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1 JOHDANTO 

”Kuoleman edessä olemme heikkoja ja tietämättömiä, joten kuolema näyttäytyy 

tällöin hävettävänä ja epäonnistumisena.” (Koskinen, 4.10.2021) 

Suomessa kuoli vuonna 2020 noin 50 000 ihmistä (Tilastokeskus, 2021) ja jokainen meistä 

tulee nykytiedon valossa kokemaan saman kohtalon. Vuosittain kuolema koskettaa 

kuolleiden lisäksi myös heidän lähiomaisiaan, lähipiiriään ja mahdollista 

hoitohenkilökuntaa. Jokaisen kuolleen ihmisten elämään ja kuolemaan sisältyy valtava 

määrä kokemuksia, tarinoita ja niihin liittyviä emootioita. Jo eläessämme saatamme yrittää 

ymmärtää omaa ja läheistemme kuolemaa ja pohtia sen merkitystä. Juha Pentikäisen (2005) 

mukaan nykyihmisille traagisinta onkin ymmärtää se, että olemme kuolevaisia, ei niinkään 

itse kuolema. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) syöpäkeskuksen 

psykososiaalisen tuen yksikössä työskentelevä Miranda Koskinen (2021) toteaa Helsingin 

Sanomien artikkelissa ihmisten kokevan kuoleman edessä heikkoutta, joka herättää häpeää 

ja epäonnistumisen tunteita. Odotukset hyvästä elämästä, pitkän iän tavoittelun ihanne ja 

puhetavat oman hyvinvoinnin maksimoinnista voivat osaltaan vaikuttaa kuolemaan 

liittyvään häpeään. Kuolema ja siihen liittyvä häpeä ovat olemassa olevia keskusteluita, 

vaikka monelle ne eivät välttämättä ensimmäinen mielikuva kuoleman edessä koetuista 

emootioista. 

Vaikka ensisijaisesti tuntuu, ettei kuoleman ja häpeän suhteesta usein puhuta, ei niitä 

yhdistävä linkki ole kuitenkaan uusi ilmiö. Ehkäpä länsimaiselle kulttuurille yksi 

tunnetuimmista häpeän ja kuoleman yhteyksistä löytyy Raamatusta. Paavo Kettunen (2011, 

s. 410-412) kirjoittaa kuinka Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja sitä edeltäneet tapahtumat 

symboloivat häpeää ja sitä taakkaa, jonka häpeä Jeesuksen harteille asetti. Jeesus käveli läpi 

Jerusalemin risti olallaan muiden katseiden alaisena. Jeesukselle kokemusta pidetään 

häpeällisenä juuri siksi, että hän itsekin ajatteli epäonnistuneensa. Hänen maailmassaan 

sekä muut ihmiset että Jumala olivat hylänneet hänet. Ristiinnaulitsemista pidettiin tuon 

ajan häpeällisimpänä tapana kuolla. Toisten edessä kärsiminen, oman toimijuuden 

menettäminen ja lopulta kuoleminen olivat kenties häpeällisintä mitä ihminen saattoi 
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kohdata. Kettunen jatkaa, että ristiinnaulitsemisen jälkeen ruumista usein vielä kohdeltiin 

häpeällisesti jättämällä se villieläinten ruoaksi. Tämä oli merkki siitä, ettei kuollut ruumis 

ansainnut kunniallista loppua. (Mt.) 

Myös suomalaisesta kirkollisesta historiasta löytyy kuvauksia häpeästä kuoleman 

kontekstissa. Pentikäinen (2005) kuvailee 1800-luvun kirkkolakia ja sen säätämistä 

kuoleman menoista häpeällisimpänä hautausta, jossa ruumista ei joko haudattu lainkaan tai 

se jätettiin siunatun maan ulkopuolelle. Siunatun maan ulkopuolelle päätyivät itsemurhan 

tehneiden ruumiit. Näitä ruumiita saatettiin salaa tuoda hautausmaan puolelle omaisten 

toimesta. Tämä osoittaa häpeän olevan sosiaalinen emootio, joka voi heijastua kuolleesta 

tämän läheisten elämänpiiriin. Tällöin kuolema on tuottanut omaisille surun lisäksi 

stigman. Toisaalta esimerkiksi Riikka Miettisen (2016, s. 164) mukaan japanilaisessa 

kulttuurissa itsemurha voi vapauttaa yksilön ja tämän suvun häpeästä. Häpeän välttäminen 

itsemurhan avulla osoittaa siis kuoleman häpeällisyyden kontekstisidonnaisuuden. 

Japanissa itsemurha voi siis olla osoitus kunniallisesta häpeän välttämisestä, siinä missä se 

monissa kulttuureissa usein mielletään häpeän aiheuttajaksi.   

Edellä esittelemieni esimerkkien valossa on ilmeistä, että kuoleman ja häpeän suhde ovat 

kietoutuneet ihmisenä olemiseen läpi historian. Häpeä voi aiheuttaa kuoleman, se voi jäädä 

omaisten taakaksi kuoleman jälkeen, se voi varjostaa kuolemanhetkeä ja siitä saatetaan 

puhua vielä vuosienkin päästä. Toisinaan kuolema voi olla keino välttää häpeää. Voidaan 

todeta, että yleisesti tunnustettujen kuolemaan liittyvien emootioiden kuten surun ja pelon 

lisäksi, myös häpeä on kuolemaan liittyvistä emootioista yksi keskeisimmistä. 

Sen lisäksi, ettei kuolema ja häpeä usein esiinny arkipuheessa, ei niiden kytkentää ole 

juurikaan tutkittu sosiaalitieteiden piirissä. Kun sekä kuoleman, että häpeän ympärillä 

vallitsee vaikenemisen kulttuuri, suuri määrä inhimillistä kärsimystä jää huomaamatta. 

Tästä syystä koen mielekkääksi pyrkiä ymmärtämään, millä tavoin nämä toisiinsa 

kietoutuvat teemat rakentuvat ihmisten puheessa ja millaisia merkityksiä he ilmiölle 

antavat. Pohtiessamme syitä kuolemaan liittyvälle häpeälle voimme huomata, että häpeän 
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tuntijan peiliksi asettuu aina muut ihmiset. Häpeää ei ole ilman muita. Tässä tutkielmassa 

tarkastelen häpeää emootiona, joka syntyy roolinoton seurauksena ja muodostuu osaksi 

minuutta (Cooley, 1922; Scheff, 2003; Scheff & Retzinger, 2000). Tällaisessa 

ajattelutavassa nojaan George H. Meadin (1934) symboliseen interaktionismiin eli 

teoretisointiin minuuden sosiaalisesta rakentumisesta. Häpeän tarkastelu tässä tutkielmassa 

keskittyykin juuri tuohon yksilön sosiaalisen maailman ja siinä aiheutuvien säröjen 

tarkasteluun. Näitä teemoja käsittelen tarkemmin luvussa kaksi (2). 

Tutkielman teoreettismetodologisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi ja 

diskursiivinen sosiaalipsykologia (esim. Berger & Luckmann, 1966; Burr, 2015; Edwards, 

1999; Potter, 1998; Potter & Wetherell, 1987). Tulkitsevassa analyysissa käytän 

tulkintarepertuaarin ja position käsitteitä (esim. Davies & Harré, 1990; Gillespie & Martin, 

2014; Jokinen, Juhila & Suoninen, 2016). Näiden tulkintakäsitteiden avulla osoitan, miten 

haastateltavat puheessaan muodostavat ymmärrystä häpeästä juuri kuoleman kontekstissa. 

Viitekehys ja sen tarjoamat tulkintakäsitteet antavat työkaluja ymmärtää puheen avulla 

luotuja merkityksiä.  Teoreettismetodologiseen viitekehykseen syvennyn tarkemmin 

luvussa kolme (3). Luvut kaksi ja kolme muodostavat siis teoreettisen ja metodologisen, 

toisiaan tukevan rungon, jonka avulla osoitan häpeän sosiaalista, mutta myös puheessa 

muotonsa saavaa luonnetta. 

Tutkielman aineisto koostuu kuuden kuoleman kanssa tekemisissä olleen ihmisen 

haastatteluista. Haastattelut olen tehty vuoden 2019 syksyllä puolistrukturoitua 

haastattelumetodia hyödyntäen. Aineistonkeruu ja sen käsittely noudattelevat relationistis-

konstruktionista näkökulmaa. Tällöin tarkoituksena ei ole etsiä puheesta faktanäkökulmia, 

vaan keskittyä vuorovaikutuksessa muodostuneisiin ja puheessa rakentuneisiin 

selontekoihin (esim. Niska, Olakivi & Vesala, 2018). Luvussa neljä (4) kuvaan tarkemmin 

aineistonkeruuta ja haastattelumetodin valintaa. Avaan luvussa lisäksi haastattelurunkoon 

vaikuttavista päätöksistä, kun tarkoituksena oli muodostaa keskustelua vaietusta aiheesta. 
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Luvussa viisi (5) osoitan, millaisia häpeän konstruktioita haastateltavat puheessaan 

muodostivat ja luku kuusi (6) keskittyy osoittamaan, miten näitä konstruktioita puheessa 

tehtiin. Tässä luvussa esittelen haastateltavien puheesta tunnistamiani tulkintarepertuaareja 

ja osoitan positionvaihtoteorian (Gillespie & Martin, 2014) avulla position vaihtamisen 

vaikutuksen tulkintarepertuaareihin. Luvun kuusi lopuksi näytän esimerkin avulla myös, 

millaista vaikutelman hallintaa (Goffman, 1959, 1967) keskustelutilanteessa muodostui ja 

millä tavoin se vaikutti häpeän merkitysten rakentumiseen. Tutkielmani lopuksi luvussa 

seitsemän (7) keskustelen tuloksista ja peilaan niitä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Käyn 

lisäksi läpi tutkimuksen eettisyyteen liittyviä kysymyksiä ja tarkastelen jatkotutkimukselle 

mahdollisia näkökulmia. 

Seuraavassa luvussa esittelen jo edellä mainitsemaani häpeän teoretisointia sosiaalisena 

minuuteen kietoutuvana emootiona ja tarkastelen sen merkitystä kuoleman kontekstissa. 
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2 KUOLEMAN HÄPEÄ  

“We are more likely to experience dying as an embarrassment or humiliation than 

as a dignified and fitting final act in our life” (Schneider, 1977, s.79) 

Kuten Carl Schneiderin (1977) lainauksesta tulee näkyväksi, kuoleman saatetaan ajatella 

olevan eletylle elämälle muodostuva nöyryyttävä loppu. Tyypillisesti emme kuitenkaan 

puhu kuolemaan liittyvästä häpeästä. Häpeää tutkinut Thomas Scheff (2003) on kirjoittanut 

häpeän olevan tabu. Häpeän tabuluonteen takia tunnemme häpeää häpeästämme ja 

käyttäydymme kuin sitä ei olisi. Häpeää tuntiessaan ihminen saattaa vetäytyä muista ja 

kokea, että hänen minuutensa syvimpiä tasoja on haavoitettu. Mistä häpeässä oikeastaan on 

kyse ja miten se linkittyy kuolemaan? Mikä kuolemassa on häpeällistä? Tässä luvussa pyrin 

ymmärtämään häpeän syntyä ja sen kytköksiä kuolemaan. Erityisesti syvennyn häpeän 

ymmärtämiseen osana yksilön minuutta ja sen syntyyn roolinoton kautta. Aloitan kuitenkin 

määrittelemällä häpeää lyhyesti. 

2.1 Mitä häpeä on? 

Scheff (2003, 2014) kirjoittaa häpeän olevan yksilöön eniten vaikuttava emootio. Hänen 

mukaansa häpeä on ihmisen tärkein moraaliemootio, mutta jää usein piiloon. Nojaan 

tutkielmassani Scheffin tapaan tulkita häpeää emootiona, joka sisältää useita eri tunteita. 

Hänen mukaansa tunteet aina nolostumisesta syyllisyyteen ja äärimmäiseen 

nöyryyttämiseen asettuvat häpeän kattotermistön alle. Myös Suzanne Retzingerin (1995) 

mukaan häpeä sisältää monia eri variaatioita aina sosiaalisesta epämukavuudesta 

voimakkaaseen nöyryytyksen kokemukseen. Hän korostaa lisäksi kontekstin merkitystä 

häpeän voimakkuuden taustalla. Länsimaisessa kulttuurissa häpeä määritellään usein 

yksilön sisäiseksi reaktioksi johonkin tilanteeseen. Liiallinen neurofysiologiseen puoleen 

keskittyminen saattaa jättää huomiotta sen taustalla vallitsevat sosiaaliset ja 

kontekstuaaliset tekijät. Häpeä on siis samanaikaisesti kaikille yhteinen, mutta kuitenkin 

yksilön oma ja muista erillinen. Scheff (2003) esittää häpeän sisältävän sekä psykologisia, 

että sosiaalisia puolia. Usein häpeästä puhutaan negatiivisena emootiona, mutta häpeän 
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voidaan nähdä myös ohjaavan meitä selviytymään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Häpeämättömyys on osoitus siitä, ettei yksilö mahdukaan sosiaaliseen normistoon. 

Toisaalta, kuten Retzinger (1995) kirjoittaa, saattaa yksilö tuntea tilanteeseen nähden “liian 

voimakasta häpeää”. 

Jessica Yakeley (2018) on tarkastellut häpeän yhteyttä mielenterveyteen. Hän huomioi 

kulttuurin vaikutuksen, kun häpeälle rakennetaan merkityksiä. Hän osoittaa, että häpeään 

sisältyy kulloisenkin kulttuurin taustalta löytyvät rakenteet ja vuorovaikutuksen muodot. 

Jotta voisimme ymmärtää häpeän merkitystä yksilölle, tulee meidän käsitellä sitä, millä 

tavoilla häpeä kietoutuu sosiaalisiin suhteisiin. Häpeän sosiaalisen puolen ymmärtämisessä 

on merkittävää se, ettei häpeän kokemukseen välttämättä tarvita konkreettista yleisöä, kuten 

Tagney, Stuewig ja Mashek (2007) huomauttavat. He toteavat, että häpeän kokemuksessa 

tarvitaan tietoisuutta ja erontekoa toisiin. Hävetäkseen ihminen siis tarvitsee ymmärrystä 

siitä, millaista oma toiminta on suhteessa muihin ihmisiin. Häpeää voi siksi tuntea myös 

silloin kun toisia ei ole lähettyvillä tuomitsemassa. 

Edellä todetun valossa, häpeän määrittelyssä yksilön lisäksi keskeinen rooli tulisi antaa 

myös muille ihmisille ja yksilöä ympäröivälle kulttuurille. Onkin tärkeää huomioida, ettei 

yksilöä ja tämän sosiaalista piiriä voida irrottaa toisistaan tai pitää kahtena erillisenä 

entiteettinä. Tästä syystä myös häpeä tulisi ymmärtää jonakin, joka ei asetu yksinomaan 

yksilön sisäiseen tai sosiaaliseen tilaan. Seuraavaksi tarkastelen sitä, millä tavoin häpeä 

rakentuu osaksi yksilöä ja tämän sosiaalista piiriä. 

2.2 Häpeä osana minuutta ja roolinotto 

George Herbert Mead (1934) teoretisoi minuuden syntyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

kielen kautta. Tätä tapaa ymmärtää minuuden synty kutsutaan symboliseksi 

interaktionismiksi. Meadin mukaan muut, toiset, ovat keskeisessä roolissa rakentamassa 

yksilön minuutta.  Sisäistäessään toisten ihmisten asenteet, ajatukset ja teot, yksilö alkaa 

nähdä itsensä toisten silmin. Tällöin hänestä itsestään muodostuu objekti itselleen. Tätä 
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minuuden puolta Mead nimitti objektiminäksi (I). Subjektiminän (Me) käsitettä Mead 

puolestaan käytti kuvatessaan yksilöllistä suhtautumista sisäistämiinsä odotuksiin ja 

asenteisiin. Meadin mukaan yksilölle kehittyy tapa tarkastella itseään toisten silmin eli 

asettua toisten ihmisten asemaan. Tätä toisten ihmisten asemaan asettumista hän kuvaili 

roolinotoksi. (Mts. 135–158.)  

Luvun alussa mainitsemani häpeätutkija Scheff (2003, 2014) on tarkastellut häpeää nojaten 

juuri symbolisen interaktionismin ajattelutapaan ja teoreetikkoihin, joiden kirjoituksissa 

keskitytään häpeään itsen (self) ja toisen (other) väliin muodostuneena särönä. Scheff 

kirjoittaa häpeän sisältävän ymmärryksen siitä, että muut arvioivat itseä. Yksilö tuntee 

häpeää pohtiessaan mitä muut minusta ajattelevat. Tällöin hän kykenee ottamaan toisen 

ihmisen roolin ja tarkastelemaan itseään tuomitsevasti tuosta roolista käsin. Häpeää 

tuntiessaan yksilön minuus suhteessa toisiin asettuu näihin toisiin nähden huonompaan 

positioon (Scheff & Retzinger, 2000, s. 66).  

Scheffin (2003, 2014) ajatuksiin on vaikuttanut muun muassa Charles Cooley (1922). 

Cooley tarkasteli Meadin (1934) tapaan minuuden syntyä, mutta lisäksi hän keskittyi 

häpeän ymmärtämiseen osana minuutta. Cooleylle kaikki kenen kanssa olemme 

vuorovaikutuksessa saattavat vaikuttaa identiteetin (self-identity) kehittymiseen. Hänen 

mukaansa häpeä on keskeinen emootio, joka kietoutuu yksilön minuuden osaksi sosiaalisen 

vuorovaikutuksen myötä. Yksilön minuuden kehittyessä myös käsitys häpeästä ja sen 

roolista osana minuutta rakentuu. Roolinotto, toisen perspektiiviin asettuminen, olivat siis 

keskeinen osa niin Meadin kuin Cooleynkin teoretisointia. Toisen ihmisen mielen 

lukeminen heidän mukaansa synnyttää emootioita. Kun näemme itsemme suhteessa 

muihin, koemme häpeää heidän katseensa alla. Tätä Cooley nimesi käsitteellä “looking 

glass self”. Tämä käsite pitää sisällään kuvitelmamme siitä, miten toinen meidät näkee ja 

tuomitsee, arviot itsestämme sekä tunne omasta minuudestamme. Jälkimmäiseen Cooleyn 

mukaan sisältyi aina kokemus häpeästä tai ylpeydestä. (Mts. 184.) 
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Scheff (2003, 2014) nojaa myös Erwing Goffmanin teoretisointiin muodostaessaan 

ymmärrystä häpeästä. Teoksessaan Arkielämän roolit (1959) Goffman kuvailee sitä, millä 

tavoilla ihmiset ottavat itselleen erilaisia rooleja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Teoksessaan hän käyttää käsitettä vaikutelman hallinta. Vaikutelman hallinnalla hän 

tarkoittaa niitä keinoja ja menettelytapoja, joita yksilö pyrkii käyttämään ylläpitääkseen ja 

luodakseen haluamiaan vaikutelmia. Yksilö myös pyrkii korjaamaan tilanteen, mikäli 

hänen luomaansa vaikutelmaa häiritään tai uhataan. Sen lisäksi, että yksilö pyrkii pitämään 

oman esityksensä ja roolinsa eheänä, hän myös pyrkii suojelemaan toisen ylläpitämää 

roolia. Ollessaan vuorovaikutuksessa toisen henkilön kanssa yksilö suojelee omaa ja toisen 

roolia. Goffmanin mukaan yksi tärkeimmistä sosiaalisen vuorovaikutuksen motiiveista on 

välttää nolostumista. Hän kuvasi ihmisen tekevän kaikkensa, ettei nolostumisen ja 

nöyryytyksen tunteita esiintyisi lainkaan. (Mts.208–237.) Tässä tutkielmassa tulkitsen 

nolostumisen Scheffin (mt.) tavoin yhdeksi häpeän voimakkuusasteista.   

Edellä olen kuvannut häpeän synnyn taustalla vallitsevien prosessien teoretisointia. Häpeän 

tarkastelu symbolisen interaktionismin näkökulmasta luo pohjan tutkielmalleni ja tukee 

myöhemmin esittelemääni teoreettismetodologista viitekehystä. Seuraavaksi siirryn 

tarkastelemaan häpeää emootiona, joka kumpuaa sosiaalisille siteille asettuneen uhan 

seurauksena.  

2.3 Häpeä ja sosiaaliset siteet 

Kuten Scheff (2003) kirjoittaa, minuuteen kietoutuva häpeä vaikuttaa jokapäiväiseen 

vuorovaikutukseen. Olemme osa yhteisöämme ja tarvitsemme vuorovaikutuksemme tueksi 

yhteisesti jaetun ymmärryksen maailmasta. Tämä ymmärrys sisältää myös näkemyksen 

siitä, millainen toiminta johtaa häpeään. Häpeällä on tätä kautta merkittävä rooli sosiaalisen 

kontrollin systeemissä. Häpeä on yhteydessä toisiin ihmisiin ja rakentaa raamit sille, miten 

toimimme sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Scheff jatkaa, että sosiaalisten suhteiden 

ollessa turvattuina, ihmiset tuntevat olevansa yhteydessä toisiinsa. Häpeässä sosiaaliset 

suhteet ovat jollakin tapaa aina epävarmoja ja uhattuina. Sosiaalisille suhteille asettuneen 
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uhan seurauksena saatamme vaieta häpeästämme. Häpeän jäädessä piiloon syntyy 

toimintaa, jonka juuret saattavat olla yksilöllekin tiedostamattomia. (Mt.) 

Helen Lewisin (1971) mukaan häpeä saattaa kuitenkin aiheuttaa yksilön irtautumista 

sosiaalisesta. Hänen mukaansa yksilö arvioi häpeässä itseään ja sitä onko hän sosiaalisen 

yhteyden arvoinen. Toisinaan yksilö saattaa kokea olevansa täysin arvoton edes pysymään 

sosiaalisessa yhteydessä. Näin yksilön minuuteen rakentuu kritiikki itseään kohtaan, jonka 

ajatellaan olevan toisten arvioita itsestä. Kun yksilö omaksuu nämä kielteiset mielikuvat ja 

arviot itsestään, saattaa häpeä alkaa tuottaa yksilössä lisää häpeää. Näin siis häpeästä voi 

tulla yksilölle itselleen kierre. Häpeästä vapautuminen ei kuitenkaan aina ole helppoa ja sen 

tunnistaminenkin voi olla haastavaa. (Mts. 35-42.) 

Scheff (2003) huomauttaakin, että mikäli tiedostamme häpeän ja pystymme puhumaan siitä 

toisille, olemme kontrollissa siitä vaikutelmasta, jota itsestämme toisten silmissä rakentuu. 

Tiedostamaton häpeä johtaa tilanteeseen, jossa siitä puhuminen on mahdotonta eikä sitä 

näin ollen voida korjata toisten ihmisten kanssa. Tällainen häpeä voi kietoutua niin kipeäksi 

osaksi yksilön minuutta, että paljastuessaan muille se osoittaisi yksilön haavoittuvaisuuden 

ja haurauden. Koska tästä häpeästä emme puhu, se jää myös kielen tasolla näkymättömäksi. 

(Mt.) 

Olen edellä osoittanut häpeän sosiaalisen luonteen ja tuonut esiin yksilön tarpeen korjata 

häpeää. Seuraavassa esittelen mahdollista kuolemaan liittyvää häpeää. Millaiset 

mahdollisuudet ihmisellä on korjata tai vähentää häpeää, kun edessä on kaikkein 

vääjäämättömin eli kuolema?  

2.4 Paljastuminen muille kuoleman edessä ja stigmat  

Edellä kuvasin yksilön tarvetta pyrkiä korjaamaan aiheutunutta säröä sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa tai vähentää siihen liittyvää häpeää. Toin esille Lewisin (1971, s. 275) 

ja Scheffin (2003) mainitseman tiedostamattoman häpeän, josta voi olla vaikea irrottautua.  

Joskus kuitenkin tiedostamme sosiaalista vuorovaikutusta hajottavan häpeän, mutta emme 
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voi korjata sitä. Tämä linkittyy erityisen vahvasti kuolemaan. Kuoleman edessä ihminen 

joutuu nöyrtymään lopullisuuden edessä. Emme pysty palauttamaan elettyä elämää, 

emmekä lopulta välttämään kuolemaa. 

Scheff (2003) on kuvannut häpeän kumpuavan yksilön kyvyttömyydestä vastata omiin ja 

tätä kautta sosiaalisiin odotuksiin. Tästä syystä kyseistä emootiota ja siitä puhumista 

vältellään etenkin, mikäli kyseessä ei ole arkipäiväistä vuorovaikutusta ohimennen 

häiritsevä nolostumisen tunne, vaan minuuteen kietoutunut sanaton häpeä. Myös 

kuolemasta puhuminen on ihmisille haastavaa ja kuolemasta onkin muodostunut etenkin 

länsimaisissa kulttuureissa tabu, kuten Ramon Martinez de Pison Liebanas (2006) 

kirjoittaa. 

Ketola ym. (2002) tarkastelevat joistakin aiheista vaikenemista nonkommunikaation 

näkökulman avulla. Ihmiset saattavat jättää kommunikoimatta joistakin aiheista, jotta 

sosiaalinen järjestys pysyisi suojattuna. Kuolema voi olla jotakin joka tuottaa pettymyksen 

sekä yksilölle itselleen, että hänen lähipiirilleen. Kuolemaan liittyvästä häpeästä puhuminen 

voi siis muodostua kaksinkertaiseksi tabuksi. Tästä syystä molemmista aiheista saatetaan 

mieluummin vaieta. Tällaisessa tilanteessa nonkommunikaatio voi auttaa henkilöä 

välttämään jotakin epämukavaa tai häpeälliseksi koettua.  

Myös kuolemaan linkittyvän häpeän syntymekanismeja voidaan tarkastella edellä 

esittelemäni valossa. Edellä osoitin, että yksilön häpeä nousee esiin roolinoton myötä 

(Cooley 1922; Scheff, 2003; Scheff & Retzinger, 2000). Ihmisten ottaessa erilaisia rooleja 

itselleen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa he pyrkivät ylläpitämään eheää vuorovaikutusta. 

(Goffman, 1959, 1967). Vuorovaikutukseen häiriöitä voivat kuitenkin tuoda myös normista 

poikkeavat ominaisuudet. Nämä normista poikkeavat ominaisuudet voivat Goffmanin 

(1963, s. 14-15) mukaan luoda yksilölle stigman eli häpeäleiman. Sosiaalisia stigmoja 

voivat tuottaa fyysisissä piirteissä ilmenevät vammat tai erilaisuudet, yksilön luonteeseen 

sisältyvät epänormaaliudet ja johonkin vähemmistöön kuuluminen esimerkiksi uskonnon 

tai etnisyyden perusteella. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa stigma tuottaa hämmennystä 
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vuorovaikutuksen molemmille osapuolille. Kuolemaan ja sen lähestymiseen näitä stigmoja 

voi sisältyä useita ja tästä syystä yksilö saattaa haluta etäännyttää itseään muista. Kuolema 

voidaan siis kokea oman minuuden arvon laskemisena, ikään kuin alastomuutena. Tätä 

paljastumista voidaan pitää jonakin, jota Goffman (mt.) olisi kuvannut särönä 

vuorovaikutuksessa. 

Edellä kerrotut tiivistäen totean, että häpeä voidaan nähdä emootiona, joka rakentuu 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilön pohtiessa mitä toinen ajattelee minusta. Tuo 

toinen voi olla myös kuviteltu, eli häpeää voi tuntea myös ihmisen ollessa yksin. 

Ajattelemme tuon toisen (tai kuvitellun toisen) tuomitsevan meidät ja näistä tuomitsevista 

tunteista käsin tunnemme häpeää. Häpeä on siis jokapäiväistä vuorovaikutustamme ohjaava 

emootio, joka ylläpitää sosiaalista järjestystä, mutta toisaalta se saattaa kietoutua osaksi 

minuutta. Vaikka häpeää voi helpottaa häpeän tiedostaminen ja kommunikoiminen toiselle 

ihmiselle, voi se esimerkiksi kuoleman edessä muodostua liian suureksi tabuksi. 

