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1  Johdanto

Kiinnostuin herkkyydestä ja ihmisten herkkyyden kokemuksista tutustuessani 

temperamentti- ja vuorovaikutusteorioihin käytännössä, kun minua vuonna 2007 

pyydettiin pitämään kansalaisopistossa itsetuntemus- ja ihmistuntemuskursseja. Tony 

Dunderfeltin kansalais- ja työväenopistoille suunnitteleman kolmen kurssin sarjan 

ensimmäisen osan aiheena on temperamentti. Dunderfelt (1998) kuvaa temperamenttia 

nelikentän avulla, jonka toisena ulottuvuutena on sisään- ja ulospäinsuuntautuneisuus ja 

toisena voimakas- ja hyväntahtoisuus. Kukin voi kartoittaa oman temperamenttinsa 

arvioimalla itse ja tarvittaessa kysymällä läheisiltään ja tutuiltaan, kuinka paljon hänellä 

on taipumusta toimia tai reagoida introvertisti, ekstrovertisti, voimakastahtoisesti ja 

hyväntahtoisesti ihmisiin ja asioihin suhtautuen. Näistä arvioista syntyy akselistoon 

monikulmio, josta käy ilmi, millainen on ihmisen pääasiallinen temperamentti, 

millainen reagointitapa on toiseksi ja kolmanneksi tyypillisin ja mikä kaikkein vierain. 

Nelikentän alueita Dunderfelt (mt.) kuvaa väreillä välttääkseen erilaisten 

temperamenttien arvottamista: voimakastahtoinen ekstrovertti on punainen, 

hyväntahtoinen ekstrovertti on keltainen, voimakastahtoinen introvertti on sininen ja 

hyväntahtoinen introvertti on vihreä. Tuloksena itsearvioinnista ja mahdollisista toisten 

arvioista syntyy väriyhdistelmä, jossa värejä on eri suhteissa. Jollakin eri värejä voi olla 

melko tasaisesti, jolloin hän käyttää kaikkia tyylejä melko tasapuolisesti tai eri tyylejä 

erilaisissa tilanteissa; toisessa ääripäässä taas on ihminen, jolla on käytössään 

pääasiassa ”yhden värinen” käyttäytymistyyli, ja hänellä on taipumus reagoida eri 

tilanteissa samansuuntaisesti. Kansalaisopiston kursseilla aikuisten oli välillä vaikeaa 

tunnistaa etenkin sitä, käyttäytyvätkö he voimakastahtoisesti omia päämääriään 

tavoitellen vai hyväntahtoisesti muut ihmiset ja heidän mielipiteensä huomioiden. 

Kurssilaiset huomasivat ottavansa tässä suhteessa erilaisia rooleja ja käyttäytyvänsä eri 

tavoin eri yhteisöissä ja tilanteissa, esimerkiksi työpaikalla tai kotona, vieraiden 

ihmisten tai sukulaisten seurassa, aikuisten tai lasten parissa. Tämä johti pohdintoihin 

siitä, mitkä asiat vaikuttavat käyttäytymiseemme eri tilanteissa. Koenko olevani 

pohjimmiltani sellainen, mitä ilmennän käytökselläni? Miten paljon elämäni varrella eri 

ihmissuhteista ja tilanteista saamani kokemukset vaikuttavat siihen, että käyttäydyn nyt 

tässä tilanteessa tietyllä tavalla? Mikä vaikutus käytökseeni on tilanteessa mukana 

olevilla muilla ihmisillä ja heidän käytöksestään tekemilläni havainnoilla ja 

tulkinnoilla? 
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Keväällä 2007 tutustuin Räisäsen ja Lestisen edellisenä vuonna (2006) ilmestyneeseen 

teokseen Kyllin hyvä, jota takakannen tekstissä kuvataan lempeäksi oppaaksi työssä 

selviytymisestä. Tässä kirjassa eteeni tuli ensimmäistä kertaa käsite herkkä 

temperamentti. Räisänen & Lestinen (mts. 60) arvelevat, että synnynnäisesti 

”korostuneen arka, ulospäin suuntautunut henkilö on voinut oppia kätkemään todellisen 

temperamenttinsa jopa itseltään täyttääkseen työelämän sosiaaliset vaatimukset. 

Hintana oman arkuuden kieltämisestä voi olla ahdistuneisuus, paniikin tuntemukset ja 

tunne erilaisuudesta muiden seurassa.” Räisänen ja Lestinen pitävät siis ekstroversiota 

ja sensitiivisyyttä yhdistyneenä itsetuntemuksen puutteeseen riskitekijänä työntekijälle. 

Kirjassaan he antavat käytännönläheisiä ohjeita siitä, millaisia psykologisia taitoja 

kehittämällä temperamentiltaan erilaiset ihmiset voivat toimia onnistuneesti 

työelämässä joutumatta ristiriitaan oman yksilölliseen temperamenttiin pohjautuvan 

ominaislaatunsa kanssa. Kirjan luettuani kiinnostuin siitä, millaista herkäksi itsensä 

kokevien ihmisten on toimia työelämässä. 

Pro gradu -tutkielmani aihe alkoi hahmottua, kun löysin pari vuotta myöhemmin Elaine 

Aronin ylläpitämän internetsivuston The Highly Sensitive Person. Tutustuin Aronin 

[ym.] (1997, 2005, 2006) artikkeleihin, jotka käsittelevät sensorista herkkyyttä 

temperamenttipiirteenä, ja heidän kehittämäänsä aistiherkkyyden HSPS-mittariin (The 

Highly Sensitive Person Scale, 1997). Luin myös Liisa Keltikangas-Järvisen (2004, 

2006a, 2008) temperamenttia käsitteleviä kirjoja, joista yhdessä (2006a, 68) mainitaan 

herkkyyden kolme ilmenemismuotoa: sensorinen, emotionaalinen ja sosiaalinen 

sensitiivisyys. Koska näiden herkkyyden osa-alueiden väliset rajat eivät ole 

selväpiirteiset ja herkkyyttä on tarkasteltu toistaiseksi lähinnä piirreteoreettisesti 

temperamentin ja persoonallisuuden tutkimuksen yhteydessä, halusin selvittää, 

millaisena herkäksi itsensä tuntevat ihmiset näkevät ja kokevat tunne-elämänsä ja 

ihmissuhteensa. Tutkimukselleni annoin jo silloin työnimeksi ”Kokemuksia ja 

havaintoja herkkyydestä” ja tutkimuskohteeksi valitsin kirjoittamista opiskelevien tai 

aktiivisesti harrastavien ihmisten kirjoittamat kokemukset omasta emotionaalisesta ja 

sosiaalisesta herkkyydestään yleisesti ja erityisesti työelämän kontekstissa. 

Tämän tutkimuksen toisessa luvussa esittelen temperamentti- ja persoonallisuus-

tutkimusta yleisesti ja erityisesti siltä osin kuin se liittyy herkkyyden käsitteeseen. 

Kolmannessa luvussa perustelen valintani tutkia herkkyyttä laadullisesti, käsittelen 
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kokemuksen tutkimuksen lähtökohtia ja tulkitsevan fenomenologisen analyysin 

periaatteita sekä esittelen tutkimukseni aineiston ja esitän tutkimuskysymykseni. 

Neljännessä luvussa esitän tutkimukseni tulokset. Viidennessä luvussa käsittelen 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä pohdin tuloksia eri näkökulmista ja 

suhteessa aiempaan tutkimukseen. 

2  Temperamentti, persoonallisuus ja sensitiivisyys

Tässä luvussa esittelen temperamenttitutkimusta, jonka piiristä sensitiivisyyden 

tutkimus on lähtöisin. Nostan aluksi temperamenttitutkimuksen historiasta esille 

muutaman mielenkiintoisen näkökulman. Seuraavaksi tarkastelen erilaisia 

temperamentin määritelmiä ja temperamentin suhdetta persoonallisuuteen. Lopuksi 

esitän, mitä sensitiivisyyden tutkimuksessa on tähän mennessä saatu selville 

herkkyydestä. 

2.1  Temperamenttitutkimuksen historiaa

Kreikkalais-roomalaisella ajanjaksolla oli vallalla temperamenttitypologia, joka säilyi 

läpi keskiajan ja vaikutti vielä Kantin ajatteluunkin. Tämän ajattelutavan mukaan oli 

olemassa neljä temperamenttityyppiä: melankolikko oli oikukas, pelokas ja surullinen, 

ja häntä hallitsi musta sappi; koleerikko oli yliherkkä, aggressiivinen ja aktiivinen, ja 

häntä hallitsi keltainen sappi; sangviinikko oli seurallinen ja rento, ja häntä hallitsi veri; 

flegmaatikko oli rauhallinen ja hidas näyttämään tunteitaan, ja häntä hallitsi lima. 

