskaan tapahtuakaan :( Mitä järkeä tässä kaikessa on, jos on aina vain yksin?” 

[104AG3] 

 

Muita syyllistävä avunsaaja näkee, kuinka kehityspolku yksinäisyyteen tai toisaalta 

ratkaisujen löytäminen koetaan tulevan oman itsen ulkopuolelta. Avunsaajana olemisessa 

korostuu tarve hyvityksen saamiseen väärinkohtelusta. Lannistuneisuus, pettymys ja 

turhautuminen ovat keskeisiä tunteita, joihin kaivataan tukea yksinäisyyden lisäksi. Voi 

olla, että menneet kokemukset saavat avunsaajan odottamaan liikoja ja vaatimaan 

mahdottomiakin asioita auttajalta. Välttämättä ei myöskään itse olla kovin valmiita 

toimimaan aktiivisesti auttamisprosessissa. 

 

7.1.3 Avunsaajana olemisen tavat vaikeusasteen eri ääripäissä 

Avunsaajana olemista kuvattiin Yksinäisyys-ryhmän kirjoituksissa monista eri 

lähtökohdista käsin. Toiset rakensivat kuvaa itsestään pitkäaikaissairaan potilaan tavoin: 

yksinäisyys on krooninen sairaus, jota seuraavat monet lisäsairaudet ohessa eikä 

parannuskeinoa näyttäisi olevan saatavilla. Toisissa kirjoituksissa avunsaajana oleminen 

näyttäytyi toisenlaisessa valossa. Kyseessä onkin tilapäinen avuntarve, lähinnä nykyisistä 

olosuhteista johtuva. Elämänvaihe, jonka hoitaminen olisi mahdollista suhteellisen 

vaivattomasti. Nämä kaksi ääripäätä avunsaajana olemisessa kuvastavat erilaisia 

vaikeusasteita yksinäisyydessä ja avuntarpeessa. Kuvaan seuraavaksi tarkemmin 

parantumattoman autettavan ja tilapäistä apua tarvitsevan autettavan luokkia.  

 

 

 

 

Kuvio 4. Avunsaajana olemisen tavat Vaikeusaste-ulottuvuudessa. 

 

a) Parantumaton autettava 

Parantumattoman autettavan rooli oli selkeästi yleisempi Yksinäisyys-nettiryhmässä. 

Yksinäisyyden kehittyminen nähtiin pitkäkestoisena, erilaisten muidenkin ongelmien 

Vaikeusaste 
Parantumaton 

autettava 
(14%)

Tilapäistä apua 
tarvitseva 

autettava (5 %)
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sävyttämänä kehityskulkuna. Olotila koettiin melko pysyvänä, josta on vaikea, ellei jopa 

mahdotontakin, päästä eroon. Monilla parantumattomasti autettavilla oli kokemusta 

erilaisista keinoista ja kokeiluista tuoda muutosta omaan tilanteeseen. Paluu 

”normaalitilaan” on ollut kuitenkin aina edessä. Kirjoituksia hallitsee lannistunut ja toteava 

sävy, jossa muutosta ei juuri uskalleta edes toivoa: 

 

”Tällä hetkellä terapia ei tunnu mielekkäältä, koska en vuoden jälkeen huomaa mitään 

eroa enkä tunne oloani mukavaksi siellä. En kuitenkaan uskalla lopettaa sitä, koska en 

tiedä keinoa miten tästä masennuksesta nousisi. En osaa luottaa ihmisiin enkä päästää 

heitä lähelle.” [18I1] 

 

Autettavana olemista kuvataan kärsimysten tienä, jossa yksinäisyys on ollut vain yksi 

ongelmista. Nykyinen tilanne on seurausta elämästä, jota ovat varjostaneet esimerkiksi 

koulukiusaaminen, paniikkihäiriöt, masennus, sosiaaliset pelot tai perheessä esiintyneet 

ongelmat alkoholismista aina toisen vanhemman itsemurhaan: 

 

”Olen ollut vahvasti yksinäinen ja lievästi masentunut varmaankin lähemmäs kymmenen 

vuoden ajan. Pääsyy masennukseeni kaiketi on perheessäni olleet ongelmat: 

empatiakyvytön ja henkistä väkivaltaa käyttänyt, myöhemmin itsemurhan tehnyt isäni, 

vanhempieni onneton parisuhde, mielenterveysongelmat, työttömyys ja rahavaikeudet. Olen 

myös ollut lievästi koulukiusattu.” [39T1] 

 

”Tämä pätemisen tarve, huono itsetunto, ujous ja jonkinasteiset sosiaaliset pelot kai 

yhdessä aiheuttivat sen, että sairastuin lukion alussa paniikkihäiriöön, vaikken tässä 

vaiheessa vielä uskaltanut oireistani kenellekään puhua.” [77AG1] 

 

Yksinäisyyttä ei pystytä erottamaan erilliseksi tekijäksi, se on seurannut mukana jo pitkään 

muiden vaikeuksien rinnalla. Se onko yksinäisyys ollut mahdollisesti joidenkin muiden 

tekijöiden taustalla vai onko se ollut seurausta muista asioista ei tunnu olevan keskiössä: 

 

” -- olen kärsinyt ahdistuksesta ja paniikkikohtauksista. Uskon, että yksinäisyys on sekä syy 

että seuraus tähän. Yksin ollessa on paha olla ja kun on paha olla ei ole niitä voimavaroja 
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ylläpitää tai solmia sosiaalisia kontakteja.” [41N2] 

 

Parantumaton autettava esittää tilanteensa kroonisesta sairaudesta kärsivänä potilaana, 

jonka oireita kenties voidaan lievittää, mutta itse sairautta ei voida poistaa. Mitään 

”ihmekeinoa” tai nopeaa ratkaisua tilanteeseen ei ole olemassa. Vaikka omaa 

elämänhistoriaa ei kuvattaisikaan moniongelmaisuuden sävyttämänä, monissa kirjoituksissa 

korostetaan pitkäaikaista yksinäisyyden kokemusta, usein aina lapsuudesta asti. 

Yksinäisyys on saattanut olla läsnä niin pitkään kuin kykenee muistamaan: 

 

 ”Tämä yksinäisyys-ongelma on vaivannut minua oikeastaan koko ikäni ja nyt se alkaa 

toden teolla ahdistaa.” [1A1] 

 

Tunne arvottomuudesta ja huonommuudesta on tehnyt vaikeammaksi kontaktin ottamisen 

muihin ja kierre on vain jatkunut eikä siitä enää nähdä poispääsyä. Koetaan, että itsellä ei 

ole enää voimia tai mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen: 

 

”Toivo loppuu välillä kokonaan, ja monesti iltaisin tulee itkettyä suruun. Koska asiat ovat 

käytännössä aina olleet näin, on vaikea uskoa, että mikään tulisi muuttumaan.” [5C2] 

  

Katkeruus elämää kohtaan on monien autettavien kohdalta luettavissa, miksi minä? 

Pettymyksen kokeminen kerta toisensa jälkeen, on lannistanut parantumattoman autettavan: 

 

”Nyt olen siinä tilanteessa, että en jaksa enää uskaltaa tuttustua ihmisiin ja luoda 

kaverisuhteita. Tuntuu, että minussa on jotain vikaa ja että en halua taas kokea torjuntaa ja 

hylätyksi tulemista.” [106AX1] 

 

”En jaksa kilpailla ihmisten kanssa huomiosta, joten luovutan tilan muille.” [12C4] 

 

Ääripäissään parantumaton autettava voi kokea olevansa tilanteessa, jossa toivo on jo 

menetetty. Itseä ei voida enää auttaa. Kirjoituksissa heijastuu äärimmäinen pettymys; 

yksinäiseksi on tuomittu olemaan ja kärsimään. Elämäntilanne on hyväksytty ja sen 

lopullisuuteen on lannistuttu. Autettavana olemisen kannalta tämä tarkoittaa erittäin 
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haasteellista lähtökohtaa. Tunne siitä, että kaikki on turhaa eikä kukaan toinen pysty 

koskaan ymmärtämään omaa tilannetta voi tehdä jopa mahdottomaksi minkäänlaisen avun 

hyväksymisen. Autettava on kohtalonsa ilman suurempia tunnekuohuja hyväksyvä: 

 

”Minua ei ole halattu muutamaan vuoteen. Huomasin siinä, että yksinäisyys tuntui 

oikealta. Minulla oli yllättävän hyvä olo. Minun kuuluikin olla yksin, kun muut olivat 

yhdessä. Niin sen kuuluu olla. Olisi ollut väärin, jos joku olisi tullut tapaamaan minua. Oli 

oikein olla täysin yksin ja katsella toisten yhdessäoloa. Pitäisikö tuon tuntua kamalalta?” 

[51Ö1] 

 

”Itse en pysty iloitsemaan mistään ja inhoan itseäni ja elämääni niin paljon, että se tuntuu 

melkein fyysisenä kipuna. Tuntuu, etten edes tunne itseäni enkä tiedä missä sairauteni 

loppuu ja minä alan.” [18I1] 

 

Parantumattoman autettavan roolissa yksinäisyys saatetaan kokea niin hallitsevana 

piirteenä, ettei enää olla varmoja onko olemassa minuutta enää ilman yksinäisyyttä. 

Epävarmuus itsestä muuna kuin yksinäisenä voi toisaalta tehdä myös mahdottomaksi avun 

vastaanottamisen. Yksinäisyydestä on saattanut muodostua turvallinen tapa nähdä itsensä ja 

mikä tahansa muu tulkintakehys voi tuntua vieraalta ja pelottavalta. Todellinen apu voisikin 

kenties tarjota uudenlaisia tulkintakehyksiä tapahtumille ja rakennuspalikoita toisenlaisen 

minäkäsityksen muodostamiselle. 

 

b) Tilapäistä apua tarvitseva autettava 

Autettavat, jotka kuvasivat tilannettaan vain tilapäisenä elämäntilanteena, olivat selkeästi 

vähemmistönä Yksinäisyys-nettiryhmässä. Kirjoittajat kokivat, että yksinäisyys on 

seurausta tämänhetkisen elämäntilanteen eri osatekijöiden summasta. Yksinäisyys ei istu 

aiempien kokemusten pohjalta muodostettuun käsitykseen itsestä, ja autettavana 

olemiseenkin liittyy hieman vähättelevä sävy; asia ratkeaisi suhteellisen vaivattomasti, kun 

vain olosuhteet osuisivat kohdalleen. Itsen esittämisessä korostuu selviytymistyyppinen 

asenne, jossa yksinäisyystilanteen ei katsota horjuttavan koko minuutta tai aiempia hyviä 

kokemuksia ihmissuhteista. Nyt kyseessä on vain haasteellinen tilanne, joka on saatava 
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normalisoitua takaisin entiseksi. 

 

Usein kirjoituksissa tuotiin selittävänä tekijänä nykyiselle avuntarpeelle muuttoa entiseltä 

paikkakunnalta nykyiselle opiskelijapaikkakunnalle. Usein opiskelualaa pidettiin 

kiinnostavana ja odotukset olivat olleet suuret, kun opiskelu on aloitettu. Pian on kuitenkin 

havaittu, että verkostoituminen ei olekaan ollut niin vaivatonta, kuin etukäteen oli 

odottanut: 

 

”--kokemukseni yksinäisyydestä alkoi kun muutin uudelle opiskelupaikkakunnalle. Uusia 

läheisiä ystäviä ei ollutkaan niin helppo löytää kuin kuvittelin.” [62AE1] 

 

”Odotin saavani uusia tuttuja laitokselta ja tutustuinkin muutamiin ihmisiin. Olemme 

kuitenkin ”vain” opiskelukavereita ja tapaamme toisiamme harvoin vapaa-ajalla.” [27N1] 

 

Autettavana olemisen kannalta on tärkeää, että syytä tapahtuneille ei suoraan ulkoisteta 

muihin tekijöihin, vaan oma osallisuus tapahtumienkulussa tunnustetaan. Yksinäisyys 

saattoi johtua siitä, että muut ihmiset tuntuivatkin ystävystyvän itseä helpommin tai 

toisaalta omaavan paikkakunnalta jo ”valmiin” kaveriverkoston, johon muita ei enää 

kaivattu: 

 

”Opiskelun alussa tietyllä tavalla nautin olla ihmisten keskellä, nyt luennot masentavat kun 

joka suunnassa on hyvinkin erilaisia ihmisiä jotka tulevat toimeen keskenään - ja minä” 

[102Å1] 

 

”Heidän kanssaan voi istua luennolla, mutta jutellaan harvoin mistään muusta kuin 

koulusta ja oman alan opiskelijat on jo aika pitkälti muodostaneet omat kuppikuntansa.” 

[47Z1] 

 

Toisaalta myös siitä, että itse ei ole osattu suhtautua tilanteisiin oikein tai ei olla oltu 

mukana kaikissa niissä tärkeissä alkutapaamisissa, joissa verkostoja on alettu muodostaa:  

 

”En ole fuksi niin tuntuu jotenkin vaikealta mennä pällistelemään fukseille suunnattuja 
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esittelyjä. Tuntuu, että ekana vuonna pitäisi tutustua kaikkeen toimintaan tai muuten jää 

kokonaan ulkopuolelle.” [8G1] 

 

”Yliopistolla olen tietenkin tutustunut muihin opiskelijatovereihin, mutta silti tuntuu, että 

olen yksin, vaikka olenkin muiden seurassa. Minun on vain jotenkin nykyään niin hankala 

tustustua uusiin ihmisiin, enkä oikeastaan osaa sanoa miksi.” [2B1] 

 

Autettavana olemiseen tuo tämä mukaan tasapainoisen ulottuvuuden, jossa sekä omilla 

teoilla että ympäristön suhtautumisella nähdään olevan vaikutuksia yksinäisyyteen. Koska 

tilanne nähdään ohimenevänä, suurempia muutoksia omassa minuudessa tai ulkoisessa 

ympäristössä ei välttämättä odoteta tai edes haluta tapahtuvan. Riittää, että löytyisi sopiva 

keino päästä tuomaan esiin omaa sosiaalista hyväksyttyä puoltaan tai, että ulkoiset 

olosuhteet muuttuisivat. Esimerkiksi opiskelualan vaihdon tai paikkakunnalta muuton 

voidaan uskoa olevan riittäviä tekijöitä tuomaan mukanaan muutoksen, jolloin tilanne 

ratkeaisi aivan kuin itsestään.  

 

6.1.4 Suhde tietoon autettavana olemisen lähtökohtana 

Vaikeusasteen, kontrolliodotuksen ja kokemuksellisuuden kaltaisiin ryhmittelyihin on 

sisältynyt kovin erilaisia, keskenään jopa vastakkaisia, luokkia. Samalla lailla suhde tietoon 

käsittää erilaisia autettavana olemisen rooleja. Poikkeavan tästä ryhmittelystä tekee 

kuitenkin se, että selkeää vastakkainasettelua ei kirjoituksissa ollut nähtävissä. 

 

Toisissa kirjoituksissa näkyi suuri kiinnostus ryhmästä saatavilla olevaan tietoon. 

Tiedonjanoiset autettavat kaipaavat jokaisen tiedonmurusen, jonka voivat hyödyntää 

omassa elämässään. Analyyttisilla autettavilla suhde tietoon perustuu puolestaan ennen 

kaikkea omaan sisäiseen tiedon järjestelyyn. Siihen, millä lailla asioista kootaan 

ymmärrettäviä kokonaisuuksia ja luodaan tietorakennelmia, jotka auttavat oman 

elämänkulun hahmottamisessa. 
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Kuvio 5. Avunsaajana olemisen luokat Suhde tietoon – ulottuvuudessa. 

 

a) Tiedonjanoinen autettava 

Minän esittäminen vailla hyödyllisiä kokemuksia sekä tietoja ja taitoja on lähtökohtana 

tiedonjanoisella autettavalla. Keskiössä on tarve oppia ja kuulla konkreettisia neuvoja siitä, 

mitä eri tilanteissa voi tai kuuluisi tehdä. Tiedonjanoisen autettavan oma kokemus esitetään 

erittäin vähäisenä tai jopa olemattomana. Muilta ihmisiltä kaivataan ennen kaikkea 

opastusta omien kokemustensa perustella oikeanlaisista toimintatavoista tilanteissa: 

 

”Onko sulla,H, paljon kokemuksia kännireissuista? Sanoit, ettei kännisten ihmisten 

seurassa viihtyminen ole ongelma. Itse en oiken tiedä, voinko rehellisesti sanoa 

mielipidettä asiasta. Mulla on niin vähän kokemuksia erilaisista kännireissuista.”  [12C4] 

 

”--olen miettinyt sitä, onko kukaan lähtenyt esim. johonkin kerhotoimintaan mukaan vaikka 

onkin hengaillut yliopistolla kauan (n.5 vuotta) muttei ole löytänyt sitää omaa juttua.” 

[8G1] 

 

Roolissa korostuu eräänlaisen noviisioppijan asema; vielä ei avunsaajalle ole muodostunut 

riittävän suurta tietotaitoa osatakseen toimia tilanteissa onnistuneesti itsenäisellä tavalla. 