Kuolemaan liittyvä kyvyttömyys ja heikkous voivat johtaa siihen, että ihminen vetäytyy 

sosiaalisista suhteistaan. 
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3 TEOREETTISMETODOLOGINEN VIITEKEHYS 

Edellisessä luvussa osoitin, että häpeän rakentumisessa keskeisessä roolissa on yksilön 

kuvitelmat siitä, mitä muut hänestä ajattelevat. Yksilön emootiot eivät näin ollen synny 

tyhjiössä vaan sosiaalinen, myös kuviteltu, katse on sen taustalla. Tämän luvun 

tarkoituksena on tarjota metodologisia käsitteitä, joiden avulla häpeän vuorovaikutuksessa 

rakentuvaa luonnetta voidaan tutkia. Aloitan luvun esittelemällä, millaiseen teoreettisesta 

viitekehykseen käsitteet nojaavat. Luvun lopuksi asemoin tutkielmaani emootioita ja 

kuolemaa tutkivalle sosiaalitieteelliselle kentälle ja esittelen tutkimuskysymykset.  

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi  

Sosiaalinen konstruktionismi on teoreettisanalyyttinen suuntaus, joka kattaa alleen monia 

eri lähestymistapoja. Tämä tutkielma ja sen käsitteistö pohjaavat sosiaalisen 

konstruktionismin perusolettamuksien varaan. Vivien Burrin (2015) mukaan sosiaalisen 

konstruktionismin määrittely ei ole yksiselitteistä. Hän kuitenkin toteaa, että kaikki 

sosiaalisen konstruktionismin alla tehtävä tutkimus tarkastelee maailmaa kriittisesti ja 

välttää näkemästä asioita annettuina. Yksi tärkeimmistä näkökulmista sosiaaliselle 

konstruktionismille on antiessentialistinen ihmiskuva. Yksilöiden siis nähdään rakentuvan 

sosiaalisissa prosesseissa eikä heidän sisällään ajatella olevan pysyvää entiteettiä, joka 

määrittelisi heidän olemuksensa. (Mts. 1-6.) 

Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin kirjoittamaa Todellisuuden sosiaalinen 

rakentuminen (1966) -teosta voidaan pitää yhtenä ensimmäisistä, joka toi sosiaalisen 

konstruktionismin käsitteistön sosiaalitieteisiin. Teos käsittelee vuorovaikutusta, 

sosiaalisten roolien rakentumista ja kieltä todellisuutta rakentavana työkaluna. Juuri nämä 

ovatkin sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä tehtävän tutkimuksen keskeisiä 

tutkimuskohteita. Tärkeimmäksi sosiaalisen todellisuuden rakentumiselle Berger ja 

Luckmann pitävät kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta. Yksilön arkiymmärrys on 

tulkintoja eletystä elämästä ja yhdessä jaamme tämän jokapäiväisen todellisuuden 

toistemme kanssa. Heidän mukaansa sosiaalinen järjestys on irrallaan “luonnonlaeista”. 
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Sosiaalinen järjestys ja todellisuus uusiintuvat ja niitä tuotetaan ihmisten toiminnassa, 

mutta jo olemassa olevat sosiaalisen järjestyksen rakenteet toimivat tämän toiminnan 

raameina. Näin siis valmiiksi annetuista rooleista, odotuksista ja sosiaalisista säännöistä 

tulee osa yksilöä ja hänen kokemusmaailmaansa. Esimerkiksi sosiaalisessa maailmassa 

stigmana pidetyt piirteet tai ominaisuudet asettuvat lapseen jo tämän syntyessä. Tämän 

henkilön rooliksi tulee kannatella tätä stigmaa osana identiteettiään. Stigma voi synnyttää 

voimakkaita emootioita ja halua vastustaa sitä. Stigman muuttamiseksi tarvitaan kuitenkin 

tarpeeksi suuri joukko kyseistä identiteettiä vastustavia henkilöitä, jotta voitaisiin luoda 

vastamääritelmiä. (Mts. 43, 69-70, 184-186.)  

Tämän tutkielman teoreettinen ja metodologinen ote muodostuu juuri tähän ymmärrykseen 

todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. Antaessaan merkityksiä häpeälle haastateltavat 

samalla uusintavat ja tuovat näkyväksi sosiaalisessa maailmassa stigmatisoituja aiheita sekä 

yhteisesti luotuja odotuksia hyväksytystä toiminnasta. Näin siis puheessa muodostetut 

merkitykset ovat heijastuksia sosiaalisesta todellisuudesta. Myöskään Kenneth Gergenin 

(2015, s. 3-4) mukaan toiveemme, emootiomme tai ajatuksemme eivät ole yksinomaan 

meidän omiamme, vaan ne rakentuvat sosiaalisessa dialogissa. Kuka tahansa voi täydentää 

ja muokata näitä dialogeja, vaikka onkin muistettava, että eri ideoiden välillä on jännitteitä 

ja erilaisia näkemyksiä. Se mitä pidämme sosiaalisena totuutena, riippuu sosiaalisista 

suhteista, joissa olemme osallisina. Gergen (mt.) korostaa eroa realistisen maailmankuvan 

ja sosiaalisen konstruktionismin välillä. Hän muistuttaa, että puhuessamme totuuksista, 

puhumme aina jostakin näkökulmasta tai traditiosta käsin. Myös Burr (2015) kirjoittaa, että 

sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta kielen ajatellaan olevan toimintaa, jossa 

jakamamme todellisuus muuttuu meille ymmärrettäväksi. Tämän näkökulman voidaan 

katsoa olevan vastakkainen perinteiselle psykologian ja sosiaalipsykologian näkemykselle, 

jossa puhetta ja yksilön toimintaa on tarkasteltu suorina kuvauksina yksilön tunteista, 

ajatuksista ja asenteista. Sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä ihminen ei siis ole 

olemassa ennen kieltä, vaan saa olemuksensa kielen kautta ja sen avulla. (Mts. 10-11.)  
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Edellä avaamieni sosiaalisen konstruktionismin perusperiaatteiden pohjalta voidaan sanoa, 

että haastateltavien häpeän konstruktiot muodostuvat suhteessa sekä haastattelijaan, että 

haastateltavan suhteesta kuolevaan. Tutkielmani keskiössä on siis ajatus siitä, etteivät 

tunteet ole yksilön sisään rakennettuja entiteettejä vaan ne ovat sosiaalisesti, ajassa ja 

paikassa konstruoituneita kuvauksia. Huomio tulee kohdistaa siihen sosiaaliseen 

todellisuuteen, jossa häpeälle annetaan merkityksiä. 

Seuraavassa esittelen sosiaalisen konstruktionismin alle asettuvan teoreettisanalyyttisen 

lähestymistavan, joka tarjoaa tälle tutkielmalle analyyttisia työkaluja. 

3.2 Diskursiivinen sosiaalipsykologia 

Jonathan Potterin ja Margaret Wetherellin (1987) mukaan puheeseen keskittymisen tulisi 

olla keskiössä sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa, sillä se kuvaa kaikkein suorimmin 

ihmisten välistä vuorovaikutusta.  Heidän analyysinsa kautta onkin syntynyt diskursiivinen 

sosiaalipsykologia, joka kehittyi muista puhetta tutkivista teoreettisista suuntauksista, kuten 

keskusteluanalyysista ja diskurssianalyysista. Potterin ja Wetherellin diskursiivinen 

sosiaalipsykologia huomioi erityisesti puheen dynaamisuuden ja todellisuutta rakentavan 

luonteen. Heidän mukaansa yhtä asiaa voidaan kuvata monin erilaisin tavoin. (Mts. 9, 35.) 

Diskurssi on yksi keskeisistä sosiaalisen konstruktionismin ja diskursiivisen 

sosiaalipsykologian tutkimuksessa käytettävistä käsitteistä. Burr (2015) viittaa diskurssilla 

kielenkäyttöön ja sen avulla rakennettuihin todellisuuksiin. Diskurssien avulla maailma 

kyetään näkemään tietyllä tavalla ja näin ollen diskurssit ovatkin tuottavia prosesseja. On 

kuitenkin huomionarvoista, että diskurssi voi käsitteenä tarkoittaa monia eri asioita. Tässä 

tutkielmassa noudatan Burrin tapaa ymmärtää diskurssin käsite ja viittaan sillä 

haastattelutilanteeseen sekä siinä rakentuneeseen todellisuuteen. (Mts. 73, 91-92.) 

Gergen (2015) lisää, että psykologisissa diskursseissa kyseessä on aina henkilön luoma 

performanssi. Tämä performanssi on sidoksissa ihmissuhteisiin sekä kyseisen ihmissuhteen 

historiaan. Ilmaistessamme mitä tahansa psykologista tilaamme, viittaamme aina 



15 

 

   

 

sosiaalisiin suhteisiin ja rakennamme kuvailuja juuri tuossa suhteessa. Kuten Gergen 

ilmaisee, koko psykologista mieltä kuvaava sanasto rakentuu suhteiden dynaamisessa 

vuoropuhelussa. (Mts.17-18.) Omassa tutkielmassani tämä osoittautuu merkittäväksi 

pohdittaessa esimerkiksi haastateltavan ja haastattelijan suhdetta toisiinsa. Tilanteeseen 

sisältyy väistämättä tietoisuus siitä, etteivät puhujat vuorovaikuta täysin luonnollisessa ja 

arkipäiväisessä tilanteessa. Näin ollen sekä haastattelija, että haastateltava performoivat 

omaa rooliaan ja muodostavat puhettaan käsillä olevan tilanteen kautta. 

Myös Burr (2015) kirjoittaa tästä kielen performatiivisesta luonteesta. Kielen 

performatiivisuus merkitsee sitä, että käytämme kieltä rakentaessamme yhteistä 

ymmärrystä maailmasta. Tutkijan tehtävänä on tarkastella näitä performatiivisia puheen 

rakenteita sekä pyrkiä ymmärtämään millä tavoin niitä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

hyödynnetään. Esimerkiksi emootioita tutkiessa kiinnostus kohdistuu emootioiden 

vuorovaikutuksessa tekemiseen, ei niinkään niiden olemassaoloon. Se, miten diskursiivisen 

sosiaalipsykologian viitekehyksessä tehdään tutkimusta ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. 

Tutkijan keskittyminen voi kohdistua vuorovaikutukseen ja puheeseen monella eri tavalla. 

Tässä tutkielmassa kiinnostukseni kohteeksi nousevat juuri nämä diskurssit ja ihmisten tapa 

käyttää diskursseja vuorovaikutuksessa. Tällainen analysointitapa on Burrin mukaan 

prosessi, jossa tuodaan näkyväksi, miten tietyt tulkinnat ja merkityksenannot saavutetaan 

puheessa. (Mts.19, 73.) 

Potter (1998) on todennut, että useimmat diskursiivista sosiaalipsykologia noudattavat 

tutkimukset voidaan linkittää relativistiseen metateoriaan sen sijaan, että ne noudattelisivat 

realistista, positivistista metateoriaa. Yksilön kielen avulla rakentamaa todellisuutta 

kuitenkin ohjaavat ne diskurssit, joita hänellä on käytössään.  Toisin sanoen "todellisuus" 

tulee ihmisen käyttöön eri kategorioiden ja kuvausten kautta. Vaikka olemme osa 

sosiaalisesti muodostuneita, emme hänen mukaansa kuitenkaan hyväksy maailmaa 

passiivisesti, vaan muokkaamme todellisuutta samalla kun käytämme puhetta. Näin joko 

vahvistamme tai heikennämme sitä todellisuutta, josta ammennamme. (Mt.) 
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Burr (2015) toteaa diskursiivisen sosiaalipsykologian, kuten myös sen kattokäsitteen 

sosiaalisen konstruktionismin, jakautuvan mikro- ja makrotason tutkimukseen. Mikrotason 

tutkimus ja analyysi kohdistuvat erityisesti tutkimaan puheen käyttöä yksityiskohtaisesti, 

siinä missä makrotason tutkimuksessa keskittyminen kohdistetaan diskurssien, vallan ja 

subjektifikaation kysymyksiin. Makrososiaalinen konstruktionismi tunnustaa kielen 

rakentavan voiman, mutta tulkitsee sen olevan peräisin sosiaalisista rakenteista ja suhteista 

sekä institutionaalisista käytänteistä. (Mts. 25.) 

Wetherell (1998) sekä Berger ja Luckmann (1966, s. 183) ovat argumentoineet, että 

tutkimuksessa on otettava huomioon sekä puheen tilannekohtaisuus, että institutionaalinen 

puoli ja sosiaaliset rakenteet, joissa puhe rakentuu. Bergerin ja Luckmanin mukaan 

mikrososiologisessa analyysissa tulee aina olla makrososiologinen ymmärrys taustalla. 

Wetherell toteaakin, että tällä tavoin tutkimuksesta tulee rikkaampaa ja 

monipuolisempaa.  Täten otan analyysissa vaikutteita sekä mikro- että makrotason 

näkökulmasta. Huomion kohteeksi asetan toisaalta mikrotason eli sen, millä tavoin 

haastateltavat rakentavat häpeän kuoleman kontekstiin juuri välittömässä 

vuorovaikutuksessa. Lisäksi kuitenkin huomioin makrotason eli sen, että haastateltavien 

puheeseen vaikuttavat kulttuuriset käytänteet ja sosiaalisen todellisuuden asettamat vallalla 

olevat vaatimukset. 

Kieltä siis käytetään monissa eri funktioissa ja sillä on useita eri seurauksia. Sama asia 

voidaan selittää kielen avulla useilla eri tavoilla. Diskursiiviselle tutkimukselle puhutun 

kielen tutkiminen, sen prosessit ja todellisuutta rakentava luonne asettuvat tärkeiksi 

tutkimuskohteiksi. (Berger ja Luckmann 1966, Burr, 2015, s.19, Gergen 2015, Potter & 

Wetherell, 1987, s. 35; Potter, 1998.) Tässä tutkielmassa keskiöön asettuukin juuri tuo 

puhuttu kieli ja sen dynaaminen luonne. Häpeä saa merkityksiä monella eri tavalla ja nämä 

merkitykset rakentuvat ja saavat muotonsa haastattelun edetessä. Se, miten kielen käyttöä ja 

merkityksen rakentamisen tapoja voidaan tuoda näkyväksi keskusteluaineistoista, voi 

tapahtua muun muassa seuraavaksi esittelemieni käsitteiden avulla. 
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3.3 Positiot, position vaihtaminen ja perspektiivin muutos 

Käytän aineistoni analyysin tukena positiointiteoriaa ja positionvaihtoteoriaa, jotka ovat 

diskursiivisen sosiaalipsykologian viitekehyksen alla käytettäviksi analyyttisia työkaluja. 

Luvussa kaksi (2) olen puhunut roolinotosta (Cooley 1922, Goffman 1959, Mead 1934). 

Position käsitettä on toisinaan pidetty vaihtoehtona roolin käsitteelle. Roolin käsitteen on 

joidenkin positiointiteoreetikkojen näkökulmasta ajateltu kuvaavan huonosti juuri 

vuorovaikutustilanteen joustavuutta. Position käsitteen ajatellaan kuvaavan paremmin 

vuorovaikutustilanteen monimuotoisuutta ja muovautuvaisuutta. Se tarjoaa roolin käsitettä 

paremmin keskittymisen puhujan mahdollisuuksiin muokata vuorovaikutuksen kulkua ja 

rakennetta. (ks. Davies & Harré, 1990; Gillespie & Martin, 2014.) 

Positiointiteoriastaan tunnetut Bronwyn Davies ja Rom Harré (1990) kirjoittavat 

konstruktionistiselle ajattelutavalle tyypillisesti, että minuus kehittyy kielellisten 

kategorioiden kautta. Kielellisiä kategorioita ovat ne kielikuvat, olettamukset ja luokitukset, 

joita meille on kielen kautta tarjolla. Niiden avulla järjestämme ympärillämme olevaa 

maailmaa ja sosiaalista todellisuutta. Heidän teoriassaan keskiöön nousee positioinnin ja 

subjektiposition käsitteet. Davies ja Harré osoittavat, että kiinnostuksen tulisi kohdistua 

puhetekoihin (speech-act), jotka ovat keskustelun rakennuspalikoita. Nämä puheteot 

muodostavat diskursiivisia käytäntöjä (discursive practise), jotka viittaavat kaikkiin 

ihmisten aktiivisesti tuottamiin psykologisiin ja sosiaalisiin todellisuuksiin. (Mt.) 

Diskursiivisten käytänteiden kenties tärkein ominaisuus Daviesin ja Harrén (1990) mukaan 

on niiden tarjoamat subjektipositiot. Subjektipositiot tarjoavat ihmisille mahdollisuuden 

asettaa itseään tiettyihin rakenteellisiin kategorioihin ja käyttää näihin kategorioihin 

sisältyviä repertuaareja. Positiointi onkin keskusteluun liittyvä ilmiö ja sen muodot syntyvät 

neuvotellen ja ovat tuottavia prosesseja. Kun henkilö on ottanut tietyn position omakseen, 

hän näkee maailman tämän position näkökulmasta ja sen tarjoamien tiettyjen kuvien, 

metaforien, tarinoiden ja konseptien pohjalta. Se, millaisen ymmärryksen rakennamme 

tilanteesta, riippuu siitä kenen position ja sen luoman perspektiivin otamme. 
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Alex Gillespien & Jack Martinin (2014) positionvaihtoteorian (Position Exchange Theory) 

pohjaa näkemyksensä Davies & Harrén (1990) positiointiteorialle (Positioning Theory) 

sekä Hermansin (2001) dialogisen minuuden teorialle (Dialogical Self Theory). 

Positionvaihtoteoriassa keskiössä on kiinnostus yksilön diskursiivisestä kyvystä liikkua eri 

positioiden välillä. Teorian kautta voidaan tarkastella keskustelun dialogista rakentumista ja 

sen yhteyttä sosiaalisiin rakenteisiin. Lisäksi kiinnostus kohdistuu yksilön kykyyn eläytyä 

toisten asemaan ja ymmärtää heidän sosiaalisia kontekstejaan. 

Gillespien ja Martinin (2014) luoma positionvaihtoteoria rakentuu kolmen olettamuksen 

varaan. Ensimmäisen olettamuksessa yhteiskunnan nähdään sisältävän useita erilaisia 

sosiaalisia positioita, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.  Nämä positiot tulevat 

näkyväksi sosiaalisissa tilanteissa. Positiot ovat siis kiinnittyneitä yhteiskunnan sosiaalisiin 

rakenteisiin. Toisen olettamuksen mukaan sosiaalisten positioiden kautta ihmisille voidaan 

katsoa muodostuvan erilaisia perspektiivejä. Sosiaalisten positioiden sisältämät roolit, 

vastuut, oikeudet ja tilannesidonnaiset rajoitteet siis muokkaavat ajatuksiamme, 

tunteitamme ja toimintaamme.  Kolmas olettamus sisältää ajatuksen siitä, että ihmiset 

voivat ”liikkua” eri sosiaalisten positioiden välillä. Ihmiset eivät siis jumitu tai lukkiudu 

yhteen positioon. Positionvaihtoteorian mukaan tämän eri positioiden välillä liikkumisen 

myötä ihmiset rakentavat asioille erilaisia perspektiivejä. Eri perspektiiveistä käsin voidaan 

myös tunnistaa erilaisia diskursseja. Daviesin ja Harrén (1990) positiointiteorian mukaisesti 

positionvaihtoteoriassa ollaan kiinnostuneita siitä, miten ihmiset osallistuvat eri 

diskursseihin ja subjektipositioihin. Teoriassa huomioidaan se, että diskurssit ankkuroituvat 

sosiaaliseen maailmaan. (Mt.) 

3.4 Tutkimuksen asemointi ja tutkimuskysymykset 

Tutkielmani tarkoituksena ei ole löytää vastauksia sille, mikä kuoleman kontekstissa on 

häpeällistä. Sen sijaan tarkastelen kuolemaa kohdanneiden ihmisten puhetta ja 

merkityksenantoja, joita he häpeälle rakentavat. Huomioni siis kohdistuu 

haastattelutilanteen diskursiiviseen luonteeseen.  
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Tutkielmalleni löytyy yhtymäkohtia myös suomalaiselta tutkimuskentältä. Anssi Peräkylä 

(1990) on tutkinut hoitohenkilökunnan ja kuolevan potilaan välillä rakentuvaa 

vuorovaikutusta sairaalaympäristössä. Hän osoittaa arkielämän olevan myös kuoleman 

äärellä jatkuvaa todellisuuden määrittelyä, jossa kuolemalle rakentuu ristiriitaisiakin 

merkityksiä. Erilaiset todellisuudet rakentuvat eri kehyksissä eli toimintakokonaisuuksissa. 

Peräkylän kuvailemat kehykset sisältävä kulttuurisesti vallalla olevia diskursseja. Se, 

millaisia diskursseja meillä on elämästä ja kuolemasta, heijastuu siihen mikä asettuu 

kuoleman kontekstissa häpeälliseksi. (Mts. 16-17.) 

Kuolemaan linkittyvien merkitysten tutkimisen lisäksi, laadullista tutkimusta emootioista 

löytyy sosiaalitieteiden kentältä paljon. Kun emootioita tarkastellaan diskursiivisen 

tutkimusotteen valossa, kiinnostuksen kohteeksi muodostuu usein, millä tavoin emootiot 

rakentuvat vuorovaikutuksessa ja millaisia merkityksiä niille annetaan. Ian Burkitt (2014) 

kirjoittaa ihmisten olevan aina muodostuneita suhteessa toisiin ja näin ovat myös 

emootiomme. Hänelle sosiaaliset suhteet eivät koskaan ole pysyviä tai staattisia, vaan 

muuttuvat ajassa ja käyvät läpi jatkuvaa prosessia. Tunteet ovat hänen mukaansa 

dynaamisia, ennakoimattomia ja yhdessä luotuja. Kukaan ei näin ollen ole yksin 

kontrollissa siitä, millaiseksi vuorovaikutus muodostuu. Burkittin mukaan sosiaalista 

vuorovaikutusta ja emootioita tuleekin tutkia relationaalisesta perspektiivistä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa on huomioitava vuorovaikutuksen dynaamisuus ja 

keskitettävä analyysin terä suhteisiin ennemmin kuin sen osatekijöihin. Kiinnostavaksi 

muodostuu emootion sijainti ja muokkautuvuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Mts. 18-

19.) 

Tätä relationaalista emootioiden tarkastelutapaa noudattelen myös tässä tutkielmassa 

diskursiivisen sosiaalipsykologian käsitteistön avulla.  On tärkeää kuitenkin huomioida, että 

diskursiivisen (sosiaali)psykologian viitekehyksessä emootioita voidaan tutkia ja 

analysoida monella eri tavalla. Ei siis ole yksittäistä diskursiivisen psykologian 
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hyväksymää tapaa tarkastella emootioita, vaikka ne kaikki noudattelisivat tuota edellä 

mainittua relationaalista tutkimusanalyyttista suuntausta.  

Derek Edwards (1999) on yksi diskursiivisen psykologian viitekehyksessä emootioita 

tarkastellut tutkija. Hänen mukaansa emootioita voidaan tarkastella sen kautta, miten 

ihmiset kuvailevat ja määrittelevät niitä. Edwardsin mukaan ihmiset kuvaavat psykologisia 

ilmiöitä joko epäjohdonmukaisesti tai loogisesti. Juuri näitä retorisia ja diskursiivisia 

kuvauksia tulee tutkia ja tarkastella. Diskursiivisen psykologian teoretisoinnin kautta 

emootiot ovat ensisijaisesti ihmisten diskursseja ja näin ollen monimuotoisia ja vaihtelevia. 

Emootioiden kuvailussa käytetään Edwardsin mukaan kontrasteja ja vastapareja, joiden 

avulla niitä rakennetaan puheessa ymmärrettäväksi. Kiinnostuksenkohteena on siis se, 

miten emootioita kuvataan.  

Stephanie Shields (2002, s. 9-10) korostaa, että tunteilla on aina sosiaalinen ja kulttuurinen 

taustansa. Tietyt tunteet linkittyvät toisen ihmisen positioon esimerkiksi iän, aseman tai 

sukupuolen perusteella. Tämä osoittaa sitä, etteivät tunteet välttämättä ole yksityisiä ja 

sisäisiä, vaan suhteessa toisiin ihmisiin. Näin ollen tunteet eivät kerro yksinomaan tunteen 

kokijasta tai sen näyttäjästä, vaan siitä missä kulttuurisessa rakenteessa hän elää. 

Tutkielmani asettuessa sosiaalitieteelliselle kentälle ja tarkastellessa kuolemaan 

kytkeytyvän häpeän sosiaalista luonnetta, asetin tämän tutkielman tutkimuskysymyksiksi 

seuraavat: 

1. Millaisilla merkityksiä häpeälle kuoleman kontekstissa rakentuu? 

2. Millaisia kielellisiä keinoja haastateltavat käyttävät muodostaessaan merkityksiä 

häpeälle kuoleman kontekstissa?  

a. Millaisia tulkintarepertuaareja haastateltavien puheessa rakentuu heidän 

muodostaessaan merkityksiä häpeälle kuoleman kontekstissa? 

b. Miten position vaihtaminen tulee näkyväksi haastateltavien muodostaessa 

merkityksiä häpeälle kuoleman kontekstissa?  
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Tässä tutkielmassa tarkastellaan siis edellä kuvattuun tapaan emootioita relationistisen 

tutkimusotteen kautta. Kuvatessamme emootioita pystymme asettumaan toisen henkilön 

positioon ja tämän perspektiivin vaihdon myötä muodostamaan erilaisia merkityksiä 

häpeälle. Luvussa 2 kuvasin roolinoton käsitettä eli ihmisen kykyä asettua toisen ihmisen 

asemaan ja tarkastella maailmaa tästä roolista käsin. Myöhemmin aineistoa tulkitessa (luku 

6) osoitan position käsitteen avulla, millaisia kielellisiä mahdollisuuksia puhujalla on hänen 

rakentaessaan todellisuutta eri rooleista käsin. Seuraavassa siirryn kuitenkin tarkastelemaan 

tutkielmani aineistonkeruumenetelmiä ja siihen sisältyviä pohdintoja. 
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4 AINEISTO JA METODI 

Aineistonkeruuseen valitsin metodiksi haastattelun. Johanna Ruusuvuori ja Liisa Tiittula 

(2005, s. 22-56) huomauttavat, että arkikeskustelun ja haastattelun välinen ero on se, että 

arkikeskustelussa osallistujat tietävät tai ainakin olettavat toisen osapuolen noudattavan 

tiettyjä kirjoittamattomia puheen rakentumisen sääntöjä. Näitä ovat muun muassa puheen 

rytmittyminen ja puheenvuoron antaminen tai ottaminen. Tutkimushaastattelu ei kuitenkaan 

noudata samalla tapaa arkikeskustelun lainalaisuuksia, vaan siinä on aina institutionaalinen 

sävy ja ennalta määritellyt haastateltavan ja haastattelijan roolit. Haastattelijalta usein 

toivotaan neutraalia vuorovaikutusta. Kuitenkin haastattelu on muiden 

vuorovaikutustilanteiden mukaisesti luonteeltaan muuttuva ja hyvin harvoin se noudattaa 

etukäteissuunnitelmia. Haastattelija turvautuukin usein tuttuihin vuorovaikutuksen 

rakentumiseen liittyviin lainalaisuuksiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole huono asia, 

vaan voi tarjota myös hedelmällistä tutkimusaineistoa. Se mitä ja miten jotakin tutkitaan, 

ovatkin tärkeässä roolissa sille, millaiseksi aineisto muodostuu. Neutraaliuden toive 

lieneekin keskeinen erityisesti strukturoiduissa haastatteluissa, kuten Ruusuvuori ja Tiittula 

(mts. 43-44) kuvaavat. 