Tähän typologiaan päädyttiin havainnoimalla ihmisen tunteissa ja käyttäytymisessä 

ilmeneviä säännönmukaisuuksia. Typologian katsottiin liittyvän ihmisen fysiologiaan 

sellaisena kuin se ymmärrettiin tuohon aikaan ja olevan yhteydessä psykopatologiaan; 

esimerkiksi melankolian ja masennuksen katsottiin olevan yhteydessä toisiinsa, samoin 

koleerisen temperamentin ja aggression. Rothbart (2011, 16) pitää näitä klassisia 

temperamenttityyppejä useiden perusemootioiden ja motivaatioiden prototyyppeinä: 

myönteiset tunteet ja virikkeiden etsiminen liittyvät sangviiniseen tyyppiin, pelko ja 

suru melankoliseen, viha ja ärtyvyys koleeriseen, ja yleinen hitaus tunteiden 

viriämisessä ja tuottamisessa liittyy flegmaattiseen tyyppiin. (Rothbart, mts. 15-16.) 
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1900-luvulla temperamenttitutkimuksessa oli kaksi pääsuuntausta: laboratorio- ja 

kyselylomaketutkimukset. Venäjällä Ivan Pavlov tutki koirien temperamenttia 

laboratoriossaan. Koirilla oli nimet tunnistenumeroiden sijaan, ja tutkijat oppivat 

tuntemaan yksittäisten koe-eläinten toistuvan, johdonmukaisen käyttäytymisen hyvin, 

sillä koiria seurattiin useiden vuosien ajan eri koeasetelmissa ja tilanteissa. Pavlov löysi 

kaikille klassisille temperamenttityypeille vastineet koirien käyttäytymisessä. Pavlovin 

temperamenttitutkimuksen perinnettä jatkettiin Itä-Euroopan laboratorioissa, ja hänen 

innoittamanaan Venäjällä ja Itä-Euroopassa alettiin tutkia myös ihmisten tempera-

menttia kyselylomakkeiden avulla. Toinen temperamenttitutkimuksen 1900-luvun 

suuntaus alkoi Britanniasta ja levisi Yhdysvaltoihin. Siinä kartoitettiin 

temperamenttipiirteitä soveltamalla varhaisia faktorianalyysin menetelmiä 

kyselylomaketietojen käsittelyyn. (Rothbart, 2011, 17-20.) 

Viime aikoina temperamenttia on tutkittu ainakin Australiassa, Espanjassa, Hollannissa, 

Japanissa, Kiinassa, Kreikassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Uudessa Seelannissa ja 

Yhdysvalloissa (Rothbart, 2011, 5). Siksi on ymmärrettävää, että temperamentti-

teorioita on useita ja niissä on sekä yhtäläisyyksiä että eroavuuksia. Seuraavaksi 

esittelen ja vertailen temperamentin määritelmiä. 

2.2  Temperamentin määrittelyä

Vuonna 1987 ilmestyi Goldsmithin ym. artikkeli Yhdysvalloissa tehtyä temperamentti-

tutkimusta koskevasta pyöreän pöydän keskustelusta. Vuonna 1985 Hill Goldsmith, 

Arnold Buss ja Robert Plomin, Mary Rothbart sekä Alexander Thomas ja Stella Chess 

kokoontuivat yhteen keskustelemaan temperamenttiteorioistaan. Tutkijoiden 

näkemyksiä kommentoivat Robert Hinde ja Robert McCall, jotka tiivistivät teorioiden 

erilaisia näkökohtia ja pyrkivät tekemään tutkijoiden neljästä erilaisesta näkökulmasta 

synteesin. Seuraava tiivistelmä perustuu Goldsmithin ym. (1987) artikkeliin. 

Tutkijat määrittelivät temperamentin seuraavasti [alleviivaukset ja lihavoinnit lisätty]: 

• Buss ja Plomin: Temperamentti on joukko perittyjä persoonallisuuden piirteitä, 

jotka tulevat esiin varhaislapsuudessa, ensimmäisen ikävuoden aikana. 
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Temperamenttia eivät ole persoonallisuuden piirteisiin kuulumattomat 

yksilölliset erot, esimerkiksi älykkyys ja muut kyvyt. Temperamenttia eivät ole 

myöskään varhaislapsuudessa esiintyvät yksilölliset erot, jotka katoavat eivätkä 

vaikuta myöhempään persoonallisuuteen, esimerkiksi rytmisyys eli syömisen ja 

nukkumisen säännöllisyys. Temperamenttiin eivät kuulu ympäristön 

vaikutuksesta syntyvät persoonallisuuden piirteet. (Mt.) 

• Thomas ja Chess: Temperamentti on käyttäytymisen tyylillinen osatekijä. Se on 

pienen tai vanhemman lapsen, nuoren tai aikuisen itsenäinen psykologinen 

ominaisuus eikä sisälly muihin ominaisuuksiin kuten kognitioon, tunteiden 

heräämiseen, motivaatioon tai emotionaalisuuteen eikä ole johdettavissa niistä, 

mutta se on vuorovaikutuksessa näiden muiden ominaisuuksien kanssa. 

Temperamentti on erotettava kaikkina aikoina motivaatioista, kyvyistä ja 

persoonallisuudesta. Temperamenttia ilmennetään aina reaktiona ulkoiseen 

ärsykkeeseen, mahdollisuuteen, odotukseen tai vaatimukseen. Temperamentti 

välittää ja muokkaa ympäristön vaikutusta yksilön psykologiseen rakenteeseen. 

(Mt.) 

• Rothbart (ja Derryberry, joka ei ollut paikalla keskustelemassa): 

Temperamenttia ovat suhteellisen pysyvät, pääasiassa biologispohjaiset 

yksilölliset eroavuudet reagoinnissa ja itsesäätelyssä (tarkempi määritelmä 

edempänä tässä luvussa s. 14). Temperamentti voidaan havaita kaiken ikäisten 

ihmisten käytöksessä yksilöllisinä eroina emotionaalisuuden, aktiivisuuden ja 

huomion suuntaamisen malleissa. Fenomenologisesti se koetaan energian, 

mielenkiinnon ja liikutuksen tunteina. (Mt.) 

• Goldsmith (ja Campos, joka ei myöskään ollut keskustelussa mukana): 

Temperamenttia ovat yksilölliset erot siinä, miten todennäköistä on kokea ja 

ilmaista perustunteita ja kiihottumista. Temperamentti on luonteeltaan 

emotionaalista ja liittyy yksilöllisiin eroavuuksiin. Temperamentti viittaa 

pikemmin käyttäytymistaipumuksiin kuin tunnekäyttäytymisen esiintymiseen ja 

on siten suhteellisen pysyvä. Temperamentista ovat osoituksena tunteen 

ilmaisulliset puolet. Temperamentti ei sisällä kognitiivisia eikä havaintotekijöitä 
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ja ulottuu ohimenevien tilojen tuolle puolen. (Mt.) 

McCall tiivisti keskusteluissa esille tulleet temperamentin määritelmät seuraavan-

laiseksi synteesiksi: temperamentti koostuu yksilössä luontaisesti olevista suhteellisen 

pysyvistä perustaipumuksista, jotka ovat aktiivisuuden, reaktiivisuuden, 

emotionaalisuuden ja sosiaalisuuden ilmaisemisen taustalla ja mukauttavat niiden 

ilmaisua. Aktiivisuuteen kuuluu liikkeen, puheen ja ajattelun intensiteetti, voimakkuus 

ja nopeus, mutta ei niiden sisältö. Reaktiivisuuteen, joka on Rothbartin esittelemä 

käsite, kuuluu peräänantamattomuus, ärsykkeiden lähestyminen tai niistä poispäin 

vetäytyminen, kynnys reagoida ärsykkeisiin, kiinnostus ärsykkeistä ja niihin kohdistuva 

huomio. Emotionaalisuuteen sisältyy viha, suru, pelko, ilo, mielihyvä, inho, 

yllättyminen, hymy, nauru, turhautuminen, itku ja se, miten helposti lapsi rauhoittuu 

(engl. soothability). Sosiaalisuus, joka on Bussin ja Plominin esittelemä käsite, 

tarkoittaa sitä, että ihminen on mielellään toisten ihmisten seurassa ja toimii yhdessä 

heidän kanssaan ja tekee aloitteita sosiaaliseen kontaktiin ja on sosiaalisesti 

vastuullinen. Sosiaalisuuden sisällyttämistä temperamentin määritelmään McCall 

perusteli sillä, että temperamentin ilmentämiseen ja mittaamiseen liittyy aina 

sosiaalinen konteksti. Temperamentin pääelementit ovat läsnä jo varhain elämässä, ja 

biologisilla tekijöillä on todennäköisesti voimakas vaikutus niihin. Kun kehitys etenee 

[lapsen kasvaessa ja aikuistuessa], kokemus ja ympäristö alkavat vaikuttaa enemmän 

siihen, miten ihminen ilmentää temperamenttiaan. (Mt.) 

Kaksi vuosikymmentä myöhemmin suomalainen temperamenttitutkija, professori Liisa 

Keltikangas-Järvinen (2006b) määritteli temperamentin seuraavasti: 
Temperamentti on persoonallisuuden biologinen pohja, silta ihmisen biologisen, 

mahdollisesti perinnöllisen lähtökohdan ja ympäristön muokkaaman persoonallisuuden 

välillä. Temperamentti koostuu joukosta synnynnäisiä käyttäytymis- tai reaktiotaipumuksia 

tai valmiuksia, jotka johtuvat yksilöllisistä eroista aivorakenteissa ja aivotoiminnoissa, ja 

antavat ihmiselle hänen yksilöllisyytensä erottaen hänet muista. Temperamentti vaikuttaa 

siihen, miten yksilö kokee ympäristön, miten hän reagoi ympäristöön, ja miten ympäristö 

reagoi yksilöön. (mt.) 

Vuonna 2011 Keltikangas-Järvisen yhdysvaltalainen kollega, professori emerita Mary 

Rothbart (2011, 10) puolestaan määritteli temperamentin yhdessä Doug Derryberryn 

kanssa luontaisiksi (biologispohjaisiksi; engl. constitutionally based), yksilöllisiksi 
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reaktio- ja itsesäätelyeroiksi. He siis lisäävät Keltikangas-Järvisen määritelmään 

reagoinnin lisäksi itsesäätelyn, kun taas Keltikangas-Järvinen puhuu yleisemmin 

taipumuksista käyttäytyä tietyllä tavalla. Reaktiivisuudella Rothbart ja Derryberry (mts. 

10-11) tarkoittavat taipumusta reagoida tunteella, liikkeellä ja tarkkaavaisuudella, ja 

heidän mukaansa näitä taipumuksia voidaan mitata reaktion piilevyydellä, 

voimakkuudella, huipun voimakkuudella ja reaktiosta palautumisella. Itsesäätelyllä he 

tarkoittavat prosesseja, jotka säätelevät reagointia, ja niihin sisältyy taipumus lähestyä 

ärsykettä tai vetäytyä siitä pois ja suunnata huomio ärsykettä kohti tai siitä pois (mts. 