Kaivataan konkreettisia neuvoja eri tilanteista selviytymiseen tai ihmisten kanssa 

puhumiseen. Kyselyt ja ihmettelyt esimerkiksi siitä, mitä kaverukset normaalisti keskenään 

tekevät, osoittavat miten arkisissa asioissa tarvitaan tukea toisilta ihmisiltä: 

 

”Ongelmana on vaan kysymys, että mitä tehtäisiin. Mitä ihmiset tekevät porukalla ulos 

lähtiessään? Osaan käydä ruokakaupassa, yliopistolla ja parissa ostoskeskuksessa 

keskustassa. Toivoisin, että minulle näytettäisiin eri paikkoja, niin tietäisi minne kannattaisi 

pyytää ihmisiä.” [36P2] 

Suhde tietoon 
Tiedonjanoinen 
autettava (6 %)

Analyyttinen 
autettava (3%)



54 

 

 

”En osaa keskustella, millä en tarkoita kykenemättömyyttä mihinkään tieteellisiin 

väittelyihin vaan aivan normaaliin kanssakäymiseen: en tiedä miten ihmisten kanssa ollaan 

tai miten ihmisiin tutustutaan. En osaa puhua vaan käyttäydyn luonnottomasti. Ihmiset 

huomaavat sen ja loittonevat.” [125AAF1] 

 

Toisaalta, mieltä askarruttavat kysymykset voivat liittyä syvällisempiinkin ihmettelyihin 

koko yksinäisyystilanteesta:  

 

”Mutta minua kiinnostaisi se, mistä tämä kaikki johtuu? Onko jotkut vain luotu jakamaan 

ihmisten mielipiteitä ja olemaan epäsuosittuja?” [139AAO1] 

 

”En tiedä, kuuluuko tällaiset päivät oikeesti ihan normaaliin elämään ja mun pitäis vaan 

osata nauttia niistä yksin, vai onko oikeutettua kaivata arkipäiviin muitakin ihmisiä? Onko 

oikeutettua kaivata niitä hetkiä, mitä suurimmalla osalla ihmisistä on päivittäin, jolloin 

jutellaan, nauretaan yhdessä, jaetaan ihan tavallisia asioita... Vai pitäiskö mun vaan 

yrittää nauttia tästä elämästä ja näistä päivistä..yksin?” [143AT7] 

 

Autettavana olemista leimaa oma kokemattomuus sosiaalisista tilanteista ja tueksi 

kaivattaisiin osaavampaa auttajaa erilaisten taitojen kartuttamiseen. Tiedonjanoinen 

autettava kokee oman kehittämistarpeensa melko suureksi, tällöin tietoa ja tukea otetaan 

erittäin mielellään vastaan. Sen sijaan, että autettavana oleminen koettaisiin jollakin lailla 

itseä uhkaavana tai nöyryyttävänä kokemuksena, pidetään sitä lähinnä uutena 

mahdollisuutena ja keinona kohentaa omaa tilannetta. 

 

b) Analyyttinen autettava 

Analyyttinen autettava pyrkii ymmärtämään omaa tilannettaan pohtimalla elämäänsä 

erilaisten ”maallikkoteorioiden” kautta tai ulkopuolisen perspektiivistä. Tietoa pyritään 

kartuttamaan jäsentämällä oman elämän tapahtumia mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Syy-

seuraus – suhteita pyritään hahmottamaan ja yksinäisyyteen pyritään tarttumaan 

analyyttisella otteella. Tuodaan esiin erilaisia spekulaatioita menneestä, nykyisyydestä tai 

tulevasta: 
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”Mutta tietysti olisin vielä paljon onnettomampi, jos asuisin tyystin yksin. Luulen, että tämä 

johtuu osittain siitä, etten ikinä ole tottunut olemaan yksin, kun äitini on vuosikaudet ollut 

työtön, ja lapsuudenkodissani siis aina oli joku kotona.” [55K2] 

 

”Yliopistossa ystävystyminen/kaverustuminen ei ole ottanut tapahtuakseen ehkä koska en 

koe törmänneeni kaltaisiini ihmisiin, ehkä koska en käytä alkoholia tai harrasta 

bilettämistä tai ehkä koska yliopistolla tuttuja näkee kuitankin verrattaen harvoin.” 

[93AM1] 

 

Minää esitetään eräänlaisena asiantuntijana oman elämän suhteen. Oman elämän 

seuraaminen ulkopuolisen perspektiivistä voi etäännyttää toivotulla tavalla omasta arjesta. 

Tällöin kipeät tunteet ja kokemukset yksinäisyydestä jäävät taustalle ja ne voidaan ainakin 

hetkeksi unohtaa. Omaa elämää voidaan suhteuttaa laajemmaltikin erilaisiin teorioihin 

ihmisyydestä ja oikeasta tavasta elää. Tätä kautta voidaan pyrkiä perustelemaan ja 

järkeistämään itselleenkin yksinäisyystilanteen kehittyminen ja toisaalta myös pukemaan 

sanoiksi oman elämän verrannollisuus muihin:  

 

”Mieleen on tullut kanssa sellainen asia, että olen väliinputoaja. Nämä jotka tykkäävät 

alkoholista, machoilusta ja bilettämisestä muodostavat oman porukkansa. Sitten ovat 

uskonnolliset porukat. En ole erityisen uskonnollinen, joten en kuulu siihenkään 

porukkaan.” [95AO1] 

 

”Itse olen tullut siihen tulokseen, että oma sosiaalinen estyneisyyteni on ikään kuin 

aktivoitunut nuoruuden stressitilanteiden vuoksi (eli toisenlaisissa olosuhteissa ko. 

temperamenttipiirre ei ehkä olisi muodostunut niin rampauttavaksi kuin se on nyt). Olen 

suojannut itseäni vetäytymällä sosiaalisista kontakteista, mikä toimikin niin pitkään kun 

olin lapsi/nuori, mutta aikuisena tällaisesta asemasta on vaikea toimia, mikä näkyy -- 

vaikeudessa hakea ja saada työpaikkaa, solmia seurustelusuhteita, tai edes lähestyä 

potentiaalisia seurustelukumppaneita.” [134AAM1] 

 

Ulkopuolisen perspektiivi antaa mahdollisuuden oman tilanteen pohdiskeluun monilta eri 

kannoilta, ja niissä tunnistetaan paitsi oma toimijuus, myös ympäristön vaikutus 
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yksinäisyyteen ja sen helpottumiseen. Tällainen perspektiivi voi kasvattaa tiedollista 

ymmärrystä omasta itsestä, mutta tietoa ei välttämättä ole helppoa konkretisoida omaan 

elämään. Tällöin joutuisi luopumaan ulkopuolisuuden suojasta ja kohtaamaan 

yksinäisyyden kipeät tunteet ja kokemukset. Omasta ”asiantuntijan” roolista voi olla vaikea 

luopua, ja autettava voisikin hyötyä oikeista käytännön neuvoista ja opastuksesta, jonka 

kautta saavuttaa muutosta omaan elämäntilanteeseensa.  

 

7.1.5 Odotuksellisuus autettavana olemisen lähtökohtana 

Odotuksellisuus ryhmittelynä on kaikista väljin luomistani viidestä ulottuvuudesta. Sen 

sisältämät kuusi luokkaa autettavana olemisesta olisivat voineet edustaa myös itsenäisesti 

omaa erillistä näkemystään autettavana olemisesta. Jotakin yhteistä näin kuitenkin kaikkien 

kuuden luokan välillä ja loin oman ryhmittelynsä niille. 

 

Odotuksellisuudessa keskeistä on kirjoituksissa esiintuotu tulevaisuusorientaatio, haavetila 

tai mieluisa tavoite, joka motivoi. Autettavien eri roolit nousivat esiin ennen kaikkea 

erilaisista tavoista suhtautua nykyiseen elämäntilanteeseen tai siitä poispääsyyn. Luokat 

eivät syntyneet niinkään tavoitteiden tai pyrkimysten sisällöllisistä asioista, kuin siitä esille 

tuodusta yleisestä tavasta olla avuntarvitsijana Yksinäisyys-ryhmässä.   

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Avunsaajana olemisen luokat Odotuksellisuus-ulottuvuudessa. 

 

Rohkaistava 
autettava (2%)

Idealistinen 
autettava (5 %)

Optimistinen 
autettava (3 %)

Itsetuhoinen 
autettava (1%)

Pelokas 
autettava (11%)

Vastahakoinen 
autettava (5 %)
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a) Pelokas autettava 

Pelokkaalla autettavalla viitataan tässä kirjoituksiin, joissa kuvataan erilaisia tapoja pyrkiä 

välttämään totuuden kohtaamista arkielämässä. Yksinäisyys koetaan keskeiseksi asiaksi 

elämässä, mutta sen merkitys halutaan kieltää tai tilanteen vakavuus unohtaa. Yksinäisyyttä 

ei kuitenkaan onnistuta loputtomiin pääsemään pakoon tosiasioiden välttelyllä ja tämä 

aiheuttaa ikäviä tunteita. Yksinäisyyden kohtaaminen voi kuitenkin tuntua ylivoimaiselta, 

häpeälliseltä tai lamaannuttavalta.  

 

Pelokas autettava voi pyrkiä kieltämään tilanteen itseltään heittäytymällä erilaisiin 

aktiviteetteihin täyttääkseen yksinäisyyden tuomaa tyhjyyttä: 

 

”Yksinäisyydentunteitani olen yrittänyt peittää aloittamalla joukon uusia harrastuksia ja 

jatkamalla vanhoja (liikunta). Näen ainoaa ystävääni noin kerran kuukaudessa kuntosalin 

parissa.” [106AU1] 

 

”Itse välttelen yksinäisyyttä osallistumalla kaikkeen mahdolliseen, ja täyttämällä 

aikatauluni ääriään myöten, ettei minulla ole oikein edes aikaa aina tehdä kaikkia tehtäviä 

niin hyvin, kuin haluaisin.. Työmäärällä pystyy myös toisaalta selittää omaa kiirettään niin 

itselleen kuin muillekkin.” [15F3] 

 

Toisaalta, pelokas autettava voi pyrkiä vain peittelemään tilannettaan muilta ihmisiltä. 

Minän suojelusta tulee tällöin keskeisin asia vuorovaikutuksessa: omat kasvot halutaan 

säilyttää ja todellinen minuus pitää piilossa muilta:  

 

”Ero yksityisen ja julkisen minän välillä tuntuu olevan itselläni havaittava. Pystyn 

laittamaan tavallaan naamarin päälle ulos lähtiessäni, ja olemaan ”normaali” (mitä 

tahansa sekin tarkoittaa...), mutta kotona kaikki se itsevarmuus ja -tunto katoaa jonnekin.”  

[36P2] 

 

Yksinäisyyden todelliset kasvot halutaan oman itsetunnon takia säilyttää piilossa. Syvä 

häpeä omasta yksinäisyydestä ja lopullinen kasvojen menetyksen pelko vaikuttavat siihen, 

että totuutta ei voida sosiaalisissa tilanteissa myöntää. Tällöin pyritään tietoisesti 
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vaikuttamaan muiden ihmisten itsestä muodostettuihin käsityksiin: 

 

”Kyllä sitä jutunjuurta alkuun löytyy, mutta itselleni ongelmaksi muodostuu se, että tiettyyn 

pisteeseen päästyäni vedän tietyllä tapaa suojamuurit eteeni. Pelkään, että tiettyjä asioita 

paljastuu. Pelkään esimerkiksi sitä, että joku saa tietää yksinäisyydestäni. Miellän sen 

heikkoudeksi, ja häpeän sitä. Esitän olevani ihan kuin kuka tahansa normaali nuori, ja 

kaikki koulussa luultavasti pitävätkin minua täysin normaalina tyyppinä.” [3C1] 

 

”-- pelkään mitä toinen osapuoli suhtautuu minuun. Päällepäin kun näytän paljon 

rohkeammalta kuin mitä olen.” [4D1] 

 

Kulissia on pidettävä yllä, vaikka uskotaankin, ettei se sellaisenaan mene ihmisiin aivan 

täydestä läpi. Autettavana olemisen vaikeus liittyy osaltaan myös siihen, että omaa 

todellista tilannetta on vaikea myöntää edes itselleen, saatikka toiselle ihmiselle: 

 

”Korkeakouluun päästessäni aloitin tietoisen asenne- ja "elämäntapamuutoksen" koskien 

sitä, millaisen kuvan itsestäni annan ja nyt huomaan, etten pysty vieläkään käyttäytymään 

luonnollisesti. Tutustuminen uusiin ihmisiin tuntuu olevan sitä, että odotan milloin teen 

virheen ja saan kyseisen ihmisen pitämään itseäni kummallisena pellenä.” [49Å1] 

 

Pelokas autettava kokee yksinäisyyden horjuttavan omanarvontuntoa perusteellisesti ja 

tunne omasta osaamattomuudesta, riittämättömyydestä ja huonommuudesta on omiaan 

kirvoittamaan kipeitä tunteita. Näiden tunteiden kohtaaminen ja myöntäminen on iso asia, 

mikä voi monissa tilanteissa tuntua mahdottomalta: 

 

”Tunnen itseni vieläkin usein jotenkin muita alempiarvoiseksi ja huonommaksi pyydellen 

hiljaa mielessäni anteeksi olemassaoloani, mikä ei luonnollisestikaan ole paras lähtökohta 

aloitteellisuudelle kaverisuhteiden luomisessa ja kehittämisessä...” [32M2] 

 

Toisaalta, pelokas autettava voi kaivata juuri sellaista sosiaalista suhdetta, jossa voisi 

peittelemättä paljastaa oman itsensä toiselle, ilman pelkoa torjunnasta: 

 



59 

 

 

”En tiedä voisinko löytää ystävän tai poikaystävän kenestäkään, joka ei itse ole kokenut 

tällaista yksinäisyyttä, tai ole muuten tosi empaattinen.” [86AI1] 

 

Pelokas autettava tunnustaa oman panoksensa merkityksen yksinäisyydessä ja siitä 

selviämisessä – pyrkiihän hän jatkuvasti toimimaan itselleen edullisimmalla tavalla, ainakin 

lyhyellä tähtäimellä. Pitkän tähtäimen kannalta pelokkaan autettavan taipumus väistellä 

tosiasioita ja kieltää tilanteensa vakavuus voi kuitenkin olla haitallista. Pelokas autettava 

saattaa kaivata vahvaa empaattista tukea ja suhdetta, jossa hän voisi kokea olevansa 

riittävän turvassa oman sisimpänsä paljastamiseen.  

 

b) Vastahakoinen autettava 

Vastahakoinen autettava suhteutuu ristiriitaisesti avuntarpeeseensa. Kirjoittaessaan 

Yksinäisyys-ryhmään hän eräällä lailla tunnustaa ja myöntää oman avuntarpeensa, mutta 

kirjoituksissaan tuo esiin vastahankaista asennettaan asioihin, jotka saattaisivat tuoda 

helpotusta yksinäisyyteen. Vastahakoisen autettavan kirjoituksissa näkyy tietynlainen 

luovuttaminen yksinäisyyden edessä. Roolissa korostuu vetäytyvyys ja uhrimaisuus.  

 

Vastahakoinen autettava kuvaa tyypillisenä toimintatapanaan erityisesti vetäytymistä, 

jolloin hän välttyy ulkoisen maailman altistukselta tai itsensä panemisesta likoon:   

 

” Sitten sitä vain jotenkin vetäytyy omiin oloihinsa ja selittelee elämäänsä jälkikäteen, että 

tein koulutöitä.” [7F1] 

 

”Minä nimittäin käyttäydyn niin, että yritän pitää ihmisiin sen verran etäisyyttä, että 

kukaan ei vahingossakaan tajuaisi soittaa mulle ja kysyä johonkin, koska olisi kurjaa 

kieltäytyä. Ja suostua en osaa, olenhan vältellyt eri tilanteita niin kauan, että se "ei" tulee 

jo selkärangasta. Tuntuu, ettei oikein kiinnostakaan mennä mukaan.” [33C9] 

 

Vetäytyminen voi tarkoittaa joko fyysistä vetäytymistä omaan kotiin, eristäytymistä muista 

esimerkiksi luentosaleissa tai henkistä vetäytymistä, jolloin uppoudutaan omaan sisäiseen 

maailmaan: 



60 

 

 

”Tuntuu, että elämä menee hukkaan. Sillä välin kun muut ns. normaalit opiskelijanuoret 

bilettävät ja viettävät railakasta opiskelijaelämää, minä istun yksin kotona ja katson 

telkkaria. Kaikki viikonloput ja lomat olen yksin kotona tai sitten perheen luona. En vain 

osaa ehdottaa puolitutuille mitään yhteistä tekemistä.” [38S1] 

 

”Kirjat, pelit ja kaikki mielikuvitusta vaativa toiminta vetävät puoleensa, ja uppoudun aika 

herkästi "omaan maailmaani". [58AB1] 

 

Kirjoituksissa keskeistä on alistuminen yksinäisyyteen. Uhriutumisen ja kohtaloon 

lannistumisen taustalla korostuu ”menneisyyden vanki” – ajattelu. Entiset kokemukset 

hallitsevat vieläkin elämää vahvasti: 

 

”Nykyinen yksinäisyyteni on osittain myös sitä, että suren edelleen sitä entistä elämääni, 

jolloin olin tosi yksinäinen. Tuntuu, että meni vuosia hukkaan. Mulla ei ole hauskoja 

muistoja, joita muistella.” [55K2] 

 

Menneisyydestä ei haluta päästää irti. Toisaalta voidaan toimia myös tavalla, jolla 

aktiivisesti hankaloitetaan nykyistä tai tulevaakin elämää: 

 

”Toinen asia johon en osaa suhtautua, on tulevaisuus. Joskus tulee ajateltua, että 

tulevaisuudessa tietyssä elämänvaiheessa ei olisi enää yksinäisyyttä, mutta toisaalta 

ajattelen heti: "Älä ajattele noin! Pettymys tulee muuten varmasti", "Elämä on tässä ja nyt, 

siitä pitää nauttia juuri tällä hetkellä" yms. Se taas johtaa syyllisyyteen siitä, että elämäni 

on tätä nyt enkä ole tyytyväinen siihen, älä kuitenkaan edes yritä ajatella että se olisi 

parempaa jossain vaiheessa.” [143AT7] 

 

”En ole käynyt missään opiskelijoiden bileissä tai vastaavissa kertaakaan. Pari kertaa 

minua on pyydettykin, mikä on tuntunut mukavalta, mutta olen kieltäytynyt harkittuani 

asiaa, laskettuani uhat ja mahdollisuudet ja huomattuani lopputuloksen painuvan 

miinuksen puolelle; vaivautuneisuuteni näissä rennoissa alkoholilla silatuissa 

hauskanpitotilaisuuksissa on sitä luokkaa jo tutussakin porukassa, etten ole halunnut 

mennä vaivautumaan ja nolaamaan itseäni vieraiden ihmisten nähtäville.” [125AAF1] 
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Vastahakoinen autettava voi myös nähdä itsensä myös väärinymmärrettynä ja muiden 

ihmisten kiusanteon kohteena: 

 

”Olisin varmaan yleensä tervetullut menemään heidän kanssaan jos itse tyrkyttäisin 

seuraani, mutta mua ei varsinaisesti koskaan KUTSUTA mihinkään, tai ainakin harvoin 

kutsutaan. Sen takia olen alkanut jo oikeastaan luovuttaa, tuntuu että seurani ei kiinnosta 

heitä.” [101AT1] 

 

Vastahakoinen autettava voi kirjoituksessaan tuoda esiin myös ristiriitaisia motiivejaan 

yksinäisenä. Ristiriitaisuus voi näkyä siinä, mitä lopulta edes haluaisi elämältään sekä 

niissä toimintatavoissa, joihin arjessa saatetaan turvautua:  

 

”Johonkin kaveriporukkaan lyöttäytyminen tuntuu kuitenkin hyvin kaukaiselta, jopa 

mahdottomalta ajatukselta. En ole ihan varma, haluaisinko edes sellaista. Viihdyn melko 

hyvin yksikseni, enkä haluaisi ylimääräisiä velvoitteita.” [53C3] 

 

”Nolottaa sanoa näin, mutta kun kerroit alkavasi surkutella itseäsi tyhjinä hetkinä, niin 

hieman samalta se kuulostaa kuin omakin käyttäytyminen. Tuntuu helpommalta vain vaipua 

itsesääliin.” [29C8] 

 

Vastahakoinen autettava viestii toimintatavallaan jonkinlaista haluttomuutta 

yritteliäisyyteen ja oman tilanteensa aktiiviseen kohentamiseen. Alistuminen kohtaloon 

hallitsee autettavana olemista. Uhrimaisen ja vetäytyvän rooleja korostaessaan, 

vastahakoinen autettava saattaa toisaalta pyrkiä kuitenkin viestimään juuri oman tilanteensa 

toivottomuutta ja omaa avuttomuuttaan toimia siinä. Tällöin odotetaan voimakasta ja 

lujatahtoista auttajaa, joka voisi kiskoa autettavan suostaan ja luoda uskoa parempaan 

tulevaisuuteen. Autettavalta puuttuu tietyllä tavalla usko asioiden kykyyn muuttua.    