Haastattelu voi vastata erilaisiin tarpeisiin ja onkin huomioitava ne lähtökohdat, joista käsin 

tutkimusta tehdään. Miira Niska ym. (2018) toteavat, että haastattelun avulla voidaan kerätä 

aineistoa essentialistis-realistisista lähtökohdista käsin, jolloin tavoitteena on kerätä 

haastateltavien puheesta faktanäkökulmia. Tällöin haastattelun vuorovaikutustilanteena 

saatetaan usein nähdä vääristävän tuloksia. Kuitenkin tehdessä haastattelua relationistis-

konstruktionistisista lähtökohdista käsin, asettuu vuorovaikutuksen tarkastelu keskiöön ja 

tällöin vuorovaikutus ei asetu lähdekriittiseksi kysymykseksi. Tutkielmani noudattaessa tätä 

relationistis-konstruktionistista lähestymistapaa, koin haastattelun sopivan 

aineistonkeruumetodiksi erinomaisesti. Vaikka tutkielmani käyttää ensisijaisesti 

diskursiivisen sosiaalipsykologian tarjoamaa lähestymistapaa, olen hyödyntänyt muutamilta 

osin myös Kari Mikko Vesalan ja Teemu Rantasen (2007) laadullisen asennetutkimuksen 

metodia. Laadullinen asennetutkimuksella on osittain diskurssianalyysin kaltaisia 
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lähtökohtia. Tällaisina lähtökohtina voidaan pitää esimerkiksi kiinnostusta argumentaation 

tulkintaan tarkastelemalla kommunikaation rakentumista ja kulttuurisia resursseja. Näiden 

tutkimisessa hyödynnetään usein strukturoitua haastattelurunkoa, jonka avulla 

haastateltavat argumentoivat käsillä olevaa aihetta. (Mts. 11.) 

Vaikka haastatteluni ei voida katsoa täysin noudattelevan tätä laadullisen 

asennetutkimuksen tapaa muodostaa haastattelu, on siinä kuitenkin samankaltaisuuksia. 

Yksi tällainen oli muodostaa haastattelurungosta puolistrukturoitu. Puolistrukturoidun 

haastattelun uskoin synnyttävän argumentointia tabuluontoisesta aiheesta täysin 

strukturoitua haastattelua paremmin. Puolistrukturoitu haastattelu tarjosi näkemykseni 

mukaan mahdollisuuden puheen vapaalle rakentumiselle ja pohjan monimuotoisemmalle 

argumentoinnille. 

Tässä luvussa esittelen sitä, millä tavoin haastatteluaineisto kerättiin ja millaisia päätöksiä 

tein valmistellessani haastattelua liittyen kuolemaan ja häpeään eli aiheisiin, joista yleensä 

vaietaan. Lisäksi kerron, millä tavoin haastattelun rakenne muotoutui ja millaisia päätöksiä 

tein aineistonkeruun sekä sen eettisyyden suhteen. Aivan luvun lopuksi esittelen 

tutkielmani keskeiset käsitteet ennen analyysin ja tulosten esittelemistä. 

4.1 Metodin valinta ja haastattelun rakentuminen 

Suunnitellessani tutkielmaa, päädyin keräämään aineiston haastatteluiden avulla.  Kuten 

Sirkka Hirsjärvi & Helena Hurme (2008, s. 35) toteavat, haastattelun etuihin lukeutuu 

muun muassa se, että haastateltava nähdään tutkimuksessa aktiivisena merkityksiä luovana 

subjektina. Haastattelun avulla onnistuu myös sosiaaliselle konstruktionismille tyypillinen 

tapa analysoida kielen käyttöä ja todellisuuden rakentumista sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. 

Niskan ym. (2018) mukaan, sosiaalis-konstruktionistisesta näytenäkökulmasta käsin 

tarkoituksena ei ole suunnata fokusta faktanäkökulmiin, vaan keskittyminen kohdistetaan 

haastateltavien puhetekoihin ja niissä syntyneisiin kannanottoihin sekä kuvauksiin. 
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Haastattelu tarjoaakin monipuoliset mahdollisuudet tarkastella haastattelutilanteen 

muotoutumisen prosesseja, eri toimijapositioita, haastateltavien rakentamia 

tulkintarepertuaareja ja kulttuurisia resursseja. (Mt.) 

Haastattelukutsussa tuli ilmi haastatteluissa keskityttävän häpeän ja kuoleman suhteeseen 

(LIITE 1). Kutsun haastatteluun välitin paikallisen Facebook-ryhmän kautta. Ennen 

varsinaisia haastatteluita tein kokeiluhaastatteluita, joiden pohjalta lopullinen 

haastattelurunko muodostui (LIITE 2).  Monelle kokeiluhaastattelun tehneelle henkilölle 

kuolema ja häpeä eivät ensisijaisesti linkittyneet yhteen. Erityisesti henkilökohtaiset 

kysymyksenasettelut saattoivat tuntua osasta haastateltavia epämukavilta ja heidän oli 

vaikea keskustella aiheesta. Vasta kun haastatteluun lisättiin vähemmän henkilökohtaisia 

kysymyksiä ja haastateltavilla oli mahdollisuus puhua aiheesta myös toisen ihmisen 

näkökulmasta käsin, muodostui vastauksista monisanaisempia. 

Haastatteluun kutsuttaessa haastateltaville rakentuu toimijapositio, kuten Niska ym. (2018) 

toteavat. Positio tarkoittaa tässä kohtaa henkilöä, joka tulee keskustelemaan tutkielmaa 

varten häpeän suhteesta kuolemaan. Lisäksi positioksi muodostui henkilö, jolla on 

omakohtaista kokemusta kuolemasta. Kiinnostukseni kohteena ei ollut tietää, millaisia 

mielipiteitä haastateltavilla häpeästä kuoleman kontekstissa on, vaan tarkastella sitä 

millaisin puheen resurssein he käsittelevät häpeää kuoleman kontekstissa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa. 

Ensimmäisessä haastattelukysymyksessä haastateltavilta kysyin millaisia tunteita herää 

heidän miettiessä kuolemaa. Tällä tavalla kutsuin haastateltavat tarkastelemaan kuolemaan 

liittyviä emootioita ja johdattelin heidät aihealueeseen. Toisen ja kolmannen 

haastattelukysymyksen kohdalla siirryin tarkastelemaan emootioista juuri häpeää. Tässä 

kohtaa tiedustelin haastateltavilta, uskovatko he häpeän olevan yleinen tunne kuoleman 

kontekstissa ja kuka kuoleman kontekstissa tuntee häpeää. Kysyttäessä häpeän yleisyyttä 

tarjosin haastateltaville mahdollisuuden tarkastella häpeän emootiota yleisellä tasolla. 

Tämän jälkeen pyrin ohjaamaan keskustelun haastateltavan henkilökohtaiseen elämään. 
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Loput kysymykseni kohdistuivat häpeän vaikutuksiin ihmisen elämässä. Jokaiselle 

haastateltavalle esittelin kaikki kysymykset samalla tavalla samassa järjestyksessä, mutta 

kysymysten välillä keskustelu oli vapaamuotoista. Niska ym. (2018) ovat todenneet 

haastattelun tarjoavan mahdollisuuden herätellä haastateltavia argumentoimaan erilaisista 

teemoista ja käyttämään erilaisia puheen resursseja. Esittelin haastateltaville erilaisia 

kysymyksiä eri näkökulmista käsin, ja täten he pääsivät rakentamaan merkityksiä laaja-

alaisesti juuri kuolemaan kytkeytyvälle häpeälle. 

4.2 Aineistonkeruu ja eettisyys 

Aineisto kerättiin syksyllä 2019 haastattelemalla kuutta henkilöä. Diskurssipsykologisessa 

tutkimuksessa aineiston määrään ei ole olemassa mitään yksittäistä sääntöä. Goodman 

(2017) kirjoittaa, että aineiston koon sen sijaan tulisi olla perusteltavissa kyseisen 

tutkimuksen tutkimuskysymyksiin vastaamisella sekä tutkimuksen laadulla. Hän myös 

huomauttaa, että diskursiivisessa analyysissa materiaalia voi kertyä huomattavia määriä ja 

näin ollen tutkielmaan laitettavat resurssit on punnittava. Kuuden haastattelun tarjoaman 

aineiston puitteissa, minulla oli aikaa käydä jokainen läpi yksityiskohtaisesti ja 

huolellisesti. 

Haastateltaviksi valitsin eri ikäisiä ihmisiä, joilla oli omakohtainen suhde kuolemaan. 

Haastatteluihin olin aikeissa kutsua myös henkilöitä, jotka ovat kuoleman kynnyksellä, 

mutta eettisen harkinnan jälkeen päätin olla lähestymättä aktiivisesti tällaisia henkilöitä, 

sillä tiedostettu kuoleman lähestyminen saattaa olla näille henkilöille jo itsessään 

kuormittava tekijä. Häpeä-emootion käsitteleminen tai siitä muistuttaminen olisi saattanut 

aiheuttaa psyykkistä kuormaa. 

Haastattelussa ja koko tutkielmassa on noudatettu Suomen Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä (Helin ym. 2013). Keräsin 

jokaiselta haastateltavalta kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. 

Tutkimussuostumuksesta kävi ilmi mitä tutkimuksessa tapahtuu ja varmistin, että 
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haastateltava on ymmärtänyt informaation, eikä hänelle jää kysymyksiä ennen haastattelun 

alkamista. Toinen kappale suostumuksesta annettiin haastateltavalle itselleen ja toinen jäi 

tutkijalle (LIITE 3). Lisäksi jokainen sai tiedotteen tutkimuksesta (LIITE 4), jossa käytiin 

läpi tutkielman pääpiirteet. Tutkittaville kerrottiin ennen haastatteluja, että he saavat 

vetäytyä haastattelusta niin halutessaan. Haastatteluun osallistumisen vapaaehtoisuus tuli 

ilmi suostumuksessa ja haastateltavat olivat tietoisia siitä, että haastattelut nauhoitetaan. 

Nauhoitteet tuhottiin litteroinnin jälkeen. Olen suojannut jokaisen haastateltavan 

anonymiteetin aineiston esittelyn osalta enkä tuo heidän omaa nimeään tai läheistensä 

nimiä ilmi haastatteluista kerättyjen lainausten kohdalla. Sen sijaan viittaan 

aineistonäytteissä haastateltaviin kirjaimella H ja perään asetetulla järjestysnumerolla 

(esim. H1). Haastattelijaan puolestaan viittaan kirjaimella T. 

Tutkimusten luotettavuus ja eettiset kysymykset herättävät tutkijoissa usein pohdintaa ja 

huolta, kuten Arja Kuula ja Sanni Tiitinen (2010) toteavat. Yhtenä tutkielman 

luotettavuutta lisäävänä tekijänä Kuula ja Tiitinen pitävät aineiston eettisen käsittelyn osana 

haastateltavien taustatietojen mahdollisimman tarkkaa kuvausta niin tutkielmassa kuin sen 

mahdollisessa jatkokäytössä. He lisäävät, että aineiston mahdollista jatkokäyttöä varten 

aineiston sisältöä ei tulisi liikaa muuttaa. (Mts. 376-379.) 

Tässä tutkielmassa haastateltavien perustietoja kuten ikää, sukupuolta, ammattia tai muuta 

henkilön tunnistamisen mahdollistavaa tekijää ei ole kuitenkaan lukijalle tuotu näkyville. 

Tähän johtopäätökseen on päädytty aineiston pienuuden ja tunnistettavien tarinoiden 

vuoksi. Osa haastateltavista kertoo yksityiskohtaisia tarinoita lähipiiristään, ja tämä 

lähipiirin jäsen ei ole voinut olla vaikuttamassa tarinaan, joka hänestä kerrotaan. Ilman 

näiden tunnistetietojen peittämistä, olisi aineistonäytteiden esittelyssä jouduttu käyttämään 

entistä enemmän rajausta, sillä kuolemaan sisältyvät häpeäkertomukset sisälsivät usein 

stigmatisoituneita aihealueita. Vaikka ratkaisu voi tuntua tutkielman ymmärtämisen ja 

lukemisen kannalta haasteelliselta, koin sen kuitenkin eettisesti tärkeäksi valinnaksi. 
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Tätä tutkielmaa tehdessä aineiston analyysi ja sen prosessit on pyritty kuvaamaan 

mahdollisimman rehellisesti. Aineistoa on muokattu vain aivan välttämättömin tavoin 

anonymiteetin suojaamiseksi. Kuvaan tarkemmin litteraatiota seuraavassa. 

4.3 Analyysin vaiheet ja keskeiset käsitteet 

Ruusuvuori ym. (2010, s. 8) toteavat, että aineiston käsittelemisessä käydään läpi erilaisia 

vaiheita aina aineiston keräämisestä sen rajaamiseen ja analysointiin sekä tulosten 

tulkintaan. Eri vaiheet saavat erilaisia painotuksia tutkimuksesta riippuen. Tässä 

tutkielmassa painotus on erityisesti aineiston luokittavassa ja tulkitsevassa analyysissa ja 

niiden lainalaisuuksien esittelyssä. Se millaisia aineistonäytteitä haastatteluista esittelen 

tässä luvussa, on vaatinut rajaamista ja aineiston tarkkaa luentaa. Kuten Ruusuvuori ym. 

(2010, s. 12) toteavat, tärkeintä on rajauksen hyvät perustelut. Perustelut puolestaan 

linkittyvät tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen tarkoitukseen. Tässä tutkielmassa 

aineistonäytteiden valinnassa keskityttiin tuomaan näytteitä jokaisen haastateltavan 

puheesta. Aineiston tarkan luennan ja erittelyn jälkeen havaitsin, että kyseisistä näytteistä 

käy parhaiten ilmi se, millaisia merkityksiä häpeälle kuoleman kontekstissa rakentui. 

Tällaiseen valintaan liittyy kuitenkin aina eettisiä pohdintoja ja valinnat eivät tapahdukaan 

tyhjiössä. Ruusuvuorta ym. (mt.) mukaillen, tärkeintä kuitenkin on, että aineiston esittely ja 

perustelut ovat johdonmukaisia. Palaan kuitenkin vielä näihin luotettavuuteen ja tutkielman 

rajoituksiin liittyviin pohdintoihin luvussa 7.3. 

Ennen luokittavaa analyysia haastattelut litteroitiin eli aineisto muutettiin tekstimuotoiseksi. 

Pirjo Nikanderin (2010) mukaan, litteraatio ei voi koskaan tuoda kaikkia puheen sävyjä ja 

vuorovaikutuksen vivahteita täydellisesti näkyville. Aineiston purkamiseen liittyvät 

ratkaisut saattavat värittyä tutkijan esiymmärrykseen liittyvien oletuksien kautta. Tutkijan 

tekemät päätökset litteroinnin tarkkuuteen ja aineiston käsittelyyn ja tulkintaan liittyen 

saattavat ohjautua tämän esiymmärryksen kautta. Tästä syystä tutkijan on kyettävä 

tarkastelemaan omaa esiymmärrystään ja kertomaan litteraatiota ja analyysia koskevat 

päätökset mahdollisimman läpinäkyvästi. Litterointiin liittyvät päätökset ja litteroinnin 
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tarkkuus ovat yhteydessä siihen, millaisia analyyttisia kysymyksiä tutkija on aikeissa esittää 

ja kuinka paljon aineistoa lukijalle esitetään. (Mts. 363-364.) 

Tässä tutkielmassa analyysin terä kohdistuu puheen rakentumisen lisäksi myös 

vuorovaikutuksen tulkintaan. Litteraatioon olen näin ollen päättänyt sisällyttää 

haastateltavan pitämät tauot, naurahdukset, huokaisut ja selkeimmät äänenpainot, mutta 

litteraation tarkkuus ei vastaa keskusteluanalyysille tyypillistä tarkkuutta. Tämän 

tutkielman analyysissa käytetyt litteraatiomerkinnät ja niiden selitykset mukailevat 

Rantasen ja Vesalan (2007) esittelemiä tavallisia litteraatiomerkintöjä. Litteraatiomerkinnät 

ja niiden niiden kuvailut löytyvät liitteistä (LIITE 5). Haastatteluaineiston litteroimisen 

jälkeen kuuntelin haastattelut läpi muutamaan kertaan tekstiksi muunnettua haastattelua 

samalla lukien, tarkistaen ja korjaten. Kun litteraatiot olivat tarkkoja ja ne sisälsivät kaiken 

tutkielmaan tarvittavan tiedon, haastattelunauhat tuhottiin. 

Ennen analyysin ja tulosten käsittelyä esittelen alla vielä tutkielmassa käytössä olevat 

keskeisimmät teoreettiset ja analyyttiset käsitteet. 

Diskurssi ja tulkintarepertuaarit: Tässä tutkielmassa diskurssilla viitataan 

haastattelutilanteeseen ja siinä rakentuvaan sosiaaliseen todellisuuteen. Potterin ja 

Wetherellin (1987, s.146) mukaan tulkintarepertuaarit (interpretative repertoire) ovat 

toistuvasti käytettyjä termien systeemejä, joiden avulla kuvataan ja muodostetaan arvioita 

sosiaalisesta maailmasta, toiminnasta ja erilaisista tilanteista. Tulkintarepertuaarilla siis 

viitataan haastateltavien käyttämään arkiseen kielenkäyttöön ja puheessa toistuviin 

kuvauksiin. Tässä tutkielmassa repertuaarit toimivat häpeälle merkityksiä luovina 

rakennuspalikoina. Jokinen ym. (2016) kirjoittavat, että diskurssianalyysissa keskittyminen 

suunnataan merkityssysteemien eli repertuaarien tuottamisen prosesseihin. 

Merkityssysteemit rakentuvat ja määrittyvät suhteessa toinen toisiinsa. Puhuessaan ihmiset 

käyttävät merkityksiä luodakseen eroja ja luokitteluita. Näin ollen repertuaarit ovat sekä 

rinnakkaisia, mutta toisinaan myös keskenään kilpailevia. (Mts. 21-28.) 
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Positiot ja position vaihtaminen: Positiolla ja position vaihtamisella viittaan tässä 

tutkielmassa erityisesti Davisen ja Harrén (1990) ja Gillespien & Martinin (2014) 

määritelmiin. Positiolla kuvaan keskusteluun liittyvää ilmiötä, jossa puhuja kykenee 

joustavasti ja dynaamisesti muokkaamaan vuorovaikutusta ja sen kulkua. Position 

vaihtamisella viittaan ihmisen kykyyn vaihtaa eri positioita ja näin saada haltuunsa erilaisia 

kielellisiä kategorioita ja repertuaareja. Tämän tutkielman valossa positiot ja position 

vaihtamiseen liittyviä prosesseja kuvaan tarkemmin tulkitsevassa analyysissa luvussa kuusi 

(kts. 6.2.). 

Rooli ja roolinotto: Vaikka position käsitettä pidetään roolia joustavampana ja 

dynaamisempana, myös roolinotto ja roolin käsite ovat tutkielmani kannalta keskeisiä. 

Käsitteillä viittaan Cooleyn (1922), Goffmanin (1959) ja Meadin (1934) muodostamiin 

käsityksiin yksilön kyvystä asettua toisen ihmisen rooliin ja tarkastella itseään tästä roolista 

käsin. Yhdistän näkökulman erityisesti Scheffin (2003) teoretisointiin häpeästä roolinoton 

seurauksena syntyvänä emootiona, joka siis muodostuu ihmisen arvioidessa itseään toisen 

ihmisen roolista käsin. 

Identiteetti ja subjektipositio: Subjektiposition käsitteen Jokinen ym. (2016, s. 35) 

sanovat kuvaavan erityisen hyvin toiminnan rajoituksia. Identiteetti puolestaan toimii ikään 

kuin yläkäsitteenä, joka kuvaa erilaisia velvollisuuksia, oikeuksia ja ominaisuuksia, joita 

yksilöille puheessa määrittyy. Jokinen ja Juhila (2016, s. 226) sanovat identiteetin olevan 

yksi diskurssianalyyttisen keskeisimmistä käsitteistä. Subjektiposition käsitteen nähdään 

kuitenkin olevan identiteettiä parempi kuvaamaan merkityssysteemien kykyä ja valtaa 

määrittää toimijoille eri paikat eli positiot. Tässä tutkielmassa käytän identiteetin käsitettä 

kuvatessani, millaisia ominaisuuksia haastateltavat rakentavat häpeän tuntijalle heidän 

käyttäessään erilaisia merkityssysteemejä eli tulkintarepertuaareja. 
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5 HÄPEÄN MERKITYSTEN RAKENTUMINEN KUOLEMAN 

KONTEKSTIIN – luokittava analyysi 

Kuten edellisessä luvussa kuvasin, olen käyttänyt tutkielmassani muutamilta osin Vesalan 

ja Rantasen (2007) laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapaa. Yksi näistä oli 

haastattelurungon muodostaminen puolistrukturoiduksi. Tämän lisäksi olen hyödyntänyt 

tutkimusotteen tapaa analysoida aineistoa kahdella tasolla. Tässä kohtaa tutkielmaani on 

vuorossa näistä ensimmäinen, aineiston luokittava analyysi. Tämä tarkoittaa 

mahdollisimman kirjallista luentaa aineistosta, jossa vastaan ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni eli Millaisilla merkityksiä häpeälle kuoleman kontekstissa 

rakentuu? Luokittavaa analyysia Vesala ja Rantanen (2007) kuvaavat aineiston 

tunnistamisen ja ryhmittelyn tavaksi, jossa puheesta voidaan löytää kannanottoja, niiden 

perusteluja, näiden eroja ja samanlaisuuksia. Erojen ja samanlaisuuksien löytämisen avulla 

havaintoja voidaan edelleen ryhmitellä. (Mts.12.) 

Tutkielman luokittavassa analyysissa tarkoitukseni on haastatteluaineiston avulla osoittaa, 

millä tavoin haastateltavat rakensivat kuoleman ja häpeän suhdetta ja millaisia merkityksiä 

he kyseiselle ilmiölle puheessaan muodostivat. Prosessi on muotoutunut niin, että olen 

pyrkinyt tarkan luennan avulla löytämään puheesta eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Tämän 

kautta olen löytänyt puheesta alla esittelemäni ryhmät eli häpeän konstruktiot.  

5.1 Millaisia konstruktioita häpeästä muodostui elämän ja kuoleman 

epäonnistuessa? 

Tässä alaluvussa tarkastelen, millaisia konstruktioita haastateltavat rakensivat häpeälle 

kuoleman kontekstissa. Keskityn analyysissani kuvaamaan niitä kohtia haastatteluista, 

joissa häpeän konstruktiot tulivat kaikkein selvimmin esille. Häpeän kuvauksissa risteävät 

usein eri konstruktiot. Alla en siis pyri erittelemään näitä konstruktioita toisistaan 

irrallisiksi, vaan tavoitteena on osoittaa häpeän kuvauksien kirjoa. Tästä syystä osassa 

häpeän kuvauksia saattaa esiintyä jokin myöhemmin esittelemäni konstruktio. 
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5.1.1 Yhteyden menettäminen 

Yhteyden menettämisen -konstruktiossa häpeä rakentui yksin jäämiseen ja eristäytymiseen 

läheisistä ja hoitohenkilökunnasta. Tällöin häpeän tunnetta kuvattiin muodostuvan sekä 

kuolevalle että omaiselle, joka ei kyennyt ylläpitämään suhdettaan kuolevaan läheiseensä. 

Joissakin tapauksissa yhteyden menettäminen johti siihen, että henkilö kuoli yksin 

kotonaan. Tämä koettiin häpeälliseksi tavaksi kuolla. Alla olevissa lainauksissa tuon esiin 

millä tavoin haastateltavien puheessa tämä yhteyden menettäminen tuli näkyväksi. 

Seuraavassa olen kysynyt haastateltavalta aiheuttavatko jotkin tilanteet tai tavat kuolla 

enemmän häpeää kuin toiset. Haastateltavan tapa rakentaa häpeää muodostuu omakohtaisen 

kokemuksen kautta: 

H4: no mä nyt en ajattele en ajattele että et mikään mikään kuoleman tapa on 

niinku vää-väärin jollakin tavalla tai tai hä- tai että pitäis aiheuttaa ihmisille häpeää 

tai heidän omaisilleen [---] mutta öö nii (.) niinku mä niinku mä en tiedä siis niinku 

mun kaikki niinku kaikki kuolemantapaukset on ollut sellasii niinku sil tavalla 

kliinisii et ne on ollu sairaalassa tai tai mun mun mummi kuoli kotona mut siin oli 

niinku sairaanhoitaja paikalla ja näin että että et eee-hkä niinku ehkä varmaan 

semmonen mist ei puhuta on jut sellanen niinku yksin kuoleminen että niinku nää 

mis niinku et muumioituu johonkin asuntoon tai tai tämmöseen voisin kuvitella et 

sellanen niinku aiheuttaa niinku enemmän hämmennystä et miten voi olla 

mahollista että niinku naapureille sukulaisille et miten voi olla mahollista että et se 

ihminen ei niinku saanut hoitoa tai et kukaan kukaan ei niinku välittänyt siitä et se 

et se on ollu monia kuukausia yksin siellä tai muuta [---] (Lainaus 1) 

Haastateltavan mummi ja muut läheiset ovat kuolleet kliinisesti hoitohenkilökunnan läsnä 

ollessa. Tällainen kuolema rakentuu haastateltavan puheessa häpeälliselle kuolemalle 

vastakkaiseksi. Kuollakseen oikein henkilö tarvitsee ympärilleen koulutettuja 

ammattilaisia. Kotona kuoleminen ei siis rakennu häpeälliseksi, mikäli kuolevan ihmisen 

ympärillä on muita ihmisiä eli voidaan taata se, ettei henkilö ollut menettänyt yhteyttään 

muihin ihmisiin. 

Myös seuraava haastateltava muodostaa kuvausta häpeällisestä kuolemasta kertoessaan 

alkoholismiin sairastuneesta siskostaan ja tämän viimeistä hetkistä: 
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T: no mitä kuoleva tai hänen lähipiirissään oleva ihminen ei sano tai tee häpeän 

takia 

H3:  (---) nii hä- hä- hän ei varmasti ois halunnut että kukaan tietää et häntä niinku 

hävettää sen takia se niinku välttelee sitä kaiken voimin ja loppu vaiheessa ei enää 

suostunut tapaamaan ja lop- niinku lukittautui niinku kotiinsa ja sit mä otin siltä 

noi vielä noi turvalukon avaimet pois koska me ei päästy sisään ni ku se pani aina 

turvalukkoon sen ja mä oon poliisin kanssa käynyt siellä o-oven takana ja muuta 

että niinku nii nii hän niinku vetäytyi sinne tiiätkö luolaansa kuolemaan ja tuota 

me yritettiin sitä väkisin vetää sieltä pois mutta ei se ei se onnistunut mut joo nyt 

itseasiassa kun mietin niin joo on hä-häpesin sitä (.) omaa (.) omaa tuota 

kylmyyttäni välillä että mä en ollu niin anteeksi antava enkä niin lähellä enkä niin 

hyvä ihminen että esimerkiks mun toinen ystävä oli ottanut veljensä niinku 

kotiinsa asumaan kun se oli kärsi alkoholismista ja niinku hävitti kaikki viinat ja 

valvo sitä pari kuukautta  

T: hmhh 

H3: et se pääs eroon minä en tehnyt sitä omalle siskolleni ei se ois kyllä tullutkaan 

mutta edes niinku tarjoutunut että tuut nyt mun luo ja yhdessä tästä niinku 

mennään eteenpäin ja oisin voinut ottaa vaikka vapaata töistä sitä mä on vähän 

niinku hävennyt et että teinkö mä tarpeeks (---) 

(---) ja sitten sekin että et sit taas siskon kohdalla niin jotenkin sillain että onneks 

se sentään niinku saatiin viimeisiks päiviks sairaalaan et se kuoli sairaalassa ja me 

saatiin olla siinä sen vieressä niinku kuoleman hetkellä että onneks se ei kuollu 

niinku kotiinsa ja sit se ois löytynyt viikon päästä joku raato ja sit se ois haissu ja 

kärpäset ympärillä tiiätkö ni tämmösiä niinku miettii kanssa sitten vaikka niinkun 

sitä tapahtuu varmaan tosi paljon ihmiset kuolee yksinään (Lainaus 2) 

Edellä siskon kerrotaan saaneen hyvän lopun, sillä hän ei kuollut yksin kotonaan. Yhteyden 

katkeaminen ja vetäytyminen muista olisivat voineet johtaa häpeälliseen kuolemaan. Nyt 

sisko ei saanut häpeällistä loppua, vaan kuolema tapahtui kulttuuristen normien ja 

odotusten mukaisesti kliinisessä ympäristössä. Siskon tapaan vetäytyä omaisistaan ja 

perheestään haastateltava kuitenkin kuvaa liittyneen siskon kokemaan häpeään. Myös 

haastateltavan kyvyttömyys katkaista tätä vetäytymistä on jälkikäteen tuottanut 

haastateltavalle häpeän tunteita. Tässä lainauksessa siis tulee ilmi häpeän monikerroksisuus 

aina häpeävän ihmisen vetäytymisestä ja lähipiirin epäonnistuneista pyrkimyksistä katkaista 

kierre. 
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Yhteyden menettäminen tulee näkyväksi myös seuraavassa haastateltavan rakentaessa 

häpeää kuolevan ihmisen elämäntapaan. Häpeälliseksi rakentuu elämä, jossa kuoleva 

ihminen on menettänyt otteensa muista ja löytyy myöhemmin kotoaan yksin kuolleena: 

T: mm no aiheuttavatko jotkin tilanteet tai tavat kuolla enemmän häpeää kuin 

toiset 

H5: (.) ((pitkä huokaus)) ((pitkä tauko)) joo suurin osa () kuolevista kun ihmiset on 

laitoksissa kuolleita  

T: mm 

H5: aiheuttavatko jotkun tavat häpeää enemmän kuin toiset minun pitää miettiä et 

kenessä (.) hmmm no voisi olettaa että niinku laitoksessa kun ihminen on niinkun 

täysin toisten (.) toisten hoidon varassa (.) niin siinä vois olla jotain sen ihmisen 

elintoimintoihin liittyviä asioita jotka herättäisi (.) häpeää mutta tuota ((pitkä 

tauko)) ää ootas mä nytten tota krhmm mie muistelen yhtä nyt muistan itseasiassa 

joo joo (.) joo muistan yhen tapauksen jos oli niinku ihan (.) mut tämäkin oli siis 

ähmhäpeä joka liitty liitty siihen miten miten vainaja on elämänsä elänyt ja sitten 

kun omaiset kokee sen että niinku nyt tästä asiasta ei pitäisi puhua ja sitten toiset 

omaiset haluaa puhua ja sitte tulee vähän se on se on itseasiassa kaikkein 

konkreettisin esimerkki minkä muistan vuosien takaa  

T: nii just et se on liittynyt siihen elä- elettyyn elämään joihinkin tekoihin? 