11). 

Vuoden 1985 pyöreän pöydän keskustelussa (Goldsmith ym., 1987) Rothbart kertoi, 

miksi he Derryberryn kanssa määrittelevät temperamentin hyvin yleisellä tasolla: 

temperamentti on tärkeää ymmärtää käsitteenä, joka antaa psykologiselle ja 

neurofysiologiselle tutkimukselle mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa. Tutkimus 

voi siten edetä kahteen suuntaan: voidaan tarkastella temperamentin perustana olevia 

neurofysiologisia rakenteita tai toisaalta temperamentin, sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ja sosiaalisen kehityksen välisiä yhteyksiä. Rothbart totesi, että heidän työnsä 

muodostaa pikemminkin lähestymistavan ja viitekehyksen, jonka avulla 

temperamenttia voi ajatella, kuin muodollisen teorian, jonka pohjalta voisi johtaa ja 

testata hypoteeseja. (Mt.) Keltikangas-Järvinen (2006b) viittaakin temperamentin 

määritelmässään aivotutkimuksiin, joiden tuloksena on havaittu temperamenttierojen 

olevan yhteydessä yksilöllisiin eroihin aivorakenteissa ja aivotoiminnoissa. 

2.3  Temperamentin ja persoonallisuuden rajankäyntiä

Temperamentin ja persoonallisuuden välisestä yhteydestä on esitetty erilaisia 

näkemyksiä. Thomas ja Chess pitävät temperamenttia persoonallisuudesta erillisenä. 

Buss ja Plomin sulkevat temperamentin ulkopuolelle persoonallisuuden piirteet, joiden 

syntyyn ympäristö vaikuttaa. (Goldsmith ym., 1987.) Keltikangas-Järvinen ja Rothbart 

kuvailevat temperamentin ja persoonallisuuden välistä suhdetta hyvin samansuuntai-

sesti. Rothbartin (2011, 10-12) mukaan temperamenttipiirteistä muodostuvat 

varhaisimmat yksilölliset erot persoonallisuudessa, sillä temperamentti muodostaa 

biologispohjaisen ytimen, josta persoonallisuus kehittyy. Vauvalla on syntyessään 

temperamentti, joka muodostaa sellaisenaan vastasyntyneen koko persoonallisuuden. 
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Lapsen oman kypsymisen ja kehittymisen sekä vuorovaikutuksen seurauksena hänelle 

muodostuu lisää persoonallisuuden rakenteita ja strategioita. (Goldsmith, 1987; 

Rothbartin kommentti.) Keltikangas-Järvinen (2006b) sanoo  jokseenkin saman asian 

seuraavasti: 
Eräs synnynnäisen temperamentin ja ympäristön vuorovaikutuksen tärkeimpiä 

lopputuloksia on aikuisen ihmisen persoonallisuus. Persoonallisuus on siis temperamentin 

ja ympäristön vaikutuksen yhteistulos, ja yksilölliset erot synnynnäisessä temperamentissa 

muodostavat persoonallisuuden kehityksen ytimen. 

Evans ja Rothbart (2007) toteavat, että persoonallisuuteen kuuluu temperamentin 

lisäksi kognitioita, uskomuksia ja arvoja. Temperamentti on persoonallisuuden erillinen 

osa-alue, mutta se voi vaikuttaa muihin persoonallisuuden osa-alueisiin esimerkiksi 

siten, että temperamentiltaan pelokas ihminen saattaa muodostaa tulevaisuuteen 

kohdistuvia pessimistisiä asenteita (mt.). 

2.4  Persoonallisuuden viiden faktorin malli ja sen yhteydet 

temperamenttiin

Robert McCrae määrittelee yhdentoista muun tutkijan kanssa sekä temperamentti-

piirteet että persoonallisuuspiirteet  biologispohjaisiksi psykologisiksi taipumuksiksi, 

joilla on omat sisäiset, luontaiset kehityskulkunsa ja esittää, ettei ympäristö vaikuta 

olennaisesti näihin kehityskulkuihin. Tutkijat katsovat, että temperamentin tai 

temperamenttipiirteiden määritelmä pätee myös viiden faktorin mallin (engl. five-factor 

model, FFM) persoonallisuuspiirteisiin (McCrae ym., 2000, 173, 175.) 

2.4.1  Viiden faktorin malli ja Big Five -malli

Viiden faktorin mallin rakenteet korreloivat olennaisilta osiltaan toistaiseksi 

tutkituimman persoonallisuuden Big Five -mallin kanssa. Big Five luotiin tekemällä 

faktorianalyysejä suurista määristä sanakirjasta valikoituja adjektiiveja, jotka 

kuvailevat persoonallisuuspiirteitä. Viiden faktorin malli puolestaan perustuu laajoihin 

kyselylomaketutkimuksiin (Evans & Rothbart, 2007; Rothbart, 2011, 193). Seuraavaksi 

esittelen lyhyesti viiden faktorin mallin. 
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Viiden faktori malli eli FFM pohjautuu viiden faktorin teoriaan (engl. five-factor 

theory, FFT), jota McCrae ja Costa esittelevät teoksessaan Personality in Adulthood: 

A Five-Factor Theory Perspective (2003). FFM:n mukaan persoonallisuuden viisi 

faktoria eli viisi suurta piirrettä ovat neuroottisuus (engl. neuroticity), ulospäin 

suuntautuneisuus (extraversion), avoimuus (openness), sovinnollisuus (agreeableness) 

ja tunnollisuus (conscientiousness). NEO-PI-R-mittarissa (Costa & McCrae, 1992) on 

määritelty näille viidelle faktorille kullekin vielä kuusi ala-asteikkoa, joten sillä 

mitataan yhteensä 30 alapiirrettä, jotka on esitetty suomenkielisinä Liitteessä 5 

Lönnqvistin ja Tuulio-Henrikssonin (2008, 4-6) mukaan.  

Tässä kuvailen lyhyesti viiden suuren piirteen sisältöä McCraen ja Costan (2003) 

mukaan.  Vähäinen neuroottisuus tarkoittaa sitä, että ihminen on rauhallinen, rento, 

tyytyväinen itseensä, hänellä on selväpiirteinen persoonallisuus, ja hän on ylpeä siitä, 

että suhtautuu asioihin objektiivisesti. Hyvin neuroottinen ihminen on herkkänahkai-

nen, pohjimmiltaan levoton ja huolestunut, hän ärtyy helposti ja on taipuvainen 

kokemaan syyllisyyttä. Vähäinen ulospäin suuntautuneisuus tarkoittaa sitä, että ihminen 

on tunne-elämältään vaisu ja innostumaton, hän välttää läheisiä ihmissuhteita, 

kontrolloi ylen määrin impulssejaan ja on alistuvainen. Hyvin ulospäin suuntautunut 

ihminen on puhelias, seurallinen, luonteva ja varma sosiaalisissa tilanteissa ja 

käyttäytyy itsevarmasti. Vähäinen avoimuus tarkoittaa sitä, että ihminen suosii 

konservatiivisia arvoja, arvioi asioita sovinnaisesti, kokee monimutkaiset asiat 

epämiellyttäviksi ja on taipuvainen moralisoimaan. Hyvin avoin ihminen arvostaa 

älyllisiä asioita, kapinoi, ei mukaudu, hänen ajatuskulkunsa ovat epätavallisia, ja hän 

havainnoi itseään. Vähäinen miellyttävyys tarkoittaa sitä, että ihminen on kriittinen ja 

epäilevä, käyttäytyy alentuvasti, koettelee rajoja ja ilmaisee vihamielisyyttä suoraan. 

Hyvin miellyttävä ihminen on sympaattinen, huomaavainen, lämmin ja myötätuntoi-

nen, hänestä pidetään, ja hän antaa itsestään toisille. Vähäinen tunnollisuus tarkoittaa 

sitä, että ihminen erotisoi tilanteita, ei kykene viivyttämään tyydytystä, hän on 

nautinnonhaluinen ja vaipuu fantasioihin ja päiväunelmiin. Hyvin tunnollinen ihminen 

käyttäytyy eettisesti, hän on on tuottelias, luotettava ja vastuullinen, ja hänellä on 

korkeat tavoitteet. (McCrae & Costa, 2003, 53.) FFT:n mukaan sekä suuret piirteet eli 

viisi laajaa persoonallisuusfaktoria että niitä määrittelevät tarkemmat alapiirteet ovat 

parhaiten ymmärrettävissä ihmisen sisäisinä perustaipumuksina eikä kulttuurin 

muokkaamina ominaisuuksina  (McCrae ym., 2000, 174). 
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2.4.2  Temperamentin kuuden faktorin yhteydet persoonallisuuden viiteen  

faktoriin

Pyrkiessään kuvaamaan ja mallintamaan aikuisten temperamenttia Evans ja Rothbart 

(2007) ovat kehittäneet laaja-alaisen mittarin, josta käytetään lyhennettä ATQ (Adult 

Temperament Questionnaire, 2007; Rothbart, 2011, 194-195). Tästä mittarista he 

muokkasivat 100 alakohtaa sisältävän kyselylomakkeen tutkiakseen temperamentin 

viiden ja kuuden käsitteen malleja sekä sisäisesti faktorianalyysin avulla että ulkoisesti 

suhteessa persoonallisuuspiirremittauksiin, jotka on saatu Eugene-Springfieldin 

yhteisön 700 vastauksen otoksesta. Kyselyssä käytettiin seuraavia laajoja luokkia ja 

niihin liittyviä ala-asteikkoja: 

• liittyminen (engl. affiliativeness): 

• emotionaalinen empatia, 

• empaattinen syyllisyys;

• suuntaava sensitiivisyys (orienting sensitivity): 