 

c) Rohkaistava autettava 

Odotuksellisen ulottuvuuden edellä esitetyistä autettavan rooleista, pelokkaan autettavan 

toimintaa voidaan kärjistetysti kuvata totuuden kieltämisellä ja vastahakoisen autettavan 
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toiminnasta vetäytymisellä. Rohkaistavan autettavan kohdalla voidaan puolestaan puhua 

epävarmuudesta. 

 

Rohkaistava autettava näkee tulevaisuudessaan toivoa ja hänellä voi olla tiedossaan keinoja 

tavoitteidensa saavuttamiseksi. Rohkaistava auttaja tuo kuitenkin kirjoituksissaan esiin 

omaa epävarmuuttaan omasta pystyvyydestään ja mahdollisuuksistaan saavuttaa helpotusta 

yksinäisyyteensä. Rohkaistava autettava kaipaa nimityksensä mukaisesti vakuutteluja 

onnistumisen mahdollisuuksistaan ja uskoa niiden toteuttamiskelpoisuudesta:  

 

”No, pikku hiljaa on edettävä, sillä eihän tällainen tilanne sormia napsauttamalla muutu 

eikä pidäkään. Kunpa vain voisin luottaa siihen, että minä onnistun ja saan elämääni niitä 

kaipaamiani läheisiä ystäviä ja kavereita kunhan vain teen töitä sen eteen.” [26M1] 

 

”Mietin, että uskaltaisinko pyytää erästä opiskelukaveria/tuttavaa seuraksi elokuviin tai 

vaikka syömään, mutta en nyt taida uskaltaa. Olen pyytänyt häntä niin monesti ennenkin ja 

olemmehan me jossain yhdessä käyneetkin, jos hänellä on sattunut olemaan siihen aikaa, 

mutta vastakutsuja ei oikein ole kuulunut. En viitsi ärsyttää, jos hänellä kerran on 

parempaakin tekemistä ja mieluisempaa seuraa.” [145AG4] 

 

Rohkaistava autettava voi suhtautua melko positiivisesti tulevaisuuden näkymiinsä; 

matkalle pois yksinäisyydestä kaivataan kuitenkin myös tukea oman toiminnan 

vahvistamiseen ja motivaation ylläpitämiseen. Toisaalta rohkaistavan autettavan mielentila 

voi olla myös pessimismin sävyttämä. Tällöin omaa – mennyttä ja tulevaa - 

elämäntilannetta kuvataan melko mustavalkoisesti. Rohkaisua saatetaan kaivata juuri omien 

voimavarojen löytämiseen ja toiveikkaamman tulevaisuudenkuvan luomiseen:  

 

”Tulevaisuus ahdistaa. Kohta on edessä valmistuminen ja sitten pitäisi saada jostain töitä. 

Edessä on ehkä muutto toiselle paikkakunnalle, eikä opiskeluajoilta ole jäänyt yhtään 

ystävää. No, aina voi toivoa ihmettä ja unelmoida paremmasta.” [38S1] 

 

Yksinäisyys-ryhmän kirjoittajat kaipaisivat varmasti lähes poikkeuksetta jokainen 

jonkinlaista rohkaisua omaan elämäänsä. Rohkaistavan autettavan luokasta erityisen tekee 
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kuitenkin oman epävarmuuden esiintuominen ja rohkaisun kohoaminen ensisijaiselle 

paikalle. Rohkaistava autettava voi tietää ne oikeat asiat, joiden kautta omaa 

elämäntilannetta saisi parannettua. Yksin on kuitenkin vaikea saavuttaa näitä päämääriä ja 

toisaalta uskon luomista kaivataan myös oman motivaation nostattamiseen ja 

ylläpitämiseen. Luottoa omaan toimintaan ja kyvykkyyteen kaivataan erityisen paljon. 

 

d) Idealistinen autettava 

Idealistisen autettavan rooli liittyi monilla siihen, mitä toivotaan yksinäisyyden tilalle. 

Erona rohkaistavaan autettavaan on se, että idealistinen autettava tuo esiin enemminkin 

yleisemmän tason toiveitaan ja unelmiaan ihanne-elämästään. Oma osuutta niiden 

saavuttamisessa ei juurikaan tuoda esiin, haavekuvissa tärkeintä on niiden sisältö. 

Idealistisen autettavan kirjoituksissa tuodaan esiin niitä elämänarvoja, joita itselle pidetään 

tärkeinä: 

 

”Olen miettinyt sitä, mitä haluaisin yksinäisyyden tilalle. Haluaisin jutella jonkun kanssa, 

kuunnella ja puhua kaikesta niin kevyemmistä aiheista kuin syvällisemminkin. Niin ja 

sellaisen jonkun kanssa, että voisin olla oma itseni, ettei tarvitsisi jännittää. Haluaisin 

seuraa arjen puuhiin; olisi ihanaa käydä jonkun kanssa kahvilla, kävelyllä meren rannalla 

tai jotakin sellaista. Niin ja olisi ihana halata, ihan ilosta tai lohdutukseksi.” [64N3] 

 

Monesti toiveet liittyvät arkisiin asioihin ja sellaiseen ”normaaliin” elämään, jota odotetaan 

muidenkin ihmisten viettävän. Monesti hieman romantisoidutkin kirjoitukset näkevät 

kuitenkin suuren kuilun yksinäisen oman elämäntilanteen ja tämän tavallisen arkisen 

elämän suhteen:  

 

”Enemmän kuitenkin kaipaisin seuraa erilaisiin arkisiin asioihin. Haluaisin, että tuntisin 

ihmisiä, joille voisin huoletta soittaa ja joita voisin pyytää mukaani jonnekin ilman, että 

syvällä takaraivossa olisi ajatus siitä, että miksi joku haluaisi minun kanssani lähteä.”  

[69C14] 

 

Idealistinen autettava saattaa uppoutua haavemaailmaansa siinä määrin, että sen 
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työstäminen konkreettisemmiksi tavoitteiksi tai saavutettaviksi päämääriksi jää 

vähemmälle. Muihin ihmisiin tai tilanteisiin saatetaan kohdistaa epärealistisiakin odotuksia, 

jotka saattavat viedä ajatuksia pois arkisempien ja omaa toimijuutta korostavien 

lähestymistapojen piiristä. Haaveillaan jostakin elämää rikastuttavasta asiasta, joka korjaisi 

oman olon: 

 

”Mutta mistä löytää toinen ujo yksinäinen ihan tosimaailmasta, jonka kanssa voisi jakaa 

huoliaan, ystävystyä, alkaa yhdessä kehittää elämää eteenpäin ja olla toistemme tukena ja 

turvana? Haluaisin elämääni jonkun, jonka päivää voisin piristää ja joka myös välittäisi 

minusta.” [86AI1] 

 

”Olisi mahtavaa tutustua kotikaupunkiini paremmin jonkun kanssa yhdessä. Haluaisin, että 

joskus tulevaisuudessa eri paikoissa käydessäni minulla olisi niistä hyviä muistoja. 

Haluaisin, että niihin muistoihin liittyisi joku toinen tai kenties kolmaskin ihminen itseni 

lisäksi.” [69C14] 

 

Autettavana olemiseen liittyy tuen ja vahvistuksen saaminen sille, että on oikeutettu 

samoihin asioihin kuin muutkin ihmiset. Idealistinen autettava saattaa kokea oman 

elämäntilanteensa niin ahdistavaksi, että haaveiluun uppoutuminen tarjoaa ainoan pakotien 

hetkeksi omasta yksinäisyydestä. Toisaalta unelmat saattavat luoda myös toivoa ja 

motivaatiota suunnata omaa elämää johonkin suuntaan. Tukea ja opastusta saatetaan 

kuitenkin kaivata unelmien muuttamiseksi toiminnan tasolle.  

 

e) Optimistinen autettava 

Optimistinen autettava on jo saattanut löytää toimivia tapoja oman tilanteensa 

kohentamiseen. Onnistuneet kokemukset ovat vahvistaneet omaa pystyvyyden tunnetta ja 

luoneet uskoa parempaan tulevaisuuteen. Optimisten autettavan on helpompi uskoa tuen ja 

avun vastaanottamisen tuomaan hyötyyn omassa elämässä: 

 

”Psykologin kanssa jutteleminen on kohottanut mielialaani huomattavasti, ja saanut 

minussa heräämään ihan uutta toivoa sen suhteen, että voisin olla joskus ehjä ja 
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onnellinen.” [39T1] 

 

Optimistinen autettava ei välttämättä kuvasta nykyistä elämäntilannettaan epärealistisen 

myönteisessä valossa, vaan pikemmin esittää realistisella tavalla myös niitä huonompia 

päiviään. Keskeistä on kuitenkin, että huonot hetket eivät saa valtaa omassa elämässä vaan 

niiden jälkeenkin säilyy usko yksinäisyyden helpottumiseen jonakin päivänä: 

 

”Nykyään mä huomaan toisinaan ajattelevani, että mä selviän sittenkin. Viimeksi eilen 

illalla itkin omaa toivottomuuttani, mutta se menee nykyään ohi. Se ei ole enää hallitseva 

olotila.”  [76C3] 

 

”Loppukeväälle tavoitteita ovat mm. tiiviimpi yhteydenpito isoveljeen, myönteisen 

kehityksen ylläpitäminen ja optimistisen tulevaisuudenkuvan muodostaminen. Ehkäpä joku 

päivä en ole enää yksinäinen.” [146AAS1] 

 

Omia suunnitelmia tulevan varalle on saatettu jo tehdä, mutta välineitä ja keinoja oikeiksi 

tiedettyjen asioiden toteuttamiseen voidaan kaivata. Tavoitteet saattavat olla myös niin 

perustavanlaatuisia ja isoja, että niiden toteuttaminen itsekseen ei välttämättä olisi edes 

mahdollista:   

 

”Tunnen olevani elämässäni jonkinlaisessa tienristeyksessä, monenkin asian suhteen. 

Pitäisi tässä opetella tuntemaan itseään, löytää rohkeus sisimmästä, löytää ilo ja unohtaa 

turha pelkääminen.” [89AK1] 

 

Optimistinen autettava voi myös kirjoituksessaan itse tuoda esiin oman positiivisuutensa, ja 

luoda itsestään siten helposti lähestyttävän ja miellyttävän autettavan kuvan: 

 

”Tässä vielä hieman perustietoja itsestäni: olen 25-vuotias naispuolinen yliopisto-

opiskelija. Ja näköjään aikamoinen optimisti. :D” [109AY1] 

 

Optimistinen autettava korostaa kirjoituksissaan omatoimisuuden ja itsenäisen 

tavoitteenasettelun merkitystä yksinäisyydessä ja siitä selviämisessä. Optimistinen autettava 
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tuo esiin ymmärtävänsä oman osuutensa vuorovaikutustilanteissa ja on valmis työstämään 

omaa toimintaansa vielä eteenpäin. Optimistinen autettava luo myös kuvaa itsestään 

kohtuullisena ja neuvottelukykyisenä autettavana sekä pyrkii tekemän itsensä auttamisen 

mahdollisimman houkuttelevaksi muille.  Optimistisen autettavan vahva näkemys omasta 

roolistaan auttamisprosessissa voi kuitenkin luoda myös epärealistisia odotuksia itseä 

kohtaan. Tällöin epäonnistumisia voi olla vaikea sallia itselleen.  

 

f) Itsetuhoinen autettava 

Suoraan omaa elämää uhkaavia kirjoituksia ei Yksinäisyys-nettiryhmässä esiintynyt. 

Itsetuhoisuutta esiintyi kuitenkin epäsuoremmalla tavalla joissakin autettavana olemisen 

teksteissä, ja siksi olen muodostanut oman avunsaajan luokan itsetuhoisesta autettavasta. 

Nämä kirjoitukset poikkesivat hieman myös tyylillisesti ja kirjoitusasultaan muista, ja tämä 

vahvisti erillisen luokan tarpeellisuudesta tässä aineistossa. 

 

Itsetuhoinen autettava voi tuoda esiin oma kyvykkyyttään vahingoittaa itseään, mikäli oma 

elämä tuntuu liian raskaalta. Saatetaan kuvata omaa toimintaa menneisyydessä, jolloin itsen 

vahingoittaminen on toiminut eräänä ratkaisuna omaan ahdistuneeseen oloon:   

 

”En halunnut lähteä kotoa minnekään, itkin melkein joka ilta itseni uneen ja vahingoitin 

itseäni. Masennukseni diagnosoitiin vasta yliopistossa ja kärsinkin vähintään melko 

vakavasta masennuksesta vuosia ennen kuin aloitin terapian.” [18I1] 

 

Itsetuhoinen autettava saattaa kuitenkin kuvata myös nykyistä oloaan. Toivottomuus 

hallitsee elämää ja mitään keinoja ei pidetä saavutettavina tai riittävinä helpottamaan omaa 

tilannetta. Kirjoituksissa ei esitetä suoraa uhkausta oman elämän päättämisestä, mutta 

tuodaan esiin oman pahan olon syvyys ja loputtomuus. Muita ryhmäläisiä saatetaan haluta 

herätellä siihen. Ahdistus, toivottomuus tai viha kuvastuu kirjoituksista: 

 

”kun on niin turtunut, että yhtään vitun mikään ei enää tunnu miltään ja haluis vaan että 

kaikki loppuu. ei ole mitään toivoa tai mahdollisuutta mihinkään parempaan, se on 

pahinta.” [74Ö4] 
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”Tässä vaiheessa kaipaisin vain edes muutamia läheisiä ystäviä ja ns. normaalia elämää. 

Haluaisin oppia arvostamaan itseäni ja pitämään elämästä, mutta tällä hetkellä tuntuu, 

että ainoa valo mikä mun kohdalla tunnelissa näkyy on lähestyvä juna.” [18I1] 

 

Minän esittäminen itsetuhoisessa kehyksessä tuo esiin oman yksinäisyystilanteen 

loputtomuuden ja vahingollisuuden. Kyse ei tällöin ole vain muutamasta vaikeasta hetkestä 

arjessa, vaan kokonaisvaltaisesta pahanolon tunteesta, jonka ei voida nähdä väistyvän 

minkäänlaisin keinoin. Yksinäisyyteen koetaan olevan tuomittuja.  

 

Itsetuhoinen autettava haluaa tuoda pahan olonsa muidenkin nähtäville. Toiveena saattaa 

olla muiden herääminen omaan tuskaan tai mahdollisen toivonpilkahduksen saaminen 

omaan tilanteeseen. Itsetuhoinen autettava pyrkii myös kuitenkin pitämään muut hieman 

etäällä itsestään ja tuo esiin, ettei odota liikoja. Toisaalta on mahdollista, että toivon 

heräämistä ei uskalleta edes itselle myöntää, sillä se tuntuu liian kaukaiselta omassa 

tilanteessa. Jokin saa kuitenkin myös itsetuhoiset autettavat kirjoittamaan ryhmään. Jotain 

tukea ja rohkaisua he toivovat kirjoituksellaan saavuttavansa.   

 

7.2 Avunantajana toimimisen tavat 
 

Avunantajana toimimisen tapoja oli lähes puolet vähemmän kuin avunsaajan vastaavia, eli 

kahdeksan. Apua myös tarjottiin ryhmässä selkeästi vähemmän kuin mitä sitä haettiin, ja 

tämä näkyi avunantajana toimimiseen liittyvien ilmauksien selkeänä vähemmistöasemana 

suhteessa avunsaajana olemiseen. Myös näiden ilmaisujen kielellinen rikkaus oli 

niukempaa ja tekstikatkelmat yleisesti ottaen muutenkin lyhyempiä ja pelkistetympiä kuin 

avunsaajana olemisen yhteydessä. Myös nämä avunantajana toimimisen tavat on jaoteltu 

eri ulottuvuuksien mukaan. Ulottuvuuksissa kiteytyy se ydinasia, jonka ympärille 

avunantajan roolit kietoutuvat. Näitä ulottuvuuksia ovat a) empatia b) eteenpäin 

suuntaavuus c) opastus d) kyseenalaistus. 

 

Kuvioon 7 on koottu kaikki kahdeksan avunantaja-luokkaa Yksinäisyys-nettiryhmässä sekä 

niiden esiintyvyyttä kuvastavat prosenttiosuudet kaikista avuantajana toimimisen tavoista. 

Luokat ovat värien mukaisessa järjestyksessä siten, että pinkki väri = empatia-ulottuvuus, 
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Ymmärtävä auttaja
16 %

Kannustava auttaja
19 %

Aktivoiva 
auttaja

8 %
Konkreettista tukea 

tarjoava auttaja
21 %

Neuvova auttaja
11 %

Opettavainen 
auttaja

15 %

Haastava auttaja
4 %

Suhteuttava 
auttaja

6 %

vihreä väri = eteenpäin suuntaavuus – ulottuvuus, punainen väri = opastus-ulottuvuus ja 

sininen väri = kyseenalaistus-ulottuvuus. Kuvio vastaa myös tutkimuskysymyksen 1 b-

kohtaan siitä, minkälaisia eri auttajana toimimisen tapoja ryhmästä on löydettävissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Avunantajana toimimisen luokat ja ulottuvuudet Yksinäisyys-nettiryhmässä. 