H5: joo et se et jos kuoleva on on tuota nii ni liittynyt vaikka niinku runsas 

päihteiden käyttö ja ja tuota sitten sitten tuota eristäytyminen muista ihmisistä ja ja 

sitten on (.) ei mitenkään harvinaista se että sitten vainaja löytyy kotoa ja sitten on 

talo ku sikolätti ja näin edespäin ja näin edespäin ni näistä asioista sitten 

mieluummin vaietaan (Lainaus 3) 

Edellisessä haastateltava kertoo omaisille muodostuneen häpeäksi kuolleen läheisensä 

elämäntapa ja kotoa löytyminen kuolleena. Henkilöön on menetetty yhteys elämän aikana. 

Tällaisista asioista omaiset mieluummin vaikenevat läheisensä kuoltua. Myöhemmin 

esitellessäni epäsiisteyden -konstruktion (kts. 5.1.6.) tulee esille tämä yhteyden 

menettämisen ja epäsiisteyden yhteys toisiinsa. 
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5.1.2 Kuoleman välttämisen laiminlyönti 

Kuoleman välttämisen laiminlyönnin konstruktiossa häpeä rakentuu kuolevan henkilön 

elämään, jossa kuolema olisi voitu välttää. Kuoleva ei ole ottanut vastuuta omasta 

elämästään ja tehnyt kaikkea sen eteen, että jäisi henkiin. Näin henkilö siis epäonnistuu 

eloonjäämisessä oman ”tyhmyytensä” tai ”laiskuutensa” vuoksi. Häpeä rakentuu myös 

omaisille, sillä he eivät kyenneet estämään tätä kuolemaan johtavaa epätervettä 

käyttäytymistä ja näin laiminlyövät kuoleman välttämisen. 

Alla olevassa näytteissä olen kysynyt haastateltavilta aiheuttavatko jotkin tilanteet tai tavat 

kuolla häpeää enemmän kuin toiset: 

H1: no mun näkemys ois just että ehkä just semmoset niinku sairastumiset mihin 

periaattees vois aatella että vois elintavoilla vaikuttaa vaikka toki monihan on 

sillein monet on niinku äää totaa mmm tietty vaan huonoa tuuria et eihän niihin 

silti voi vaikuttaa mutta et siin voi olla semmonen ajatus että et jos vaikka saa 

jonku mmm jonku mmm sydänkohtauksen ((naurahtaa)) että et tai tai aivoinfarktin 

tai jotain verenkiertohäiriötä tai jotain äää diabetesta tai jotain tällästä et niihin voi 

liittyy enemmän sellasta että eee jotenkin epäonnistumisen tunnetta että en oo 

osannut pitää itsestäni huolta (T: mmm) 

H1: mmm mut sitte sit taas sellaset tosi traagiset niinku tapaukset onnettomuudet 

ja tälläset voi sit aiheuttaa vähemmän häpeää koska niihin ei oo tavallaan niinku 

ees teoriassa voinut millään tavalla vaikuttaa ja ne on tullut sillein ihan puskista 

(Lainaus 4) 

Edellä haastateltava rakentaa häpeää ihmiselle, joka ei ole kyennyt pitämään itsestään 

huolta elämänsä aikana. Hänen mukaansa sairastumiset, joihin on itse voinut vaikuttaa 

omilla elintavoillaan ovat häpeän taustalla. Haastateltava kuvaa subjektia, joka on 

epäonnistunut välttämään kuoleman ja näin eletty elämä muodostuu häpeälliseksi. 

Traagiset onnettomuudet ovat sellaisia, joissa ihmisellä ei ole ollut omaa kontrollia 

tilanteeseen ja näin kuoleman kontekstiin ei rakennu häpeää. Seuraavassa näytteessä 

haastateltava niin ikään vastaa kysymykseen häpeää aiheuttavista tavoista kuolla: 

H2: no tietysti tulee mieleen itsemurhat 
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T: joo  

H2: nii niin ehkä niissä tapauksissa Ei oo omaa kokemusta ei ei oo lähipiirissä (T: 

joo) en oo törmänny mutta voisin kuvitella että (.) 

T: joo se on itseasiassa semmonen niinku mitä mist ihmiset puhuu et on et on totaa 

et itsemurha tavallaan myös ni se jää niinku niille omaisille semmoseks häpeäks 

(H2: mm mm) 

T: että ni heidän nii meidän omainen tai heidän perheenjäsen pääty tällaiseen 

ratkaisuun  

H2: kyllä vaikkei siinä tavallaan ois mitään hävettävää 

T: nii nimenomaan ei ei niinpä (H2: mm) äää mm ppp siin tilanteessa tai siin 

kuolemassa tai kuolemisessa vaikka nyt tässä itsemurhassa ni mikä siin sit vois 

olla sellasta joka aiheuttaa häpeää? Minkä takia se ois sitten niille  

H2: mmhhmm ehkä aattelee jos aatellaan että jos omaiset vois pelätä tätä että muut 

ajattelee et heidän ois pitänyt niinkun tajuta tai tai tehä asialle jotakin ja auttaa 

auttaa sitä itsemurhan tehnyttä et ehkä semmonen semmonen niinku  

T: nii niille tulee joku tällanen leima siitä et ne ei pystyny ehkä?  

H2: Nii (Lainaus 5) 

Myös edellä häpeä rakentuu kuoleman välttämisen laiminlyönnin konstruktion avulla. 

Tässä erityisesti häpeä muodostuu omaisten tunteeksi, sillä he joutuvat ajattelemaan 

muiden tuomintaa epäonnistuttuaan pitämään läheistään hengissä. Tässä kuitenkin tapahtuu 

lisäksi kiinnostavaa vaikutelman hallintaa vuorovaikutuksen rakentumisen taustalla ja 

analysoinkin sitä lisää myöhemmin luvussa kuusi. (kts. 6.3.) 

Myös seuraavassa lainauksessa häpeä saa merkityksensä kuoleman välttämisen 

laiminlyönnin konstruktiossa. Tällöin häpeä muodostuu veljien epäonnistumiseen pitää 

isänsä hengissä. Olen kysynyt haastateltavalta, kuka kuoleman kontekstissa tuntee häpeää: 

H4: siis no mä itseasiassa mul on mul on siis kaks pikkuveljee jotka oli tosi pieniä 

kun isä kuoli ja tota mä en nyt heidän puolesta tietenkään voi puhuu mutta mä että 

toinen heistä on sairastunut sit myöhemmin mielenterveysongelmiin ja tai itseasias 

kummallakin on ollu ollu vaik niinku eritasosii juttuja ja ja niinkun mm tääkin on 
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niinku mun äitipuolen kautta sit niinku kuultu tarina mut että semmonen niinkun et 

et niinkun pojalle saattaa niinkun isän kuolemasta ni tulla onks en tiiä onko näin 

mut et semmosta et semmosia niinkun tunteita et ois jotenkin vähän niin kuin tai 

lapselle et ois niinku ite just ollut syypää siihen jolloin jolloin sit niinku siihen 

kuolemaan niinku liittyy semmonen niinku just häpeä siitä että mä tein jotain kun 

isä lähti niin aikaseen pois kun ei oikein viel osaa käsitellä sitä [---] (Lainaus 6) 

Edellä haastateltava viittaa kahteen pikkuveljeensä, jotka ovat myöhemmin isän kuoleman 

jälkeen kärsineet mielenterveyden haasteista. Kertomuksessa tulee näkyväksi veljien häpeä 

siitä, etteivät he kyenneet välttämään isän kuolemaa. Myös äitipuolelle häpeää on aiheuttanut 

se, ettei hän kyennyt viemään miestään aikaisemmin lääkärille. Tässäkin konstruoinnissa 

häpeä siis rakentuu kuoleman välttämisen laiminlyönnin konstruktion avulla: 

T: mmm no ootko aistinut että joku muu olis käsitellyt häpeän tunteita kuolemaan 

liittyen millaisia tai miksi siul tuli ehkä vähän niinku et ne veljen oireilut mut se ei 

välttämät ollut koit sie et se on no ehkä niinku siinä et jos se liittyyis siihen et 

hei(.) 

H4: no sehän on niinku niin ehkä heidän niinku ongelma on niinku monien 

asioiden summa mut kyllä mä niinkun se et mun äitipuoli joka oli mein isän vaimo 

niin kyllä hän on niinku selkeesti käsitellyt myös niinku häpeän tunteita liittyen 

siihen mein isään ja sen hoita- niinku hoitamiseen niihin viimesiin aikoihin ööö 

just tähän lääkäreitten ois pitänyt viedä hoitoon aikasemmin (Lainaus 7) 

Rakentaessaan häpeää kuoleman välttämisen laiminlyönnin konstruktion avulla, viittaavat 

haastateltavat siis sekä omaisten kyvyttömyyteen pitää läheistään hengissä, mutta toisaalta 

myös kuolevan itsensä kyvyttömyyteen. Näin ollen häpeä muodostuu eri ihmisten 

emootioksi riippuen siitä, millä tavoin kuolevan/kuolleen elämä on mennyt. 

5.1.3 Merkkipaalujen saavuttamattomuus 

Käytettäessä merkkipaalujen saavuttamattomuuden konstruktiota, häpeä rakentuu 

henkilölle, joka ei saavuta tiettyjä virstanpylväitä, jotka sosiaalisesti ovat hänelle asettuneet. 

Nämä virstanpylväät muodostuvat henkilön aseman, iän tai elämäntilanteen pohjalta. 

Jokaiselle henkilölle virstanpylväät ovat erilaisia. Kuoleva ihminen epäonnistuu 

saavuttamaan nämä odotukset kuolemansa vuoksi, ja tämän ympärille rakentuu häpeän 
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emootio. Seuraavassa lainauksessa haastateltava vastaa kysymykseen siitä uskooko hän, 

että häpeä on yleinen tunne kuoleman kontekstissa: 

H1: mmmm kyllä mä uskon että  se on yleinen voi myös johtuu siitä että se liittyy 

ehkä mulla aika vahvasti siihen kokemukseen et en tiiä sit en tietty voi puhuu 

muitten puolesta mutta mmm mmut mä voisin kuvitella et se liittyy varmaan myös 

niinku monesta semmosesta yhteiskunnallisista syistä että kun vaikka vaikka 

korostaa kaikkee sellasta terveellis- terveellisyyttä nykyään ja ja niinku et pitäis 

saavuttaa mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nuorena ja ja kaikkee et 

tavallaan sit sit jos vaikka kuolis nuorena ni mä näkisin sen niin että sit on 

epäonnistunut elämässä et sit et se et elää terveenä vanhaks niin sitte se ois sillein 

kunnioitettavampaa 

T:mm joo 

H1: jollain tavalla (Lainaus 8) 

Haastateltava konstruoi alisuoriutumista vastaparin kautta kuvaamalla, mikä olisi 

kunniallista ja tavoiteltava: ”se et et elää terveenä vanhaks”. Haastateltava uskoo häpeän 

olevan yleinen tunne kuoleman kontekstissa ja hän kuvaakin sitä, millaisia asioita elämässä 

tulisi saavuttaa ennen kuolemaa. Asioita tulisi saavuttaa mahdollisimman paljon ja ne tulisi 

saavuttaa mahdollisimman nuorena. Tässä asioiden saavuttamattomuus siis rakentuu 

häpeälliseksi.  

5.1.4 Julkinen heikkous 

Julkisen heikkouden konstruktiossa haastateltavat muodostivat merkityksiä häpeälle 

kuoleman merkkien näyttämiseen julkisesti.  Näitä merkkejä ovat fyysisessä voinnissa 

näkyvät muutokset, jotka tavalla tai toisella ennakoivat kuolemaa. Merkkien näkyminen 

julkisesti muodostui häpeälliseksi sekä kuolevalle, että omaiselle sillä sosiaalisiin 

normeihin tukeutuen näiden tulisi pysyä piilossa muilta. Seuraavassa lainauksessa on 

haastateltavan vastaus kysymykseen uskooko hän häpeän olevan yleinen tunne kuoleman 

kontekstissa: 

H6: (.) kyl mä uskon siihen häpeään että niinkun (.)että on niin ettei pääse ja nyt 

mä alan mä en tiedä oikein miten sen selittää mitä se mutta semmonen häpeän 
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tunne kyllä on siinä että ei haluais kertoa sitte muille että tässä on nyt mennään 

viimestä viimesiä henkäyksiä taikka että kyl siin on sellasta häpeää minun mielestä  

T: mm totaa mihin sie luulet että se liittyy et ei ei haluis kertoo sitä että 

H6: sitä nii mä aattelin näin että kun sitä ystävät ja tuttavat ja kaikki ihmiset mitkä 

nyt tuntee ni ne on aina nähny sitte niinku semmosena reippaana ja ilosena ja työtä 

tekevänä ja ja sitten ne hh kaik- kaikella tavalla ja sitten yks kaks ei niinkun ei 

niinkun puhu eikä tee mitään että lähtee niinkun eikä puhu mitään niille ystäville 

niin ei haluais sitte näyttää sitä että mä oon nyt näin huono ja näin voimaton ja 

näin et se on niinku semmonen häpeä sillein mä niinku aattelen ja sitten ajattelen 

että voi miten se on mennyt näin huonoksi et ei enää ja se on niinku häpeä minulle 

että mä en pystykään enää olemaan sellanen ku ennen  

T: nii just nii just et siin jotenki paljastuu ehkä? 

H6: nii paljastuu niinku että tämmönen et on niinku semmonen häpeän tunne  ja 

mul on häpeän tunne semmosessakin kun mulla on se rollaattori ja se on pari 

vuotta sitten haettu ja ajattelin että sillä pääsee  sitten niinkun  ((naurahdus)) 

vauhdilla käveleen niinku jotkut ystävättäret on ja ni mä oon kerran käyttänyt sitä 

ja mä niinkun häpeän sitä se on nyt tossa eteisessä ja ja tota se on kaks vuotta ollu 

ja tota kerran käyttänyt niinku sanoin ja sitten tota ääähh sillon kerrankin kun mä 

ensimmäisen kerran otin ja lähdin tästä kulkemaan ni mä aattelin et mä meen 

aamulla aikasin niin kukaan ei näe naapuri tuli vastaan nuori mies ((naurahtaa)) ja 

sano huomenta hei että minun äidilläkin on samanlainen et voi kun kiva kun 

sinulla on että sillä pääsee hyvin hän oli niinku positiivisesti ja innosti minua kun 

hän näki varmasti mun katseesta että voi kauheeta nyt tulikin joku vastaan ja tota 

hän niin positiivisesti ajatteli ja sano et voi ku ihanaa ja sillähän sä pääset hyvin 

kävelee jos sulla nyt on joku vika niinku jossakin näin että hyvää päivän jatkoo 

((nauraa)) 

T: Tunsitsie häpeää sil hetkellä sitten  

H6: tunsin mä tunsin niin et kun mä näin et sieltä tulee joku niin mä tunsin sellasen 

häpeän että voi hyvänen aika että mä mitä mä nyt teen mä pysähdyin ja no ei siinä 

voinu muuta kun marssia eteenpäin   

Rollaattori tekee näkyväksi haastateltavan heikkouden. Sateenvarjo ei tällaista samaa 

osoittaisi, vaikka sitä käytettäisiin kävelyn tukena: 

T: Eli olikse rollaattori jotenkin sit merkki siitä että et just se vointi on menny 

huonommaksi  
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H6: joo oli 

T:et sit sen näkee myös? 

H6: just joo sen näkee muutkin et jos ei rollaattoria ois ja kävelis vaikka 

sateenvarjo kädes- niinku kädessä esimerkiksi niin ei huomais että on niinku 

menny jalat niin huonoksi että mutta tossa rollaattorissa huomaa sen heti että ei 

ookkaan kunnossa ((naurahtaa)) (Lainaus 9) 

Julkisen heikkouden osoittaminen on merkki epäonnistumisesta, ja tämä puolestaan 

konstruoituu häpeälliseksi. H6 kertoo tilanteesta, jossa kohtasi naapurin miehen lähdettyään 

ensimmäistä kertaa kulkemaan rollaattorin kanssa. Haastateltava myöntää, että rollaattori 

on osoitus heikkoudesta, mutta sateenvarjo sen sijaan ei olisi paljastanut jalkojen menneen 

näin huonoksi. Myös seuraavassa haastateltava muodostaa ymmärrystään häpeästä juuri 

julkisen heikkouden konstruktion avulla: 

T: mmm onks mitään muita sellasia tilanteita missä se häpeä vois tulla just nois 

kuolemaan liittyen eli ss nyt olis tavallaan se toimintakyvyn heikkeneminen 

H6: oli se oli se ehkä toi sitten jos on sairaana tai ambulanssi et jos ambulanssi 

tulis tuohon ni se on niinku häpeää että voi hirveetä nyt sit taas joutuu tonne et 

kamala miten mitenkä mitenkä mä oon voinu mennä niin huonoksi et pitää 

ambulanssi tulla kerran on ollu ja tota minusta se sekin oli niinku suuri häpeä 

T: nii just et sitte naapurit näkee sen 

H6: just naapurit näkee ja itselle ja sitte itsellekin tuntu että mit mä miten mä nyt 

sinne enkä mä haluan kävellä sinne öö ambulanssiin enkä halua että joku mua vie 

jotkut miehet siellä ((naurahtaa)) ja sekin oli niinku häpeä että mä että joku jotkut 

vieraat miehet vie mua tuolilla sinne alas ambulanssiin hhaaa kauhee häpeä 

((naurahtaa)) (Lainaus 10) 

Häpeää haastateltava kertoo tuntevansa siitä, että vieraat miehet kantavat häntä 

ambulanssiin eikä hän itse kykene kävelemään. Myös tässä haastateltava rakentaa 

häpeällistä tilannetta julkisen heikkouden konstruktion avulla. 
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Alla haastateltavan sisko pyrki peittelemään kuoleman merkkien näkymistä välttääkseen 

häpeää. Kysyessäni haastateltavalta miten häpeä vaikuttaa kuolevaan vastaa hän seuraavalla 

tavalla: 

H3: No ainakin mun siskon tapaukseen vaikutti sillain että hän sen sen pyrki 

salailemaan loppuun asti myös oman niinku kuntosta öhhm häne hän tota sairastu 

siis pitkälle levinnyttä äää mat-maksakirroosia ja me ihmeteltiin niinku edellisenä 

kesänä että kun se on aina ollut sellanen joka niinku suojautunu auringolta ja 

muuta ni miten se yhtäkkiä niinku on kokoajan auringossa ja me sanottiin että tuu 

pois sieltä paahteesta ni sit vast jälkeenpäin tajunnu että se iho alko muuttuu 

keltaseks ni se peitti sillä rusketuksella sen että se ei näy häne että hän on näin 

sairas ja mä en niinku loppuvaiheessa tiiätkö se maksakirroosi joka muuttaa sua 

keltaseks ni sillai et se ruskettaa ittesä tosi niinku ruskeeks ni se niinku peittää sen 

ne kuoleman ennusmerkit mitkä siinä näkyi tiiätkö tavallaan  

T: joo et hän ihan aktiivisesti tolla tavalla (H3: nii) py-pyrki et pyrki tekee jotain 

joka että sitä ei 

H3: nii et näh- et muut ei nää miten niinku loppuvaiheessa tässä ollaan koska 

ihminen on sitten tosi loppuvaiheessa kun rupee menemään iho keltaseks ja muuta 

niin se ihan selvästi myös niinku häpes sitä omaa tilaansa ja pyrki peittämään 

sitten sen [---] sitte ei mulle mutta yhde-yhdelle mein ystävälle se oli sitten se mun 

sisko myöntänyt että hän toivoo että hän ois kuollut siis kaks vuotta aikasemmin 

kaatu pahasti ja sai aivovamman lähti sit niinku toipumaan mut se oli sa- 

myöntänyt sitte että hän ois toivonut että hän ois kuollut siin niinku heti et sen ei 

ois tarvinnut kokea sitä kahden vuoden häpeää kun hän on heikossa kunnossa ja 

hän on hän on puoliksi invalidi ja hän ei kestä sitä niinku että hän ei parane tästä 

hän sit niinku rupee kiihtyvällä tahdilla juomaan et hän et hän oli toivonut et hän 

ois sillon mennyt kerralla et ei ois jäänyt tätä niinku kahta raskasta vuotta joka 

raasto meitä kaikkia tosi paljon  

T: nii nii nii eli hän tavallaan joutu tulee siinä esille sen (H3: nii) se tuli niinku 

kaikkien (H3: nii) sit esille se 

H3: nii ja kaikki kaikkien niinku näkyville et se ne hänen suuret niinku likaset 

salaisuutensa paljastu yhtäkkiä kaikille ja ja hänen heikkoutensa ja 

kyvyttömyytensä hoitaa niitä ja sitten kun se vielä sano se lääkäri että se nyt kävi 

hyvin että nytten se paljastu että että tässä vaiheessa kun lopetat juomisen niin 

pystyt tiiätkö vielä paranemaan  mutta hän hän hänellä ei ollut sitä niinku 

vahvuutta siihen että heti kun pääs sairaalasta niin hän rupes juomaan uudestaan 

niinku itteensä vähän niinku ihan hengiltä (Lainaus 11) 
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Toisaalta häpeä vaikuttaa myös omaiseen, kuten käy ilmi H3.n jatkaessa tarinaa liittyen 

alkoholisti siskoonsa: 

T: mmmm no mites sit se häpeän tunne se helposti öää tai siis usein ja yleisesti 

nähdään sellasena huonona niinku negatiivissävytteisenä tunteena mmm eli millä 

tavoin se häpeän tunne saattaa sit vaikuttaa kielteisesti niinku läheisiin tai siihen 

kuolevaan ihmiseen  

H3: no tietenkin aina-ainakin jonkinlaisena välttelynä ja sitten semmosena niinkun 

että en näyttäydy sun seurassa ööö kaupungilla kun sä pukeudut niin kun oot 

sattunut pukemaan mitä tahansa päälle ja sitten kä-kännissä tuut toikkaroimaan 

sillain että että tavallaan niinku välttelee niitä tilateita  missä joutuis julkisesti 

olemaan olemaan ja näke- niinku että tulis nähdyksi hänen kanssaan tiiätkö 

jotenkin vaikka taas on siinä se että eihän se minun vikani tai minu-minu-minusta 

kiinni oo että miten hän ja eihän sen pitäis niinku minun päälle langeta sen varjon 

vaan antaa tavallaan sen tiiätkö niin mutta var-varmaan toi on yks (.) (Lainaus 12) 

Edellä haastateltava siis osoittaa, ettei halunnut kävellä siskonsa kanssa kaupungilla, koska 

hän oli sattunut pukemaan mitä tahansa päälleen. Tällöin siskon kuoleman prosessin 

merkit näkyivät hänestä päälle päin, eivätkä pysyneet salassa. Seuraavassa lainauksessa 

tulee myös esille julkiseen heikkouteen liittyvä häpeän konstruktio: 

T: miten sie vois- jos sie ajattelet sillein yleisel tasolla ni miten sie voisit ajatella 

että millä tavoilla se vaikuttais sen kuolevan omaan elämään tai kokemukseen 

siinä jos 

H5: hänen oma häpeänsä vai? 

T: nii hän nii no esimerkiks häpeä yleisesti jos sie ajattelisit sillein jotenkin vaan 

niinku jos sie ajattelet tän sellasel yleisel tasolla miten se vois  

H5: hmmm ((pitkä tauko)) jaa vaikee sanoo (.) äää no siis näi kyllähän näitä 

ajattelen lähinnä tota .. hoitolaitoksessa olevaa ihmistä (.) luulen että hän ei ((pitkä 

tauko)) jos hän tuntee jotain häpeää niin (.) niin niin hän ehkä suojelisi omaisiaan 

joiltakin asioilta sen sijaan sen sijaan tuota hoitohenkilökuntaa (.) niin (.) ehkä 

toisella tavalla voisi (.) suh tau tua ((pitkä tauko)) että tuota se nyt on on tota 

rutiinia se avu-avuttomuus kyvyttömyys pystymättömyys niin on on joo näin 

olettasin (Lainaus 13) 
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Edellä haastateltava tuo esille sen, ettei ammattilaisten edessä tarvitse tuntea häpeää. 

Hoitajille potilaan kyvyttömyyden ja heikkouden näkeminen on normaalia. Omaisille sen 

sijaan merkkien näkymistä pyritään peittelemään. 

H6 kuvaa muistisairasta ystäväänsä, jolle häpeää tuotti aluksi oma muistamattomuus. 

Myöhemmin kuitenkin ystävättären ja kaveripiirin totuttua tilanteeseen, ei häpeää enää 

ollut. Tässä lainauksessa haastateltava siis liittää muistisairauden näkymisen kuoleman 

merkiksi: 

H6: ((huokaisee)) on on ystävättäristä kokenut kun on muistisairas ja sitten siitä 

vähitellen mennyt huonommaks mut sillon kun oli niinkun parempi tai kun viis 

vuotta kesti niin tota sillon hän kyllä tunsi sillon aluksi häpeää että hän anteeks 

kovasti että hän puhuu moneen kertaan samaa asiaa ja ja huomas itse sen mutta 

niinku häpes sitä mutta halus piilotella sitä mutta ei sitä voi piilotella sitte 

kuitenkaan tulee sit esille kuitenkin [---] 

T: Mikä siin on mahtaa olla se häpeä siinä kun alkaa vaikka muisti mennä niin niin 

H6: öööhh (.) mitähän siinä on (semmos) se on varmaan sitä juuri että (.) 