• tunneaistimuksiin liittyvä herkkyys (affective perceptual sensitivity), 

• assosiatiivinen herkkyys, 

• herkkyys aistimuksille; 

• kontrollointikyky (effortful control): 

• toiminnan ohjaaminen (activation control), 

• huomion kohdistaminen ja siirtäminen (effortful attention); 

• ulospäinsuuntautuneisuus (extraversion/ surgency): 

• voimakkaista ärsykkeistä nauttiminen, 

• myönteinen affektiivisuus, 

• sosiaalisuus; 

• ei-aggressiivinen kielteinen affektiivisuus (non-aggressive negative affect): 

• pelko, 

• suru; 

• aggressiivinen kielteinen affektiivisuus (aggressive negative affect): 

• turhautuminen, 

• sosiaalinen viha. (Evans & Rothbart, 2007.) 
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Tutkimuksessa kuuden faktorin rakenne osoittautui käsitteellisesti selkeäksi ja siinä 

erottuivat toisistaan aggressiivisen ja ei-aggressiivisen kielteisen affektiivisuuden 

faktorit. Kun faktoreita verrattiin Big Five/ FFM -asteikkoihin (NEO-PI-R), seuraavat 

korrelaatiot olivat merkitseviä: Kontrollointikyky korreloi myönteisesti FFM:n 

tunnollisuuden kanssa ja kielteisesti neuroottisuuden kanssa; suuntaava sensitiivisyys 

korreloi myönteisesti FFM:n avoimuuden kanssa; ulospäinsuuntautuneisuus korreloi 

myönteisesti FFM:n avoimuuden ja ulospäinsuuntautuneisuuden kanssa; liittyminen 

korreloi myönteisesti FFM:n sovinnollisuuden kanssa; ei-aggressiivinen kielteinen 

affektiivisuus korreloi myönteisesti FFM:n neuroottisuuden kanssa;  aggressiivi-

nen kielteinen affektiivisuus korreloi myönteisesti neuroottisuuden kanssa ja 

kielteisesti sovinnollisuuden kanssa. Kahden viimeksi mainitun, ei-aggressiivisen ja 

aggressiivisen affektiivisuuden korrelaatiot viittaavat siihen, että neuroottisuus liittyy 

voimakkaammin ei-aggressiiviseen kuin aggressiiviseen negatiiviseen affektiivisuu-

teen. Tutkimusartikkelin pohdintaosiossa Evans ja Rothbart (mt.) tuovat tulosten 

valossa esiin sen mahdollisen selityksen, että varhaisiän yksilölliset temperamenttierot 

saattavat muovata Big Five/ FFM -rakennetta. He esittävät, että sekä temperamentin 

että persoonallisuuden faktoreilla olisi piilevät kasvualustat, joita voivat määrittää 

sellaiset psykologiset perusprosessit, joita on käytetty temperamettiasteikkojen 

muodostamiseen. Evans ja Rothbart (mt.) pitävät temperamenttimallinsa etuna sitä, että 

ATQ erottelee motivaatioon ja tunteisiin liittyvät käsitteet ja tarkkaavaisuuteen liittyvät 

käsitteet toisistaan. Kontrollointikykyyn sisältyy kyky kontrolloida tarkkaavaisuutta 

samalla kun kokee jonkin tunteen, mikä on eri asia kuin tietoisuus tunteesta suuntaavan 

sensitiivisyyden osana. Tämä auttaa käsitteellistämään tarkemmin sen, miten emootio 

ja kognitio voivat olla eri prosesseja mutta toimia vuorovaikutuksessa keskenään. (Mt.) 

2.5  Temperamentti- ja persoonallisuustutkimuksen erilaiset  

 kiinnostuksen kohteet

Yhteenvetona edellisestä totean, että temperamentin ja persoonallisuuden väliselle 

yhteydelle on löydetty tutkimuksissa vahvistusta, mutta temperamentin ja 

personallisuuden rajankäynti jatkuu edelleen. Tämä liittyy osittain siihen, että 

temperamentin ja persoonallisuuden tutkimuksessa on painotettu eri asioita. Rothbart, 

Ahadi ja Evans (2000) toteavat, että temperamenttitutkimuksessa on pyrkimyksenä 

luoda kehitysprosessien ja psykologisten prosessien malleja, jotka usein johtavat 

selväpiirteisiin ennusteisiin yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja ohjaavat 
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tutkijoita etsimään tällaista vuorovaikutusta. Heidän tutkimuksensa tavoitteena on ollut 

kehittää malleja, jotka osoittaisivat, millä tavoin lapsen synnynnäiset taipumukset ovat 

yhteydessä siihen, miten hän ilmentää itseään ja käyttäytyy aikuisena (mt.). 

Persoonallisuuden piirreteorioista puuttuvat usein prosessimallit (mt.), ja ne ovat 

keskittyneet siihen, miten piirteet korreloivat lopputulosten ja muiden seikkojen kanssa 

(McCrae ym., 2000). Rothbart ym. (2000) kirjoittavat, että vaikka vallitsee yhteis-

ymmärrys siitä, että yksilön ja ympäristön ominaisuudet vaikuttavat sosiaaliseen 

käyttäytymiseen, persoonallisuuden tutkimukselle ei ole tunnusmerkillistä tarkastella 

ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. 

2.6  Sensitiivisyyden tutkimista

Elaine ja Arthur Aron kirjoittivat vuonna 1997 artikkelin toteuttamastaan seitsemän 

tutkimuksen sarjasta. Tutkimusten tulosten perusteella he tunnistivat yksiulotteisen 

ydinmuuttujan, jolle he antoivat englanninkielisen nimen high sensory-processing 

sensitivity. Määritteellä sensory-processing he eivät tarkoita aistielinten eroavuuksia 

sinänsä vaan jotakin, mitä tapahtuu, kun aisti-informaatiota välittyy tai sitä prosessoi-

daan aivoissa. Jatkossa viittaan tähän Aronien käsitteeseen lyhyesti termillä suuri  

sensitiivisyys. Sana high viittaa siihen, että hyvin sensitiiviset ihmiset saavat korkeita 

pisteitä sensitiivisyyttä mittaavissa kyselytutkimuksissa. Elaine Aron käyttää hyvin 

sensitiivisestä ihmisestä termiä a highly sensitive person. Räisänen & Lestinen (2006, 

60) kutsuvat hyvin sensitiivistä ihmistä korostuneen araksi ja herkäksi ihmiseksi. Aron 

& Aron (1997) esittivät tutkimustensa perusteella, että sensitiivisyys on osittain 

riippumatonta sosiaalisesta sisäänpäinsuuntautuneisuudesta ja emotionaalisuudesta, 

joihin se oli sekoitettu tai sisällytetty aiemmassa persoonallisuuden tutkimuksessa. 

Aronin (The Highly Sensitive Person) mukaan hyvin sensitiivisiä ihmisiä on 15-20 

prosenttia väestöstä, ja 30 prosenttia hyvin sensitiivisistä ihmisistä on ulospäin 

suuntautuneita. 

Ensimmäinen Aronien tutkimuksista oli laadullinen haastattelututkimus, jonka 

tarkoituksena oli selvittää sellaisten ihmisten peruspiirteitä, jotka tunnistivat olevansa 

hyvin sensitiivisiä. Lähestymistapa oli induktiivinen, jotta ilmiö saataisiin kuvattua 

mahdollisimman laajasti. Tutkijat toivoivat, että haastattelujen pohjalta paljastuisi 

joitakin yllättäviä malleja, joita he eivät osanneet odottaa löytävänsä, ja niiden 
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olemassaolo voitaisiin sen jälkeen vahvistaa kvantitatiivisilla tutkimuksilla, jotka he 

sitten toteuttivatkin. Elaine Aron haastatteli 39 henkilöä, jotka olivat iältään 18-66- 

vuotiaita. Heidät oli värvätty tutkimukseen yliopiston psykologian kursseilta ja 

julkaisemalla haastattelupyyntöjä kampuksen henkilökunnan uutiskirjeessä ja 

paikallisen taideyhdistyksen uutiskirjeessä. Ilmoituksessa tutkijat kertoivat, että he 

haluavat haastatella hyvin sensitiivisiä ihmisiä eli niitä, jotka ovat joko voimakkaasti 

sisäänpäin suuntautuneita, esimerkiksi ovat mieluiten yhden tai kahden ihmisen 

seurassa tai ylivirittyvät helposti ärsykkeiden vaikutuksesta kuten meluisissa paikoissa 

tai tunteita herättävän tai järkyttävän viihteen vaikutuksesta. Tutkijat uskoivat tuohon 

aikaan ryhtyvänsä tutkimaan sisäänpäinsuuntautuneisuutta ihmisten itsensä kokemana. 

Kun haastatteluja oli tehty yhteensä 30, otoksen edustavuutta haluttiin parantaa 

kutsumalla haastateltaviksi vielä tiettyjen ikäryhmien edustajia, miehiä, taiteilijoita ja 

urallaan menestyneitä ihmisiä. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 39 ihmistä. 

Haastattelun jälkeen kukin haastateltava täytti lyhyen kiintymystyyliä koskevan 

kyselylomakkeen ja teki Myers-Briggs Type Indicator -testin. (Aron & Aron, 1997.) 

Noin puolet haastatelluista oli ennestään ajatellut olevansa herkkiä, ja toinen puoli alkoi 

miettiä omaa herkkyyttään ensimmäistä kertaa nähtyään haastatteluilmoituksen. 

Kolmea haastattelua ei sisällytetty aineistoon, sillä näissä tapauksissa haastattelija ja 

haastateltava päätyivät siihen, ettei kyseinen henkilö ole erityisen herkkä tutkijan 

tarkoittamalla tavalla. (Mt.) 