 

7.2.1 Empatia auttajana toimimisen lähtökohtana 

Empatian toimiessa keskiössä avunantajana toimimisessa, olennaista on se, että pystytään 

asettumaan autettavan asemaan ja ymmärretään kirjoittajan näkökulma asioihin. Monilla 

empaattisilla auttajilla korostui omakohtaisen samaistumisen kokemus autettavan 

kirjoitukseen. Keskeistä empaattiselle auttajalle on hyväksynnän tarjoaminen autettavalle 

itselleen sekä hänen kokemuksilleen. Empaattinen auttaja voi toimia myös kannustavana 

tuentarjoajana, pyrkien rohkaisemaan autettavaa tilanteessaan.  

 

Empaattisena auttajana toimiminen ei korostunut erityisellä tavalla Yksinäisyys-

nettiryhmässä, joskin sitä kuvastavat ilmaisut kaikkinensa muodostivat 35 % kaikista 

avunantajana toimimisen muodoista.  Hyväksyntää sekä suoraa kannustamista osoittavat 

ilmaisut jäivät koko ryhmän keskustelun mittakaavassa kuitenkin melko vähäisiksi, joskin 

joissakin kirjoituksissa empatian rooli kuitenkin korostui. Ymmärtävän ja kannustavan 
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auttajan erona voidaan pitää sitä, että ensimmäiselle on tärkeää ennen kaikkea hyväksynnän 

osoittaminen ja jälkimmäisen tuenosoittamisessa korostuu rohkaisun merkitys. 

 

 

 

Kuvio 8. Auttajana toimimisen tavat Empatia-ulottuvuudessa.  

 

a) Ymmärtävä auttaja 

Ymmärtävälle auttajalle keskeistä on tuoda esiin hyväksyntänsä erilaisille autettavan 

esiintuomille ajatuksille ja kokemuksille. Ymmärtävä auttaja haluaa välttää tuomitsevuutta 

ja siten luoda autettavalle tunteen tämän näkemysten oikeellisuudesta ja tavallisuudesta. 

Auttaja pyrkii herättämään autettavassa kokemuksen siitä, että hänessä itsessään ei ole 

mitään vikaa. Ymmärtävä auttaja luo itsestään vaikutelman helposti lähestyttävänä ja 

hyvänä kuuntelijana. 

 

Ymmärtäväisen auttajana empaattisuus pohjautuu ennen kaikkea hänen omiin 

kokemuksiinsa yksinäisenä. Hän pystyy tunnistamaan itsensä autettavan kirjoituksesta. 

Auttajana hän ei myöskään pyri olemaan autettavan yläpuolella, vaan korostaa samalla 

viivalla olemista:  

 

”Kirjoitit myös S, että sinua hävettää se, että olet aina viikonloppuisin yksin. Uskon, että 

moni muukin voi jakaa häpeän kanssasi. Minä ainakin voin.” [40C11] 

 

”Teidän kirjotuksissa oli monissa kohdin tuttuja juttuja ja oon ilonen, että niin moni on 

uskaltanu kertoa elämästään.” [96AP1] 

 

Normalisoimalla autettavien kirjoitukset jollakin lailla ymmärrettäviksi, auttaja pyrkii 

rauhoittelemaan ja luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta jakamisen kautta. Omat 

kokemukset toimivat keskeisenä pohjana tässä, mutta myös ajattelun tasolla saatetaan 

kohdata: 

Empatia Ymmärtävä 
auttaja  (16 %)

Kannustava 
auttaja (19 %)
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”Meillä tuntuu olevan hyvin samankaltaisia ajatuksia. Kerroit, että sisaruksesi etenevät 

elämässään ja sinusta tuntuu, että he karkaavat sinulta. Minulla on myös kaksi sisarta, yksi 

vanhempi ja yksi nuorempi, ja voin hyvin kuvitella, miltä tuo tuntuu.” [29C8] 

 

”Mulla on aika samanlaisia ajatuksia kuin AX:lla. Jos kerran on joskus ollut (tai on) 

kavereita niin ei kai me voida olla mitään kamalia ihmisiä ja siksi meillä ei olisi ystäviä...” 

[114AT2] 

 

Ymmärtävälle auttajalle on tärkeää viestiä myös omaa herkkyyttään auttajana, jolloin 

vahvistuu näkemys hänestä empaattisena ja huomioivana ihmisenä. Pysähtyminen 

autettavien tilanteeseen ja heidän elämäntarinoidensa aito kuunteleminen tuodaan esiin: 

 

”Esimerkiksi T:n ja S:n viestejä lukiessani liikutuin hieman, kun asiat kuulostavat niin 

tutuilta ja niin moni on jo sanonut samoista asioista. Tällä palstalla on siis hyvin monia 

ihmisiä, joita vaivaavat samat asiat, ja pahan olon syynä on yksinäisyys. Mulle tulee 

sellainen tunne, että haluaisin auttaa, tarjota seuraa.” [40C11] 

 

Ymmärtävä auttaja haluaa luoda uskoa ja toivoa autettaville. Yksinäisen synkät kirjoitukset 

tuovat esiin arkielämän murheellisuutta, jota empaattinen auttaja toivoo voivansa helpottaa:  

 

”Haluaisitko kertoa täällä yhteisesti, mikä sinusta tuntuu niin pahalta? Olet yksinäinen, 

ymmärrän sen. Mikä estää sinua saamasta kavereita? Uskon, että me muut voimme jakaa 

ystävystymisen vaikeuden aiheuttaman tuskan kanssasi. Siksihän me olemme täällä. Et ole 

yksin. Meitä on muitakin. Toivoa siis on. Minulla, sinulla ja kaikilla muillakin.Voimia." 

[76C15] 

 

Monia autettavia voi helpottaa jo tunne siitä, että joku on kuullut heidän mietteitään ja tuo 

sen rauhoittavalla tavalla esiin kirjoituksessaan. Ymmärtävä auttaja voi kuitenkin tarjota 

tukeaan ennen kaikkea niille, joiden kanssa kokee samankaltaisuutta tai joiden näkökulmaa 

voi oman eläytymisensä kautta hyvin ymmärtää. Valitettavasti empatian osoittamisen 

rajoittuminen omakohtaisen kokemuksen vaateeseen voi rajoittaa tämän tuen saajien 

joukkoa sekä tuen julkilausumista ryhmässä yleensäkin. Kaikille yksinäisyyttä kokeville 
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varmasti tärkeä yhteenkuuluvuuden tunne ja hyväksynnän saaminen voi tällöin monilta 

jäädä saamatta.  

 

b) Kannustava auttaja 

Myös kannustava auttaja osoittaa lämpöä ja välittämistä kirjoituksissaan, mutta tuo sen 

esiin ennen kaikkea mielialan kohottamiseen tarkoitetuilla rohkaisuillaan. Kannustava 

auttaja ei välttämättä tarvitse tuekseen samankaltaisuuden kokemusta voidakseen osoittaa 

myötätuntoa autettaville ja luodakseen positiivisia mielialoja.   

 

Kannustava auttaja toimii mielialan nostattajana koko ryhmän keskustelun tasolla. 

Keskeistä hänelle on luoda hyvää ilmapiiriä ryhmään ja ”tsempata” autettavia näkemään 

asioita positiivisemmassa valossa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi luomalla uusia 

merkityksiä esiintuoduille, olemassa oleville piirteille ja ominaisuuksille: 

 

”Ujot miehet on parasta mitä tiedän! Itse en ainakaan koskaan tulisi toimeen jonkun suuna 

päänä olevan baareissa notkuvan miehekkyyttään koko ajan todistamaan pyrkivän 

lihaskimpun (toisin sanoen ns. alfauroksen) kanssa. Sen sijaan pieni nörttimäisyys on 

minusta äärimmäisen vetoavaa.” [88AG2] 

 

Kannustavan auttajan hyvän ryhmähengen nostatuspyrkimykset näkyvät myös erilaisissa 

toivotuksissa ja kannustuksissa. Vaikka Yksinäisyys-ryhmässä esiintyi yllättävän vähän tätä 

yksinkertaista viestintää, kannustavat auttajat pyrkivät kohottamaan mielialoja näillä, 

erityisesti viestien loppuun hyvin istuvilla, toivotuksilla:  

 

”Mukavaa kesää kaikille, toivottavasti auringonpaiste virkistää mieliä :)”[150K6] 

 

”Tsemppiä vaan sinulle, ja kaikille muillekin samojen ongelmien kanssa painiville!” 

[29C8] 

 

Paitsi koko ryhmän kannustamista, auttajalle voi olla tärkeää myös rohkaista yksittäisiä 

autettavia heidän tilanteessaan. Kannustava auttaja pyrkii tällöin pönkittämään autettavan 
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itsetuntoa kehuin ja rohkaisevin sanoin:  

 

”Kirjoitit S salaa toivovasi, että joku tulisi hakemaan sinua kotoa ulos. Tiedätkö mitä, minä 

en ehkä ajattele niin, mutta ajattelen, että tietäisinpä, minkä oven takaa mennä kysymään. 

Tuskin olen ainoa.” [40C11] 

 

”Ei kannata odottaa, olethan sä jo nytkin uus kiinnostava ihminen, sellainen kuin oot tällä 

hetkellä elämässä.” [35Q1] 

 

Toisaalta rohkaisulla voidaan pyrkiä luomaan uskoa tulevaisuuteen ja tilanteen 

helpottumiseen ajan kanssa. Autettavan toivotaan selviävän vaikeasta ajastaan rohkaisevien 

näkökulmien ja elämänohjeiden kautta: 

 

”Haluan rohkaista sinua uskomaan siihen, että yksinäisyydelläsi on arvokas tarkoitus ja 

sillä on myös määränsä, vaikka ne tulevatkin tietoosi vasta myöhemmin. Ihmisen arvoa ei 

mitata sosiaalisuudella. Nuorten sosiaalisuus merkitsee lisäksi aika usein melko 

sisältököyhää puhetta ja toimintaa. Iän karttuessa tilanne korjaantuu.” [54AA1] 

 

Toisaalta kannustava auttaja voi pyrkiä motivoimaan myös kanssakeskustelijoita jatkamaan 

toistensa tukemista, ja siten jatkaa mielekkäitä keskusteluja: 

 

On ollut mieltä lämmittävää lueskella, miten ihmiset ovat täällä uskaltaneet kertoa 

avoimesti itsestään, ja että toiset ovat antaneet tukeaan ja ymmärrystään sekä lähteneet 

keskusteluun mukaan. [80AH1] 

 

Kannustava auttaja ei pyri korostamaan omaa kokemuspohjaansa, vaan antaa autettaville 

itsestään vain tukeaan.  Kannustava auttaja kykenee tällöin antamaan autettaville tunteen 

siitä, että juuri hänen kokemuksensa on keskiössä ja vain sillä on merkitystä. Monille 

yksinäisille tämänkaltainen tunne voi olla kauan kaivattu ja vähän koettu. Kannustavan 

auttajan arvo näkyy myös siinä monipuolisessa tavassa, jolla hän pyrkii samanaikaisesti 

tukemaan paitsi yksittäisiä kirjoittajia, myös kannustamaan koko ryhmää. Kannustavan 

auttajan toiminta on varmasti sellaista, jota ryhmään kaivattaisiin enemmänkin. Empatian, 



73 

 

 

positiivisuuden ja rohkaisun yhdistelmä auttajassa osuu varmasti kohdilleen yksinäisten 

kohdalla. 

 

7.2.2 Eteenpäin suuntaavuus auttajana toimimisen lähtökohtana 

Auttajana toimimisen ollessa lähtökohdiltaan eteenpäin suuntaavaa, korostuvat 

toiminnallisuus ja aktivointi. Eteenpäin suuntaava auttaja keskittyy tarjoamaan 

käytännöllisiä ratkaisunavaimia tai olon helpotukseen tähtääviä toimia autettavalle. 

Kannustavaan auttajaan suhteutettuna, eteenpäin suuntaava auttaja vie rohkaisun 

pidemmälle ja tarjoaa suoria ratkaisumalleja ennakkoluulottomasti. 

 

Eteenpäin suuntaava auttaja voi toimia ensisijaisesti aktivoinnin kautta, jolloin pyritään 

auttamaan hyväksi havaittujen tai sellaisiksi oletettujen ratkaisumallien kautta. Toisaalta, 

eteenpäin suuntaavuus voi näkyä myös konkreettisena kädenojennuksena autettavalle: 

tarjotaan jotakin käytännöllistä ja heti saatavilla olevaa, aineellistakin tukea. Vaikka 

eteenpäin suuntautuvana auttajana toimiminen ei sellaisenaan erottunut Yksinäisyys-

nettiryhmässä muista auttajana toimimisen ulottuvuuksista, esiintyi jälkimmäistä, 

konkreettista tukea tarjoavan auttajan toimintaa ryhmässä melko runsaasti. Tämä auttajan 

luokka oli itse asiassa määrällisesti suurin kaikista avunantajana toimimisen tavoista. 

 

 

 

 

Kuvio 9. Auttajana toimimisen tavat Eteenpäin suuntaavuus -ulottuvuudessa. 

 

a) Aktivoiva auttaja 

Aktivoivalle auttajalle on ominaista suoraviivaisuus hyväksi koetun menettelytavan 

tarjoamisessa eikä empaattisuudelle juurikaan jää tilaa. Tukea tarjotaan käytännönläheisellä 

otteella, jonka tarkoitus on yksinäisyyden korjaaminen ennen kaikkea toiminnallisuudella. 

Autettavia herätellään löytämään oma toimijuus ja aktiivisuus. Joskus tämä voi tapahtua 

Eteenpäin 
suuntaavuus 

Aktivoiva 
auttaja (8 %)

Konkreettista 
tukea tarjoava 
auttaja (21 %)
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kovinkin suorasanaisella tavalla:  

 

”Olet humanisti (no pun intended), hommaa humanistikavereita.” [132Y3] 

 

”AAR:lle esittäisin terveisinä, että palloiluharrastuksen mukanaan tuomia ystävystymisiä 

kannattaisi varmaankin vaalia vielä huolellisemmin ikään kuin siltä varalta, että parempia 

ei itsestään ilmaannu koulukäytävillä tai sivistyksen saleissa.”[140AAN2] 

 

Toisaalta, aktivoiva auttaja voi pyrkiä saamaan viestinsä perille hienovaraisemmalla 

tavalla, jolloin autettavan mahdollista herkkyyttä oman elämän suhteen halutaan 

kunnioittaa. Tällöin aktivoivalle auttajalle on edelleen yhtä tärkeää tarjota hyvää 

toimintatapaa, mutta sitä pyritään myös perustelemaan tarkemmin ja autettavan lähtökohdat 

huomioon ottaen:  

 

”Asutko Helsingissä? Tai jossain toisella paikkakunnalla, jossa järjestetään niitä Nyytin 

hengailuiltoja? Oletko käynyt niissä? Jos pystyt mennä sellaiseen tapahtumaan, voisit 

ajatella, että sinne meneminen jo itsessään tarkoittaa sitä, että olet myöntänyt muille siellä 

oleville yksinäisyytesi. Jos sinne meneminen tuntuu vaikealta, laita se ajatus ainakin 

hautumaan päähäsi.”[21C7] 

 

Aktivoivan auttajan innostus toiminnallisuuteen ja käytännöllisten asioiden harjoittamiseen 

voi näkyä myös ryhmän tasolla, jolloin muita halutaan saada motivoitua mukaan. Tällöin 

autettavia pyritään kannustamaan toiminnallisuuteen yhteisöllisyyden kautta:  

 

”Lämmittää lukea niin samanhenkisten ja samojen ongelmien kanssa rämpivien 

kirjoituksia.- -  Ei muuta kuin jatketaan harjoituksia!” [10H1] 

 

”C:n tavoin olisi mukava nähdä täältä ihmisiä, eli pk-seutulaiset, aktivoitukaamme. Ja hei, 

kaikki ujot toverini, tehtäisiinkö sokkotapaaminen Nyytin 11.11. järjestämässä Flirtillä 

piristystä elämään -teemaillassa ;) [65H7] 

 

Aktivoiva auttaja tuntuu varmalta toimintamalliensa hyödyllisyydestä kaikkien kohdalla. 
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Hän ei välttämättä pyri yksilöimään esittämiään ratkaisuja kenellekään erityisesti, vaan 

omaa vahvan uskon toimintamalliensa oikeellisuudesta:   

 

”Juoksua, pyöräilyä, kuntosalia, ne pitävät ajatukset koossa ja mielen virkeänä.” [87AJ1] 

 

”Oletko kyllästynyt yksinäisyyteesi ja haluat rohkeasti yrittää korjata asian? Niin minäkin 

–niinpä päätin ryhtyä toimeen: toivoisin yhteydenottoja ystävyyttä/harrastusseuraa 

hakevilta opiskelijoilta tapaamista varten. Toivon, että saisimme kasaan max viiden hengen 

porukan ja onnistuisimme sopimaan sähköpostitse tapaamisajan, jolloin voisimme käydä 

yhdessä jossakin Helsingin kuppilassa ja katsoa onko toveruutta ilmassa. :)” [109AY1] 

 

Aktivoivan auttajan innostus voi olla tarttuvaa ja kirjoituksista huokuva itseluottamus juuri 

sitä, mitä monet yksinäiset kaipaavatkin. Oma epävarmuus ja riittämättömyyden tunteet 

kun voivat kaivata tuekseen juuri päättäväisen ja valmiita ratkaisuja tarjoavan auttajan 

toimintaa. Aktivoiva auttaja ei välttämättä kykene tarjoamaan paljoakaan ymmärrystä tai 

rauhoittaa autettavia erilaisin kannustuksin. Aktivoivan auttajan arvo piileekin 

tulevaisuudenuskossa ja oman toimijuuden vahvistamisessa, jota hän pyrkii levittämään 

ryhmäläisten keskuuteen. Välttämättä hän ei pysty vastaamaan monien yksinäisten 

kaipaamaan syvällisyyden ja herkkyyden vaatimuksiin.  