((huokaus)) ei muista kaikkea ja puhuu ne samat asiat moneen kertaan ja häpeää 

sitä et joutuu tai on on puhunut taas sen viis kertaa ja hän sitten kun kun sanoo et 

sä oot jo viis kertaa sanonu ai olenksmä sanonut viis kertaa no sit hän nauraa sille 

ja mut sitten kuitenkin hän tuntee semmosta häpeää selvästi huomaa [---] että 

semmosta et siinä kyllä on hän kyllä häpes sitä aluksi mut sitten kun siihenhän 

tottu siihen ja me totuttiin ni ee musta tuntu että sit me ei ollu niin paljon 

semmosia muita ystäviä ku ne lä- ihan läheiset ni niin hän saikin hävetä ei se sai 

hävetä ja me oltiin sitte huomattu ja se oli ok saaha tuntee sen häpeän tunteen [---] 

(Lainaus 14) 

Häpeän tunne muistamattomuudesta on ollut osa ystävättären elämää, silloin kun tilanne oli 

vielä parempi. Ystävätär halusi piilotella merkkejä, jotka olisivat osoittaneet hänen 

heikkoutensa. Kuitenkin aivan läheisten seurassa ystävätär sai hävetä ja haastateltava lisää 

“me oltiin sitte huomattu ja se oli ok saaha tuntee sen häpeän tunteen [---]”. Tässä siis 

näkyväksi tulee kiinnostava tapa kuvata ystävättären häpeän helpottamista, kun heikkona 

olemiseen oli jo totuttu. Tällöin häpeä itsessään ei ollut enää häpeällistä. 
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5.1.5 Normin rikkoutuminen 

Häpeälle merkitysten rakentuminen tapahtui myös Normin rikkoutumisen konstruktion 

avulla. Tässä kuoleva henkilö tai tämän läheinen yhtäkkisesti muuttaa käytöstään 

sosiaalisista normeista poikkeavaksi.  Häpeälliseksi muodostuu siis hetki, kun henkilö 

epäonnistuu pitämään yllä sosiaalisesti määriteltyä tapaa käyttäytyä tai toimia ja 

vuorovaikutus muuttuu radikaalisti verrattuna aikaisempaan. Tällaisia yhtäkkisiä muutoksia 

olivat esimerkiksi sairaskohtaukset tai voimakkaiden emootioiden näyttäminen. Seuraavissa 

lainauksissa tulee näkyväksi muutos normaalissa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja 

käyttäytymisessä. Haastateltava puhuu erilaisista tilanteista, joissa hän on aistinut, että joku 

muu olisi käsitellyt häpeää joko liittyen omaan tai läheisensä kuolemaan liittyen: 

H3: toi-toinen esimerkki on siitä mä huomasin et just tän päivän hesarissa oliki 

tuota kuolinilmotus tai toi mun hyvä ystävä ((nimi)) ni kuoli tuota lentokoneessa ni 

se sitten mä oon jutellut hänen vaimon kanssa siitä että se että se niinku tapahtu 

julkisella paikalla lentokone on ahdas tila ja ne joutuu siellä nostamaan sen niinku 

penkkien yli ja laskemaan maahan ja sano et hän niinkun huus täyttä huutoa siellä 

ja sillä hetkellä häntä ei niinku hävettänyt yhtään koska hän hän vaan halus niinku 

mies sai sairaskohtauksen mut sit jälkeenpäin hän niinku aatteli et mitä ihmiset 

ajatteli kun hän niinku niin avoimesti tiiätkö T: näytti ne tunteet? 

H3: huus huus ja itki ja niinku näytti ne kaikki tunteensa ja haukku henkilökuntaa 

ja haukku kaikki niinku tiiätkö koska oli niinku semmosen ni semmosesta tuli kans 

semmonen häpeän tunne tiiätkö että näin ei julkisesti käyttäydytä (Lainaus 15) 

Yhtäkkinen kuolema ja siitä seurannut voimakas emootioiden näyttäminen osoittautuivat 

kuolleen henkilön vaimolle häpeällisiksi. Vaimo huusi, itki ja haukkui henkilökuntaa. 

Haastateltava päättääkin kuvauksensa sanomalla ”näin ei julkisesti käyttäydytä”. 

Myöhemmin haastateltava palaa samaan tilanteeseen pohtien, miten itse olisi käyttäytynyt 

samanlaisessa tilanteessa: 

H3: [---]ja mä oon miettinyt sitä mun ystävätärtä jonka mies kuoli siel 

lentokoneeseen niin ööö miten minä olisin toiminut siinä tilanteessa oisin varmaan 

yrittänyt käyttäytyä niinkun hillitymmin ehkä että en ois varmaan minä uskaltanut 

niinku kiljua ja itkeä et mä oisin menny varmaan jonnekin verhon taakse  

nyyhkyttämään tai muuta että en ois niinku huutanut ja oisin varmaan yrittänyt 
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kohdella niitä henkilökuntaa että näin kuvi-kuvittelisin mut sitten täs on sit taas 

niinku luonne-ero semmonen tiiätkö toisella on se häpeämätön suru ja se on niin 

vahva ja et voimakas se tulee ja sitten itse enemmän ajattelen et no katsoo nyt 

tiiätkö ja on nyt mä en nyt niiltä meni tulomatka pilalle kun lentokone joutu 

kääntymään takasi ja nyt ne inhoo mua ja tiiätkö sillein ((naurahtaa)) kauheen 

noloo menitki kuolemaan tässä lentokoneessa että oisit nyt odottanut perille asti 

tiiätkö jotenkin sillein (Lainaus 16) 

Edellä erityisen kiinnostavaksi nousee ilmaisu ”häpeämätön suru” joka asettuu 

haastateltavan puheessa häpeän lähteeksi. Häpeämätön suru kuvastaa ystävättären julkista 

emootioiden näyttämistä. Yhtäkkinen voimakas emootioiden näyttäminen muodostuu 

häpeälliseksi. Häpeä rakentuu myös kuolevan ihmisen toiminnan ympärille, sillä tämä 

myös rikkoo sosiaalisen käyttäytymisen normeja kuolemalla kesken lomamatkan. H3 

sanoo, että olisi itse saattanut ajatella samaisessa tilanteessa: ”oisit nyt odottanut perille 

asti”. Alla olevassa lainauksessa haastateltava niin ikään häpeää normien rikkoutumisen 

konstruktion avulla. Tätä ennen haastateltava on kertonut työskennelleensä ikääntyneiden 

kehitysvammaisten palvelukeskuksessa: 

T: ootko kokenut häpeää niissä niissä hetkissä kun on ollut oot ollut siinä 

kehitysvammasten öö ikääntyneiden kehitysvammaisten vaik kuoleman äärellä ni 

onks siinä tullu siulle sellasii sellasii hetkiä vaikka että sie oisit kokenut että 

vaikka se kuoleva ihminen jollain tavalla niinkun (.) kokee häpeää jotenkin 

itseensä liittyen onks sellasta tunnetta tullut 

H2: öööh ei kuoleman hetkellä mutta siinä niinku saattohoidon hoidon aikana ni 

varmasti välillä välillä ku siellä esimerkiks yks aikuinen mies joka kuitenkin 

niinku oli oli niin lievästi kehitysvammanen et tavallaan ymmärsi sen tilansa ni 

jotenkin se että hän sitten joutu niinku pyytämään apua kun sen kunto huononi 

joutu niinku pyytämään apua semmosissa asioissa mitkä nyt yleensä hoiti itse 

vaikka nääki hygienia asiat niin mullehan siis ammattilaisena se ei ollut mikään 

ongelma mutta uskon että niinkun tämmönen ihminen joka ei ei oo tottunut 

pyytämään apua tämmösiin asioihin ni ihan varmasti ihan varmasti niinku  

T: niin se et joutuu 

H2: nii aiheutti häpeää 

T: jotenkin joutuu menee semmoseen tilaan missä tarvii apuu sellasiin asioihin 

mihin ei yleensä oo tarvinnut?  
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H2: nii ja varsinkin justiin tämmöset niinku vessa asiat ja muut ni jos jos laskee 

alleen sängyssä niin eihän se oo niinkun vaikka kuinka ois toinen ammattilainen 

siinä ja näyttäis että kaikki on ok niin kyllähän se varmasti on niinku häpeällistä (--

-) H2: Myös sit semmonen että jos on kovat kivut ni ni tavallaan se että kun tekee 

mieli varmasti niinku kuolevan ihmisen tai niinku viimesiä päiviä elävän niinku 

huutaa ja olla niinku jotenki semmonen semmonen et sitä ei ehkä niinkun joutuu 

laskemaan kaikki kaiken kontrollin niinku itestään et ei enää pysty kontrolloimaan 

itseään vaan niinku on jotenkin semmonen tosi toisten toisten armoilla tavallaan 

siinä (Lainaus 17) 

H2:n kuvauksessa häpeä rakentuu niin ikään epäonnistuneeseen sosiaaliseen 

vuorovaikutustilanteeseen, jossa kuoleva henkilö huutaa voimakkaasti. Tällöin kontrollin 

menettäminen aiheuttaa sen, että henkilö on toisten armoilla ja epäonnistuu kuoleman 

hetkessä. Lainauksen alkupuolta käsittelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Seuraavassa 

kuvauksessa kerrotaan ukin veljestä, joka on ollut alkoholisti ja menettänyt kaiken. Lopulta 

hän on päätynyt ratkaisuun, jossa hän on räjäyttänyt itsensä. Häpeälliseksi muodostunut 

kuolema on kuitenkin päätetty peittää tarinalla itsensä ampumisesta: 

H4: että totaa öö tää oli tosi kummallinen juttu koska siis öö mun ukin ukin tota 

veli oli alkoholisti ja hän-hänellä niinku oli lamas 90 luvun lamassa hän oli 

menettänyt kaiken ja sitten sitte totaa hän hän hän kuoli ja ja se oli itsemurha [--

]mutta se se oli sellanen stoori niinku että hän hän oli niinku ampunut itsensä 

mutta nyt sitten kun mun mun isoisä kuoli 2010 luvun täs alussa niin ni meille 

kerrottiin se niinku oikee tarina että et hän oli itseasiassa räjäyttänyt itsensä eli eli 

siis hän ollu puis- menny puistoon ja ollu silleen että et ei olis vissiin muita 

ihmisiä ja selkeesti tähän on liittyny joku sellanen häpeän tunne että tästä ei tai 

joku joku niinku mä en tiedä [---] siin on ollu semmonen et on menetetty kaikki 

rahat ja et et et et miksi niinku he eee et mä en tiedä miksi häntä ei oo autettu 

miksi on käynyt niin että näin miten kävi mut että et semmonen ihme niinku just 

esimerkkinä siitä et mitkä tavat vois olla semmosia että et et vähän niinku et ei nyt 

noin [---] (Lainaus 18) 

Vaikka itsemurha asettuu usein häpeälliseksi kuolemaksi jo itsessään, on ukin veljen 

itsemurha tapahtunut eri tavoin kuin usein itsemurhien nähdään Suomessa tapahtuvan. 

Tällöin normin mukainen käyttäytyminen on rikkoutunut ja kuoleman tapaa on peitelty 

lähipiiriltä.  
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5.1.6 Epäsiisteys 

Häpeää rakennettiin kuoleman kontekstiin myös epäsiisteyden konstruktion avulla. 

Haastateltavat kuvasivat kuolemanhetkeä, jossa kuolemaan liittyy jollakin tavalla 

ihmiskehon eritteet, likaisuus tai epäpuhtaus. Epäsiisti kuolema on siis suoraan 

päinvastainen odotusten mukaiselle kliiniselle kuolemantavalle. Epäsiisteyden 

konstruktioissa häpeä rakentuu, kun kuolema ei tapahdu näiden odotusten mukaisesti. 

Kuten jo edellä totesin, yhteyden menettämisen konstruktio oli usein yhteydessä 

epäsiisteyden konstruktioon. Epäsiisteys kuitenkin asettui omaksi konstruktiokseen 

yhteyden menettämisen lisäksi. Lainauksessa 3 (s. 33) haastateltava muodosti häpeää 

kuoleman kontekstissa epäsiisteyden konstruktion avulla seuraavasti “ei mitenkään 

harvinaista se että sitten vainaja löytyy kotoa ja sitten on talo ku sikolätti ja näin edespäin 

ja näin edespäin ni näistä asioista sitten mieluummin vaietaan”. Alla on jo edelläkin 

esitelty lainaus (kts. Lainaus 17 s. 44-45) haastateltavan kuvatessa tilannetta, jossa hänen 

potilaansa tilanteessa häpeälliseksi asettuivat muun muassa vessa-asioihin liittyvä 

avuntarve. 

H2: […] niinku saattohoidon hoidon aikana ni varmasti välillä välillä ku siellä 

esimerkiks yks aikuinen mies joka kuitenkin niinku oli oli niin lievästi 

kehitysvammanen et tavallaan ymmärsi sen tilansa ni jotenkin se että hän sitten 

joutu niinku pyytämään apua kun sen kunto huononi joutu niinku pyytämään apua 

semmosissa asioissa mitkä nyt yleensä hoiti itse vaikka nääki hygienia asiat niin 

mullehan siis ammattilaisena se ei ollut mikään ongelma mutta  uskon että niinkun 

tämmönen ihminen joka ei ei oo tottunut pyytämään apua tämmösiin asioihin ni 

ihan varmasti ihan varmasti niinku aiheutti häpeää  

T: jotenkin joutuu menee semmoseen tilaan missä tarvii apuu sellasiin asioihin 

mihin ei yleensä oo tarvinnut  

H2: nii ja varsinkin justiin tämmöset niinku vessa asiat ja muut ni jos jos laskee 

alleen sängyssä niin eihän se oo niinkun vaikka kuinka ois toinen ammattilainen 

siinä ja näyttäis että kaikki on ok niin kyllähän se varmasti on niinku häpeällistä  

Edellä haastateltava tuo esille ammattilaisuuttaan ja sitä ettei häpeää tulisi tuntea hänen 

edessään, sillä nämä normaalisti häpeälliseksi muodostuvat tilanteet eivät ole häpeällisiä, 
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mikäli toinen on ammattilainen. Edellinen lainaus on esimerkki siitä, että häpeälle 

merkityksen muodostaminen voi tapahtua samanaikaisesti eri konstruktioiden avulla. 

Seuraavassa lainauksessa häpeän kuvauksessa käytetään epäsiisteyden konstruktiota. Tässä 

haastateltava on haastattelun lopuksi palannut vielä aiemmin keskusteltuihin aiheisiin: 

H3:  ja sitä mäkin että ((nimi)) kun tuota se oli hyvin vanttera mies ni sit mä oon 

miettinyt sitäkii että kauheeta mitenkä ne on saanut sieltä penkistä sen sitten pois 

tiiätkö nostettu että montako raavasta miestä sitä jotenkin tämmösiäkin ihan 

typeriä asioita rupee miettimään että kauheen noloo miten se on housut lököttää ja 

sitten näkyy joku persvako sieltä niinku tiiätkö ((naurahtaa)) sillain ihan niinku ja 

miten se on niin paljaana sitten siinä ja tuota tiiätkö korisee ja vaahtoo tulee suusta 

ja () ja silleen niinku miten se nyt sillä lailla nii vaikka samalla ajattelee itse että 

herranjestas eihän se sil mitään voi (Lainaus 19) 

Tässä häpeän konstruktiossa häpeä siis linkittyy suusta tulevaan vaahtoon ja korinaan sekä 

housujen lököttämiseen. Haastateltava tuo esille häpeän kannalta merkittävän ilmaisun 

”miten se on niin paljaana sitten siinä”. Juuri tuo toisille paljastuminen osoittautuukin 

tässä konstruktiossa merkittäväksi, kun selonteko muodostuu normien rikkomisesta 

aiheutuvaan häpeään. 

5.2 Millaisia konstruktioita rakentui häpeää aiheuttamattomasta kuolemasta? 

Edellä esittelin haastateltavien kuvauksia häpeällisestä elämästä ja kuolemanhetkistä. 

Toisaalta puheesta löytyi myös kuvauksia kuolemasta, joiden kuvailtiin olevan kunniallisia 

tai ylpeyttä aiheuttavia. Seuraavaksi esittelen tällaisia kuolemia ja niitä kuvaamaan 

käytettyjä konstruktioita. On huomioita, että myös nämä selonteot olivat niin ikään häpeän 

konstruktioita. 

5.2.1 Rohkea riskinotto 

Haastateltavien konstruoidessa häpeää kuoleman kontekstiin, tulivat he samalla 

käyttäneeksi Rohkean riskinoton -konstruktiota. Tässä selonteossa kuvailtiin henkilöä, joka 

ei pelkää mahdollista kuolemaansa. Tällöin puheessa käytettiin kuvauksia, jotka rakentuivat 

kyvykkyydelle ja rohkeudelle. Henkilön suoritusten potentiaalin arvon kuvailtiin olevan 
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niin suuri, ettei mahdollinen kuolema muodostunut häpeälliseksi. Henkilö ei siis kokenut 

häpeällistä kuolemaa, mikäli hän kuoli tilanteessa, jossa hän oli ollut täyttämässä omia 

rohkeita tavoitteitaan ja päämääriään.  Erityisen hyvin rohkean riskinoton konstruktio tulee 

näkyväksi alla olevan haastateltavan kuvatessa kuolemantapoja, jotka eivät hänen 

mielestään ole häpeällisiä: 

T: onks mitään muita tapoja kuolla mitkä ois häpeällisiä? 

H6: (.) no en osaa sanoa en oikeen (.) en tiedä onko mitään muuta ku kaikki jos ois 

niinku jos hyppää alas ni se on sankari jostakin katolta taikka tai jostakin tai tai 

menee muuten urheilussa tai tai jossain ni sitte se ei oo häpe (T: nii) 

H6: mun mielestä päinvastoin sillon ollaan sankareita enempi  

T: eli tavallaan vaikka tekis jotain sellasta mis-mikä vois olla jollain tapaa niinku 

riskialtista et siihen voi kuolla ni se on tavallaan enemmän semmosta sankaruut-

sankaruutta  

H6: kyllä mun mielestä se on () siinä kaik- niinku ur- kaikessa urheilussa mun 

mielestä se on niinku sankaruutta [---] mä oon paljon nyrkkeilyä katsomassa ja 

tiedän et se on niin vaarallista kun se on ja nyt juuri hiljattainkin kuoli niin tuota 

niin siinä siinä sii-siinä kun mä katsoin sit kun mä tajusin että ne on niinku lattialla 

ja ne on melkein kuolemassa siinä niin niin siitä huolimatta vaikka ei nyt 

kuollukaan mitään mä en nähny sellasta mutta et jos ois kuollu siihen ni mun 

mielestäni kuitenkin hän on sankari että hän on uskaltanut tehh- niinku urheillu 

sitä vaik se () on semmonen mut tota urheillu kuitenkin ja ollu rohkea ja siihen 

sitte kuollu  

T: nii just hän on uskaltanut ottaa sen riskin et et henkilö siin on se riski kuitenki 

H6: nii siin on riski ja kyllähän se on niinku melkeen kaikessa paitsi ei nyt 

uimisessa ((naurahtaa)) eikä kävelyssä mutta kyllä melkein monissa monissa 

lajeissa on se mä oon paljon niinku urheilun kanssa tekemisissä ollut ni niin kyllä 

se on monissa lajissa se että vaik on just laskettelut ja (.) monet muutkin  

T: joo (.) niitä ihmiset silti tekee 

H6: silti tekee silti haluaa ja ottavat niinku  on riski siinä ja jos alpeilta tulee alas 

jostakin kolmesta tuhannesta metristä ni on se riski mutta se se on niinku se on 

niinku semmonen hurma siinä ja semmonen ihana tunne että jos tästä nyt kaadun 
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ja menen ja kuolen ja putoan rotkosta niin se on niinku se ihana eikä tiedä oikein 

mistään mitään sitten et nauttii siitä ehkä mutta semmonen mun ajatus siitä  

T: eli tavallaan jos mie ymmärsin oikein ni sellaset missä se toimintakyky hitaasti 

hiipuu ois enemmän semmonen häpeällinen tapa ja sit taas tällänen ehkä jonkuu 

kautta tämmönen yhtäkkinen tai semmonen niinku jonkun suorituksen kautta 

tapahtuva ni se ei ois 

H6: se ei olis ei ei ei ja siinä ne läheisetkin tuntee sen semmosen että ei ei häpeä 

sitä ei häpeä sitä et mun mun tää on kuollu vaikka sitte siellä alpeilla taikka 

nyrkkeilyssä taikka taikka jossain muussa mikä sitten onkin hevosurheilussa tai 

missä vaan niin ei pidä sitä niinku niin häpeällisenä ollenkaan (Lainaus 20) 

Edellä olevassa lainauksessa haastateltava sanoo, että hänen mielestään kuoleva henkilö 

olisi sankari, mikäli hän olisi tehnyt jotakin vaarallista riskeistä huolimatta. Kuoleva 

henkilö tiedostaa toimintansa mahdolliset riskit. Tällainen tiedostettu kuolemanriski tulee 

näkyväksi esimerkiksi haastateltavan sanoessa ”että jos tästä nyt kaadun ja menen ja 

kuolen ja putoan rotkosta…” Häpeä saa tässä merkityksensä haastateltavan peilatessa sitä 

rohkeaan ja sankarilliseen kuolemaan. 

5.2.2 Oman kohtalon päättäminen 

Haastateltavien puheesta löytyi myös kuvaus, jossa käytössä oli oman kohtalon 

päättämisen konstruktio. Tässä konstruktiossa esille tulivat henkilöt, jotka ovat itse 

kykeneviä tekemään ratkaisuja välttääkseen häpeää tai päättääkseen oman loppuelämänsä 

kulusta. Päätös kohdistuu joko suoraan tai välillisesti omaan kuolemantapaan. Seuraavassa 

haastateltava osoittaa, että siskon toiminnan vuoksi hän on kiinnittänyt yhä enemmän 

huomiota omaan vointiinsa: 

T: No tähän ehkä tulikin jo vastaus mutta kysyn kuitenkin et ootko aistinut että 

joku muu olis sit käsitellyt näit häpeän tunteita sit omaan vaikka omaan 

kuolemaansa liittyen tai sit oman läheisensä kuolemaan liittyen  

H3: On varmasti siis me ollaan juteltu tästä tosi paljon sen jälkeen ää sukulaisten 

ja ystävien kanssa ja siin on ainakin tullut semmonen että minä en ainakaan halua 

kuolla vastaavalla tavalla tiiätkö et mua hävettäs jos mä nyt tiiätkö kompuroisin 
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kännissä ((naurahtaa)) ja sen takia niiku sattus jotakin tavallaan on joutunut 

pitämään itsestään parempaa huolta että ihan varmasti joo 

T: mm minkä tyylistä se häpeä on ollut tavallaan miten millä tavalla sitä on 

kuvailtu siinä siin siulle vaikka siun ympärillä 

H3: Niii (.) tota no s-siin on samalla se samalla kun se häpeä on ollut tavallaan 

siitä heik- toisen ihmisen heikkoudesta ja valehtelusta ja tämmösestä ni va- 

samalla siinä on niinku joutunut myös niinku kohtaamaan itsessään ne negatiiviset 

tunteet ja tiiätkö semmosen niinkun tunnistanut myös itsessään niitä samoja 

piirteitä mitä vois niinkun helposti lipsahtaa itsekin samalle puolelle (mm mm) ja 

sitten kun on jutellut ystävien kanssa ni tää on niinku suomalaisten ihan niinku 

kansantauti et kaikkien suvusta löytyy joku  jolla on ongelmia esimerkiks 

alkoholin kanssa [---] (Lainaus 21) 

Haastateltavan sanoessa, että ”mua hävettäis jos mä nyt tiiätkö kompuroisin kännissä”, hän 

osoittaa pyrkivänsä vaikuttamaan omaan kohtaloonsa. Haastateltava on joutunut 

kohtaamaan omia negatiivisia tunteitaan välttääkseen siskonsa kohtalon.  

Seuraavassa lainauksessa haastateltavalta on kysytty, onko jotkin tavat kuolla enemmän 

häpeällisiä kuin toiset. Haastateltavan kuvaaman ennakoinnin avulla henkilö voi välttää 

häpeää. Tällainen ennakointi osoittaa henkilöltä voimakasta oman itsen kontrollia ja kykyä 

pohtia miltä hänestä myöhemmin tuntuisi: 

H4: [---] et mä mä en tiedä et onks suomessa viel semmosta must tuntuu et 

semmonen niinku saattaa joku semmonen sil taval itsemurhaan että et lähetään 

metsään kuolemaan ni saattaa olla jopa niinki sankarillinen kuolema et niinku jos 

on et haluaakin niinku lähteä pois tai näin  

T: ne tekee sen 

H4: tekee sen niin. mä muistan yks öö serkkujen serkkujen isoäiti kun kuoli niin 

hän oli ollut sillä tavalla että hän oli ollut terhokodissa kyllä mut ollut sillei että 

noniin nyt voitte lähteä kaikki pois ja sit se oli niinku kuollut yksin ja siit puhutaan 

sillä tavalla niinkun sankarillisena ((naurahtaa)) sankarillisena (Lainaus 22) 

Serkkujen isoäidin kuolema on hyvä esimerkki hetkestä, jolloin henkilö on itse halunnut 

olla yksin kuoleman hetkellä ja ikään kuin pyrkinyt välttämään mahdollista häpeää, joka 
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kuoleman hetkestä seuraisi. Tässä tilanteessa yksin kuolemiseen ei sisälly häpeää sillä 

kuoleva ihminen on itse valinnut tämän vaihtoehdon ja on hoidon piirissä. 

5.2.3 Vahva taistelu 

Vahvan taistelun -konstruktiossa henkilö tietää omasta kuolemastaan, mutta kykenee 

ylittämään odotuksia ja taistelemaan kuolemaansa vastaan ja näin välttää häpeän. 

Kuolemaan ei liity häpeää, sillä henkilö on ennen kuolemaansa ja tämän prosessin aikana 

osoittanut kyvykkyyttä, joka ei olisi mahdollista kaikille ilman samanlaista tahdonvoimaa. 

H3: tuota (.) mietin mietin niinku vertailukohtana sitten semmosia kuolemia 

joihinka ei liity minkäänlaisia niinku häpeää esimerkiksi mulla tuota mun vanhin 

ystävätär oon tuntenut neljäkymmentä vuotta viistoist vuotiaasta asti ollaan 

tunnettu oltu oltiin niinku parhaat ystävät ni kuoli nyt kevättalvella sitten syöpään 

ni siinä oli taas sitte se että niinkukun ööö hänelle yritettiin niinku loppuun asti 

löytää kaikkii parannuskeinoja ja sitten ku suomessa ei löytynyt ni sit hän oli 

tanskassakin ja mä olin kahteen kertaan tanskassa hänen kanssaan siellä sairaalassa 

ja sitten esimerkiks kun siellä sitten niinkun suihkutin hänet ja vaihdoin vaatteet ja 

vaihdoin vaipat ja tiiätkö semmonen ni semmonen joka muuten ois voinu liian 

intiimi ja sit semmonen tiiätkö et nyt on häpeää koska mä oon sotkenut vaatteeni et 

ystävä tulee ja niinku pesee sut ja laittaa ni tämmösestä taas häviää häviää niinku 

häpeän tunne ja sekin liitty siihen kuolemaan et sillä ei enää niinku ei oo niinku 

pidätyskykyä et tiiätkö kroppa antaa rupee antamaan periks mut siitä taas häviää se 

koska se oli jotenkin niinku kunniallinen kuolema tiiätkö jollain lailla toisella 

tavalla  

T: et siin oli jo- oliks siin sit jotenkin se et hän ei kun hän ei voinu sille mitään? 