Tutkimuksia 2-5 varten Aronit laativat ensimmäisen tutkimuksen haastattelujen ja 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta 19 kohtaa sisältävän kyselylomakkeen, jonka he 

muokkasivat lopulliseen muotoonsa 27 kohtaa käsittäväksi suuren sensitiivisyyden 

arviointiasteikoksi (HSPS, HSP Scale, Highly Sensitive Person Scale; Aron & Aron, 

1997; kts. Liite 1). Aronien mukaan tämä itsearviointimittari osoittautui yksiulotteiseksi 

ja koko tutkimussarja tuki sen käsitevaliditeettia, erityisesti tutkimukset 6 ja 7, joissa 

mittaria käytettiin koko laajuudessaan. (Aron & Aron, 1997.) 

Aron & Aron (1997) tiivistivät tutkimussarjansa tulokset seuraavasti: 

• Haastateltujen esiin nostamat herkkyyden teemat eli herkkyys yksityis-

kohdille, taiteille, kofeiinille, nälälle, kivulle, muutokselle, voimakkaille 

ärsykkeille, vahvoille aistimuksille, muiden ihmisten mielialoille, 

mediaväkivallalle ja tarkkailtavana olemiselle sekä heidän kertomuksensa 
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ylivirittymisestä erilaisissa tilanteissa korreloivat keskenään kaikissa 

kuudessa kvantitatiivisessa tutkimuksessa ja muodostivat yksiulotteisen 

käsitteen. 

• Sensitiivisyys oli yhteydessä sosiaaliseen sisäänpäinsuuntautuneisuuteen 

mutta ei identtinen sen kanssa. 

• Sensitiivisyys oli yhteydessä emotionaalisuuteen mutta ei identtinen sen 

kanssa.

• Sensitiivisyys ei ollut pelkästään sosiaalisen sisäänpäinsuuntautuneisuuden 

ja emotionaalisuuden yhdistelmä. 

• Hyvin sensitiivisiä ihmisiä näytti olevan kaksi erillistä ryhmää: noin yksi 

kolmasosa tutkimushenkilöistä, jotka kertoivat, että heillä oli ollut onneton 

lapsuus ja jotka saivat korkeampia pisteitä sosiaalisesta sisäänpäin-

suuntautuneisuudesta, emotionaalisuudesta ja erilaisista niihin liittyvistä 

herkkyyttä ilmentävistä piirteistä ja kaksi kolmasosaa tutkimushenkilöistä, 

jotka erosivat hyvin vähän laajemmasta ei erityisen sensitiivisten ihmisten 

populaatiosta muuten kuin perusherkkyytensä osalta. 

• Hyvin sensitiivisten ihmisten, ainakin miesten, kokemus ympäristöstä, jossa 

vanhemmuus oli ollut hyvää, näytti olevan vahvemmin yhteydessä siihen, 

etteivät he kokeneet lapsuuttaan onnettomaksi. 

2.7  Sensitiivisyyden käsitteen tarkentamista

Aronien kehittämää suuren sensitiivisyyden arviointiasteikkoa (HSPS) ovat testanneet 

tutkimuksissaan sekä Smolewska, McCabe ja Woody (2006) että Evans ja Rothbart 

(2008). Smolewska ym. (2006) osoittivat, että HSPS on sensorisen sensitiivisyyden 

(SPS, sensory-processing sensitivity) validi ja luotettava mittari. Heidän tutkimus-

tuloksensa kuitenkin tukevat Aronien yksiulotteisen käsitteen sijaan kolmen tekijän 

rakennetta, jonka osat he nimesivät seuraavasti: esteettinen sensitiivisyys (AES, 

aesthetic sensitivity), matala sensorinen kynnys (LST, low sensory threshold) ja 

herkkyys kiihtyä (EOE, ease of excitation). Näiden komponenttien yhteydet Big Five 

-piirteisiin erosivat toisitaan seuraavasti: AES oli vahvimmin yhteydessä avoimuus 

toiminnalle -piirteen kanssa, kun taas LST ja EOE liittyivät läheisimmin neurootti-

suuteen. (Mt.) Evans ja Rothbart (2008) puolestaan päätyivät ehdottamaan, että HSPS 

muodostuu kahdesta itsenäisestä käsitteestä, jotka ovat kielteinen affektiivisuus ja 
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suuntaava sensitiivisyys. Suuntaavalla sensitiivisyydellä he tarkoittavat sitä, että 

huomio kiinnittyy automaattisesti sekä ulkoisiin tunteita herättäviin tapahtumiin että 

sisäisiin ilmiöihin, esimerkiksi spontaanisti syntyviin ajatuksiin ja mielikuviin (kts. 

edellä s. 15). Evans ja Rothbart (mt.) ehdottavat oman temperamenttimallinsa 

viitekehyksessä, että Smolewskan ym. (2006) käsite EOE heijastaa yleisempää 

kielteisen affektiivisuuden käsitettä, kun taas käsitteessä LST korostuu sensorinen 

epämukavuus. 

Aikuisten temperamenttia kartoittavassa mittarissaan (ATQ, 2007) Evans & Rothbart 

erottivat toisistaan sensorisen epämukavuuden (engl. sensory discomfort), joka on 

yleisen kielteisen affektiivisuuden alakäsite ja viittaa ärsykkeiden sensorisista 

ominaisuuksista aiheutuvaan epämiellyttävään tunteeseen ja sensorisen sensitiivi-

syyden, joka on tietoisuutta hienovaraisista, intensiteetiltään matalista useiden eri 

aistien ärsykkeistä. Heidän käsityksensä mukaan ei ole syytä olettaa, että tietoisuus 

matalan intensiteetin ärsykkeistä olisi yhteydessä ahdistumiskynnykseen. Kynnys tulla 

tietoiseksi ärsykkeistä liittyy kognitiiviseen prosessointiin, kun taas ahdistumiskynnys 

liittyy emotionaaliseen prosessointiin. Hienovaraisemmat havaitsemismekanismit ovat 

saattaneet kehittyä aivan itsenäisesti riippumatta kynnyksestä reagoida emotionaalisesti 

korkeamman tason ärsykkeisiin. HSP:tä ja ATQ:ta vertaillessaan he totesivat, että 18 

HSPS:n väittämää 27:stä liittyy ATQ:n kielteiseen affektiivisuuteen, seitsemän HSPS:n 

väittämää liittyy ATQ:n suuntaavaan sensitiivisyyteen/ avoimuuteen, ja jäljelle jääneet 

kaksi HSPS:n väittämää eivät liity mihinkään ATQ:n temperamenttikäsitteisiin. Lisäksi 

vain yksi HSPS:n väittämä 27:stä mittaa sensorista sensitiivisyyttä. (Evans & Rothbart, 

2008.) 

Evansin ja Rothbartin (mt.) tutkimuksissa testattiin Aronin ja Aronin (1997) hypoteesia, 

että suurempi sensorinen sensitiivisyys liittyy taipumukseen kokea ylenmääräistä 

kiihottumista ja kielteistä emotionaalisuutta. Tämä tehtiin tutkimalla, esiintyykö ATQ:n 

sensorisen sensitiivisyyden ja sensorisen epämukavuuden välillä korrelaatiota. 

Tulokseksi saatiin, että ne eivät korreloi millään tavalla (r = .00). Kun ATQ:n käsitteitä 

verrattiin HSPS:n faktorituloksiin, niissä ei havaittu päällekkäisyyttä. ATQ:n suuntaava 

sensitiivisyys ja sen ala-asteikko sensorinen sensitiivisyys eivät korreloi HSP:n 

kielteisen affektiivisuuden faktorin arvojen kanssa eivätkä ATQ:n kielteinen affektii-

visuus ja sen ala-asteikko sensorinen epämukavuus korreloi HSP:n suuntaavaan 



21

sensitiivisyyteen/ avoimuuteen liittyvän sisällön kanssa. (Mt.) 

Evans ja Rothbart (mt.) esittävät tutkimustensa tuloksena, että Aronin ja Aronin (1997) 

HSP-asteikko ei keskity mittaamaan tiettyä temperamentin osa-aluetta, vaan sen sisältö 

viittaa lähes kaikkiin ATQ:n temperamentin osa-alueisiin (kts. s. 15). Heidän mielestään 

HSPS ei mittaa sensorista sensitiivisyyttä ainakaan sikäli kuin se liittyy havaitsemis-

kynnykseen ja ympäristön tapahtumien huomaamiseen. He huomauttavat, että termillä 

sensitiivisyys on useita merkityksiä ja sensitiivisyyden käsite on tärkeää määritellä ja 

operationalisoida selvästi kontekstin perusteella. 

Edellä esitetyistä tutkimuksista käy ilmi, että sensitiivisyyden käsite on hyvin 

monitahoinen ja se voidaan liittää sekä kognitiivisiin toimintoihin että emootioihin. 

Laadullinen kokemuksen tutkimus voi osaltaan tuoda lisävalaistusta sensitiivisyyden 

määrittelyyn. 

3  Tutkimusmenetelmä ja aineisto

Tämän luvun aluksi perustelen valintani ryhtyä tutkimaan herkkyyttä laadullisesti ja 

esittelen kokemuksen tutkimukseen liittyviä näkökohtia. Seuraavaksi paneudun 

tutkimusmenetelmäni IPA:n esittelemiseen. Sitten kerron aineiston keruun vaiheista ja 

kuvailen keräämääni aineistoa. Lopuksi esitän tutkimuskysymykseni. 

3.1  Laadullinen tutkimus lähestymistapana

Tutkimukseni analyyttinen lähestymistapa on laadullinen. Miksi lähdin tutkimaan 

herkkyyttä laadullisesti? 

• Tutkimuksissa, joiden tuloksena on onnistuttu kartoittamaan sekä lasten että 

aikuisten temperamenttipiirteitä, on aluksi käytetty laadullisia menetelmiä. 