 

b) Konkreettista tukea tarjoava auttaja 

Mielenkiintoista Yksinäisyys-ryhmässä oli se, että konkreettista apua yksinäisyystilanteen 

helpottamiseen kaveruuden muodossa tarjottiin erityisen runsaasti. Päällisin puolin 

näyttäisikin siltä, että kysyntä ja tarjonta tässä suhteessa kohtaavat varsin hyvin. Esittäähän 

konkreettista tukea tarjoava auttaja lähemmän yhteydenpidon ja kaveruussuhteen luomisen 

muodossa jotakin selkeää kättä pidempää, jolla auttaa muita yksinäisiä. Erityistä tälle 

auttajalle on se, että hän on valmis itse henkilökohtaisesti toimiaan yksinäisyyden 

lievittäjänä, ja useimmiten vaikka heti. 

 

Konkreettista tukea tarjoavat auttajat toimivat lähes yksinomaan tiiviimmän ja 

henkilökohtaisemman yhteydenpidon tarjoamisen kautta. Oma sähköpostiosoite oltiin 
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valmiita tarjoamaan keskusteluyhteyden avaamiseksi: 

 

”Keskustelua ja ystäviä kaipaavat ottakaa yhteyttä osoitteeseen: 

(sähköpostiosoite poistettu) ehkä voimme setviä yksinäisyyttämme yhdessä ja asettaa ehkä 

jotain konkreettisia tavoitteita!:)” [126AAG1] 

 

”Minullekin voi lähettää sähköpostia jos kaipaa juttuseuraa ja kaveria: (sähköpostiosoite 

poistettu) Asun Joensuun seudulla, mutta muualtakin olevat ottakaa yhteyttä jos ette jaksa 

yksin. Olisi mukava vaihtaa ajatuksia tarkemmin.”[92AI2] 

 

Konkreettisen tuen tarjoaja saattaa myös tuoda esiin valmiuttaan syvällisempäänkin 

ystävyyssuhteeseen eikä pelkästään sähköpostikirjeenvaihtoon. Molemmin puoleiseen 

tuentarjoamis- ja vastaanottamissuhteeseen ollaan selkeästi valmiita panostamaan:  

  

”Mielestäni olisi hyvin kiinnostavaa nähdä, käydä vaikka kävelyllä ja kokeilla, miten hyvin 

tulisimme keskenämme juttuun. Me, kaksi hiljaista ja jäykkää ihmistä. Sama pätee 

muihinkin. Vaihtaisin mielelläni ajatuksia yksinäisyydestä ja elämästä yleensä jonkun 

kanssa.” [63C13] 

 

Toisaalta, konkreettista tukea voitiin tarjota myös muulla tavoin. Vinkit omien ajatusten ja 

toimintamallien muokkaamisen voivat tulla konkreettisen avuntarjoajan taholta esimerkiksi 

kirjavinkkien muodossa:  

 

”Lueskelin tätä viestiketjua läpi ja tuli vahva tunne siitä, että haluan vinkata teille pari 

kirjaa, joista on ollut ainakin minulle suurta apua omien ajatusteni järjestämisessä. 

Kirjailija on Curtis Sittenfeld ja kirjat ovat "Prep- elämänkoulu" ja "Unelmieni mies". 

Niihin on kirjoitettu kaunokirjalliseen muotoon juuri se, mistä kaikki täällä puhuvat. 

Suosittelen lukukokemusta lämpimästi!” [97AQ1] 

 

Konkreettista tukea tarjoava auttaja jättää tietyllä tavalla etäälle muiden mahdollisten 

avunantajana toimimisen ominaisuuksien esiintuomisen keskittyessään tarjoamaan jotakin 

yksiselitteistä ja konkreettista avunvälinettä yksinäisille. Tämä auttaja ei tarjoa 
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erityisemmin henkilökohtaista apua tai ymmärrystä jollekin tietylle autettavalle, vaan toimii 

käytännön tasolla tarkoituksenaan tavoittaa monia. Toisaalta, hän tarjoaa jotakin intiimiä ja 

ainutlaatuista autettaville: oman itsensä ja kaveruutensa.  

 

Koska yksinäisyydessä keskeistä on juuri kokemus mielekkäiden ja mielihyvää tuottavien 

ihmissuhteiden puuttumisesta, voisi kuvitella konkreettista tukea tarjoavan auttajan 

vastaavan monien yksinäisten syvimpiin tarpeisiin. Toisaalta, ihmissuhteiden 

muodostaminen ei aina ole niin yksiselitteistä, ja on mahdotonta sanoa, millä lailla 

autettavat yksinäiset tarttuvat tilaisuuteen ja lähtevät solmimaan ihmissuhteita konkreettista 

tukea tarjoavien auttajien kanssa. Pystyvätkö he edes välttämättä siihen? 

 

7.2.3 Opastus auttajana toimimisen lähtökohtana 

Opastavia auttajia esiintyi ryhmän keskusteluissa suhteellisen tasaisesti, ja yhdessä empatia 

ja eteenpäin suuntaavuus – ulottuvuuksiin sisältyvien luokkien kanssa muodostavat ne 

yhteensä 90 % kaikista avunantajana toimimisen tavoista. Suurin osa auttamista kuvaavista 

ilmaisuista kuuluikin joihinkin näistä kolmesta ulottuvuudesta. Opastavassa auttamisen 

ulottuvuudessa yhdistyvät myös omalla tavallaan sekä empaattisuus että eteenpäin 

suuntaavuus, sillä opastava auttaja pyrkii toisaalta ymmärtämään autettavan asemaa, mutta 

samanaikaisesti kuitenkin hellävaroin ohjaamaan autettavaa tämän olon helpottamiseksi.  

 

Opastava auttaja pyrkii tarjoamaan yleisen tason ohjenuoria, joskus omakohtaiseenkin 

kokemukseen pohjautuen. Opastus voi näkyä erityisesti kahdella tavalla. Neuvovalle 

auttajalle on tärkeää pyrkiä perustelemaan opastuksensa hyvin ja siten, että ne ottavat 

autettavien elämäntilanteet hienosti huomioon. Pyritään luomaan itsestä kuva 

samanvertaisena, mutta oikeanlaisen näkemyksen ja kokemuksen omaavana konsulttina, 

jolla on tarpeeksi tietotaitoa opastuksen tarjoamiseen vertaiselleen. Opettavainen auttaja 

asettaa itsensä sen sijaan hieman autettavien yläpuolelle, opastamalle autettavia ikään kuin 

asiantuntijan roolista. 
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Kuvio 10. Auttajana toimimisen tavat Opastus-ulottuvuudessa.  

 

a) Neuvova auttaja 

Neuvova auttaja ei pyri varsinaisesti aktivoimaan yksinäistä toimintaan saman tien eivätkä 

neuvot välttämättä koske joitakin tiettyjä yksittäisiä tilanteita. Enemminkin neuvova auttaja 

haluaa omalta osaltaan auttaa yksinäisiä löytämään itsestään uudenlaisia puolia ja 

ajattelutapoja, joiden jälkeen autettavan on helpompi auttaa itse itseään elämässään. 

Neuvovalle auttajalle on tärkeää toimia yhteistyössä avunsaajan kanssa siten, että 

autettavan yksilöllinen elämäntilanne ja henkilökohtaiset valmiudet otetaan huomioon. 

Tällöin neuvova auttaja pyrkii lähestymään tilannetta tasa-arvoisesta lähtökohdasta ja 

olemaan huomaavainen mahdollisille esteille, joita autettavalla voi olla opastuksen 

vastaanottamisessa ja toteuttamisessa. 

 

Vaikka neuvovan auttajan toimintaa kuvastaa tietynlainen empaattisuus ja ymmärryksen 

osoittamisen tärkeys, on keskiössä kuitenkin neuvonnan avulla auttaa yksinäistä löytämään 

tie pois tilanteestaan. Neuvonta saattaakin kohdistua esimerkiksi konkreettisten keinojen 

esittämiseen ja myös niiden arvioimiseen toimivuuden kannalta, mahdollisesti 

omakohtaisten kokemusten kautta. Neuvoja tuodaan esiin pehmeästi ja helposti 

lähestyttävällä tavalla, perusteluineen ja mahdollisine haittapuolineen myöskin: 

 

”Sittemmin olen osallistunut jonkin verran enemmän opiskelijatoimintaan ja ainakin 

Helsingin seudulla asuville voin suositella osakuntia hyviksi paikoksi tutustua ihmisiin. 

Minun kokemuksieni mukaan ainejärjestötoiminta on melko bile-, viina- ja 

fuksitoimintapainotteista, osakunnissa on vähän muunkinlaista toimintaa ja erilaisia 

harrastuskerhoja.” [151AAX1] 

 

”Täällä on ollut keskustelua terapiasta yhtenä keinona hakea apua yksinäisyyteen. Kehotan 

Opastus Neuvova 
auttaja (11 %)

Opettavainen 
auttaja (15 %)
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kaikkia terapiaa harkitsevia kokeilemaan sitä, mutta pakko on kyllä sanoa, että ei kannata 

luottaa siihen, että terapia auttaisi.” [82AD2] 

 

Neuvova auttaja haluaa myös herätellä autettavia nykyisten toimintatapojensa mahdollisiin 

kielteisiin puoliin, tuomalla esiin vaihtoehtoisia tapoja toimia tilanteissa tai uusia tilanteita, 

joita lähestyä erityisellä tavalla. Neuvova auttaja haluaa monipuolistaa yksinäisen 

toimintarepertuaaria, ymmärtäen kuitenkin samalla kuinka vaikeaa avunsaajien on 

mahdollisesti toteuttaa näitä asioita, vaikka niin haluaisivatkin. Tästä syystä 

toimintatapoihin liittyvä neuvonta tuodaan esiin rohkaisevalla ja huomaavaisella tavalla:  

 

”Sanoisin, että miesten siis kannattaa tehdä (nettitreffeillä) aloite eli osoittaa jotenkin 

kiinnostus. Osoittaa että kokee että toinen on viehättävä ja että voisi olla paljon yhteistä. 

Kiinnostumiseen mun mielestä riittää se että kumpikin toteaa että hei, tuon ihmisen kanssa 

voisi moni asia mennä yksiin. Ei tarvii olla mitään enempää kuin mitä on, vaan 

ehdottomasti vain lähteä sillä eteenpäin mitä ihan oikeasti on.” [85AH2] 

 

”Kannattaa yrittää ainakin esittää, että homma on hanskassa, eikä se vaivaa sinua. 

Itseluottamus on avainsana tässäkin. Mielestäni, jos näitä tilanteita jännittää, kannattaisi 

yrittää ottaa vähän ylimielinenkin suhtautuminen siihen. Ei se ole sun vikasi, jos ette löydä 

puhuttavaa. Sä et vaan jaksa puhua mistään mitättömistä asioista. Sitä paitsi jos olet 

rauhallinen, kuten minä, voit ajatella sen olevan osa luonnettasi. Ei kaikkien tarvitse olla 

jatkuvasti pälättäviä, kaikesta kaiken tietäviä small talkin mestareita.”[33C9] 

 

Neuvovan auttajan opastus on moniulotteista ja voi ulottua konkreettisimmista käytännön 

ohjeista aina isompiin kokonaisuuksiin, kuten esimerkiksi autettavan asennoitumiseen 

vaikuttamiseen. Neuvovan auttajan tyyli huomioida hyvin opastusta saava osapuoli, auttaa 

siinä, että näiden perustavanlaatuisiakin asioita koskeva neuvonta tuodaan esiin sulavasti ja 

mahdollisesti helpostikin hyväksyttävällä tavalla:  

 

”Sekin on varmasti jossain määrin ihan luonnollista, mutta pitäisi aina yrittää muistaa se, 

että ne ylitsepääsemättömän vaikeilta ja huonoilta tuntuvat asiat eivät välttämättä ole niin 

sitä, miltä ne juuri huonolla hetkellä tuntuvat.”[29C8] 
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”Joten ei mielestäni kannata tukeutua elämässä vain yhteen ihmiseen, vaan etsiä useampaa 

läheistä ihmistä, sillä ei tuo yksi ihminen voi millään pystyä antamaan sinulle kaikkea mitä 

tarvitset. Joskus yksikin ystävä tai ystävänalku on toisaalta se pelastus, mutta heti kun 

kynnelle kykenee, kannattaa hakea tukea muualtakin.” [80AH1]  

 

Neuvovan auttajan kyky tarkkaavaisesti osoittaa opastuksensa yksilöityihin 

elämäntilanteisiin tavalla, joka kuitenkin soveltuu myös koko ryhmän käytettäväksi, tekee 

tästä auttajan luokasta varmasti hyödyllisen. Neuvovan auttajan pehmeä ilmaisutapa voi 

myös auttaa yksinäisiä hyväksymään esitetty sanoma paremmin, kun taustalla vaikuttaa 

kuitenkin tunne siitä, että on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi. Keskeistä neuvovan auttajan 

toiminnassa on myös samanvertaisuus-asetelman korostuminen, joka tuodaan esiin myös 

neuvontaosioihin liittyvissä omakohtaisissa kokemuksissa. Neuvovan auttajan toiminta voi 

olla sellaista, joista hyötyvät monenlaisista lähtökohdista tulevat autettavat, erilaisine 

odotuksineen ja tarpeineen.  

 

b) Opettavainen auttaja 

Opettavaisen auttajan lähestymistapa on hieman toisenlainen neuvovaan auttajaan nähden, 

sillä toiminnassa korostuu ennen kaikkea tiedon välittämisen tärkeys. Opettavainen auttaja 

kokee omaavansa tiedonsiemeniä, joita hän haluaa välittää autettaville, tavoitteena suoda 

parempi ymmärrys elämäntilanteesta ja tätä kautta mahdollisuus löytää keinoja 

yksinäisyydestä vapautumiseen. Opettavainen auttaja ei juurikaan yksilöi antamaansa 

ohjeistusta, vaan tietoa tuotetaan objektiivisuus-kehyksessä koko ryhmän saataville. Tällöin 

auttaja etäännyttää itsensä hieman autettavista, ja saattaa kokea toimivansa myös hieman 

ylemmästä asemasta käsin kuin autettavat. Otetaan tietynlaisen asiantuntijan tai luennoivan 

professorin rooli. 

 

Erityisen selkeästi tämä näkyy siinä tavassa, jolla opettavainen auttaja tuo esiin 

asiantuntija-tietoutta jostakin yksinäisyyteen liittyvästä piirteestä, jota ryhmän 

keskusteluissa on saatettu käsitellä. Asiantuntijana hän voi tuoda esiin esimerkiksi 

tutkimustietoon perustuvaa tietoutta, joka tarjoaa toisenlaisen perspektiivin ja erilaisen 

käsittelyulottuvuuden yksilöllisten kokemusten rinnalle: 
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”Esimerkiksi temperamenttitutkimuksessakin selitetään, että ujous on synnynnäinen 

reagointitapa uusiin tilanteisiin, eikä siitä voi noin vain oppia eroon. Siinä taas voi olla 

eroja, miten tilanteeseen sen jälkeen sopeutuu, mutta ensireaktiota se ei poista. Jatkuva 

uusien sosiaalisten kontaktien luominen onkin varmasti ujoille yleensä työläämpää kuin 

sosiaalisesti rohkeammille henkilöille”[123AAD1] 

 

Toisaalta, opettavainen auttaja voi toimia myös sellaisella maaperällä, jolla pyritään 

tuomaan helpotusta yksinäisten arkisiin tilanteisiin ja kokemuksiin erityisesti itsestään. 

Opettavainen auttaja voi pyrkiä omalla tavallaan rohkaisemaan autettavia, mutta tuo 

viestinsä esiin kuitenkin hieman etäämmältä ja yleisemmällä tasolla kuin esimerkiksi 

neuvova auttaja: 

 

”Ihan tavalliset ihmiset luo suhteita, ei tarvii olla mikään ihmeellinen ollakseen ok. Sekä 

naisia että miehiä on niin eriluonteisia ja erilaiset arvot omaavia, että kenenkään ei 

kannattaisi yrittää mahtua johonkin stereotypiaan siitä, millainen esim. miehen pitäisi 

olla.” [85AH2] 

 

”Kokemattomuus ei haittaa. Jos itse on ujo ja kokematon, niin silloin sen ymmärtää eikä 

vaadi toiselta sen enempää. Ei kokemattomuus ja se että on vähän epäsosiaalinen luonne 

haittaa yhtään, jos toinen ymmärtää sen ihan luonnolliseksi asiaksi.”[85AH2] 

 

Opettavainen auttaja voi toimia elementtissään erityisesti myös silloin, kun pääsee 

antamaan opastusta elämänfilosofisella tasolla. Tällöin yksinäisen elämäntilanne sidotaan 

laajempaan kehykseen koko elämän mittakaavassa, ja yksinäistä halutaan auttaa luomaan 

perspektiiviä omaan tilanteeseensa. Opettavainen auttaja auttaa näkemään asioita uusista 

näkökulmista:  

 

”Yksinäisyys on suru silloin, kun se ei ole vapaaehtoista. Joskus se voi kärjistyä niin 

rajuksi, että kadottaa tunteen siitä, että kuuluu yhteiskuntaan tai edes ihmiskuntaan. 

Jälkeenpäin kuitenkin oivaltaa, kuinka paljon oppii ymmärtämään, kun on katsonut 

yhteiskuntaa sen reunalta käsin. Kukaan sosiaalisesti suosittu ihminen ei voi saada 

sellaista viisautta ja näköalaa.” [54AA1] 
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Opettavainen auttaja ei tuo juurikaan esiin empaattisuutta tai korostaa samankaltaisuutta 

autettavien kanssa. Tiedonlähteenä toimiminen ei edellytä yksilöitävää opastuksen 

antamista, sillä tiedon itsessäänhän pitäisi auttaa yksinäisiä. Opettavaisen auttajan 

tietopohja ja näkemykset voivat tukea avunsaajia löytämään perspektiiviä omaan 

tilanteeseensa ja nousemaan hetkellisesti sen yläpuolelle. Toisaalta, opettavaisen auttajan 

etäännyttävä tyyli ja asiantuntijana toimiminen voi myös vieraannuttaa autettavia hänen 

opetuksistaan – onhan kyseessä vertaistuellinen ryhmä, jossa ”oikeita” asiantuntijoita ei 

oleteta esiintyvän.  