H3: nii hän ei voinu mitään sille ja sitten se että että hän oli niinkun elänyt siivosti 

ja kunnolla tiiätkö [---] ja että tässä on oikeesti taisteltu nyt rinta-rinnan kakstoista 

vuotta ja nyt se niinku oli tuli aika antaa periksi se ei nyt enää niinku toimi ni se oli 

oli jotenkin niinku kunniallisempaa kun-kunniallisempaa niin (Lainaus 23) 

Edellä haastateltava kuvailee ystävänsä kuolemaa kunnialliseksi, sillä hän on taistellut 

syöpää vastaan vuosia ja tehnyt kaikkensa parantuakseen. Ystävättären kuolemaan liittyvät 

prosessit rakentuvatkin vahvan taistelun konstruktion avulla. 
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5.3 Yhteenveto luokittavasta analyysista  

Arja Jokisen & Kirsi Juhilan (2016) mukaan diskurssianalyysia tehdessä kiinnostuksen 

kohteeksi asettuvat selonteot (account). Selontekojen Jokinen ja Juhila kuvaavat olevan 

merkitysten tutkimisen yleiskäsite. Heidän mukaansa puheen merkitysten tutkimisessa 

tutkija kysyy kysymykset mitä ja miten. Mitä-muotoisissa kysymyksissä tutkija kiinnostuu 

sisällössä eli millaisia merkityksiä ihmiset puheessaan ilmiöille antavat. Miten puolestaa 

vastaa kysymykseen siitä, millaisia kielellisiä keinoja käyttämällä ihmiset luovat näitä 

merkityksiä. (Mts. 216, 224-225.) 

Edellä olen nostanut aineistostani esiin haastateltavien rakentamia kuvauksia häpeästä 

kuoleman kontekstissa ja näin vastannut Jokisen ja Juhilan (2016) esittelemään mitä-

kysymykseen. Aineistosta voidaan havaita, että haastateltavat rakentavat monenlaisia 

merkityksiä häpeälle. Kuten Jokinen ym. (2016, s. 22-23) kirjoittavat, merkitykset 

muodostuvat suhteessa toisiinsa. Häpeän rakentamisessa sille siis muodostetaan myös 

vastinpareja. Nämä vastinparit tulivat näkyväksi haastateltavien kuvatessa ylpeyttä ja 

kunniallisuutta ja rakentaessaan häpeää tällaisten konstruktioiden avulla. Kuolemaa 

arvotettiin siis joko onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi riippuen siitä sisälsikö se häpeää. 

Kiinnostus tässä tutkielmassa siis suuntautuu siihen, millaisia selontekoja haastateltavat 

käyttivät rakentaessaan häpeää kuoleman kontekstiin ja millaisia merkityksiä he häpeälle 

antoivat. Alla olevaan taulukkoon (Taulukko 1) olen koonnut haastateltavien käyttämät 

häpeän konstruktiot. Olen jaotellut konstruktiot epäonnistumisen ja sankaruuden otsikoiden 

alle. Tällä olen kuvannut haastateltavien muodostamia selontekoja sekä epäonnistuneesta, 

että sankarillisista kuolemantavoista. 
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Taulukossa tulee näkyväksi Vesalan ja Rantasen (2007, s.12) luokittelevaan analyysiin 

kuuluva tapa tarkastella puhetta eroja ja samankaltaisuuksia etsien. Haastateltavien 

puheesta löytyi tällä tavalla kaksi pääkategoriaa, joiden alle häpeän konstruktiot asettuivat. 

Näistä epäonnistumisen kategorian alle asettui kuusi häpeän konstruktiota ja sankaruuden 

kategoriaan puolestaan kolme. Seuraavassa luvussa siirryn tarkastelemaan lähemmin sitä, 

millä tavoin edellä esittelemäni konstruktiot saivat muotonsa. 

  

Taulukko 1 Häpeän konstruktiot kuoleman kontekstissa 

• Yhteyden menettäminen

• Kuoleman välttämisen laiminlyönti

• Merkkipaalujen saavuttamattomuus

• Julkinen heikkous

• Normien rikkoutuminen

• Epäsiisteys

• Rohkea riskinotto

• Oman kohtalon päättäminen

• Vahva taistelu

Epäonnistuminen Sankaruus
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6 HÄPEÄ JA TOISEN KATSE; REPERTUAARIT JA POSITION 

VAIHTAMINEN – tulkitseva analyysi 

Analysoituani haastateltavien puheessa rakentuneita merkityksiä häpeälle kuoleman 

kontekstissa (luku 5), siirryn seuraavaksi tutkielman toiseen tutkimuskysymykseen eli 

Millaisia kielellisiä keinoja haastateltavat käyttävät muodostaessaan merkityksiä häpeälle 

kuoleman kontekstissa? Tämän luvun tarkoitus on vastata kysymykseen siitä, miten 

merkitykset puheessa rakentuvat. Kysymys on Jokisen ja Juhilan (2016, s. 216) mukaan 

tärkeä, kun puheen rakentumista halutaan tarkastella lähemmin. Tämän analyysin osan olen 

nimennyt tulkitsevaksi analyysiksi. Tulkitseva analyysi on niin ikään Vesalan ja Rantasen 

(2007) laadullisen asennetutkimuksen metodologisesta tutkimusotteesta hyödyntämäni tapa 

tulkita aineistoa. Siinä missä luokittavan analyysin pyrkimyksenä oli olla mahdollisimman 

kirjaimellista luentaa eli analyysin osien tuli olla aineistosta suoraan luettavissa, 

tulkitsevassa analyysissa tästä kirjaimellisesta tulkinnasta otetaan etäisyyttä. Tällaisessa 

analyysissa tarkoituksena on siis nojata erilaisiin teoreettisiin tulkintakäsitteisiin ja 

tarkastella aineistoa näiden valossa. (Mts. 12.) 

Tämä luku muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa (6.1) esittelen 

haastateltavien puheessa rakentuvia tulkintarepertuaareja. Haastateltavat hyödyntävät 

puheessaan erilaisia rakenteellisia kategorioita, joihin he asettavat itseään ja muita. Tätä 

prosessia Davies ja Harré (1990) nimittävät subjektipositioinniksi. Perspektiivi käsillä 

olevaan tilanteeseen syntyy sen mukaan mihin positioon puhuja asettuu. Osoitan samalla, 

millaisia identiteettejä häpeän kokijalle tämän positioinnin ja hyödynnettävien repertuaarien 

kautta rakennetaan. Subjektiposition ja identiteetin käsitteet olen avannut tarkemmin 

luvussa 4.3. 

Toisessa osassa (6.2) siirryn tutkielmani kannalta merkittävään analyyttiseen 

tulkintakäsitteeseen eli positionvaihtoon, jonka avulla osoitan millä tavoin position 

ottaminen puheen tasolla tapahtuu sekä miten positiota vaihdetaan vuorovaikutuksen 

edetessä. Käytän tässä tukena Gillespien & Martinin (2014) positionvaihtoteoriaa (kts. 3.3). 
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Luvun lopuksi (6.3) siirryn käsittelemään mikrotason ilmiöitä eli tulkitsemaan, millä tavoin 

haastattelutilanne itsessään vaikutti häpeän konstruktioiden muodostumiseen. Tässä kohtaa 

huomioni kohdistuu haastateltavan ja haastattelijan väliseen vuorovaikutukseen. Näitä 

vuorovaikutuksen ominaispiirteitä ovat esimerkiksi puhuminen omasta tai toisen 

näkökulmasta (footing), kasvotyö (face-work) ja vaikutelman hallinta (self-presentation), 

joiden kaikkien Niska ym. (2018) sanovat olevan diskursiiviselle analyysille kiinnostavia 

tutkimuskohteita. Näitä tulkitsemalla saadaan tarkempaa ymmärrystä puheesta ja siitä 

millaisessa kehyksessä puheen avulla rakennettavat merkitykset ovat muodostuneet. Tulen 

tämän myötä osoittamaan, että myös haastattelutilanne sisälsi häpeää ja näin ollen toimi 

osoituksena häpeän tabuluonteesta. 

6.1 Tulkintarepertuaarien rakentuminen puheessa 

Tässä luvussa esittelen millaisia kielellisiä keinoja haastateltavat käyttävät muodostaessaan 

merkityksiä häpeälle kuoleman kontekstissa. Tarkastelen tulkintarepertuaareja 

(interpretative repertoire) eli merkityssysteemejä, jotka rakentuvat haastateltavien 

puheessa. Suonisen (2016) mukaan merkityssysteemit saavat muotonsa analyysiprosessin 

aikana. Tällöin tulkinnat eri merkityssysteemeistä ja niiden käyttötavoista saattavat 

muuntua analyysin edetessä. Onkin huomioitava, etteivät tulkintarepertuaarit esiinny 

aineistossa selkeinä kokonaisuuksina vaan niiden tunnistaminen tapahtuu pienten 

yksityiskohtien ja puheessa esiintyviä lainalaisuuksien kautta. (Mts. 44.) 

Tulkintarepertuaarin käsitettä olen avannut luvussa 4.3. Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeää 

mainita, että tulkintarepertuaareilla viittaan haastateltavien arkiseen kielenkäyttöön kuten 

Potter ja Wetherell (1987, s.146) käsitettä käyttävät. Eri haastateltavat ovat saattaneet 

käyttää samoja repertuaareja, mutta toisaalta yksi tutkittava voi tukeutua lyhyenkin puheen 

aikana useampaan repertuaariin. 

Seuraavaksi esittelen puheessa rakentuneita tulkintarepertuaareja ja niiden 

muodostamisessa luotuja kuvauksia toimijasta eli tässä tapauksessa häpeän kokijasta. Nämä 
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kuvaukset toimijasta rakentavat tälle identiteettiä eli Jokisen ym. (2016, s.35) mukaan 

erilaisia ominaisuuksia, velvollisuuksia ja oikeuksia. Se kenen suulla tai kenen 

perspektiivistä asiaa määrittelemme, vaikuttaa siihen millaisia kuvauksia tilanteelle 

annamme. On myös huomioitava, että seuraavat kuvaukset ovat tulkintojani keskustelusta, 

eivät totuuden kuvauksia tai toisiaan poissulkevia määritelmiä. 

6.1.1 Sosiaalisten odotusten repertuaari 

Sosiaalisten odotusten repertuaarissa kuolemaan linkittyvää häpeää rakennettiin suhteessa 

sosiaalisiin odotuksiin. Sosiaalisten odotusten repertuaarissa toimija näyttäytyi 

alisuoriutujana. Alisuoriutuja ei kyennyt välttämään kuolemaa, menetti yhteytensä 

omaisiin, eikä saavuttanut hänelle asetettuja tavoitteita. Sosiaalisten odotusten repertuaari 

linkittyi odotuksiin ”oikein eletystä elämästä”. Repertuaarissa tuli näkyväksi erityisesti 

elämän aikana tehdyt valinnat ja toiminta, jotka myöhemmin saivat merkityksensä 

kuoleman kehyksessä. Sosiaalisten odotusten repertuaarissa häpeälle merkityksen 

rakentaminen tapahtui erityisesti edellä esittelemieni kolmen ensimmäisen häpeän 

konstruktion avulla (luku 5). Näitä olivat yhteyden menettäminen, kuoleman välttämisen 

laiminlyönti sekä merkkipaalujen saavuttamattomuus. 

H4 sanoittaa sosiaalisten odotusten rikkoutumista puhuessaan yksin kuolemisesta vailla 

muita ihmisiä ympärillä lainauksessa 1 (s. 31). Erityisesti pohtiessaan, miten kuolema on 

voinut tapahtua yksin ilman muita ihmisiä, eikä ruumista ole huomattu pitkään aikaan 

kuvastaa sosiaalisten suhteiden epäonnistumista. Tämä epäonnistuminen rakentuu 

pettymykseksi ja on vaikea ymmärtää, miten kyseinen tilanne on voinut tapahtua. 

Sosiaalisten odotusten repertuaarissa häpeän kuvauksissa tuli näkyväksi yhteisesti jaettu 

ymmärrys maailmasta. Tähän ymmärrykseen sisältyy ajatus siitä, millainen toiminta johtaa 

häpeään. Scheff (2003) on kuvannut häpeän kumpuavan yksilön kyvyttömyydestä vastata 

omiin ja tätä kautta muiden odotuksiin. Sosiaalisten odotusten repertuaarissa tuli näkyväksi 

tämä yhteisesti jaetun ymmärryksen rikkoutuminen, jonka seurauksena häpeä asettui sekä 

omaiselle, että kuolevalle. 
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Sosiaalisten odotusten repertuaari on käytössä myös lainauksessa 8 (s. 37). Haastateltava 

kuvailee yhteiskunnan asettamia vaatimuksia ja mainitsee, että terveenä vanhaksi eläminen 

olisi kunnioitettavampaa kuin nuorena kuoleminen. Lainauksessa tulee näkyväksi hyvän 

elämän määrittelyn suhde hyvään kuolemaan. Hyvän elämän määritteleminen ei tapahdu 

tyhjiössä, vaan sen taustalla vaikuttavat yhteisesti sovitut normit. Näin ollen haastateltavan 

rakentama kuvaus osoittaa epäonnistumista yhteiskunnan luomissa odotuksissa. 

Yhteiskunnan vaatimukset sisäistäneen yksilön minuuteen on rakentunut kritiikki itseään 

kohtaan, jonka yksilö ajattelee olevan toisten arvioita itsestä. 

Häpeä linkittyi sosiaalisille siteille rakentuneen uhan seurauksena. Sosiaalisesta 

liukeneminen saattoi olla häpeän seurausta, mutta se myös synnytti häpeää. Häpeästä 

vaikeneminen sai aikaan toimintaa, jonka juuria ihmiset eivät välttämättä itsekään 

tunnistaneet. Tämä vastaa Scheffin (2003) kuvaamaa häpeän mekanismia. Scheffin 

mukaan, turvatuissa sosiaalisissa siteissä ihmiset tuntevat olevansa yhteydessä toisiinsa. 

Häpeän tullessa näiden sosiaalisten siteiden väliin ajautuu ihmiset erilleen toisistaan. 

Toisaalta tämä irrottautuminen voi aiheuttaa entisestään häpeää. (Mt.) 

6.1.2 Paljastumisen repertuaari  

Toinen haastateltavien tapa rakentaa häpeää tapahtui paljastumisen repertuaarin avulla. 

Tässä repertuaarissa häpeän tuntijan identiteetiksi muodostui heikko toimija. Häpeä linkittyi 

siihen, että muut näkivät kuolemaan liittyvät oireet tai kuoleman hetken. Tällöin kuolema ja 

siihen liittyvät prosessit eivät tapahtuneet piilossa tai hiljaisuudessa. Usein häpeän 

rakentumisen ”toisena” olivat ulkopuoliset ihmiset ja julkiset tilat. Paljastumisen 

repertuaarissa tuli erityisen hyvin näkyväksi häpeän synty roolinoton seurauksena ja eheän 

vuorovaikutuksen ylläpitämisen ihanne. Kuitenkin poikkeavat ominaisuudet saattoivat 

horjuttaa tätä eheää mielikuvaa ja näin aiheuttaa yksilölle stigman. (kts. Goffman, 1963, s. 

14-15). Tässä repertuaarissa haastateltavat käyttivät häpeän konstruktioista erityisesti jo 

edellisessä luvussa (luku 5) esittelemiäni julkista heikkoutta, normien rikkoutumista sekä 

epäsiisteyttä. 
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Lainauksessa 9 (s. 38-39) häpeän merkityksen rakentuminen paljastumisen repertuaarissa 

tulee esille haastateltavan kertoessa tilanteesta, jossa hän koki häpeää rollaattoria 

käyttäessään. Kuvatessaan aamulla varhain kävelylle lähtemistä haastateltava sanoo ”hän 

näki varmasti mun katseesta että voi kauheeta nyt tulikin joku vastaan”.  Edellä häpeä siis 

muodostuu nähdyksi tulemisen kautta. Häpeän kokijan eli tässä tapauksessa haastateltavan 

identiteettinä on heikko toimija, jonka minuus asettuu naapurin miehen silmien alla 

arvioitavaksi. Haastateltava peilaa tässä siis omaa tulkintaa itsestään naapurin 

perspektiivistä. 

Myös lainauksessa 11 (s. 40) tulee näkyväksi paljastumisen repertuaari, haastateltavan 

kertoessa siskostaan ja tämän halusta ruskettua, jotta ihon keltaisuus ei tulisi näkyväksi. 

Haastateltavan käyttämästä ilmauksesta: ”peittää sen ne kuoleman ennusmerkit mitkä siinä 

näkyi” tulee näkyväksi Goffmanin (1963, s. 14-15) kuvaamat normista poikkeavat 

ominaisuudet, jotka voivat tuoda henkilölle häpeäleiman. Sisko on pyrkinyt peittelemään 

keltaisuuttaan, jonka maksasairaus on hänelle aiheuttanut. Tarkoituksena on ollut ylläpitää 

normaalia ja eheää kuvaa itsestä ja näin säilyttää vuorovaikutus ympäristön kanssa 

sujuvana. 

Lainauksessa 15 (s. 43) paljastumisen repertuaarin rakentuminen tulee näkyväksi, kun 

haastateltava kertoo ystävättärensä huutaneen ja itkeneen lentokoneessa. Repertuaarin 

käyttö tiivistyy ilmaisuun ”näin ei julkisesti käyttäydytä”. Häpeän konstruointi tapahtuu 

lainauksessa normaalin vuorovaikutuksen häiriintymisen myötä. Kuten Goffman (1959, s. 

208-237) kirjoittaa, ihminen pyrkii kaikin keinoin välttämään nolostumista. Nolostumiseen 

johtaa se, jos emme saa pidettyä vuorovaikutusta eheänä ja normin mukaisena. Vaimon 

julkisesti huutaminen, itkeminen, henkilökunnan haukkuminen sekä kuolevan housujen 

lököttäminen ja paljaana oleminen muiden edessä ovat merkkejä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen säröstä, joka johtaa häpeään. Tällaisessa tilanteessa vaikutelman hallinta 

on epäonnistunut ja tilanne johtaa häpeään. Vaikutelman hallinnan epäonnistumista voidaan 

havaita myös haastateltavan kuvaillessa lentokoneen olleen julkinen ja ahdas tila. Aviomies 
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on ollut muiden edessä paljaana.  Aivan kuten Scheff (2003) ja Cooley (1922) kirjoittavat, 

kun ajattelemme itseämme toisen henkilön silmin, ajattelemme hänen muodostamaansa 

tuomiota itsestämme. Tätä kautta rakentuu myös häpeän tunne. Paljastumisen 

repertuaarissa näkyväksi tulee se, kenen silmin henkilö itseään tarkkailee.  

6.1.3 Itsekontrollin repertuaari  

Itsekontrollin repertuaarissa haastateltavat rakensivat häpeän merkityksiä pohtiessaan 

millaiset tavat kuolla eivät aiheuta häpeää. Tässä repertuaarissa yksilölle rakentui urhean 

identiteetti. Aineistosta tuli näkyväksi, että urhea toimija kykenee tekemään aktiivisia ja 

itsenäisiä päätöksiä. Cooleyn (1922) mukaisesti ylpeys on häpeän rinnalla toinen 

sosiaalinen minuuteen kietoutuva emootio, joka syntyy kuvitellessamme mitä toinen meistä 

ajattelee. Myös aineistossani häpeän konstruointia tapahtui myös kuvatessa ylpeyden 

emootiota sisältäviä kuolemantapoja. Itsekontrollin repertuaari tuli näkyväksi erityisesti 

rohkean riskinoton, oman kohtalon päättämisen sekä vahvan taistelun konstruktiossa. 

Lainauksessa 23 (s. 51) tulee näkyväksi tämä itsekontrollin repertuaari erityisen hyvin 

haastateltavan kuvaillessa ystävättärensä kuolemaa rintasyöpään. Haastateltava kuvailee 

kuolemaa edeltävää sairastamista taisteluksi, joka on jatkunut jo yli vuosikymmenen. Tämä 

taistelu ja lopulta kuitenkin myös periksi antaminen rakentuivat kunnialliseksi ja osoittivat 

toimijan urheutta vaikean tilanteen edessä. Itsekontrollin repertuaarissa kuolevan 

aktiivisuus ja oma valinta johtivat siis häpeän välttämiseen. Sama oman aktiivisen 

toimijuuden merkitys muodostuu myös lainauksessa 22 (s. 50) haastateltavan kuvatessa 

itsemurhaa tekona, jossa henkilö välttää häpeän tehdessään jotain sankarillista. Hänen 

käyttäessä ilmaisuja ”et haluaakin niinku lähteä pois” ja ” mut ollut sillei että noniin nyt 

voitte lähteä kaikki pois”. Itsekontrollin repertuaarissa yksin kuoleminen asettuu joksikin, 

missä häpeää kyetään välttämään. Sosiaalisten odotusten repertuaarissa puolestaan yksin 

kuoleminen muodostui epäonnistumiseksi ja häpeää aiheuttavaksi. 



60 

 

   

 

Edellä olen osoittanut joidenkin haastateltavien lainauksien kautta, millaisia repertuaareja 

haastateltavien puheesta voitiin löytää ja millaisia identiteettejä näissä repertuaareissa 

häpeän kokijalle muodostui. Repertuaareista tuli näkyväksi Cooleyn (1922) sekä Meadin 

(1934) toteamus muiden ihmisten merkityksestä siinä millä tavoin itsemme näemme. 

Itsemme näkemisen tapaan vaikuttaa se, millä tavoin oletamme muiden arvioivan itseämme 

ja linkittyykö tuo arvio mielessämme häpeälliseksi. Kykenemme asettumaan 

samanaikaisesti eri ihmisten rooleihin ja tekemään näistä perspektiiveistä päätelmiä siitä, 

kuinka meidän tulisi toimia. Kuten Cooley (1922) ja Goffman (1959) osoittavat, häpeän 

emootio syntyy roolinoton seurauksena. Cooleylle ”looking glass” eli kuvitelmamme 

toisten arvioista (kts. luku 2.2) synnyttää emootion ja Goffmanille vaikutuksen hallinnan 

pettäminen tuo ihmisten välille nolostumisen tunteen. 

Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on kaikki haastateltavien puheesta löytämäni häpeän 

konstruktiot sekä niiden asettuminen osaksi tulkintarepertuaareja eli merkityssysteemejä. 

Lisäksi olen nimennyt näissä rakentuneet identiteetit. 

 Taulukko 2 Häpeän konstruktioissa rakentuneet tulkintarepertuaarit ja identiteettipositiot 

 

 

 

 

 

Yhteisenä nimittäjänä kaikissa repertuaareissa on erilaiset ilmaisut toimijuudesta tai sen 

puutteesta. Tämän tutkielman puitteissa toimijuuden lähempi tarkastelu on jätetty 

diskussioon (7.5), jossa pohdin teoreettisia jatkoehdotuksia tutkielmani aihealueesta.  

• Yhteyden menettäminen

• Kuoleman välittämisen laiminlyönti

• Merkkipaalujen savuttamattomuus 

• Julkinen heikkous

• Normien rikkoutuminen

• Epäsiisteys

• Rohkea riskinotto

• Oman kohtalon päättämien

• Vahva taistelu

Alisuoriutujan identiteetti Heikon identiteetti Urhean toimijan identiteetti

Sosiaalisten odotusten repertuaari Paljastumisen repertuaari Itsekontrollin repertuaari

Epäonnistuminen Sankaruus
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Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sitä, miten erilaisten positioiden ottaminen 

haastateltavien puheessa tapahtui ja millä tavoin se vaikutti tulkintarepertuaariin. 

6.2 Position vaihto ja repertuaarien muutos 

Edellä olen todennut, että haastateltavien puheessa muodostui erilaisia repertuaareja. Koen 

tärkeäksi osoittaa, miten tuo eri repertuaarien käyttäminen puheen tasolla tapahtui. Tässä 

apunani käytän Gillespien & Martinin (2014) positionvaihtoteoriaa ja sen kolmea 

olettamusta. Ensimmäisen olettamuksen mukaan yhteiskunta sisältää erilaisia sosiaalisia 

positioita. Nämä erilaiset positiot ovat vuorovaikutuksessa toinen toisensa kanssa ja tulevat 

näkyväksi sosiaalisissa tilanteissa. Toinen olettamus pitää sisällään ajatuksen siitä, että 

näiden sosiaalisten positioiden kautta ihmisille rakentuu erilaisia perspektiivejä asioista. 

Tällöin esimerkiksi rakentamamme kuvaukset maailmasta voivat olla erilaisia riippuen 

missä sosiaalisessa positiossa olemme. Kolmannen olettamuksen mukaan ihmiset ovat 

kykeneviä liikkumaan eri positioiden välillä ja näin vaihtamaan perspektiiviä. 

Positionvaihtoteorian avulla osoitan, millä tavoin haastateltavat puheessaan tuovat ilmi 

tuota mielessään tekemäänsä roolinottoa ja sen avulla tapahtuvaa häpeän merkityksen 

rakentumista. Tässä tutkielmassa olen tarkastellut roolinottoa symbolisen interaktionismin 

teoretisoinnin avulla. Luvussa kaksi (2) olen esittellyt teorioita, jotka tarkastelevat häpeän 

syntyä kyseisestä viitekehyksestä käsin (esim. Cooley 1922, Goffman 1959, Mead 1934, 

Scheff, 2003). Huomionarvoista on se, että häpeän konstruktiot eivät olleet samanlaisia 

kaikille, vaan ne riippuivat siitä, kenen positiosta käsin haastateltava rakensivat merkityksiä 

häpeälle. 

Tämän luvun tarkoituksena ei ole osoittaa kaikkien haastateltavien rakentamaa position 

vaihtamista. Sen sijaan tarkoituksena on osoittaa se, miten puheessa on mahdollista vaihtaa 

positiota ja tämän myötä rakentaa merkityksiä häpeälle. Lisäksi tarkoituksena on osoittaa, 

miten toisinaan tämä position vaihtaminen muuttaa perspektiiviä ja vaikuttaa haastateltavan 

muodostamaan repertuaariin. Tästä johtuen tulevissa luvuissa ei tulla esittelemään kaikkien 



62 

 

   

 

haastateltavien tekemiä position vaihdoksia, vaan tarkoitus on tuoda esille ne näytteet, 

joissa tämä tulee parhaiten näkyväksi. 

6.2.1 Position valitseminen ja vaihtaminen puheessa 

Kuten Gillespie ja Martin (2014) osoittavat, ihmisille on tarjolla erilaisia sosiaalisia 

positioita. Tähän tutkimukseen osallistuneet haastateltavat ovat kukin jo ennalta saaneet 

position kuolemaa kohdanneena henkilönä. Heillä kuitenkin on lisäksi erilaisia sosiaalisia 

positioita kuten esimerkiksi läheisen, vanhemman, työntekijän ja ystävän positiot. Sen 

lisäksi, että haastateltava kykenee asettumaan sosiaalisessa elämässään näihin eri 

positioihin, kykenevät he lisäksi valitsemaan, mistä positiosta käsin he vastaavat 

haastattelutilanteen tarjoamiin kysymyksiin. Alla haastateltavan vastaus kysymykseen 

millaisia tunteita hänelle herää miettiessä kuolemaa: 

H1: ((hiljaa)) ööää (.) ehkäää (.) ehkä ehkä pelkoa ja mmmmm ((pitkä tauko) mä 

en oikein osaa ehkä sanoa (T: joo) 

H1: riippuu niinku että missä millä tavalla mä ajattelen sitä että mihin liittyen 

niinku 

T: Sie voit ihan ite  

H1: () 

T: ylipäätään niinku jos mietit et mutta siis jos ei herää mitään muita tunteita just 

tällä hetkellä ni sekään ei haittaa  

H1: Nii et jos mä mietin kuolemaa ylipäätään niiku et en millään 

henkilökohtaisella levelillä ni niinii sitte ((huokaus)) (.) sit nii emmä oikein osaa 

sanoo muuta kun ehkä pelkoa (Lainaus 24) 

Edellä haastateltava aloittaa vastaamisen epävarmasti ja pohdiskellen. Hän kertoo, että 

pelko on ehkä tunne, joka hänelle tulee ensimmäiseksi mieleen. Haastateltava tietää 

tulleensa keskustelemaan häpeästä kuoleman kontekstissa, mutta osoittaa vastauksellaan, 

ettei se ole ensimmäinen tunne, jonka hän kuolemaan linkittää. Pian haastateltava kertoo, 

että hänelle heräävä tunne riippuu siitä kenen perspektiivin hän ottaa. Antaessani 
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mahdollisuuden tarkastella kysymystä hänen valitsemastaan perspektiivistä käsin, hän 

kuvailee pelon olevan ensisijainen tunne. Hän kuitenkin osoittaa kysymyksen vaativan 

pohdintaa. Lainauksessa tulee näkyväksi haastateltavan tapa pyrkiä saamaan lisätietoa 

haastattelijalta. Haastateltava osoittaa kiinnostavalla tavalla perspektiivin vaikuttavan 

vastaukseensa. Pelko on emootioista ensimmäinen, mikäli hän tarkastelee asiaa yleisesti. 