Thomas ja Chess käynnistivät nykyisen temperamenttitutkimuksen tunne-

tuimman projektin The New York Longitudinal Study (NYLS) 1960-luvun 

alussa haastattelemalla 22 vanhempaa heidän 3-6 kuukauden ikäisten lastensa 

reaktioista arkipäivän tilanteissa. Vanhempien vastauksista laadittiin sisällön-
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analyysi , jonka perusteella määriteltiin yhdeksän NYLS:n temperamentti-

ulottuvuutta. (Rothbart, 2011, 34-35.) Niitä on sittemmin tutkittu kansain-

välisesti erittäin laajasti kvantitatiivisin menetelmin. Aron & Aron (1997) 

aloittivat aikuisia koskevat herkkyystutkimuksensa laadullisella menetelmällä 

haastattelemalla 39 ihmistä, jotka arvelivat olevansa hyvin herkkiä (engl. HSP, 

Highly Sensitive Person). Haastattelujen ja tutkimuskirjallisuuden pohjalta 

Aronit laativat kyselylomakkeen, jota he käyttivät kuuden tutkimuksen sarjassa 

suuren sensitiivisyyden mittarina. Sen jälkeen Aronien HSP Scale -mittaria ovat 

omissa tutkimuksissaan käyttäneet ja arvioineet ainakin Smolewska ym. (2006) 

ja Evans & Rothbart (2008).

• Herkkyyden käsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti, vaikka Aronien 

käynnistämän laadullisen tutkimuksen jälkeen on toteutettu useita 

kvantitatiivisia tutkimuksia. Käsitteen sisällön tarkentamiseksi on hyödyllistä 

tehdä laadullista tutkimusta myös sen jälkeen, kun kvantitatiivisen tutkimuksen 

avulla on saatu lisää tietoa ja kehitelty uusia oletuksia herkkyydestä. 

• Herkkyyden käsitteen monimuotoisuuden vuoksi halusin selvittää, miten 

tutkimushenkilöt itse määrittelevät oman herkkyytensä ja millaisia kokemuksia 

heillä on tunne-elämässä ja ihmissuhteissa ilmenevästä herkkyydestä. 

Keltikangas-Järvisen (2006a, 68) mukaan korkeaan sensitiivisyyteen kuuluu 

sensorinen, emotionaalinen ja sosiaalinen herkkyys. Aronien (1997) mukaan 

heidän HSP Scale -mittarinsa kartoittaa aistiherkkyyttä (engl. sensory-

processing sensitivity), mutta osa mittarin väittämistä liittyy muiden ihmisten 

tunteiden, läsnäolon tai toiminnan havaitsemisen aiheuttamiin reaktioihin (kts. 

Liitteet 1 ja 2, kohdat 3, 15, 16, 26, 27). Aistiherkkyyttä, tunneherkkyyttä ja 

ihmissuhteissa koettua herkkyyttä ei ole helppoa erottaa toisistaan, vaan ne ovat 

kietoutuneet yhteen monin tavoin. Koetun herkkyyden tutkiminen voi antaa 

lisää tietoa näistä monimutkaisista yhteyksistä. 

• Kvantitatiivinen tutkimus ei tuo kovin hyvin esille tutkimushenkilöiden 

kokemusta herkkyydestä ja sen vaikutuksesta heidän jokapäiväiseen elämäänsä. 

Siksi halusin tutkia herkkyyden fenomenologista puolta laadullisesti. Eläinten ja 

pienten lasten temperamenttia tutkittaessa ei tutkimuksen kohteiden omaa 

kokemusta ole mahdollista ottaa huomioon, vaan arviointi perustuu tutkijan tai 
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vanhempien havaintoihin. Rothbart (2011, 20) toteaa, että temperamentin 

tutkijat ovat arvottaneet temperamenttipiirteitä Pavlovista lähtien, joka arvosti 

vahvaa, ekstroverttiä, sangviinista koiraa, ehkä siksi, että se oli yhteistyö-

kykyinen ja sopeutui parhaiten hänen laboratorioonsa. Eysenck puolestaan piti 

introverttiä, sisäänpäin suuntautunutta ihmistä luotettavampana kuin 

ekstroverttiä, ulospäin suuntautunutta. NYLS:n varhaisvaiheen faktorianalyysin 

tuloksena määriteltiin ns. vaikea temperamentti: lapsi, jonka intensiivisyys ja 

kielteinen mieliala saivat korkeat pisteet ja lähestymistaipumus, sopeutuvuus ja 

rytmisyys matalat pisteet, tulkittiin temperamentiltaan vaikeaksi. Tällainen 

vaikea lapsi ei kuitenkaan ole vaikea koko ajan eikä kaikkien aikuisten mielestä. 

Se, millaista temperamenttia ympäristö pitää vaikeana, vaihtelee yksilöstä, 

tilanteesta ja kulttuurista toiseen. (Mts. 23, 37.) Koska temperamentin hyvyys 

tai huonous on aiemmin usein määritelty muiden kuin tutkittavan ihmisen 

itsensä näkökulmasta, halusin tässä tutkimuksessa keskittyä kuuntelemaan ja 

analysoimaan aikuisten kokemuksia heidän omasta herkkyydestään, jotta 

saisimme lisää tietoa siitä, mikä on helppoa tai vaikeaa ja ilahduttavaa tai 

raskasta itsensä herkäksi kokevan ihmisen elämässä. 

3.2  Kokemuksen tutkimus viitekehyksenä

Perttula (2001, 116-117) kutsuu kokemusta erityiseksi merkityssuhteeksi, joka liittää 

kokevan subjektin ja koetun objektin yhdeksi kokonaisuudeksi. Hän kuvaa kokemusta 

myös tajunnalliseksi tavaksi merkityksellistää elämäntilanteita eli sellaisia todelli-

suuksia, joihin ihminen on suhteessa. On olemassa sellaisiakin asioita, joihin ihminen 

ei ole suhteessa; ne eivät tarkoita hänelle mitään eikä hänellä myöskään ole 

kokemuksia niistä. (Mts. 149). Fenomenologisen erityistieteen oletuksen mukaan 

merkityssuhde on aluksi psykologisesti tiedostamaton ja se voi täydentyä tietoiseksi 

kokemukseksi tai jäädä tiedostamattomalle tasolle (mts. 118-119). Tutkijan 

tarkastelemia kokemuksia Perttula (mts. 137) kutsuu eläväksi kokemukseksi, joka voi 

olla laadultaan tietoa, tunnetta, intuitiota ja uskoa tai niiden yhdistelmiä (mts. 137). 

Hermeneuttisessa tutkimustavassa tutkittavat kokemukset ymmärretään fenomeno-

logiaa vahvemmin laadultaan sosiaalisina. (mts. 142). 
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Aloittaessani tämän tutkimuksen tekemisen sen työnimenä oli jo alun perin 

”Kokemuksia ja havaintoja herkkyydestä”. Ihminen voi kuvailla omia kokemuksiaan, 

jos hän pystyy tekemään havaintoja omista tunteistaan ja käyttäytymisestään ja 

välittämään niitä toisille puhumalla tai kirjoittamalla. Latomaa (2011, 77) kirjoittaa 

ymmärtävästä psykologiasta seuraavasti: 
Ymmärtävän psykologian tutkimuskohde, mieli, on symbolisesti rakentunutta merkitys-

todellisuutta, jota emme aistein havaitse. Se tavoitetaan vain ymmärtämisen avulla. 

Ymmärtäminen tapahtuu tutkijan ja tutkittavan välisenä dialogina. Psykologinen tutkimus 

on tutkittavan introspektion varassa. Ilman tutkittavan halua ja kykyä introspektioon ja 

itsensä ilmaisemiseen psykologinen tutkimus ei ole mahdollista. Psykologinen ymmärtä-

minen edellyttää toiseen ihmiseen tutustumista. Kun tutustumme toiseen ihmiseen, alamme 

vähitellen ymmärtää häntä: hänen kokemusmaailmaansa, mielikuviaan, ajatuksiaan, 

tunteitaan, arvostuksiaan. Tutkijan mieli on tutkimusväline, jonka kehittyneisyydestä ja 

käyttökelpoisuudesta psykologisen tutkimuksen onnistuminen yksin riippuu. Ymmärtä-

miselle ei ole muuta välinettä. 

Koska tutkimukseni aineisto koostuu kirjoituksista, en ole ollut henkilökohtaisessa 

dialogissa tutkimushenkilöiden kanssa vaan heidän omista kokemuksistaan kirjoitta-

miensa tekstien kanssa. Tutkijan ja kirjoittajan välinen dialogi ja kirjoittajaan tutus-

tuminen on syntynyt sitä kautta, että olen lukenut kirjoituksen yhä uudelleen ja 

uudelleen, jotta ymmärtäisin mahdollisimman tarkasti, mitä kirjoittaja sanomisillaan 

tarkoittaa ja mikä hänen kokemuksensa asiasta on. Latomaa asettaa edellä kovat 

laatuvaatimukset tutkimusvälineenä toimivalle tutkijan mielelle, jonka käytettävyyttä 

mielestäni parantaa sopiva tutkimusmenetelmä.  