 

7.2.4 Kyseenalaistus auttajana toimimisen lähtökohtana 

Kyseenalaistavalle auttajalle keskeistä on herätellä autettavia ja heidän tapaansa nähdä 

asioita. Tämä voi tapahtua haastavan auttajan roolista käsin, jolloin suoraan 

kyseenalaistetaan autettavien ajatuksia ja esittämää logiikka tai haastetaan pohtimaan omaa 

elämää erilaisin kysymyksenasetteluin. Toisaalta kyseenalaistava ulottuvuus voi näkyä 

myös suhteuttavan auttajan toiminnassa, jolloin keskiössä on tarjota vaihtoehtoisia tapoja 

tulkita tilanteita sekä suhteuttaa eri perspektiivejä keskenään. Kyseenalaistavassa 

ulottuvuudessa korostuu ennen kaikkea uusien tulkintamahdollisuuksien ja autettavien 

ajattelumaailmojen laajentamispyrkimykset.  

 

Kyseenalaistus-ulottuvuus tarjosi määrällisesti mitattuna pienimmän osuuden (yhteensä 10 

%) muihin auttajan toimimisen ulottuvuuksiin verrattuna. Koska auttamiseen tähtäävien 

ilmaisujen määrällinen esiintyminen ei kuitenkaan sinällään kerro mitään niiden 

merkityksestä ryhmäläisille, ei tätä ulottuvuutta voida missään muodossa pitää kuitenkaan 

yhtään vähempiarvoisena kuin muitakaan ulottuvuuksia. Kyseenalaistavilla auttajilla voi 

itse asiassa olla hyvinkin tärkeä rooli uusien ajattelumallien ja toimintatapojen 

tarjoamisessa autettaville, vaikka ne saattavatkin samalla tarjota sellaisia auttamisen puolia, 

joita ryhmäläiset eivät ensisijaisesti ole ryhmään kirjoittaessaan tulleet hakemaan.  
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Kuvio 11. Auttajana toimimisen tavat Kyseenalaistus-ulottuvuudessa. 

 

a) Haastava auttaja 

Haastava auttaja haluaa ravistella autettavien piintyneitä näkemyksiä tai ajattelumalleja 

erilaisin keinoin. Haastava auttaja ei hyväksy sellaisenaan yksinäisen esiintuomia 

perusteluita tilanteestaan tai erilaisista tapahtumista, vaan halua painostaa autettavaa 

ymmärtämään oman ajattelunsa rajoittavuus ja sitä kautta auttaa mahdollisesti uusien 

ajattelutottumusten luomisessa. Haastava auttaja on suoraviivainen toiminnassaan, mutta on 

omalla tavallaan helposti lähestyttävä, sillä omalla kiinnostuksellaan hän saattaa helposti 

voittaa ryhmäläisten luottamuksen puolelleen. 

 

Haastava auttaja voi toimia monella tapaa ja tarjota tukeaan paitsi ryhmälle yleisesti, myös 

yksilöidysti joillekin autettaville. Haastava auttaja voi tällöin pyrkiä herättelemään 

autettavaa pyytämällä tätä kertomaan lisätietoja tilanteestaan, jolloin autettava joutuu 

perustelemaan kantojaan tai tarjoamaan hyväksyttäviä selityksiä niille. Tämä saattaa tarjota 

autettavalle väylän tarkempaan itsetutkiskeluun, jonka kautta omaa tilannetta on 

mahdollista ymmärtää paremmin:  

 

”Sanoit, että hyvät päivät menevät usein koulukavereiden seurassa. Viihdytkö heidän 

kanssaan? Johtuuko päivän hyvyys siitä? Vai meneekö asia niin päin, että hyvinä päivinä 

jaksat paremmin olla muiden ihmisten seurassa? Sanoit, että itsetuntosi on romahtanut. 

Miten se näkyy?[29C8] 

 

”Kerroit, että ihmisjoukossa jotkut aistisivat paremmin salailun ja häpeän tunteen. Olisi 

mielenkiintoista kuulla lisää tästä tunteesta.”[13H2] 

 

Toisaalta, haastava auttaja voi pyrkiä herättelemään autettavia yleisellä tasolla, 

Kyseenalaistus 
Haastava 

auttaja (4%)
Suhteuttava 
auttaja (6 %)
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suuntamaatta haastettaan erityisesti kenellekään tietylle autettavalle. Haastava auttaja pyrkii 

tällöin suuntaamaan ryhmän keskustelua ja kirvoittamaan erilaisia näkökantoja esiin:  

 

Usein kuulee sanottavan, että ilman kavereita ei voi elää. Sitä ei kuitenkaan perustella 

ihmeemmin. Sitä pidetään itsestäänselvyytenä. Millaisia ongelmia teillä on ilmennyt?[9C3] 

 

Kumman te muut valitsisitte tällä hetkellä: tosiystävän/laajan kaveripiirin/tms vai 

seurustelukumppanin? (jos oletetaan, että nämä kaksi eivät voi olla samassa paketissa) 

[16H3] 

 

Haastavan auttajan toiminnassa keskeistä on kiinnostuksen osoittaminen avunsaajille, mutta 

tämä tuodaan esiin enemminkin helposti tartuttavaan keskustelusävyyn kuin selkeään 

avuntarjoamis-kehykseen vedoten. Haastava auttaja osaa toimia miellyttävällä, ajatuksia 

herättelevällä tavalla haastepyrkimyksissään. Toisaalta, hän voi myös pyrkiä suoran 

provokaation kautta haastamaan autettavia löytämään omia perusteluitaan asioille: 

 

”Haluan kuitenkin vielä korostaa, etten mitenkään pyri väheksymään naisten yksinäisyyden 

tunnetta, vaan vain tuomaan miesnäkökulmaa etenkin sinkkuuteen. Naisille päätös olla 

sinkkuna tai saada parisuhde on yksinkertaisempaa ja helpompaa. Ujolle ja yksinäiselle 

miehelle sinkkuus ei useinkaan ole valinta, vaan pakon sanelema asia.” [81AC3] 

 

Haastavalla auttajalla on tehokas keino kannustaa ryhmäläisiä itseään tuottamaan 

aktiivisesti erilaisia näkökantoja keskusteluun. Tällöin uusien mielipiteiden esiin tuleminen 

voi suhteuttaa asioita yksittäisen kirjoittajan ajattelussa, mutta myös kannustaa 

tunnistamaan oman ajattelun lähtökohtia. Haastavan auttajan hienovarainen suuntaavuus 

autettavan oman roolin tunnistamiseen elämäntilanteessa, tarjoaa hyviä lähtökohtia myös 

muutoksen toteuttamiseen kunkin autettavan omassa elämässä. Haastava auttaja toimii 

luottamusta herättävällä tavalla ryhmässä ja ohjaavuudellaan saattaa kyetä vastaamaan 

monen yksinäisen toiveisiin osaavasta auttajasta, joka kykenee ohjaamaan oikeaan 

suuntaan.  
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b) Suhteuttava auttaja 

Suhteuttava auttaja pyrkii myöskin tukemaan autettavia löytämään vaihtoehtoisia 

perspektiivejä ja lisäämään ymmärrystä omaan tilanteeseen. Suhteuttava auttaja toimii 

kuitenkin etäämmältä kuin haastava auttaja, joka suoraan toiminnallaan pyrki jopa jossain 

määrin hallitsemaan ja ohjaamaan ryhmän keskustelua. Suhteuttava auttaja pyrkii 

herkemmällä tavalla tuomaan esiin erilaisia näkökantoja. Tällöin tarkoituksena ei olekaan 

varsinaisesti autettavien oman toiminnallisuuden aktivoiminen, vaan tarjota ikään kuin 

ulkopuolisen näkemys aiheesta yksinäiselle. 

 

Suhteuttava auttaja voi toimia ensisijaisesti siten, että pyrkii tarjoamaan jonkinlaista 

suhteellisuudentajua autettavalle. Tuenantamismekanismi pohjautuu tällöin vahvasti siihen, 

että tuodaan esiin autettavalle toisen ihmisen näkemys tämän kokemasta – asia, joka 

monille yksinäisille saattaa olla kovin vieras, sillä kontakteja muihin ihmisiin on vähän ja 

toisaalta oma yksinäisyys saattaa ajaa omien ajatusten kehämäiseen hallitsevuuteen. 

Suhteuttava auttaja pyrkii auttamaan yksinäistä näkemään tilanteensa toisen ihmisen silmin:  

 

”Minusta tuntuu aina pahalta lukea viestejä, kuten sinun viimeisin viestisi. Olet 24-vuotias 

ja mietit sitä, pitäisikö sinun laskea itsesi jo menetetyksi tapaukseksi. En voi kiistää, ettenkö 

minäkin ajattelisi itsestäni välillä niin, liian usein jopa, mutta sen ruudulta lukeminen 

jonkun toisen ihmisen kirjoittamana tuntuu aina jotenkin erilaiselta ja hyvinkin 

karmivalta.” [63C13] 

 

”Taidat olla perfektionisti, kuten itsekin olen valikoivasti, mutta siitä pitää (kannattaa) vain 

jotenkin oppia pois. Tai helpottaa ainakin jos tyytyy neloseen eikä käy korottamassa? Liika 

miettiminen ja asioiden pyörittely omassa päässä on vain pahasta (tätä teen itsekin). Jos 

joudut epäilemään perheesi motiiveja rakastaa sinua, niin ehkä hälytyskellojen pitäisi jo 

soida ja miettiä sitä omaa ajattelutapaa.”[105Y2] 

 

Suhteellisuudentajua autettavan elämäntilanteeseen tarjotessaan, suhteuttava auttaja voi 

edellä kuvatun lailla pohjata toimensa henkilökohtaiseen kokemukseen. Toisaalta, 

pyrkiessään suhteuttamaan erilaisia perspektiivejä toisiinsa ja lisäämällä sitä kautta 

ymmärryksen laajuutta käsiteltävästä aihepiiristä, suhteuttava auttaja voi toimia ennen 
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kaikkea yleisellä tasolla. Tällöin erilaisten argumenttien annetaan keskustella keskenään ja 

vaihtoehtoisten kantojen olemassaolo tuodaan tällöin selkeästi esiin. Tällöin jää autettavan 

omalle vastuulle se, mihin suuntaan omassa ajattelussa kallistuu. Perusteita toisenkinlaiseen 

ajatteluun on kuitenkin olemassa ja ne on tuotu esiin:  

 

”Totta kyllä varmasti on, että yleisesti hyväksyttyjä tapoja olla nainen on huomattavasti 

enemmän kuin hyväksyttyjä tapoja olla mies. Tämä on tietysti äärimmäisen surullista, 

mutta itse ainakin haluan ajatella, että myös mahdollisten mieheyksien kirjo on 

laajenemassa. Sitä paitsi löytyy runsaasti naisia, jotka eivät välitä pätkääkään yleisistä 

miesihanteista...eiväthän kai kaikki miehetkään halua anorektisen laihaa mallityttöä. 

Lisäksi ujoushan yhdistetään helposti herkkyyteen ja sehän on varmasti asia, jota moni 

toivoo kumppaniltaan.”[88AG2] 

 

”Miksei toisaalta ihminen voisi tuntea yksinäisyyttä parisuhteessa. Toisaalta ihminen 

kertoo toiselle kaikki murheensa(jos vain pystyy). Ei se kumppani kuitenkaan koko elämää 

täytä, vaan pitää parisuhteessakin ne omat kaverit yhä edelleen muistaa... Voisko ihminen 

tämän kautta tuntea seurustellessaankin yksinäiseksi.”[11F2] 

 

Suhteuttava auttaja pyrkii tuomaan keskusteluun mukaan ulkopuolisen perspektiivin 

suhteuttamalla asioita toisiinsa ja luomalla vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää asioita. Tällöin 

keskeistä on tarjota autettaville ennen kaikkea mahdollisuuksia toimia oman elämänsä 

herrana ja aktiivisena päätöksentekijänä: ei ole olemassa vain yhtä ainoaa oikeaa tapaa 

nähdä asioita. Suhteuttava auttaja ei välttämättä ilmaise vahvasti omaa näkemystään 

aiheesta, sillä pyrkii toimimaan ennen kaikkea keskustelevuuden tasolla. Toisaalta 

suhteuttava auttaja ei myöskään tarjoa mitään helppoja suoria ratkaisuja, vaan odottaa 

autettavan itsensä kykenevän tekemään omaa elämäänsä koskevia ratkaisuja. 

Tämänkaltainen auttaja ei välttämättä kykenekään vastaamaan monien yksinäisten 

odotuksiin selkeästä ohjaavuudesta ja oikeiden ratkaisumallien olemassaolosta.  
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7.3 Avunsaajana olemisen ja avunantajana toimimisen tavat toisiinsa 

suhteutettuna 
 

Kuten aiemmin on todettu, Yksinäisyys-nettiryhmässä esiintyi huomattavasti enemmän 

avunsaajana olemisen tapoja kuin avunantajana toimimisen tapoja. Tämä oli nähtävissä 

paitsi autettavien luokkien määrässä (15 vrt. 8), myös tekstin tasolla. Luokkien sisään 

jaoteltavia tekstiosiota oli selkeästi enemmän avunsaajana olemisen puolella kuin 

avunantajan toimimisen, ja kenties tästä runsaudesta johtuen, myös sisällöllisesti aineisto 

oli rikkaampi avunsaajan osuudessa. Tämä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, että vaikka 

tämänkaltainen vertaistuellinen keskusteluryhmä koetaan hyödyllisenä ja siihen kirjoitetaan 

vuodesta toiseen, ei siinä osoitettu tuki pysty mitenkään vastaamaan kaikkiin niihin 

erilaisiin odotuksiin ja tarpeisiin, joita ryhmän kirjoittajilla on siihen osallistuessaan. 

Ryhmässä osoitetaan ja annetaan vertaistukea, mutta se pystyy vastaamaan vain osaan 

julkituoduista tarpeista. On myöskin mahdotonta sanoa, miten riittävänä edes määrällisesti 

pidetään ryhmässä osoitettua tukea, sillä kuten todettua, se oli melko vähäistä. 

 

Taulukossa 2 on suhteutettu muodostettujen avunantajana toimimisen luokkien mahdollista 

vastaavuutta avunsaajana olemisen luokkiin. Taulukko pohjautuu omiin näkemyksiini siitä, 

mikä avunantajana toimimisen luokka voisi mahdollisesti parhaiten vastata tietyn 

avunsaajana olemisen roolin mukaisiin tarpeisiin tuesta. Parasta vastaavuutta on merkitty 

kolmen tähden merkillä (***), erillisessä sarakkeessa. Taulukkoon olen koonnut myös 

oman sarakkeen niille avunsaajan luokille, jotka näkemykseni mukaan vähiten kaipaavat 

kyseistä avunantajan tukea. Tämä sarake on merkitty miinusmerkein (---).  Tulososion 

kohdissa 7.1 ja 7.2. on esitelty tarkemmin eri luokkien kuvaus, ja siksi en lähde niitä 

syvällisemmin tässä kuvaamaan.  
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Taulukko 2. Avunantajana toimimisen tapojen vastaavuus avunsaajana olemisen tapoihin. 

Avunantajan 
luokka 

Keskeinen 
tuenmuoto Avunsaajan luokka *** Avunsaajan luokka --- 

Ymmärtävä auttaja 
Hyväksyntä, 
ymmärrys 

 Erilainen 
autettava 

  Parantumaton 
autettava       

 Pelokas autettava  

 Itsetuhoinen 
autettava 

 Tiedonjanoinen 
autettava 

Kannustava auttaja 
Kannustus, mielialan 
nostatus 

 Pelokas autettava 

 Rohkaistava 
autettava   

    

Aktivoiva auttaja 

Rohkaisu, oman 
toimijuuden 
korostaminen 

 Vastuunkantava 
autettava     

 Vastahakoinen 
autettava 

 Muita syyllistävä 
autettava 

 Pelokas autettava 

Konkreettista 
tukea tarjoava 
auttaja 

Kaveruus, käytännön 
apu 

 Tilapäistä apua 
tarvitseva 
autettava   

    

Neuvova auttaja Ohjaavuus 

 Tiedonjanoinen 
autettava 

 Idealistinen 
autettava   

 Optimistinen 
autettava 

 Erilainen 
autettava 

Opettavainen 
auttaja Tieto 

 Tiedonjanoinen 
autettava  

 Analyyttinen 
autettava    

 Itsetuhoinen 
autettava 

    

Haastava auttaja 
Kyseenalaistus, 
herättely 

  Muita syyllistävä 
autettava      

  Parantumaton 
autettava         

 Vastahakoinen 
autettava  

Suhteuttava 
auttaja 

Ulkopuolisen 
perspektiivi 

 Muita syyllistävä 
autettava     

  Parantumaton 
autettava     

 Itsetuhoinen 
autettava  

***: paras vastaavuus 

---: heikoin vastaavuus/ei vastaavuutta lainkaan 
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Taulukosta käy ilmi, että monille tuenmuodoille näyttäisi olevan kysyntää esitettyjen 

avunsaajien roolien valossa. Erityisesti empaattiselle lähestymistavalle on löydettävissä 

suoraa vastaavuutta monista avunsaajan luokista, ja näiden lisäksi varmasti monet muutkin 

saavat tukea ja voimaa hyväksynnän kokemuksesta ja mielialan nostatuksista ryhmässä. 

Myös kyseenalaistavalle tuelle näyttäisi olevan tarvetta, erityisesti monille yksinäisyyteen 

jo turtuneille ja toivonsa menettäneille. Uusia näkökulmia ja oman ajattelun haastamista 

tarvitaan, jotta voitaisiin päästä eteenpäin niiden kahlitsevuudesta. Myös hienovaraiselle 

neuvonnalle ja opastukselle on paikkansa Yksinäisyys-nettiryhmässä. Saavathan monet sitä 

kautta kallisarvoista tietoa paitsi erilaisista käytännön tilanteista, myös tavoista, joilla itse 

voisi omaa tilannettaan kohentaa.  