Tässä siis haastateltava osoittaa, ettei tarkastele kysymystä henkilökohtaisesta 

näkökulmasta käsin, vaikka kysymyksellä onkin ohjattu tähän. Haastateltavan vastauksesta 

tulee ilmi, että hän on epävarma kenen perspektiivin hän vastauksessaan ottaisi.  Tässä 

kohtaa haastateltava ei enää pohdi mitä tunteita mahdollisesti henkilökohtaisella tasolla 

olisi ilmennyt. Haastateltavan puheessa tapahtuu myös position vaihtamista, kysyessäni 

uskooko hän häpeän olevan yleinen tunne kuoleman kontekstissa (Lainaus 8, s. 37). 

Kysymys siis viedään yleiselle tasolle edellisen henkilökohtaisen tason sijaan. En siis 

tiedustele onko kyseinen tunne juuri tälle haastateltavalle yleinen. Tässä kohtaa 

haastateltava kuitenkin nostaa esiin, ettei voi puhua toisten puolesta. Näin ollen hän ottaa 

henkilökohtaisen perspektiivin kysymykseen ja asettaa itsensä tarkastelemaan asiaa omasta 

näkökulmastaan. Omasta perspektiivistään käsin hän kertoo häpeän olevan yleinen tunne ja 

tähän syyksi haastateltava asettaa yhteiskunnan vaatimukset. Näitä vaatimuksia ovat 

esimerkiksi terveelliset elintavat, mahdollisimman monen asian saavuttaminen ja terveenä 

kuoleminen vanhana. Hän vertaa tilannetta siihen, että joku kuolisi nuorena ennen kuin olisi 

saavuttanut näitä kyseisiä asioita ja näin ollen epäonnistuisi elämässä. Haastateltava myös 

rakentaa häpeää suhteessa viittaamalla vanhana ja terveenä kuolemisen kunniallisuuteen. 

Edellisessä esimerkissä tulee näkyväksi puhujan kyky ottaa valitsemansa positio ja näin 

rakentaa häpeää haluamastaan perspektiivistä käsin. Position muuttaminen saattaa saada 

aikaan mielenkiintoisia muutoksia siinä, millä tavoin häpeää konstruoidaan, kenen silmissä 

sitä tunnetaan ja kenen emootioksi lopulta asettuu. Kuten Daviesin ja Harrén (1990) 

positiointiteoriakin osoittaa, erilaisten positioiden kautta ihmisille voi muodostua erilaisia 

perspektiivejä. Tätä siirryn käsittelemään seuraavassa alaluvussa. 
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6.2.2 Position vaihtamisen vaikutus perspektiiviin ja tulkintarepertuaariin 

Positionvaihtoteorian (Gillespie & Martin, 2014) toisen ja kolmannen väittämän mukaan 

erilaiset sosiaaliset positiot ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa toisten kanssa, ihmisten on 

mahdollista liikkua eri sosiaalisten positioiden välillä ja tämän myötä heille rakentuu 

erilaisia perspektiivejä. Eri perspektiiveissä puolestaan tulee näkyväksi erilaisten 

merkityssysteemien käyttäminen. 

Kun haastateltavia kutsuttiin tarkastelemaan kuoleman kontekstiin rakentuvaa häpeää, 

kykenivät he luomaan erilaisia versioita häpeästä riippuen siitä, kenen positioon he 

asettuivat. Erityisen hyvin kuvaamani tilanne tulee esille lainauksesta 23 (s. 51). 

Lainauksessa haastateltava kuvaa kuolemia, joihin ei hänen mielestään kuulu häpeää. 

Haastateltava siis kertoo syöpää sairastavan ystävättärensä tilanteesta. Puheessaan 

haastateltavalla on käytössään paljastumisen repertuaari. Haastateltava muodostaa 

merkityksiä häpeälle julkisen heikkouden sekä epäsiisteyden -konstruktioiden avulla: ” 

kroppa antaa rupee antamaan periks”, ”mä oon sotkenut vaatteeni” ja ”ei oo niinku 

pidätyskykyä”. Tällöin hän on ottanut kuolevan ystävättärensä position ja asettanut tämän 

heikon subjektipositioon. Kuitenkin ottaessaan oman perspektiivinsä rakentuu ystävättärelle 

urhean toimijan subjektipositio. Tämän myötä hänellä on käytössään itsekontrollin 

repertuaari ja vahvan taistelun -konstruktio sanoessaan muun muassa ” yritettiin loppuun 

saakka löytää kaikkii parannuskeinoja”, ”hän oli niinkun elänyt siivosti ja kunnolla tiiätkö 

” ja ”tässä on oikeesti taisteltu nyt rinta-rinnan kakstoista vuotta”.  Edellä esittelemäni 

lainaus on oiva esimerkki siitä, että puheessa ihmiset voivat saman aikaisesti muodostaa 

erilaisia kuvauksia riippuen siitä kenen positioon he asettuvat ja kenen perspektiivin he näin 

ollen ottavat.  

Edellä osoitin Gillespien ja Martinin (2014) positionvaihtoteorian avulla, että henkilöt 

kykenevät liikkumaan eri positioiden välillä. Emme siis ainoastaan tarkastele tilanteita 

omasta tai toisen positiosta käsin, vaan kykenemme vaihtelemaan positioita ja näin 

ottamaan erilaisia perspektiivejä. Toisinaan näissä positioissa puhe rakentuu erilaisten 
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repertuaarien kautta, riippuen siitä kuka asettuu häpeän peiliksi. Position vaihtamisen 

lisäksi rakentuu myös Scheffin (2003) kuvaama käsitys siitä, ettei häpeää ei voida 

ymmärtää individualistisesta kehyksestä käsin vaan siihen tarvitsee myös sosiaalisen 

puolen ymmärryksen. Haastateltavien rakentaessa häpeän tunnetta he ajattelevat toisen 

ajattelevan ja arvioivan heitä. Kuitenkin haastateltavien käyttämä itse ja toinen muuttuvat 

position vaihdon myötä. 

6.3 Vaikutelman hallinta haastattelutilanteessa 

Edellä olen kuvannut millaista position vaihtamista ja haastateltavat ovat puheessaan 

tehneet ja miten se on vaikuttanut häpeän konstruointiin ja käytössä olleisiin 

repertuaareihin. Kuitenkin tämän tutkielman kontekstissa on tärkeää myös pohtia, 

millaisessa kontekstissa tämä häpeän konstruointi on tapahtunut. Kuten Suoninen (2016, s. 

54) toteaa, puheenvuorojen merkitykset muotoutuvat usein sen mukaan mihin 

merkityssysteemiin ne kietoutuvat. Tärkeäksi muodostuu myös se vuorovaikutus, jossa tätä 

merkitysten rakentamista tapahtuu. Scheff (2003) on todennut, että häpeä on 

vuorovaikutustamme kaikkein voimakkaimmin ohjaileva emootio. Ei siis voida olettaa, että 

haastattelutilanteeseen ei olisi sisältynyt häpeää ja pyrkimystä sen välttämiseen. Uskon, että 

häpeän tabuluonne, johon esimerkiksi Scheff (2003) on viitannut, vaikutti 

vuorovaikutuksen kulkuun ja tämän lisäksi kuolemasta puhuminen saattoi olla hankalaa sen 

herättämien emootioiden vuoksi. Haastateltavat kuvasivatkin kuolemaan liittyvän usein 

pelkoa, hämmennystä ja surua. 

Goffman (1959) piti vaikutelman hallintaa yhtenä keskeisenä ihmisen toimintaa ohjaavista 

motivaatioista. Yksi vaikutelman hallinnan työkaluista oli hänen mukaansa kasvotyö. 

Vaikutelman hallintaa Goffman kuvasi teatteritermistöä käyttäen näytelmäksi, jossa ihmiset 

asettuvat lavalle muiden eteen esittämään jotakin rooleistaan. Tästä roolistaan käsin he 

pyrkivät tuomaan katsojille nähtäväksi toivomansa vaikutelman. Tässä analyysin osassa 

Goffmanin (1967, 5-45) käsite kasvotyö nousee keskiöön. Edellä osoitin repertuaarin 

vaihtumiseen linkittyvän perspektiivin merkityksen tuomalla näkyväksi vain pieniä paloja 
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puheesta. Nämä perspektiivin vaihtumiset ja puheen rakentuminen eivät kuitenkaan 

tapahtuneet tyhjiössä, vaan haastattelun kulku eli vuorovaikutus toi tilanteeseen lisää 

sävyjä. Kuten Suoninen (2016, s. 91-92) huomauttaa, keskustelussa vuorovaikutus on 

todella herkkää ja pienetkin vivahteet vaikuttavat sen kulkuun. Vaikka haastattelijalta usein 

toivotaan mahdollisimman neutraalia puhetapaa ja haastattelua ei tulisi kuljettaa 

haluamaansa suuntaan, ei tilanne usein kuitenkaan ole niin yksiselitteinen. Suoninen (mts. 

95) jatkaakin, että usein empiirisestä tutkimuksesta jää näyttämättä kaikki ”mikä ei vastaa 

kysymykseen”, sillä sen ei oleteta olevan tärkeää sisältöä. Koska tässä osassa kuitenkin 

haluan tuoda näkyväksi vaikutelman hallintaa, osoitan jo edellä esittelemäni otteen 

(Lainaus 5, s. 35) avulla vuorovaikutuksen rakentumisen yksityiskohtia. 

Kyseisessä lainauksessa tulee näkyväksi kuinka haastateltava tuo esille sen, ettei hänen 

omassa lähipiirissään ole ollut itsemurhia ja haastateltava näin ollen perustaa ajatuksen vain 

oletukselle. Tämä voidaan tulkita haastateltavan yrityksenä suojella omia kasvojaan ainakin 

kahdella eri tavalla. Toisaalta haastateltava haluaa korostaa, ettei kyseistä tapaa kuolla ole 

tapahtunut hänen lähipiirissään ja näin ollen mahdollinen häpeällinen kuolema ei kosketa 

häntä. Toisaalta haastateltava myös pehmittää mielipidettään melko varmankin aloituksen 

jälkeen vaihtamalla sanasta ”tietysti” ilmaisuun ”voisin kuvitella”. Tämä voidaan nähdä 

haastateltavan tapana pyrkiä siirtämään mielipiteensä itsensä ulkopuolelle ikään kuin 

toisille ihmisille. Tätä prosessia Goffman (1981) tarkasteli käsitteensä footing avulla. Sama 

on havaittavissa myös ilmauksen ”ehkä aattelee jos aatellaan että jos omaiset vois pelätä” 

kohdalla. Tässä haastateltava hakee puheessaan sitä, kenen perspektiiviin hän sanansa 

asettaa. Se kuka ajattelee ja pelkää on riippuvainen siitä, kenen positiosta tilannetta 

tarkastellaan. Diskursiiviselle tutkimukselle tällaisen havaitseminen puheesta tarjoaa 

kiinnostavia näkökulmia, kun puheen merkitystä tulkitaan lähemmin. 

On huomioitava myös oma roolini haastattelijana. Teen haastattelussa herkästi arvion siitä, 

että haastattelija häpeäisi mielipidettään. Tätä toimintaa muun muassa John Heritage (1988, 

s. 136-138) nimeää ”toisen tarkkaavaiseksi huomioimiseksi” (other attentiveness). 
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Pyrkimyksenäni voidaan nähdä haastateltavan kasvojen suojeleminen, kun vastaan: ”joo se 

on itseasiassa kun oon nyt tutustunut tähän nyt etukäteen tähän aiheeseen ja vaikkei tätä 

hirveesti oo käsitelty ni se on semmonen niinku mitä mist ihmiset puhuu et on et on totaa et 

itsemurha tavallaan myös ni se jää niinku niille omaisille semmoseks häpeäks”. Tämän 

voidaan ajatella olevan myös kutsu keskustelemaan aiheesta lisää osoittamalla 

haastateltavalle tämän olevan ”oikeilla jäljillä”. Haastateltava kuitenkin tyytyy sanomaan 

vain ”mm mm” hyväksyvään äänensävyyn. Haastateltava ei jatka keskustelua, joten lisään 

”että ni heidän nii meidän omainen tai heidän perheenjäsen pääty tällaiseen ratkaisuun.” 

Tällöin haastateltava sanoo ”kyllä vaikkei siinä tavallaan ois mitään hävettävää”. Tässä 

kohtaa olen halunnut tuoda myös selvästi oman näkemykseni asiaan ja painottanut 

haastateltavalle, ettei asiassa ole mitään hävettävää sanomalla ”nii nimenomaan ei” sekä 

”ei niinpä”. Voidaan ajatella, että oma roolini haastattelijana on tämän konstruktion 

rakentumisessa joidenkin näkökulmien mukaan liian ohjaileva ja neutraaliuden rajat 

ylittävä. 

Kuitenkin tämän tutkielman kannalta vuorovaikutus asettuu kiinnostavaksi. Se, miksi olen 

halunnut tuoda tutkimani tiedon esille, voidaan tulkita pyrkimyksenäni suojella 

haastateltavan kasvoja ja tehdä tilanteesta hänelle mieluisampi.  Toisaalta haastateltavan 

korostaessa, ettei tilanteen tulisi olla hänen mielestään häpeällinen omaiselle, olen pyrkinyt 

suojelemaan myös omia kasvojani ja osoittamaan olevani hänen kanssaan samaa mieltä. 

Suoninen (2016, s. 92-99) tuo perheenäitien puhetta käsittelevässä tutkimuksessaan 

näkyväksi myös repertuaarien mahdollisen muuttumisen, kun haastateltava käyttää 

puheessaan erilaisia huomautuksia tai kriittisiä kommentteja. Omissa haastatteluissani 

kuitenkin korostui varovainen aiheen kokeilu ja yhteisen sävelen löytyminen, jotta 

kumpikaan (haastattelija tai haastateltava) eivät menisi liian pitkälle. Repertuaarit 

muuttuivat erityisesti edellisessä luvussa kuvaamani position vaihdon kautta. Tämän uskon 

johtuvan aiheen arkaluontoisuudesta ja haastattelun rakenteen luonteesta.  



68 

 

   

 

6.4 Yhteenveto  

Tämä luku on rakentunut kolmeen osaan. Ensimmäiseksi osoitin häpeän konstruktioiden 

rakentuvan kolmen eri repertuaarin sisällä. Näitä olivat sosiaalisten odotusten, 

paljastumisen ja itsekontrollin repertuaarit. Luvun toisessa osassa siirryin tarkastelemaan 

lähemmin näiden repertuaarien käyttöä. Tämän tarkastelun tein keskittymällä 

haastateltavien puheessa tapahtuvaan position ja perspektiivin vaihtamiseen. Ohessa 

osoitin, että haastateltavien käytössä olleet repertuaarit ja näin ollen häpeän konstruktiot 

saattoivat muuttua haastateltavien vaihtaessa perspektiiviä. Aivan luvun lopuksi halusin 

nostaa esille sen, ettei haastattelussa tapahtuva häpeän merkitysten rakentuminen 

tapahtunut tyhjiössä, vaan siihen vaikutti myös haastattelutilanne ja sen luoma konteksti. 

Kuten olen tutkielmassa maininnut Goffman (1959) kirjoitti, että tärkein sosiaalisen 

vuorovaikutuksen motiivi on välttää nolostumista.  Haastattelutilanteessa sekä 

haastateltavan, että haastattelijan voidaan tulkita suojelleen kasvojaan ja näin välttäneen 

itsen tai toisen nolostumisen tunteita. Tabuksi määriteltävän aihepiirin ympärillä 

puhuminen olikin sekä haastateltavalle, että haastattelijalle toisinaan vaikea sosiaalinen 

tilanne, jossa tilannetta pyrittiin suojelemaan ja rakentamaan sensitiivisesti. Tämä vastaa 

myös Lewisin (1971, s.14-16) havaintoja häpeän vuorovaikutusta muokkaavasta roolista. 

Hän havaitsi häpeästä puhumisen ”tarttuvan” luonteen tarkastellessaan terapiaistuntoja. 

Lewisin mukaan häpeä siirtyi myös istunnoissa mukana olleeseen tutkijaan ja tämän 

saattoikin olla hankalaa ylläpitää neutraalia ilmapiiriä häpeää tarkastellessaan. Toisen 

henkilön häpeän tarkastelu saattoi näin ollen johtaa häpeän tunteen välttelyyn ja 

ohittamiseen. 

Alla olevan taulukon (Taulukko 3) tarkoituksena on tuoda näkyväksi edellä kuvailemani 

häpeän merkitysten rakentuminen kokonaisuudessaan. Oheisessa taulukossa osoitan puheen 

rakentuneen haastattelutilanteen kontekstissa. Haastattelua ohjasi vaikutelman hallinta, joka 

osaltaan vaikutti konstruktioiden muodostumiseen ja positioiden vaihtumiseen. Alla 

olevaan taulukkoon olen koonnut jo edelläkin esittelemäni tulkintarepertuaarit, joiden alle 
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häpeän konstruktiot asettuivat. Tärkeäksi huomioksi asettuu vaikutelman hallinnan lisäksi 

se, että repertuaarien välillä tapahtui muutoksia position vaihtamisen myötä.  

 

  

• Yhteyden menettäminen

• Kuoleman välittämisen laiminlyönti

• Merkkipaalujen savuttamattomuus 

• Julkinen heikkous

• Normien rikkoutuminen

• Epäsiisteys

• Rohkea riskinotto

• Oman kohtalon päättämien

• Vahva taistelu

Alisuoriutujan identiteetti Heikon identiteetti Urhean toimijan identiteetti

Sosiaalisten odotusten repertuaari Paljastumisen repertuaari Itsekontrollin repertuaari

Häpeän konstruktiot kuoleman kontekstissa

Taulukko 3 Haastattelu puheen rakentumisen kontekstina 
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7.DISKUSSIO  

Tämä tutkielma on vastannut kahteen tutkimuskysymykseen. Ensimmäisenä tavoitteena on 

ollut osoittaa millaisia merkityksiä haastateltavat kuoleman häpeälle rakentavat 

(tutkimuskysymys 1). Toinen tavoite on ollut tehdä näkyväksi, miten tämä merkityksen 

rakentaminen puheen tasolla tapahtuu (tutkimuskysymys 2).  Kaikkea tätä on tarkasteltu 

huomioiden vuorovaikutuksen ja kontekstin merkitys. Tutkielmassa on noudatettu 

sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksen lainalaisuuksia ja hyödynnetty diskursiivisen 

sosiaalipsykologian tarjoamia position vaihdon ja tulkintarepertuaarin käsitteitä. 

Teoreettisesti tutkielma on nojannut symbolisen interaktionismin ymmärrykseen häpeästä 

roolinoton seurauksena syntyneenä ja minuuteen kietoutuvana emootiona. Näistä 

lähtökohdista käsin tutkielman aineistonkeruumetodiksi on muodostunut puolistrukturoitu 

haastattelurunko, jonka avulla haastateltavat pääsivät kommentoimaan ja argumentoimaan 

käsillä olevaa aihetta. 

Haastateltavien puheesta löytyi yhdeksän konstruktiota ja niiden määrittelyssä erottui 

kolme tulkintarepertuaaria. Jokaisessa repertuaarissa häpeän kokijalle muodostui erilaisia 

identiteettejä. Haastateltavien puheen rakentumisen taustalta voitiin osoittaa position 

vaihdon ja perspektiivin muutoksen merkitys eri repertuaarien muodostumiselle. Lisäksi 

näkyväksi tuli häpeästä puhumisen olevan emotionaalisesti latautunut aihe ja sen 

konstruointi vuorovaikutustilanteessa sisälsi myös häpeää. Tämä vastasi tutkielman 

taustaoletuksiin siitä, että häpeä on sosiaalista vuorovaikutusta kaikkein voimakkaitten 

ohjaileva emootio, kuten Scheffinkin (2003) häpeää käsittelevästä teoretisoinnista käy ilmi. 

Tässä luvussa tarkastelen ja pohdin lähemmin tutkielmani keskeisiä tuloksia, sekä tulosten 

luotettavuutta ja rajoituksia. Lopuksi linkitän tutkielmani yhteiskunnalliseen keskusteluun 

ja rakennan siltaa mahdollisille jatkotutkimuksille. 
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7.1 Tutkimuksen kysymyksenasetteluihin vastaaminen ja keskeiset tulokset 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen Millaisilla merkityksiä häpeälle kuoleman 

kontekstissa rakentuu vastatessa, aineistolle tehtiin luokittava analyysi. Tämä aineistoin 

kirjaimellinen luenta ja sen kategorisointi tapahtuivat Vesalan ja Rantasen (2007, s.12) 

kehittämän laadullisen asennetutkimuksen perusolettamuksien kautta. Aineistoa etsittiin 

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, jonka myötä aineistoa oli mahdollista ryhmitellä. Tämän 

myötä aineistosta voitiin tunnistaa yhdeksän erilaista konstruktiota (kts. luku 5). Näistä 

kuusi rakentuivat haastateltavien kertomuksissa, joissa erottui sekä elämässä, että 

kuolemassa epäonnistumisen kuvauksia. Elämässä epäonnistumista kuvatessa häpeä 

rakentui elämään liittyvään toimintaan ja käyttäytymiseen ennen kuolemaa. Tällaiset 

toiminnat ja käyttäytymiset yhdistyivät yleisesti alisuoriutumiseen ja kyvyttömyyteen 

hyödyntää elämässä annettuja mahdollisuuksia. Eletty elämä rakentui häpeälliseksi, kun 

sitä prosessoitiin kuoleman kontekstiin. Kuolema siis muodosti raamit eletylle elämälle. 

Kuolemassa epäonnistumisen kuvaukset viittasivat suoraan kuoleman hetkeen tai siihen 

liittyviin prosesseihin. Kuolemassa epäonnistumisessa tuli näkyväksi kliinisen kuoleman 

ideaali ja tämän saavuttamisessa epäonnistuminen rakentui häpeälliseksi. Mikäli henkilö ei 

siis kyennyt piiloutumaan länsimaisen lääketieteen tarkkailun alaiseksi kuoleman hetkellä, 

oli kuolema tavalla tai toisella epäonnistunut ja häpeällinen.  Näitä epäonnistumista 

kuvaavia konstruktioita olivat yhteyden menettäminen, kuoleman välttämisen laiminlyönti, 

merkkipaalujen saavuttamattomuus, julkinen heikkous, normien rikkoutuminen ja 

epäsiisteys. 

Lisäksi haastateltavat rakensivat ymmärrystään häpeästä kuvailemalla kuolemia, joihin ei 

sisälly häpeää. Mikäli kuolemaan ei sisältynyt häpeää, olivat kertomuksen henkilöt 

kyvykkäitä toimijoita, jotka kykenivät vastoinkäymisistä huolimatta kohtaamaan tilanteensa 

rohkeasti. Toisaalta näissä kuvauksissa myös rakennettiin henkilölle ennakoivaa 

ymmärrystä ja tietoisuutta mahdollisesta tulevasta häpeästä. Tällainen henkilö pystyi 

omalla toiminnallaan välttämään tuon tulevaisuuden häpeän. Näissä kertomuksissa häpeä 

rakentui sankaruuden kuvauksilla ja tässä kategoriassa konstruktioita olivat rohkea 
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riskinotto, oman kohtalon päättäminen ja vahva taistelu. Nämä myönteiseksi tulkittavat 

konstruktiot olivat niin ikään haastateltavien keinoja arvottaa kuolemaa. Tämä vastaa 

edelläkin viittaamaani Jokisen ym. (2016, s. 22-23) kuvailemaan merkityksen 

rakentumiseen suhteessa toiseen. Tällä tarkoitetaan tässä kohtaa sitä, että häpeällistä 

kuolemaa ja sen merkityksiä rakentaessaan haastateltavat päätyivät hyödyntämään myös 

sille vastakkaisia kuvauksia. Kaikki konstruktiot voitiin siis tulkita kuoleman arvottamisen 

keinoina. Mikäli häpeää ajateltiin kielteisenä ja sen puuttumista myönteisenä, asettui 

keskeiseksi erottavaksi kriteeriksi toimijuus. Palaan tähän toimijuuden kysymykseen 

tarkemmin diskussion lopussa. 

Kun aineistosta oli analysoitu ja luokiteltu haastateltavien puheessa muodostuneita häpeän 

konstruktioita, siirryttiin luvussa kuusi (6) vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseen eli 

Millaisia kielellisiä keinoja haastateltavat käyttävät muodostaessaan merkityksiä häpeälle 

kuoleman kontekstissa? Tähän kysymykseen vastaaminen vaati edellä esitettyjen häpeän 

konstruktioiden lähempää tarkastelua. Aineiston läpikäymisessä käytettiin laadullisen 

asennetutkimuksen (Vesala & Rantanen, 2007, s.12), tarjoamaa ajatusta tulkitsevasta 

analyysitasosta. Tällöin ainestoa lähestyttiin diskursiivisen sosiaalipsykologian tarjoamien 

käsitteiden avulla kysyen, miten nuo edellä esittelemäni konstruktiot puheessa 

muodostuivat. Tämän tarkastelun avulla löydettiin kolme merkityssysteemiä eli 

tulkintarepertuaaria, joita haastateltavien puheesta voitiin erottaa. Näitä olivat sosiaalisten 

odotusten, paljastumisen sekä itsekontrollin tulkintarepertuaarit. 

Sosiaalisten odotusten tulkintarepertuaarissa häpeän kokijan identiteettiin rakentui 

alisuoriutujan ominaisuuksia. Alisuoriutujan häpeäksi muodostui kyvyttömyys vastata 

sosiaalisiin odotuksiin ja häpeän rakentuminen muodostui henkilölle tämän arvioidessa 

itseään kielteisesti toisen henkilön silmin. Tämä löydös saa tukea myös Scheffin (2003, 

2014) tavasta tulkita häpeää emootiona, joka muodostuu osaksi yksilön minuutta roolinoton 

seurauksena. Ottaessaan toisen perspektiivin henkilö kykenee suuntaamaan tämän 

kokemusmaailmaa itseensä, jolloin hän saattaa kokea häpeää toisen silmien alla. 
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Paljastumisen tulkintarepertuaarissa kuolijan ominaisuuksia kuvailemaan muodostui 

heikon identiteetti. Heikon ihmisen häpeää rakennettiin henkilön kokeman paljastumisen 

seurauksena. Tähän paljastumiseen kuoleman lähestyessä liittyi ruumiin toimintakyvyn 

rajallisuus ja heikkous. Voidaankin ajatella kuoleman muuttuvan todeksi, kun ihminen 

ymmärtää kuolevaisuutensa. Tämän kuolevaisuuden ymmärtäminen saattaa tapahtua vasta 

kun kuoleman merkit tulevat osaksi elämää. Kuoleman merkit voivat olla näkyvissä myös 

muille ihmisille. Tällöin kuoleva pyrkii suojelemaan muita kärsimyksensä ja 

kyvyttömyytensä kohtaamiselta. Goffmanin (1963) stigman käsitteeseen tukeutuen voidaan 

todeta, että kuolevassa ruumiissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat aiheuttaa kuolevalle tai 

hänen omaisilleen häpeäleiman, jota pyritään peittämään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Tällöin vuorovaikutuksen osapuolet pyrkivät välttämään tuottamasta toinen toisilleen 

epämukavaa tilannetta. Kuoleva pyrkii hallitsemaan vaikutelmaansa ja ylläpitämään 

toimijuuttaan toisen katseen alaisuudessa välttääkseen häpeän.  

Itsekontrollin tulkintarepertuaarissa kuolevan ihmisen identiteetiksi rakentui urhea toimija. 