3.3  Tulkitseva fenomenologinen analyysi tutkimusmenetelmänä

Tutkimusmenetelmänä käytin tulkitsevaa fenomenologista analyysia, johon viittaan 

jatkossa lyhenteellä IPA (engl. Interpretative Phenomenological Analysis). Smithin & 

Osbornin (2008, 53) mukaan IPA on fenomenologinen lähestymistapa, koska sitä 

sovellettaessa tarkastellaan tutkimushenkilön henkilökohtaista kokemusta eletystä 

elämästä yksityiskohtaisesti ja kiinnitetään huomiota siihen, millainen tutkimus-

henkilön oma havainto tietystä kohteesta tai tapahtumasta on tai miten hän tekee siitä 

selkoa eikä yritetä määritellä itse kohdetta tai tapahtumaa objektiivisesti. 
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3.3.1  IPA:n yleisiä näkökohtia

IPA korostaa, että tutkimuksen tekeminen on dynaaminen prosessi, jossa tutkijalla on 

aktiivinen rooli, kun hän yrittää ymmärtää asioita ikään kuin sisältäpäin tutkimus-

henkilön näkökulmasta. Tutkijan ymmärrystä tutkimushenkilön kokemuksesta 

mutkistavat tutkijan omat käsitykset, joita hän kuitenkin tarvitsee tulkintojen 

tekemiseen siitä, mitä tutkimushenkilö sanoo tai kirjoittaa. IPA on toisin sanoen 

kaksoishermeneuttinen menetelmä, jota käyttäessään tutkija yrittää ymmärtää sitä, 

kuinka tutkimushenkilöt yrittävät ymmärtää omaa maailmaansa. (Mts. 50; Smith & 

Osborn, 2004, 230.) 

IPA sopii erilaisten tutkimuskysymysten ratkaisemiseen silloin, kun halutaan saada 

tietää jotakin kokemusten merkityksestä tutkimushenkilöille tai siitä, miten he 

hahmottavat niitä erityisiä tilanteita, joita he kohtaavat. Erityisen hyvin IPA soveltuu 

uusien tai vähän tutkittujen aiheiden tai monimutkaisten tai tulkinnanvaraisten 

kysymysten selvittämiseen ja tapauksiin, joissa halutaan ymmärtää jotakin prosessista 

ja muutoksesta. (Smith & Osborn, 2004, 230-231; Smith & Osborn, 2008, 55.) 

Sensitiivisyys on tällainen monimuotoinen ja käsitteellisesti haasteellinen ilmiö. 

IPA on idiografinen lähestymistapa: se lähtee liikkeelle tapaustutkimusten yksityis-

kohtaisesta analysoinnista ja siirtyy hyvin varovaisesti tekemään yleistyksiä ihmis-

ryhmistä (Smith & Osborn, 2008, 56). Latomaa (2011, 77-78) toteaa, että kaikessa 

tutkimuksessa tutkimustulosten yleistäminen tutkimusjoukon ulkopuolelle on 

mahdollista vain, jos tutkimusjoukko edustaa sitä joukkoa, johon halutaan yleistää. 

Teoreettinen yleistäminen tutkimusjoukon ulkopuolelle on mahdollista empiirisen 

tutkimuksen jälkeiseen käsitteelliseen pohdintaan ja loogiseen päättelyyn perustuen, ja 

se on tutkittua kokemusta koskevan teorian rakentamista (mts. 78). 

3.3.2  IPA:n aineisto ja sen keruu 

IPA-tutkimuksessa tutkimushenkilöitä on yleensä vähän, vain 6-15, koska tarkoituksena 

on kuvata henkilökohtaisen kokemuksen syvintä olemusta. Yksittäiset tapaustutki-

mukset ja yli 15 henkilön otokset ovat myös mahdollisia (Smith & Osborn, 2008, 56). 

IPA on erittäin kiinnostunut kognitiivisista ja emotionaalisista kokonaisuuksista, ja 
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ihmisten sanomisia ja kirjoituksia tarkasteleva tutkija yrittää saada selville, mitä kukin 

ihminen ajattelee ja millaisia tunteita hänellä on siitä, mistä hän puhuu. (Smith & 

Osborn, 2004, 230.) IPA ei tavoittele satunnaisotantaa eikä pyri tutkimaan yhtä 

tyypillistä laajan, erilaisista jäsenistä koostuvan väestöryhmän edustajaa, vaan yrittää 

ymmärtää tutkittavaa erityistä ilmiötä tietyn valitun ryhmän näkökulmasta. Kun on 

ratkaistu, mitä tiettyä ryhmää olisi tärkeää, kiinnostavaa ja käytännössä mahdollista 

lähestyä, rajataan ne yleistykset, joita voidaan tehdä. Pyrkimyksenä on löytää melko 

homogeeninen otos. Ensin valitaan ryhmä, joka on sopiva tutkimuskysymyksen 

selvittämiseksi, ja sitten ryhmästä pyritään valitsemaan tutkimushenkilöt, joiden 

sosioekonomiset muuttujat (sukupuoli, ikä jne.) ovat mahdollisimman samankaltaiset. 

Jos ryhmä on kovin heterogeeninen, tulee ongelmalliseksi päättää, liittyvätkö 

aineistosta löytyneet samankaltaisuuden ja erilaisuuden mallit tutkimushenkilöiden 

yksilöllisiin ominaisuuksiin vai siihen sosiaaliseen muuttujaan, jota he edustavat. 

(Mts. 231-232.) 

Aineiston keräämiseen käytetään joustavaa tekniikkaa, joka tarjoaa tutkimushenkilölle 

mahdollisuuden tehdä selkoa asiasta yksityiskohtaisesti omin sanoin. Usein tehdään 

puolistrukturoituja haastatteluja, jotka nauhoitetaan ja transkriboidaan sanatarkasti 

kirjalliseen muotoon. Aineiston hankkimiseksi on myös mahdollista pyytää tutkimus-

henkilöitä kirjoittamaan omaelämäkerrallisia selontekoja tai pitämään päiväkirjaa. 

Aineiston keruussa tutkijalla on ajatus siitä, mikä häntä kiinnostaa, ja joitakin 

kysymyksiä, joihin hän pyrkii saamaan vastauksia. Samalla hän toivoo IPA:n 

teoreettisten lähtökohtien mukaisesti pääsevänsä mahdollisimman lähelle tutkimus-

henkilön psykologista ja sosiaalista maailmaa. (Smith & Osborn, 2004, 232-234.) 

3.3.3   Analyysivaihe IPA:ssa

Analyysivaiheessa merkityksen etsiminen tekstistä on keskeistä, ja tarkoituksena on 

pikemminkin ymmärtää merkitysten sisältöä ja monimuotoisuutta kuin mitata niiden 

esiintymistiheyttä. Kuten laadullisia menetelmiä käytettäessä yleensä, myös IPA-

analyysin tekeminen on henkilökohtainen prosessi, jonka jokaisessa vaiheessa tutkija 

tekee tulkintoja. Analyysi tehdään käymällä läpi kaikkien tutkimushenkilöiden tekstit 

yksi kerrallaan. Teksti luetaan useaan kertaan ja siitä etsitään systemaattisesti erilaisia 

teemoja kiinnittämällä huomiota siihen, mikä tutkimushenkilön sanomisissa on 
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kiinnostavaa tai merkityksellistä. Tämä ensimmäinen vaihe muistuttaa vapaata 

tekstianalyysiä (Smith & Osborn, 2008, 66-67). Toinen vaihe on analyyttisempi ja 

teoreettisempi, kun tutkija pyrkii pääsemään selville tekstistä esiin nousevien teemojen 

välisistä yhteyksistä ja luomaan yläkäsitteet koko tekstille. Yleensä osoittautuu, että 

jotkin teemat ovat yhteydessä toisiinsa ja joistakin teemoista saattaa muodostua 

yläkäsitteitä. (Mts. 70; Smith & Osborn, 2004, 234). Tämä analyysivaihe on 

iteratiivinen, sillä lukija ja teksti ovat läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. 

Ryhmitellessään teemoja tutkija tarkistaa uudelleen alkuperäisestä tekstistä, että se, 

mitä tutkimushenkilö sanoi tai kirjoitti, täsmää hänen luokituksensa kanssa, ja pyrkii 

tällä tavoin varmistamaan, että hänen tulkintansa vastaa sitä, mitä tutkimushenkilö 

tarkoitti. Kolmannessa vaiheessa yläkäsitteille annetaan nimet, joiden alla luetellaan 

niihin sisältyvät teemat. Kuhunkin teemaan liitetään tekstiviite. Tässä yhteydessä 

voidaan jättää pois joitakin teemoja, jotka eivät oikein sovi muotoutuvaan rakenteeseen 

eivätkä toimi erityisen vahvana todisteena teemasta koko tekstin tasolla. (Smith & 

Osborn, 2008, 72.) 

Kun siirrytään analysoimaan  seuraavaa tekstiä, on mahdollista soveltaa kahta eri 

menetelmää. Ensimmäinen vaihtoehto on käyttää ensimmäisestä tapauksesta kerättyjä 

teemoja apuna seuraavan tekstin analyysissä. Toinen vaihtoehto on panna ensimmäisen 

tutkimushenkilön teksti yläkäsitteineen ja alateemoineen syrjään ja aloittaa toisen 

tekstin analyysi ikään kuin tyhjästä. Kummallakin menetelmällä työskenneltäessä on 

tärkeää pystyä havaitsemaan toistuvat mallit, mutta myös tunnistamaan tekstistä 

nousevat uudet teemat. (Smith & Osborn, 2008, 73.) Omassa työssäni sovelsin 

ensimmäisen vaihtoehdon mukaista menetelmää. Peilasin kulloinkin analysoimaani 

tekstiä aiempiin teksteihin ja pidin analyysin aikana mielessäni niistä nousseet teemat 

samalla kun etsin mahdollisia uusia teemoja. Kun havaitsin uuden teeman, palasin 

aiemmin analysoimiini teksteihin tarkistaakseni, löytyykö se niistäkin. 