 

Sen sijaan eteenpäinsuuntaavuudelle on vaikeampi löytää suoraa vastaavuutta avunsaajan 

luokista. Aktivoivan auttajan suoraviivainen ote saattaa tarjota liian suuren kontrastin 

monien yksinäisten vallitseviin toimintatapoihin, joissa korostuvat ennemminkin 

vetäytyvyys, passiivisuus ja uhrimaisuus. Aktivoivan auttajan innostukseen voi olla vaikea 

tarttua, vaikka niin haluaisikin. Konkreettista tukea on vaikea arvioida siinä mielessä, että 

ryhmän keskustelujen pohjalta emme tiedä, moniko yksinäinen tarttuu todellisuudessa 

tarjottuun tilaisuuteen kaveruussuhteiden muodostuksessa. Suoraa yhtäläisyysmerkkiä siitä, 

että juuri tämänkaltainen suoran toiminnan muoto olisi sellaista tukea, jota tietyt avunsaajat 

erityisesti hakisivat, on vaikea keskustelujen pohjalta vetää. Kenties se voi kaikesta 

huolimatta tuntua liian suurelta askeleelta tai sitä ei välttämättä ole uskallettu ääneen 

ryhmässä edes toivoa. 

 

Eteenpäinsuuntaavuuden lisäksi myös opettavaisen auttajan tuelle ei välttämättä ole samalla 

lailla kysyntää avunsaajan luokissa kuin esimerkiksi empaattiselle tai ajatuksia 

kyseenalaistavalle auttajalle. Opettavaisen auttajan etäinen asema ja autettavan yläpuolelle 

asettuminen eivät välttämättä ole niitä asioita, joita vertaistuellisesta ryhmästä ensisijaisesti 

lähdetään hakemaan. Tämän sanottuani, haluan kuitenkin vielä korostaa, että 

todellisuudessa tämänkaltaisella tuella voi olla vähintään yhtä merkityksellinen arvo kuin 

muillakin tuenmuodoilla ryhmässä; sen merkitystä on kuitenkin mahdotonta arvioida tämän 

tutkimuksen puitteissa. 
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Taulukon tulkinnassa on otettava myös huomioon, että mikä tahansa tuenosoitus ryhmässä 

voi vastata useammankin luokan ja yksinäisen tarpeisiin vaihtelevalla tavalla. Esimerkiksi 

kannustavan auttajan toiminnasta saattaa tekemäni luokittelun mukaisesti hyötyä eniten 

pelokkaat ja rohkaistavat autettavat, mutta myös esimerkiksi erilaiseksi tai 

parantumattomaksi yksinäiseksi itsensä kokevat autettavat – tai miksei jopa kaikki ryhmän 

autettavat – voivat myös kokea saavansa tämänkaltaiselta auttajalta tukea. Sama pätee 

kaikkiin avunantajan ja avunsaajan luokkiin; niiden väliset suhteet voivat olla risteileviä, 

osittaisia ja keskenään päällekkäisiä. Tästä syystä taulukkoon en ole myöskään kirjannut 

näkemyksiäni esimerkiksi heikommista vastaavuuksista avunantajan ja avunsaajan luokan 

välillä, sillä jokainen avunsaajan luokka voi mahdollisesti löytää jotakin vastaavuutta 

jokaisesta avunantajan luokasta. 

 

On myös muistettava, että jo kunkin avunsaajan luokan sisällä voi esiintyä erittäin laaja 

kirjo vaihtelevia tarpeita ja odotuksia, joihin ei yksi tuenmuoto mitenkään pystyisi 

vastaamaan. Onkin vaikea arvioida, kokevatko avunsaajat saaneensa kaipaamansa tukea, 

vaikka luokkien yhteensopivuus tässä aineistossa esiintyisikin. Lisäksi on mahdollista, että 

avunsaaja etsii ja hakee tekstin tasolla jotakin tietynlaista tukea, esimerkiksi empatiaa, 

vaikka saattaisi eniten hyötyä vaikka kyseenalaistavan auttajan toiminnasta. Tukitoimien 

toimivuutta ja todellista hyötyä onkin mahdotonta arvioida tämän tutkimuksen valossa. 

Koska tutkimusaineistona on valmis kirjallinen aineisto, on myös mahdotonta tietää onko 

kaikkia kirjoittajien tarpeita ja toiveita edes tuotu esiin ryhmän tasolla. 

 

Lisäksi on muistettava, että jotkin luokitteluni mukaiset avunsaajana toimimisen luokat 

eivät välttämättä suoraan kohtaa ainuttakaan avunantajana toimimisen luokkaa kolmen 

tähden arvoisesti. Jotkut luokat saattavat taas toisaalta löytää täydellisen vastaavuuden 

useammastakin avunantajan luokasta. Vaikka yksittäisen tuenantamisluokan merkitystä on 

vaikea arvioida, on kaikilla tuenmuodoilla varmasti paikkansa ja kysyntänsä Yksinäisyys-

ryhmässä. Mielenkiintoisen aineistosta tekee myös se, että yhden kirjoituksen sisällä tai 

yhden nimimerkin kirjoituksissa saattaa esiintyä monenlaisia rooleja – sekä avunsaajan että 

avunantajan. Tällöin ei ole yllätys, että tukeakin todellisuudessa kaivataan 

kokonaisvaltaisesti.  
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Voi myös olla, että ryhmässä esiintyvällä tuella on itseisarvo siinä mielessä, että kirjoittajat 

pääsevät kokemaan toisten osoittamaa huomiota omiin asioihin. Moni yksinäinen voi 

hyötyä suuresti myös siitä, että pääsee opastamaan toisia, ja siten kokemaan ainakin 

hetkellisesti pätevyyden tunnetta, ja myös unohtamaan oma tilanne edes tilapäisesti. On 

pidettävä myös mielessä, että ryhmässä voi esiintyä myös sellaisia seikkoja, jotka auttavat 

kirjoittajia, mutta jotka jäävät tämän tutkimuksen tarkastelun ulkopuolelle. Esimerkiksi 

pelkkä ryhmään kirjoittaminen ja omien ajatusten jäsentely tällä lailla voivat auttaa 

yksinäistä, samoin kuin pelkkä muiden kirjoitusten lukeminen.  

 

Lopuksi todettakoon, että vaikka ryhmän tarjoamasta todellisesta hyödystä kirjoittajille on 

mahdotonta sanoa varmuudella mitään, voidaan aineiston rikkauden ja muodostettujen 

luokkien määrästä päätellä ryhmän tarjoavan jäsenilleen jotakin arvokasta. Vaikka 

ryhmässä suurempaan rooliin nousivatkin ne moninaiset tavat tulla ja toimia ryhmässä 

avunsaajana, osoittavat muodostetut avunantajan luokat kuitenkin sen, että myös yksinäiset 

ovat valmiita tukemaan toisiaan verkkokeskusteluissa. Tukea tarjotaan vaihtelevista 

lähtökohdista käsin ja hyvinkin erilaisin painotuksin, toisten keskittyessä empatian 

välittämiseen toisten korostaessa esimerkiksi suoran toiminnan merkitystä. Vertaistukea siis 

annetaan ryhmässä.  

 

Haasteena ryhmille on kuitenkin se avunsaajien toiveiden ja tarpeiden suuri joukko, jotka 

muodostavat valtaosan kirjoitusten sisällöstä. Tukea voitaisiin antaa paitsi määrällisesti 

paljon nykyistä enemmän, myös sisällöllisesti rikkaampana. Tässä kenties näkyykin se 

haaste, jonka nimenomaan yksinäisten toimiminen ryhmän jäseninä asettaa. Voikin olla, 

että myös ryhmän keskustelijoiden on hyväksyttävä, että tämänkaltaisessa nettiryhmässä 

voidaan päästä vain tietylle tasolle oman tilanteen helpottamisessa. Muita keinoja ja väyliä 

tuelle saatetaan joka tapauksessa tarvita todellisen muutoksen aikaansaamiseksi. 

Yksinäisyys-nettiryhmä voi kuitenkin olla hyvä paikka aloittaa.   

 

8. Pohdinta 
 

Lähtökohta tutkimuksentekoon oli se, miten Yksinäisyys-nettiryhmässä esiintyvä 

vertaistuki ilmenee avunsaajana olemisen ja avunantajana toimimisen tapojen kautta 
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tarkasteltuna. Pohjan tutkimusasetelmalle muodosti vertaistuen erityislaatuisuus 

tuenosoittamisen muotojen joukossa sen kaksijakoisen luonteen myötä: yhtäaikainen 

toimiminen paitsi avunsaajana, myös avunantajana luo kiinnostavan lähtökohdan 

tutkimukselle. Tämän lähestymistavan kautta voi ymmärtää paremmin paitsi yksittäisten 

kirjoittajien motiiveita ja tarpeita ryhmän olemassaololle, myös sitä mahdollista hyötyä, 

jota ryhmä voi kirjoittajilleen tarjota. Vaikka Internetin käyttö tutkimuskohteena onkin 

jatkuvasti yleistymässä, on vielä paljon selvitettävää erilaisten verkkokeskusteluryhmien 

tarjoamasta hyödystä ja merkityksestä laajemmassa terveyspalveluiden kontekstissa 

(Finfgeld, 2000, 241). Oma näkökulmani vertaistuellisuuden lähestymiseen sen 

kaksijakoisesta luonteesta käsin, on poikkeuksellinen erilaisten verkkokeskusteluryhmiin 

liittyvien tutkimusten joukossa.   

 

Vertaistuki Yksinäisyys-nettiryhmässä saikin tulosten perusteella monenlaisia piirteitä. 

Voidaan sanoa, että kirjoittajien lähtökohdat ryhmään kirjoittamiseen ovat moninaisia ja 

myös ryhmästä saatava tuki näyttäytyy moniulotteisena. Näyttäisi siltä, että keskiössä 

kirjoituksissa ovat ne monet tavat olla ja kokea yksinäisyyttä, ja sitä kautta ensisijaisesti 

erilaisten avuntarpeiden heijastaminen ryhmään. Tämän rinnalla kulkevat myös tavat 

osoittaa tukea näille erilaisille avunsaajille, joskin paljon pienemmässä mittakaavassa ja 

myös niukemmin tavoin ilmaistuna. 

 

Avunsaajana olemista kuvattiin ensisijaisesti viidestä eri lähtökohdista käsin. Näitä olivat 

kokemuksellisuus itsestä ihmisenä ja avunsaajana, kontrolliodotus elämässä, yksinäisyys-

tilanteen vaikeusaste, suhde tietoon sekä odotuksellisuus tulevaisuusorientaation muodossa. 

Näitä lähtökohtia tuotettiin vaihtelevin sisällöin kirjoituksissa, ja näistä erilaisista sisällöistä 

muodostui yhteensä 15 eri luokkaa olla avunsaajana Yksinäisyys-ryhmässä. Avunantamista 

ryhmässä heijasteltiin puolestaan lähinnä neljän perusrakenteen puitteissa. Näitä olivat 

empatia, eteenpäinsuuntaavuus, opastus ja kyseenalaistus. Painotukseltaan erilaiset tavat 

toimia näiden rakenteiden sisällä muodostivat kahdeksan luokkaa toimia avunantajana 

Yksinäisyys-nettiryhmässä.  

 

Näiden pohjalta oli mahdollista hahmottaa sitä kokonaiskuvaa, joka luokkien pohjalta 

välittyy vertaistuesta. Näyttäisi siltä, että monet tuenantamisenmuodot pystyvät varsin 
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hyvin vastaamaan erilaisiin avunsaajien odotuksiin, siinä missä osittaisiakin vastaavuuksia 

luokkien väliltä on varmasti löydettävissä. Toisaalta, jokin tuenosoitusmuoto ryhmässä voi 

edustaa jopa päinvastaista apua, jota jokin tietty autettava on ryhmästä hakenut. 

Kaikkinensa, tuenantamis- ja vastaanottamismekanismit ryhmässä näyttävät muodostavan 

erittäin monimuotoisen ja erilaisia risteäviä yhteyksiä muodostavan kokonaisuuden, jossa 

suuriin määriin erilaisia tarpeita ja toiveita on vastaamassa selkeästi pienempi ja 

yksiulotteisempi joukko tuenosoituksia.    

 

Tämä tuo mukanaan erityisen haasteen ryhmän toimintaan, sillä se ei mitenkään pysty 

vastaamaan kaikkiin niihin odotuksiin, joita siihen sisäisesti asetetaan. Haastavan tästä 

tekee se, että vertaistuellisen ryhmän toiminnassa tärkeää on vertaistuen balanssi paitsi 

yksittäisten ryhmän jäsenten välillä, myös koko ryhmän tasolla. Siinä missä vertaistuki voi 

olla jopa haitallista silloin, kun kahden vertaisen suhteessa toinen on jatkuvasti pelkästään 

avunsaajana eikä juurikaan -antajana, myös ryhmän kannalta haitallista voi olla se, mikäli 

ryhmässä ei kyetä säilyttämään tasapainoa tuensaamisen ja sen osoittamisen välillä. 

(Bracke ym., 2008.) Tilanne, jossa ryhmä on jatkuvasti sellaisessa tilanteessa, että siihen 

osoitetaan enemmän odotuksia ja vaatimuksia kuin mitä yhteiseen hyvään ollaan valmiita 

panostamaan, ei välttämättä ole paras mahdollinen osallistujien itsensä kannalta. Tähän voi 

myös liittyä riski ryhmäläisten kokeman stressin ja heikentyneen itsetunnon 

lisääntymisestä, mikäli jatkuva avunsaajana oleminen synnyttää vertaistuen 

vastaanottajassa alemmuuden, epäonnistumisen ja voimattomuuden tunteita (Bracke ym., 

2008).  

 

Lisäksi on muistettava, että auttajat itsessään ovat samankaltaisessa elämäntilanteessa 

autettavien kanssa olevia nuoria aikuisia opiskelijoita; heidän kyvykkyytensä, 

mahdollisuutensa ja motivaationsa vastata erilaisiin ryhmään kohdistuviin odotuksiin on 

rajallinen. Tämän lisäksi tuen vastaanottaminen saattaa tehdä hankalaksi juuri vertaistuki-

aspekti auttamisprosessissa. Vaikka samankaltaisessa asemassa toimimiseen liittyy monia 

etuja ja hyötyjä, ei sitä voida yksiselitteisesti pitää pelkästään hyvänä asiana yksinäisten 

kyvyssä tai motivaatiossa vastaanottaa tarjottua apua. Yksinäiset eivät välttämättä halua 

toista yksinäistä ystäväkseen (Saari, 2010, 164). Tämä on mielenkiintoinen puoli 

esimerkiksi konkreettisen auttajan toimintaa pohdittaessa: vaikka kysyntä ja tarjonta 
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näyttäisivät kohtaavan siinä, että konkreettinen auttaja tarjoaa kaveruuttaan toiselle 

yksinäiselle, tartutaanko näihin mahdollisuuksiin todellisuudessa miten usein? Ja jos 

tartutaan, kehittyvätkö yhteydenotot pitkäjänteiseen yhteydenpitoon ja oikean 

kaveruussuhteen muodostukseen? 

 

Voi olla, että vaikka halua oman tilanteen kohentamiseen olisikin, ei sitä monista tekijöistä 

johtuen kuitenkaan kyetä toteuttamaan. Esimerkiksi parantumattoman autettavan voi olla 

vaikea nähdä itseään muuna kuin yksinäisenä, ja siksi tilaisuuteen sosiaalisen suhteen 

muodostuksesta ei välttämättä tartuta. Samoin esimerkiksi vastahakoiselta autettavalta 

voivat puuttua ne keinot, joilla oikeasti hyväksyä avun vastaanottaminen, sillä niin pitkään 

on pyritty välttelemään niitä tilanteita, joissa oma yksinäisyys voisi oikeasti helpottua. 

Tiedonjanoiselta autettavalta voi puolestaan puuttua käsitys siitä, miten kavereiden kesken 

tulisi olla ja rohkaistavan auttajan oma epävarmuus voi estää kaveritarjoukseen tarttumisen. 

Ongelma yksinäisten kohdalla, näyttäisikin liittyvän ennen kaikkea siihen, että vaikka 

tarvittavia sosiaalisia taitoja löytyy, ei niitä vain kyetä hyödyntämään (Cacioppo & Patrick, 

2008, 14). Epävarmuuden tunne siitä, miten toimia sosiaalisissa tilanteissa näyttäisi olevan 

yhteistä monille yksinäisille (Granholm, 2010, 171).  

 

Hawkleyn & Cacioppon (2010) esiintuoman erittelyn mukaan erilaisia interventioita 

yksinäisille tuotetaan monesti neljästä eri lähtökohdasta käsin: sosiaalisten taitojen 

lisääminen, sosiaalisen tuen tarjoaminen, mahdollisuuksien lisääminen sosiaaliselle 

vuorovaikutukselle ja tarttuminen vääristyneisiin sosiaalisiin kognitioihin. Verrattaessa 

saatuja tuloksia avunantajana toimimisen tavoista näihin lähtökohtiin, voidaan todeta, että 

ne osuvat varsin hyvin yhteen varsinkin kolmen viimeisen kanssa. Sosiaalista tukea 

tarjottiin Yksinäisyys-nettiryhmässä erityisesti empatia-ulottuvuuden luokissa, eteenpäin 

suuntaavuus – ulottuvuus, ja siinä erityisesti konkreettisen auttajan toiminta, tarjosivat 

puolestaan mahdollisuuksia sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäämiselle ja kyseenalaistus- 

ulottuvuudessa puolestaan tartuttiin vääristyneisiin sosiaalisiin kognitioihin. Hawkleyn & 

Cacioppon näkemykset saavat siis tukea myös vertaistuellisen Yksinäisyys-nettiryhmän 

kontekstissa, joskaan sosiaalisten taitojen lisäämiselle ei yhtä selkeää yhtäläisyysmerkkiä 

ryhmän keskusteluista löydykään. Toki opastus-ulottuvuuden voidaan nähdä jossain määrin 
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vastaavan tähän lähtökohtaan, vaikkakaan ei kenties yhtä selkeästi kuin muut ulottuvuudet 

kolmeen muuhun lähtökohtaan.  