Urhean toimijan kuolemaan ei sisältynyt häpeää, sillä hän kykeni omalla toiminnallaan 

välttämään tämän. Vaikka haastateltavilta ei tämän tutkielman valossa suoranaisesti kysytty 

ylpeyttä aiheuttavista kuolemantavoista, he kuitenkin muodostivat ymmärrystään häpeästä 

juuri ylpeyden kautta. Kuten edellä olen maininnut, ylpeys on häpeän tavoin minuuteen 

kietoutuva emootio (kts. esim. Cooley, 1922) ja onkin luontevaa, että haastateltavien 

puheessa tätä toista roolinoton seurauksena syntyvää emootiota sivuttiin. 

Tutkielmassa osoitettiin lisäksi positionvaihtoteorian (Gillespie ja Martin, 2014) avulla, 

millä tavoin haastateltavat olivat kykeneviä liikkumaan eri positioiden välillä 

muodostaessaan merkityksiä häpeälle. Tulkitsevassa analyysissa osoitin, että haastateltavat 

kykenivät vaihtamaan ja valitsemaan haluamansa position haastattelun aikana riippumatta 

heille esitetystä kysymyksestä. Position vaihdon myötä haastateltavien perspektiivi saattoi 

muuttua ja tämän myötä näkyväksi tuli tulkintarepertuaarien vaihtuminen. Tärkeäksi 

huomioksi häpeän merkitysten muodostamiselle asettui lisäksi Goffmanin (1959, 1967) 
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käsite vaikutelman hallinta (self-presentation). Tämä tuki käsitystä häpeän keskeisestä 

roolista vuorovaikutusta ohjaavana emootiona. (Scheff, 2003, 2014.) Tutkielmassani toin 

esille vaikutelman hallintaa esitellessäni haastattelutilanteessa tapahtuvaa sekä omien, että 

toisen kasvojen suojelemista. 

7.2 Tutkielman tulosten pohdinta 

Tuloksia pohdittaessa ja peilatessa aikaisempaan tutkimukseen on hyvä huomioida, että 

tässä tutkielmassa on nojattu kahteen teoreettiseen taustaoletukseen. Ensimmäinen näistä on 

ollut symbolinen interaktionismi ja sen avulla muodostettu tapa nähdä häpeä roolinoton 

kautta syntyneenä emootiona. Lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty sosiaalisen 

konstruktionismin viitekehyksen kattotermistön alle asettuvaa diskursiivista 

sosiaalipsykologiaa ja sen tarjoamia tulkintakäsitteitä. Tarkastellessa haastateltavien 

puheessaan tekemiä konstruktioita ja niiden muuttumista perspektiivin vaihtuessa olen 

osoittanut, että häpeä sai merkityksensä tiettyjen puheen resurssien ja repertuaarien avulla. 

Nämä repertuaarit muodostivat selontekoja, jotka olivat kuvauksia sosiaalisesta maailmasta. 

Tutkielmani pohjalta nousee esiin kysymys kuoleman merkityksestä ihmisen elämässä. 

Mikäli suhtaudumme kuolemaan epäonnistuneena elämänä, tulemme kokemaan sen edessä 

häpeää. Toisaalta mikäli eletty elämä rakentaa kuoleman hyvyyttä tai huonoutta, se 

millaisia puhetapoja ja merkityksiä annamme hyvälle elämälle, muodostuu tärkeäksi. 

Soivion (2004) määrittelemä käsite riskitekijädiskurssi kuvaa merkityksen rakentamista, 

jonka asetamme esimerkiksi eri sairauksille. Riskitekijädiskursseilla hän tarkoittaa 

yhteiskunnassa vallitsevia diskursseja, jotka rakentavat yksilön omaa vastuuta sairauden 

ehkäisyssä. Yksilön oma sairauteen liittyvä kärsimys saa sosiaaliset ulottuvuudet, kun se 

rakentuu suhteessa yhteisiin merkityksiin. Nämä riskitekijädiskurssit koskettavat hänen 

mukaansa myös niitä, jotka eivät ole sairastuneet. Usein se, millä tavoin yksilö on elänyt 

voi olla tiukasti sidoksissa hänen tapaansa kuolla. Hyvän elämän diskurssit elävät ja 

muuttuvat ajassa ja paikassa. Ruumiillinen sairaus voi näin ollen kietoutua kulttuurisiin 

diskursseihin hyväksyttynä pidetystä elämästä. Merkitykset, joita vaikkapa kuolemaan 
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johtavalle sairaudelle ja käyttäytymiselle rakennamme, voivat sisältää häpeää. Soivion 

mukaisesti, ruumiillinen sairaus vaatii tulkintaa ja näin siihen kietoutuu erilaisia sairautta 

selittäviä diskursseja, kulttuurisia symboleita sekä tarinoita. (Mts. 170-171.) 

Ruumiillisen sairauden lisäksi myös kuolema sekä toiminta ennen kuolemaa pitävät 

sisällään näitä diskursseja ja ohjaavat ymmärrystämme häpeästä. Tarkastellessamme 

kuolemaan liittyvää häpeää juuri niiden merkitysten kautta, joita ihmiset puheessaan 

rakentavat, pääsemme lähemmäs heidän kokemusmaailmaansa ja sitä millaisia asioita he 

pitävät tärkeänä. Scheff (2003) on todennut, että jo varhain sosiologit havaitsivat 

emootioiden tutkimisen tärkeyden yhteiskunnan rakentumisen taustalla. Mikäli ajattelemme 

Scheffin (mt.) tavoin häpeän olevan ensisijainen sosiaalinen emootio, tällöin häpeän 

tutkiminen myös kuoleman kontekstissa on merkityksellistä. Kuolema on vääjäämätön osa 

ihmisenä olemista eikä ilman elämää ole kuolemaa. Jotta voisimme ymmärtää kuoleman 

merkitystä ihmisen kokemusmaailmassa, tulee meidän tarkastella siihen liittyviä emootioita 

laaja-alaisesti. 

Scheff (2003) on esittänyt toiveen, että yhä uusia tutkimuksia tehtäisiin ymmärtäen häpeä 

juuri roolinoton seurauksena syntyvänä emootiona. Tämä tutkielma on osaltaan ollut 

vastaamassa tähän toiveeseen. Olen tulkinnut häpeää emootioksi, joka ei asetu henkilön 

sisäiseksi ominaisuudeksi, vaan muodostuu osaksi vuorovaikutusta ja sen kulkua. Yhä 

enenevissä määrin tulisikin tutkia häpeää roolinoton seurauksena syntyneenä ja 

vuorovaikutustamme kenties eniten ohjailevana emootiona, aivan kuten Scheff (mt.) on 

todennut. 

7.3 Tulosten eettiset pohdinnat ja rajoitukset 

Tutkimuksen rajoituksia pohdittaessa on huomioitava monia erilaisia eettisiä ja 

tutkimuksen validiteettia koskevia kysymyksiä. Luvussa neljä (4.3) olen käsitellyt näistä 

osan, mutta tuon tässä kohtaa esille vielä aineiston analyysiin ja tuloksiin sekä tutkijan 

rooliin liittyviä eettisiä pohdintoja ja rajoituksia. Yhtenä tutkimuksen eettisistä 
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kysymyksistä tämänkin tutkielman osalta voidaan pitää, Niska ym. (2018) toteamaa 

haastatteluun kutsumisen ja aineiston analyysin sisäistä ristiriitaa. Kritiikki liittyy siihen, 

ettei haastateltaville tämän perusteella annettaisi riittävästi tietoa siitä, että haastattelun 

analyysissa keskittyminen kohdistuu erityisesti vuorovaikutuksen rakenteisiin ja 

vuorovaikutuksessa tehtyihin selontekoihin. Kuten Niska ym. (mt.) kuitenkin osoittavat, 

tällainen kritiikki kumpuaa yleensä lähtökohdista, jossa oletuksena on kohdistaa kiinnostus 

erityisesti tutkittavan sisäisiin psyykkisiin rakenteisiin ja heidän faktakuvauksiinsa. Tämän 

tutkielman osalta olen pyrkinyt tuomaan näkyväksi sen, että haastateltavien puheeseen on 

suhtauduttu merkityksiä rakentavina selontekoina eikä haastateltavien sisäisinä totuuden 

kuvauksina. Riskinä onkin, että diskursiivisesta tutkimusotteesta huolimatta tutkimuksen 

analyysiin ja tuloksiin sukeltaa realistinen tulkintakehys (Potter & Hepburn, 2005). Tätä 

välttääkseni olen korostanut puheen vuorovaikutuksessa rakentuvaa luonnetta ja pyrkinyt 

huomioimaan myös oman roolini haastattelijana. Potter ja Hepburn (mt.) jatkavatkin, että 

ongelmalliseksi voi muodostua se, että haastattelua ja sen kulkua ei tuoda näkyväksi. Tästä 

syystä olen esitellyt haastattelun kulkua mahdollisimman tarkasti. Lisäksi olen liittänyt 

mukaan haastattelukutsun sekä haastattelurungon (kts. LIITE 1 ja 2). 

Potterin ja Hepburnin (2005) mukaan yhdeksi diskursiivisen haastattelututkimuksen 

tulkinnalliseksi ongelmaksi asettuu haastateltavan ja haastattelijan tekemät position ja 

näkökulman vaihdokset. Vaikka tämän tarkastelu oli osittain tutkielmassani keskiössä, on 

huomattava, ettei haastattelijan position vaihtamista ole tämän tutkielman puitteissa kyetty 

juurikaan analysoimaan tai huomioimaan. Sen sijaan keskiöön on asettunut haastateltavan 

puheessaan tekemät position vaihdokset ja perspektiivin muutokset. On todettava, että 

haastattelujen kulku rakentui useissa kohdissa hyvin henkilökohtaiselle tasolle ja olen näin 

ollen joutunut jättämään joitain mahdollisesti merkittäviäkin kohtia pois aineistonäytteistä, 

jotta haastateltavien yksityisyys säilyisi. Tämä on samalla rajannut pois näytteistä omaa 

rooliani haastattelijana. Olen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tuonut näkyväksi 

vuorovaikutuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. 



77 

 

   

 

Tutkimuksen tulosten tulkinnassa tulee huomioida, että tarkastelen tätä maailmaa omista 

sosiaalis-kulttuurisista lähtökohdistani käsin. Myös omat aiemmat kokemukseni häpeän ja 

kuoleman kontekstissa ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, millaiseksi tutkielma on 

rakentunut. 

7.4 Yhteiskunnallinen keskustelu  

Tutkielmastani ja sen tuloksista esiin nousevat pohdinnat peilautuvat kiinnostavalla tavalla 

myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Häpeä on aihe, joka nousee usein esille niin 

mediassa, taiteessa kuin tieteellisen tutkimuksen kentälläkin. Kuolemaa pyritään 

ymmärtämään ja sen jälkeinen aika herättää kysymyksiä. Näiden ymmärtäminen on 

kuitenkin myös universaaliutensa lisäksi kulttuuriin ja aikaan sidottua. 

Suomessa keskustelua on viime aikoina herättänyt saattohoidon laatu ja hyvä kuolema. 

Hyvän ja huonon ymmärtämiseen sisältyy jo edelläkin esittelemäni Soivion (2004, s.170-

171) esittelemä riskitekijädiskurssi, joka koskettaa meitä kaikkia ja pitää sisällään erilaisia 

merkityksiä. Vaikka tämä tutkielma ei ole osaltaan vastannut kysymykseen hyvästä 

kuolemasta, on se tuonut näkyväksi diskursseja, jotka ympäröivät kuolemaa ja siihen 

kiinnittyvää häpeää. Tutkielmani on osoittanut, että häpeän kuvauksissa muodostuu 

ymmärrys niin eletystä elämästä kuin kuoleman hetkestäkin. Näiden tekijöiden 

ymmärtäminen ovat tärkeitä muun muassa laadukkaassa saattohoidossa ja hyvää kuolemaa 

pohtiessa. Kuten jo johdannossa esittelemäni psykologi Miranda Koskinen toteaa 

”Suomessa on tiukassa suruun ja kuolemaan liittyvät kulttuuriset odotukset. Tunteet pitää 

hallita ja käsitellä yksityisesti.” Mikäli annamme tilaa ymmärtää tunteiden sosiaalista 

puolta ja olemme valmiita kuulemaan niille rakennettuja merkityksiä, saatamme ymmärtää 

ihmisten kokemusmaailmaa ja meitä ympäröiviä rakenteita paremmin. 

Lewis (1971, s. 38) on todennut, että häpeältä pyritään usein piiloutumaan ja sitä halutaan 

työntää pois mielestä. Tämä häpeän kieltäminen ei kuitenkaan poista henkilön kokemaa 

epämukavuuden tunnetta. Hänen mukaansa häpeän tiedostaminen voi olla avain siitä 
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vapautumiseen. Voisiko häpeästä puhuminen kuoleman kontekstissa rikkoa yhä enemmän 

tabuja ja lievittää ihmisten kokemaa häpeää kuoleman edessä? Jos tunteet ja niiden 

merkitykset tunnistetaan ja kohdataan myös saattohoitoa suunnitellessa, voidaan 

mahdollisesti useammalle ihmiselle tarjota hyväksi koettu kuolema. Tämän tutkielma toikin 

näkyväksi sen, ettei kuoleman ja häpeän suhde kietoutunut ainoastaan kuoleman hetkeen 

vaan eletty elämä antoi sille raaminsa jo kauan ennen kuolemaa. Mikäli kuoleva tai 

läheinen kokevat elämässä jotakin häpeällistä tai stigmaa tuottavaa, voi se heijastua myös 

kuolemaan liittyvän häpeän kokemuksiin. Vältellessämme kuolemasta puhumista, 

välttelemme samalla elämästä puhumista ja kuvatessamme häpeää tuomme esiin 

kulttuurissamme vallitsevat normit ja odotukset. 

7.5 Teoreettinen keskustelu  

Lopuksi tuon vielä tutkielmani kannalta relevantin jatkotutkimusehdotuksen. Pysyttelen 

relationistisessa näkökulmassa ja näin ollen pohjaan pohdintani tätä viitekehystä tukeville 

ajatuksille. En kuitenkaan poissulje mahdollisuutta käyttää tutkimukseni tarjoamia 

kysymyksenasetteluja realistisen tai kliinisen tutkimuksen puolella ja uskonkin aiheen 

tarjoavan ideoita myös esimerkiksi terapeuttisen työn tueksi. Relationistisen tutkimusotteen 

valossa kiinnostavaksi ja lähes kokonaan tämän tutkielman ulkopuolelle on kuitenkin 

jäänyt jo lyhyesti aiemmin esittelemäni pohdinta toimijuudesta. Toimijuuden käsite ei ole 

aivan yksiselitteinen. Usein siihen on viitattu yksilön kykynä tehdä valintoja ja toimia 

näiden valintojen mukaisesti. Usein toimijuutta tutkitaankin tarkastelemalla sitä, miten 

yksilöt kykenevät ohjaamaan omaa toimintaansa ja minkä verran rakenteet vaikuttavat 

tähän toimintaan. (Campbell, 2009.) Tämä tapa ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen ja 

tutkimuksen terä voi kohdistua toimijuuteen eri tavoin. 

Loppuelämän toimijuuteen liittyviä kysymyksiä on aikaisemmin tarkastellut esimerkiksi 

Buscariolli ja Vesala (2021) heidän tutkiessa lääkäreiden puheessa rakentuneita kuvauksia 

kuolevan potilaan toimijuudesta. Heidän tutkimuksessaan toimijuutta tarkasteltiin 

relationistisesta näkökulmasta sosiaalisesti konstruoituna ja määriteltynä (kts. esim. 
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Emirbayer 1997). He käyttivät tukenaan Goffmanin (1986) kehysanalyysia, jonka avulla he 

osoittivat, että lääkäreiden puheessa toimijuuden rakentuminen tapahtui neuvotellen 

erilaisissa kehyksissä. Lääkäreiden puheessa kuolevan toimijuus muodostui haavoittuvaksi 

ja heikoksi. Vaikka lääkärit kertoivat potilaan autonomian olevan tärkeä ohjenuora 

loppuelämän hoidosta keskustellessa, lääkäreiden puheessa kuitenkin tuotiin näkyväksi 

erilaisia versioita ja tulkintoja tästä autonomiasta. Buscariolli ja Vesala (2021) 

esittelevätkin toimijuuden kontekstuaalisen luonteen. Lääkäreiden puheesta voitiin 

esimerkiksi löytää selontekoja, joissa he korostivat omaa auktoriteettiaan toimia potilaan 

puolesta. Kuitenkin lääkärin toimiessa potilaan puolesta, toimijuutta kehystävä auktoriteetti 

asettui potilaan ulkopuolelle. 

Buscariollin ja Vesalan (2021) tutkimuksessa näkyväksi tuli toimijuuden sosiaalisesti 

rakentuva ja uudelleen kehyksensä saava luonne. Kuten tämän tutkielman tulkitsevassa 

analyysissa ja tuloksissa olen osoittanut, häpeän kuvaukset ja merkitykset saivat muotonsa 

erilaisissa merkityssysteemeissä. Häpeän kuvauksissa perspektiivin vaihtaminen muodosti 

erilaisia repertuaareja ja tämän kautta erilaisia toimijapositioita. Tutkielmani osoitti, että 

kun tarkastelun teräksi asetettiin häpeä, oli haastateltavilla käytössään erilaisia tapoja 

käyttää toimijuuttaan tabuluontoisesta teemasta puhuessaan. Tämä tuli näkyväksi 

esimerkiksi position vaihdoissa ja vuorovaikutuksessa tapahtuneessa vaikutelman 

hallinnassa. 

Toisaalta tämän tutkielman kannalta kiinnostavaksi asettuu myös kuolevan sekä tämän 

lähipiirin toimijuuteen liittyvät kysymykset kuoleman kontekstissa. Aineistosta nousivatkin 

esiin toimijuuden kuvaukset, jotka loivat arvottavia puheenvuoroja kuoleman 

onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Kuoleman äärellä esiintyvät toimijuuden kysymykset 

nousevat esille myös esimerkiksi Shapiron (2016) tutkimuksessa. Hän on tarkastellut miten 

ihmiset tekevät elämän- ja kuoleman kysymyksiin liittyviä päätöksiä toimiessaan kuolevan 

henkilön puolesta tilanteessa, jossa kuoleva ei enää itse pysty kommunikoimaan toiveitaan 

terveydenhuollon ammattilaisille tai läheisilleen. Shapiro käsittelee muun muassa sitä, 
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kenelle tällaisessa tilanteessa toimijuus asettuu ja kenen puolesta toimimme. Toimijat eli 

päätöksen tekijät vain harvoin tukeutuvat kirjallisiin ohjeisiin. Sen sijaan moni yrittää 

asettua kuolevan henkilön kenkiin ja rakentaa tätä kautta mielikuvaa siitä, miten kuoleva 

henkilö tilanteessa toimisi. Kuolevan kenkiin asettumisen lisäksi toimijat kuitenkin 

asettuvat myös lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan positioihin. (Mt.) 

Shapiron (2016) tutkimus on osoitus toimijan kyvystä asettua erilaisiin positioihin ja pyrkiä 

tekemään näistä positioista käsin parhaita mahdollisia päätöksiä. Tutkielmani on osoittanut, 

että haastateltavat kykenivät niin ikään asettumaan eri perspektiiveihin ja rakentamaan 

näistä käsin vaihtelevia kuvauksia kuoleman onnistumisesta tai epäonnistumisesta. 

Tulevaisuudessa olisikin kiinnostavaa asettaa tutkimuksen terä toimijuuden kysymyksiin 

esimerkiksi pohtiessa sitä kenen edessä, tai kuten Shapiro (mt.) kirjoittaisi, kenen kengissä 

häpeää tunnemme ja millainen rooli muilla toimijoilla on näissä häpeän kuvauksissa. 

Mikäli tarkasteluun otetaan häpeän ymmärtäminen roolinoton seurauksena syntyvänä 

emootiona, keskiöön voisi esimerkiksi asettua se kenen silmissä kuoleva pyrkii välttämään 

häpeää ja kenelle häpeä asettuu. Se kenen silmissä häpeä rakentuu, on toimijuuden kannalta 

kiinnostava kysymys. Näkökulman asettuessa toimijuuteen tai kuolevan potilaan 

mahdolliseen toimijuuden puuttumiseen, saattaa häpeä tulla näkyväksi tavoilla, joita emme 

ole aikaisemmin havainneet.  

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tässä tutkielmassa noudattamani relationistinen 

tutkimusote sekä sen tarjoama näkökulma häpeään ja kuolemaan antaa monipuoliset 

mahdollisuudet jatkotutkimukselle. Tämä tutkielma on osoittanut, että häpeän 

ymmärtäminen symbolisen interaktionismin periaatteiden mukaisesti ja tämän 

ymmärryksen tarkastelu diskursiivisen psykologian tarjoamien analyyttisten käsitteiden 

avulla, luovat häpeän tutkimiselle hedelmällisen maaperän. Aivan kuten tämän tutkielman 

alussa olen todennut, häpeän ja kuoleman välillä oleva yhteys ja juuret ulottuvat kauas 

historiaan, vaikka emme niistä usein puhu. Se millaisia merkityksiä niiden yhteyksille 

annamme, säilyy varmasti kiinnostavana tulevaisuudessakin. 
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LIITTEET 

LIITE 1: Haastattelukutsu  

Hyvä kuolleen henkilön omainen, läheinen tai kuolemaa työssäsi kohtaava ammattilainen, 

olen Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian opiskelija ja etsin pro gradu -tutkielmaani 

varten vielä muutamaa haastateltavaa, jotka haluaisivat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan 

kuoleman ja häpeän suhteesta. Kuoleman kontekstissa erilaisia emootioita on tutkittu 

paljon, mutta erityisesti häpeän ja kuoleman yhteyksien tutkiminen on ollut vielä vähäistä.   

Teen haastattelut syksyn 2019 aikana ja sopivan haastattelupaikan voimme sopia yhdessä. 

Haastattelu kestää enintään tunnin. Haastattelu nauhoitetaan, mutta tallenteet ovat 

ainoastaan tutkielman tekijän (minun) käytössäni. Puran haastatteluaineistot 

tekstitiedostoiksi ja samalla muutan tai poistan kaikki tunnistetiedot. Anonymiteettisi 

suojaamiseksi nauhoitetta ei säilytetä aineiston tekstitiedostoksi muuttamisen jälkeen.  

Mikäli olet kohdannut kuolemaa läheisen roolissa tai työskentelet kuolevien ihmisten 

parissa, otathan minuun yhteyttä sähköpostitse tai täällä Facebookissa yksityisviestillä. 

Vastaan mielelläni kaikkiin sinulle heränneisiin kysymyksiin. Olen todella kiitollinen, jos 

voit ottaa osaa tutkimukseeni.  

Parhain terveisin, 

Linda Pentikäinen 

Sosiaalipsykologia, Valtiotieteellinen tiedekunta 

Email: linda.pentikainen@helsinki.fi 
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LIITE 2: Haastattelurunko (Puolistrukturoitu haastattelu) 

Nauhoituksen aloittaminen 

Haastattelun aihealueen esittely  

Haastateltavan oikeuksista kertominen ja sopimusten allekirjoittaminen 

1. Kun mietit kuolemaa niin millaisia tunteita sinulle herää? 

2. Uskotko häpeän olevan yleinen tunne kuoleman kontekstissa?  

3. Kuka mielestäsi tuntee kuoleman kontekstissa häpeää? 

4. Oletko itse kokenut häpeää tilanteissa, joissa olet ollut tekemisissä kuolemaan 

liittyvien kysymysten kanssa?  Millaista tai miksi? 

5. Oletko aistinut, että joku muu olisi joutunut käsittelemään häpeän tunteita 

kuolemaan liittyen? 

6. Aiheuttaako jotkin tilanteet tai tavat kuolla enemmän häpeää kuin toiset? Miksi tai 

miksi ei 

7. Millä tavoilla häpeä vaikuttaa lähipiirin, läheisen tai omaisen elämään kuoleman 

äärellä?  

8. Onko jotakin sellaista mitä kuoleva tai lähipiiri ei sano tai tee sen häpeän takia? 

9. Millä tavoin häpeän tunne saattaa vaikuttaa kielteisesti lähipiiriin tai kuolevaan? 

Tarjotaan mahdollisuus palata aikaisemmin esitettyihin kysymyksiin ja aletaan hiljalleen 

sulkea haastattelua. Varmistetaan, onko mitään kysyttävää ja lopuksi käydään läpi 

haastattelun herättämiä tunteita.  
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LIITE 3: Suostumus tutkimukseen osallistumisesta  

Opiskelija 

Linda Pentikäinen  

linda.pentikainen@helsinki.fi 

 

Kuvaus tutkimuksesta  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää haastateltavien käsityksiä kuoleman ja häpeän 

suhteesta.  

Pro Gradu -tutkielma, puolistrukturoitu haastattelututkimus 

Sosiaalitieteiden laitos, Valtiotieteellinen tdk, Helsingin yliopisto 

 

Haastateltavien yksityisyys ja oikeudet 

Tutkittavan henkilötiedot ovat vain tutkijan tiedossa ja aineistoa käytetään niin, ettei 

tutkittavien henkilöllisyys paljastu. Haastattelut nauhoitetaan ja nauhoitteet tuhotaan 

tekstitiedostoksi muuttamisen jälkeen.  

Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät 

tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta 

minulle minkäänlaisia kustannuksia tai sitoumuksia.  

Suostun siihen, että minua haastatellaan ja antamiani tietoja käytetään kyseisen 

tutkimuksen tarpeisiin.  Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin 

tahansa ilman, että minun täytyy perustella keskeyttämistäni. 

 

Päiväys _______________________________________  

 

Tutkittavan allekirjoitus ja nimenselvennys  
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LIITE 4: Tiedote tutkimuksesta 

Maisterintutkielma käsittelee kuoleman ja häpeän suhdetta. Kuoleman kontekstissa erilaisia 

emootioita on tutkittu paljon, mutta erityisesti häpeän ja kuoleman yhteyksien tutkiminen 

on ollut vielä vähäistä. Tässä laadullisessa haastattelututkimuksessa selvitetään 

haastateltavien näkemyksiä häpeästä kuoleman yhteydessä. Häpeä emootiona on voimakas 

ja sen nähdään kääntyvän erityisesti yksilön minuuteen ja identiteettiin ja rajaavan tämän 

toimintaa. Myös läheinen tai ammattilainen voivat kuoleman äärellä kokea monenlaisia 

tunteita sekä havainnoida kuolevan ihmisen tunnetiloja. Kuoleman äärellä mahdollisesti 

koettu häpeä saattaa ohjata kuolevan itsensä, mutta myös läheisen tai ammattilaisen 

toimintaa ja suhtautumista vielä jäljellä olevaan elämään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää millä tavalla häpeän koetaan liittyvän kuolemaan ja millaisia merkityksiä 

häpeälle annetaan kuoleman kontekstissa.   

Kiitos, että osallistut tutkimukseen ja omalta osaltasi avarrat ymmärrystä kuoleman ja 

häpeän mahdollisesta suhteesta.  

 

 

Ystävällisesti, 

Linda Pentikäinen 

p. 044 2011399 

linda.pentikainen@helsinki.fi  

Valtiotieteiden kandidaatti 

Helsingin yliopisto  
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LIITE 5: Haastatteluaineiston litteraatiomerkinnät (Vesala & Rantanen, 2007) 

Tyhjät sulkeet (): epäselvästi lausuttu sana. 

Sana sulkeiden sisällä (sana): litteroijan epäselvästi kuulema sana.  

Tuplasulkeet sanan ympärillä (( )): tutkijan kirjoittama kommentti tai tarkenne, joka ei ole 

osa alkuperäistä puheaineistoa. 

Hakasulkeet [ ]: henkilön puhuu vastapuolen päälle.  

Kolme pistettä … : kesken jäänyt sana  

(.) lyhyt tauko puheessa  

((pitkä tauko)) huomiota herättävän pitkä tauko puheessa 

Alleviivattu sana: puheen paino sanalla 
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