 

Sosiaalisen tuen osalta keskeinen jaottelutapa emotionaalisen, tiedolliseen ja aineelliseen 

tukeen saa myös vahvistusta tämän tutkimuksen osalta, vaikka tässä tuenosoittamismuodot 

jaettiinkin neljän ulottuvuuden mukaan. Emotionaalinen tuki löytää vastaavuutensa 

empatia-ulottuvuudesta, siinä missä tiedollinen tuki erityisesti opastus-ulottuvuudesta ja 

aineellinen tuki erityisesti konkreettista tukea tarjoavan auttajan toimista. Kyseenalaistus-

ulottuvuus ei kenties aivan suoraan löydä vastaavuutta tämän klassisen sosiaalisen tuen 

jaottelun luokista, mutta toisaalta siinä esiintyvän olemassa olevien kognitiivisten 

rakenteiden haastamisen voidaan katsoa kuvastavan myös tiedollista tuen aspektia, siinä 

missä aktivoivan auttajan toiminnankin. Onhan tiedollisessa tuessa keskeistä nimenomaan 

informaation ja neuvojen antaminen tavalla, joka helpottaa yksilöä ongelman 

ratkaisemisessa (Jacobson, 1986, 252). Tähän tilanteeseen voidaan päästä monia väyliä 

pitkin, myös hallitsevien ajatusmallien kyseenalaistamisella ja suoraan toimintaan 

tähtäävien ehdotusten kautta.  

 

Kirjoituksissa luotujen autettavana olemisen luokkien perusteella monilla 

yksinäisyystilanne on erittäin vakava uhka koko henkisen hyvinvoinnin ja oman elämän 

kannalta. Verkossa toimiva vertaistuellinen ryhmä ei mitenkään voikaan vastata kaikkiin 

niihin tarpeisiin, joita kirjoittajilla on – vaikka monet saattavat niin toivoakin. Useat 

kirjoittajat saattaisivat kaivata monenlaisia muita tukitoimenpiteitä elämänsä saamiseksi 

raiteilleen. Toisaalta on ymmärrettävää, että ryhmään kohdistetaan paljon odotuksia ja 

tarpeita, sillä kirjoittajia motivoi varmasti ennemmin helpotuksen ja tuen saaminen omaan 

tilanteeseen, kuin anonymiteetin suojaamien tuntemattomien ihmisten auttaminen. 

Eräänlainen sosiaalinen dilemma liittyy kuitenkin tämänkaltaiseen ajatteluun, sillä mikäli 

kaikki pyrkivät vain itsekkäästi hyötymään ryhmästä ilman panosta yhteiseen hyvään, ei 

ryhmän olemassaolo olisi enää mielekästä. Tukea ja apua kuitenkin onneksi tarjotaan 

ryhmässä, ja Fukknikin (2011, 250) tekemän selvityksen mukaan Internetin 

vertaistuellisissa keskusteluissa tuen laatuun koetaankin vaikuttavan ennen kaikkea juuri 

variaatio sosiaalisessa tuessa ja sen eri muodot, kuin esimerkiksi tukea osoittavien tekstien 

pituus.  
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Tämän lisäksi kirjoittajat, jotka ovat tulleet ennen kaikkea autettavaksi, saattavat saada 

positiivisia kokemuksia myös muiden auttamisesta. Eräänlainen roolien päälaelleen 

kääntyminen siten, että autettavasta itsestään voi tulla eräänlainen asiantuntija, voi 

vahvistaa omaa minäpystyvyyden tunnetta ja itsetuntoa (Bracke ym., 2008, 453). 

Nimenomaan auttajan roolissa toimiminen voi paitsi vahvistaa omaa identiteettiä (Wellman 

& Gulia, 1999, 177), myös lisätä omaa itseluottamusta ja vahvistaa tunnetta kuulumisesta 

kyseessä olevaan yhteisöön (Constant ym., 1996). Jaetusta asiantuntemuksesta voi tulla 

myös ryhmäläisten yhteinen juttu, jossa opitaan toinen toiselta (Bakardijieva, 2003). 

Yksinäisyys-ryhmässä osoitettu tuki voi siis toimia monessa suhteessa ryhmäläisiä 

hyödyttävällä tavalla. Tämän lisäksi on otettava huomioon, että ryhmä saattaa toimia 

ryhmäläisiään palvelevalla tavalla jo pelkällä olemassaolollaan, ilman kirjoittajien aktiivista 

tuenosoittamista toisilleen. Koska tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään tekstien tasolla 

ilmaistut tavat vertaistuellisuudesta, ei ollut mahdollista eritellä sitä, mikä merkitys 

esimerkiksi pelkällä toisten kirjoitusten lukemisella tai omalla kirjoittamisella on ryhmästä 

koettuun hyötyyn.  

 

Kaikkinensa, Yksinäisyys-nettiryhmän tutkimiseen liittyy sosiaalipsykologisesti monia 

erittäin mielenkiintoisia ilmiöitä. Vaikka ryhmään kirjoittajat toimivat yksilöllisesti, 

muodostavat he yhdessä ennen kaikkea yksinäisistä yksilöistä koostuvan ryhmän, jossa 

esiintyy monenlaisia tasoja sosiaalipsykologiseen tarkasteluun. Erilaiset ryhmäprosessit ja 

ryhmän rakenteeseen liittyvät tekijät vaikuttavat keskustelujen muotoon ja laatuun eikä 

ryhmäläisten keskinäistä roolijakoa ja yhteistä todellisuuden luomista kielellisten 

konstruktioiden kautta ole syytä unohtaa. Monet sosiaalipsykologisesti mielenkiintoiset 

aihealueet konkretisoituvat tämänkaltaisen verkkokeskusteluryhmän tarkastelussa, jossa 

yksilöt liittyvät ennen kaikkea yhteen muodostaakseen erityisen kokonaisuuden, joka 

jatkuvasti muovautuu ryhmän olemassaolon jatkuessa. Tämä tutkimus tarjoaa arvokkaan 

kontribuution sosiaalipsykologian kenttään, sillä verkkokeskustelujen ja vertaistuen 

ryhmämuotoisuus yksinäisistä opiskelijoista koostuvalla kohderyhmällä antaa mitä 

parhaimmat lähtökohdat nimenomaan sosiaalipsykologisen ymmärryksen lisäämiseen 

aihealueesta. Erilaiset tavat olla avunsaajana ja avunantajana ryhmässä kuvaavat niitä 

erilaisia rooleja, joita tämänkaltaisessa verkkovuorovaikutuksessa voi syntyä. Ennen 
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kaikkea kyse onkin ollut sosiaalipsykologisen tiedon kerryttämisestä tällä ilmiökentällä 

kuin yksittäisten henkilöiden toiminnan ymmärtämisestä. 

 

Paitsi ryhmämuotoisuus, huomionarvoista on myös se, että nettiryhmää pääsee seuraamaan 

kuka tahansa Internetin käyttäjä halutessaan, ja tällöin voi ryhmällä olla paljonkin 

”piilojäseniä”, joiden olemassaolosta muut ryhmäläiset eivät ole tietoisia. Kirjoitusten 

olemassaolo voikin jo sellaisenaan tarjota apua ja lohdutusta monille yksinäisyydestä 

kärsiville opiskelijoille. Mielenkiintoinen seikka näihin ryhmän piilojäseniin liittyen on se, 

toisiko heidän aktivoimisensa kirjoittamaan ryhmään jotakin uutta keskusteluihin. 

Wodzicki, Schwämmlein, Cress & Kimmerle (2011) tuovat esiin, että anonyymisyydella ja 

sen asteella on tässä suuri merkitys.  

 

Täysin anonyymeissa keskusteluissa nimittäin vain ihmiset, joilla on prososiaalinen 

suuntaus eli keskeinen intressi hyödyttää ryhmää kokonaisuutena, jakavat tietoa ryhmässä. 

Haasteena on aktivoida ihmisiä, joilla on ennen kaikkea minään kohdistuva suuntaus 

(proself orientation), jolloin korostuu taipumus saada henkilökohtaista hyötyä. Näyttäisi 

siltä, että jäsenien visualisointi kuvien avulla olisi yksi keino aktivoida myös omaa hyötyä 

korostavia kirjoittajia, ilman että prososiaalisten kirjoittajien aktiivisuus laski. Tämä vaati 

kuitenkin koko ryhmää koskevan yhdenmukaisen tavan visualisoida itsensä. (Wodzicki 

ym., 2011, 157.) Onkin mielenkiintoista, mihin suuntaan Yksinäisyys-nettiryhmän 

keskustelut voisivat kallistua, mikäli ryhmän lukuisat piilojäsenet saataisiin aktivoitua 

kirjoittamaan ryhmään.   

 

Tämän tutkimuksen etu on siinä, että tutkimalla valmista ja luonnollista aineistoa verkossa, 

on voitu hahmottaa niitä kahdenlaisia rakenteita vertaistuen muodostumiselle, joita 

keskusteluryhmässä spontaanisti tuotetaan. Luonnollisesti esiintyvien prosessien 

olemassaoloa verkossa toimivissa vertaistukikeskusteluissa voisikin olla miltei mahdotonta 

tuottaa erityisesti tutkimustarkoituksiin (Eysenbach ym., 2004, 3).  Lähtökohtana on se, 

mitä kirjoittajat itse nostavat tekstin tasolla keskeisimmiksi asioiksi muille jaettaviksi ja sitä 

kautta päätelmien teko niistä vertaistuen piirteistä, joita kirjoituksilla pyritään viestimään. 

Sisällönanalyysi analyysimenetelmänä on myös sopinut hyvin 

kokonaistutkimusasetelmaan, sillä sen kautta on ollut mahdollista erotella tehokkaasti 
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teksteissä esiintyvää samankaltaisuutta ja erilaisuutta ja käsitteellistää ne uudelleen 

loogiseksi kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysiin kuuluvat keskeisesti kolme eri työvaihetta, 

luokittelu, teemoittelu ja tyypittely (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 93), ja avunsaajana olemisen 

sekä avunantajana toimimisen tapojen erittely on toiminut mielekkäällä tavalla näitä 

työvaiheita hyödyntämällä. Toisaalta, käytettyyn tutkimusasetelmaan liittyy myös 

omanlaisensa puutteensa.  

 

Saatujen tulosten perusteella on mahdotonta päätellä, mikä arvo Yksinäisyys-nettiryhmällä 

todellisuudessa on kirjoittajille ja mitkä ovat ne ryhmän piirteet, jotka koetun hyödyn 

todellisuudessa tuottavat. Se, millä lailla avunsaajat todellisuudessa kokevat tulleensa 

autetuiksi osoitettujen tuenmuotojen kautta – jos ollenkaan – jää arvoitukseksi. On myös 

huomioitava, että saadut tulokset avunsaajan ja avunantajan luokista Yksinäisyys-

nettiryhmässä ovat syntyneet - sisällönanalyysia hyödyntäen - oman analyysiprosessini 

lopputuloksena. Vaikka olen pyrkinyt tuomaan esiin tarkasti toimintani tutkimuksenteon eri 

vaiheissa, on mahdollista, että toinen tutkija olisi päätynyt erilaisiin tulkintoihin 

nettiryhmän kirjoituksista ja muodostanut oman logiikkansa mukaisesti erilaisia luokituksia 

teksteille. Sisällönanalyysi on kuitenkin varsin luotettava ja johdonmukainen 

analyysimenetelmä verkkokeskustelujen tutkimisessa, ja uskon, että erilaisista 

painotuseroista huolimatta, myös eri tutkijoiden olisi mahdollista tunnistaa Yksinäisyys-

nettiryhmän aineistosta niitä luokkia, joihin itse olen analyysissani päätynyt.  

 

Toki aineiston analyysissa on otettava huomioon myös ajallinen perspektiivi: ryhmän eri 

toimikausina saattaa korostua erilaisia vertaistuen piirteitä ja avunsaajana olemisen ja 

avunantajana toimimisen tapojen väliset mittasuhteet voivat myös vaihdella tämän 

mukaisesti. Huomionarvoista on myös verkkokeskustelujen yleinen tilannesidonnaisuus. 

Opiskelijoille tarkoitettu yksinäisyys-keskusteluryhmä tarjoaa aivan omanlaisensa 

ympäristön vertaistuelle. Yleistä mallia verkkokeskusteluryhmissä esiintyvästä vertaistuesta 

ei voida siis tämän tutkimuksen pohjalta vetää. Tällä tutkimuksella onkin pyritty lähinnä 

paikalliseen selittämiseen, eli vertaistuen ymmärtämiseen juuri tässä nimenomaisessa 

toimintaympäristössä. Tutkimuksenteon motiivina ei siis ole missään vaiheessa ollut 

kokonaisvaltaisen verkkokeskustelujen mallin luominen, joka olisi sellaisenaan 

yleistettävissä ajankohdasta, aihealueesta tai toimintaympäristöstä riippumatta. Fokuksena 
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on sen sijaan ymmärryksen lisäämisen ja uuden tiedon tuottamisen kautta, hahmottaa 

paremmin niitä vertaistuen prosesseja, joita tässä nimenomaisessa keskusteluryhmässä 

esiintyy. Tämä tieto voi toki puolestaan motivoida tutkimaan erilaisia 

verkkokeskusteluryhmiä näistä samoista lähtökohdista käsin.  

 

Jatkotutkimusten kannalta mielenkiintoisia asioita voisikin selvitä juuri tutkimuksissa, 

joissa selvitettäisiin erilaisissa verkkokeskusteluryhmissä esiintyvää vertaistukea juuri 

avunsaajana ja avunantajan roolien kautta tarkasteltuna. Olisi mielenkiintoista saada tietää, 

missä määrin tämän tutkimuksen tulokset ovat toistettavissa esimerkiksi teemaltaan, 

rakenteeltaan tai kohderyhmältään erilaisissa verkkokeskusteluryhmissä. Tällöin olisi 

mahdollista paremmin arvioida sitä, missä määrin yksinäisyys keskustelujen aiheena ja 

nuorista aikuisista koostuvat korkeakouluopiskelijat keskustelijoina vaikuttavat vertaistuen 

ilmenemiseen. Toisaalta myös rakenteellisesti erilaisten keskusteluryhmien tutkiminen toisi 

arvokasta lisätietoa erilaisten rakenteellisten tekijöiden variaatioiden vaikutuksesta 

keskustelujen luonteeseen.  

 

Toki eräänä hedelmällisenä jatkotutkimuksen aiheena voisi olla myös tämän samaisen 

Yksinäisyys-nettiryhmän tutkiminen eri ajankohtana ja mahdollisesti useampia eri ryhmän 

toimikausia analysoiden. Tällöin olisi mahdollista spesifimmin arvioida tämän tutkimuksen 

reliabiliteettia ja validiteettia vertaistuen kuvaamisessa. Tämänkaltaisella tutkimusotteella 

päästäisiin myös selkeästi käsiksi siihen, mikä juuri Yksinäisyys-nettiryhmässä esiintyvälle 

vertaistuelle on ominaista. Yleistä mallia verkkoryhmien vertaistuesta ei luonnollisesti 

tämänkaltaisellakaan otteella voitaisi luoda, mutta sillä voisi olla käytännöllistä arvoa 

verkkoryhmä-palveluiden tuottamisen suunnitteluun sekä se voisi tarjota hyvän 

lähtökohdan muiden verkkokeskusteluryhmien tutkimiseen. 

 

Hieman erilainen, mutta vähintäänkin yhtä merkityksellinen jatkotutkimuksen aihe voisi 

käsittää myös kirjoittajien omien kokemusten kartoittamisen ryhmästä ja sen mahdollisesta 

hyödystä. Tällöin keskustelijoita pyrittäisiin tavoittamaan henkilökohtaisesti ja 

haastatteluin selvitettäisiin heidän näkemyksiä ryhmästä ja siinä esiintyvästä vertaistuesta, 

ryhmän hyödyistä ja haitoista sekä siitä minkälaisin odotuksin ryhmään on liitytty. Tällöin 

olisi mahdollista verrata tämän tutkimuksen tuloksia vastaajien itsensä tuottamiin 
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kokemuksiin vertaistuellisesta ryhmästä. Tämä auttaisi myös hahmottamaan paremmin 

vertaistuellisten ryhmien suosiota ja niihin liittyviä etuja ja haittoja. Tällöin myös ryhmien 

tuottamisessa ja erilaisten toimivien palvelukonseptien kehittämisessä voitaisiin tukeutua 

saatuihin tuloksiin käyttäjien omista kokemuksista ryhmien tarjoamasta hyödystä, ja siten 

tuottaa palveluita, jotka parhaiten vastaavat asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Tyytyväisyys 

tarjottuihin palveluihin on tärkeä arviointikriteeri myös vertaistuen kannalta, ja olisikin 

tärkeää myös tutkimuksen tasolla selvittää sitä, mitkä puolet vertaistuellisessa ryhmässä 

liittyvät juuri asiakastyytyväisyyteen (Bracke ym., 2008, 453).  

 

Jo tämän tutkimuksen tuottamia tuloksia voi olla mahdollista hyödyntää siinä 

kehitystyössä, jota jatkuvasti tehdään verkkokeskustelujen suunnittelussa ja ylläpidossa. 

Keskeisenä haasteena tämän tutkimuksen valossa näyttäisi olevan se, millä lailla 

keskinäistä tuenosoitusta voitaisiin ryhmän tasolla lisätä ja siten parantaa sen 

mahdollisuuksia vastata niihin moninaisiin odotuksiin, joita kirjoittajat sille asettavat. On 

muistettava, että esimerkiksi verkkokeskustelujen rakennetta, avoimuuden astetta ja 

temaattisuutta varioimalla, on mahdollista pyrkiä vaikuttamaan myös itse keskusteluihin, 

vaikka suoraan kirjoittajien tuottamiin teksteihin ei luonnollisestikaan voida vaikuttaa 

(Kaplan ym., 2011, 55).  

 

Keskeistä on kuitenkin se, että tämän tutkimuksen pohjalta voidaan paremmin ymmärtää 

niitä erilaisia vertaistuen mekanismeja, joita verkkokeskusteluryhmässä voi esiintyä. 

Avunsaajana olemisen ja avunantajana toimimisen tavat ovat valaisseet niitä 

monimuotoisia tapoja, joilla Yksinäisyys-nettiryhmään liitytään ja miten siinä toimitaan. 

Tulokset ovat vahvistaneet näkemystä siitä, miten erilaisista lähtökohdista käsin 

keskusteluryhmään kirjoitetaan ja miten moninaisia asioita siltä voidaan odottaa, ja 

toisaalta myös sitä, miten erilaisia asioita siitä voidaan saada. Tämä tutkimus on 

kartoittanut toistaiseksi vielä melko tuntematonta kenttää ja tarjonnut mielenkiintoisia 

näkökulmia ryhmässä saatuun ja osoitettuun vertaistukeen. Tämän pohjalta on mahdollista 

rakentaa erittäin mielenkiintoisia jatkotutkimuksen mahdollisuuksia paitsi 

sosiaalipsykologian kentässä, myös muiden tieteenalojen piirissä. 
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