Kun kaikki tekstit on analysoitu edellä kuvatulla tavalla, laaditaan lopullinen yläkäsit-

teiden taulukko, mikä edellyttää tutkijalta tietojen priorisointia ja supistamista. Teemoja 

ei valita vain niiden yleisyyden perusteella, vaan huomioon otetaan myös se, kuinka 

paljon tekstissä esiintyy teemoja korostavia tekstin osia ja se, millä tavoin teema auttaa 

valaisemaan selonteon muita puolia. Jos analyysin loppuvaiheen aikana nousee esiin 

uusi yläkäsite, muut tekstit käydään läpi uudelleen tämän nyt löydetyn yläkäsitteen 
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valossa ja osia teksteistä otetaan mukaan analyysiin. Jos eri tutkimushenkilöiden 

teksteistä löytyneiden teemojen väliltä ei näytä löytyvän yhtenevyyttä, analyysi voidaan 

viedä korkeammalle tasolle, jolloin näennäisesti erilaisen tapausten väliltä löytyy usein 

yhtenevyyttä. Näin syntyvä analyysi kunnioittaa sekä teoreettista yhtenevyyttä että 

yksilöllisiä erityispiirteitä siinä, miten tämä yhtenevyys ilmenee. (Smith & Osborn, 

2008, 75.) 

3.3.4  Tulosten kirjoittaminen

Tulosten kirjoittamisen vaiheessa analyysia laajennetaan. Yläkäsitteiden taulukko 

muunnetaan narratiiviseksi selonteoksi, jossa esitellään aihe ja sitten kukin yläkäsite 

vuorollaan. Teemat kuvaillaan yksityiskohtaisesti, ja niiden tueksi esitetään sanatarkat 

otteet teksteistä. Näin menetellen voidaan sanoa, että tutkimushenkilöt ovat läsnä tai 

saavat äänensä kuuluviin tutkimuksen lopullisessa kirjoitetussa versiossa. Tuloksia 

kirjoitettaessa erotetaan huolellisesti toisistaan se, mitä tutkimushenkilö sanoi ja 

tutkijan siitä tekemä tulkinta tai selonteko. Kirjoitusvaiheessa, kun tutkija näkee 

tekstiotteet narratiivin sisällä, hän saa usein kimmokkeen vielä laajentaa analyyttisiä 

selityksiään niistä, mikä liittyy laadullisen psykologian luovaan prosessiin. (Smith & 

Osborn, 2008, 76; Smith & Osborn, 2004, 234.) 

Smith & Osborn (2008, 54) toteavat, että laadullisessa psykologiassa ei yleensä ole 

vain yhtä, ehdotonta menettelytapaa. Ei ole myöskään ainoaa oikeaa tapaa toteuttaa 

IPA-tutkimusta. Menetelmää voi soveltaa omaan työskentelytapaan ja tutkimus-

aiheeseen sopivaksi (mts. 55), kuten olen tutkimuksessani tehnyt. 

3.4  Tämän tutkimuksen aineisto

Tässä tutkimuksessa käytin itse keräämääni kirjallista aineistoa. Keräsin 

kirjoittajakurssien opiskelijoilta kirjoituksia työnimellä ”Kokemuksia ja havaintoja 

herkkyydestä”. 
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3.4.1  Aineiston keruu

Aineiston keruu tapahtui kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset kirjoitukset keräsin vuoden 

2010 tammi-helmikuussa pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien kansalais- ja työväen-

opistojen luovan kirjoittamisen kursseilta oppilaitosten rehtorien luvalla ja opettajien 

suostumuksella. Kävin ensin kurssilla kertomassa tutkimuksestani ja jakamassa 

kirjoitusohjeet, jotka lähetettiin kurssilaisille myös sähköpostilla, jotta tavoittaisin 

nekin opiskelijat, jotka eivät olleet tunnilla vieraillessani kurssilla ensimmäistä kertaa. 

Kahden viikon kuluttua menin uudelleen paikan päälle keräämään kirjoitukset, ja 

samalla vastaajat täyttivät kyselylomakkeen, jonka olin laatinut suomentamalla Aronin 

& Aronin mittarin (1997, HSP Scale, 8/97 Version) kysymykset. (Liitteessä 1 on 

alkuperäinen englanninkielinen mittari ja Liitteessä 2 laatimani suomennos.) Osa 

vastaajista lähetti kirjoituksensa minulle sähköpostilla, ja he saivat paluupostissa 

kyselylomakkeen, jonka he palauttivat minulle täytettynä. Tässä vaiheessa sain 

13 vastausta. Koska osa niistä oli liian suppeita analysoitavaksi IPA-menetelmällä, 

päätin kerätä lisää kirjoituksia. 

Toisen kerran keräsin aineistoa helmi-maaliskuussa 2011. Pääkaupunkiseudun ja 

kehyskuntien kansalais- ja työväenopistojen kirjoittajakurssien lisäksi otin yhteyttä 

kolmen kesäyliopiston kirjoittajakurssien yhteyshenkilöihin, joita pyysin välittämään 

kirjoituspyyntöni sekä entisille että nykyisille kirjoittajakurssien opiskelijoille. Tällä 

kertaa kaikki vastanneet lähettivät kirjoituksensa minulle sähköpostilla, minkä jälkeen 

lähetin heille kyselylomakkeen, jonka he jälleen palauttivat täytettynä sähköpostilla. 

Tällä kertaa sain kuusi vastausta. Vuoden välein kerättyjen kirjoitusten käyttäminen 

tutkimuksen aineistona ei aiheuttane vääristymää tutkimuksen tuloksiin, koska 

kohderyhmä pysyi samana eikä tutkimusaihe, kirjoittajien kokemukset ja havainnot 

herkkyydestä, ole sidottu tiettyyn aikaan. Aineistoa käsittelin tutkimuksessani yhtenä 

kokonaisuutena. 

3.4.2  Vastaajien kirjoitusohjeet

Kirjoittamista ohjaamaan laadin joukon kysymyksiä. Aluksi pyysin vastaajia 

kirjoittamaan, miten ihminen heidän mielestään käyttäytyy, jos hän on herkkä tunne-

elämältään tai sosiaalisissa suhteissaan. Ensimmäisten kysymysten tarkoituksena oli 
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saada vastaajilta erilaisia herkkyyden määritelmiä ja johdattaa heidät pohtimaan 

herkkyyttä ilmiönä. Seuraavaksi kysyin, kokeeko vastaaja itse olevansa herkkä tunne-

elämältään ja/tai sosiaalisissa suhteissaan. Tämän jälkeen kysymykset eriytyivät: 

herkiksi itsensä kokevia pyysin kirjoittamaan oman herkkyytensä ilmenemisestä ja 

vähemmän herkkiä pyysin kirjoittamaan havaintojaan muiden herkkyydestä. Paitsi 

herkkyydestä yleensä pyysin vastaajia kirjoittamaan myös herkkyyteen liittyvistä 

kokemuksista tai havainnoista työelämässä. 

Ensimmäisen aineiston keruun kirjallisen ohjeistuksen aloitin seuraavasti: ”Kirjoita 

vapaasti ja sen verran kuin haluat seuraavien kysymysten aihepiiristä”, minkä jälkeen 

seurasivat kysymykset. Koska osa kirjoittajista vastasi hyvinkin tarkasti vain 

annettuihin kysymyksiin eikä kirjoittanut laajemmin niiden aihepiiristä, muutin 

seuraavana vuonna aineistoa kerätessäni johdantolauseen seuraavanlaiseksi: ”Kirjoita 

vapaasti niin paljon kuin haluat alla esitettyjen kysymysten aihepiiristä. Voit käsitellä 

kirjoituksessasi kaikkia mainittuja asioita tai osaa niistä ja muutakin aiheeseen liittyvää. 

Kirjoitus saa mielellään olla vapaamuotoinen omakohtainen kertomus tai kuvaus 

aiheesta omalla tyylilläsi.” Johdantolauseen muuttaminen oli tarkoituksenmukaista 

myös siksi, että jälkimmäisellä aineistonkeruukerralla kirjoituspyyntö lähetettiin 

kesäyliopistojen kautta suurelle joukolle kirjoittajia, joita en voinut ohjeistaa suullisesti 

lainkaan. Suullinen ohjeistukseni luonnollisesti vaihteli jonkin verran käydessäni 

kirjoittajakursseilla kertomassa, millaisia kirjoituksia olen keräämässä. Luovan 

kirjoittamisen kurssilaisille sanoin esimerkiksi eräällä käynnillä, että kirjoituksen 

muoto on vapaa – se voi olla vaikkapa novelli. Kursseilla vieraillessani kirjoittajilla oli 

myös mahdollisuus kysellä minulta tutkimuksesta. Kesäyliopistojen opiskelijat olivat 

pelkästään kirjallisen ohjeistuksen varassa, mutta heilläkin oli mahdollisuus kysyä 

tutkimuksesta ja kirjoittamisesta lisää sähköpostitse. Kirjoittajien saamat ohjeet 

löytyvät liitteistä 3 ja 4. 

3.4.3  Kirjoitusten valitseminen aineistoon

Valitsin kohderyhmäkseni kirjoittamisen opiskelijat ja kirjoittamista aktiivisesti 

harrastavat ihmiset, koska ajattelin, että he voisivat olla valmiita pohtimaan herkkyyttä 

ilmiönä kirjallisessa muodossa. Sain yhteensä 19 kirjoitusta. Vastauksista valitsin 

analysoitavaksi 15 kirjoitusta, joita yhdistää se, että kirjoittaja kokee olevansa herkkä 
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tunne-elämältään ja/tai ihmissuhteissaan tai arvioi olevansa joko erittäin herkkä tai 

herkkä jossain määrin tai joissakin tilanteissa. Analyysin ulkopuolelle jättämistäni 

kirjoituksista kaksi oli niin lyhytsanaisesti kirjoitettuja, että niistä oli vaikea löytää 

ihmisen kokemusta herkkyydestä, ja kahden kirjoittaja ei koe olevansa herkkä tunne-

elämältään eikä ihmissuhteissaan. Edellä kohdassa 3.3.2 jo totesin, että IPA:n 

periaatteiden mukaan tutkimuksen otoksen tulisi olla mahdollisimman homogeeninen, 

joten herkkyyden kokemuksia tutkittaessa on tarkoituksenmukaista sulkea aineistosta 

pois vastaukset, joiden kirjoittajat eivät koe olevansa herkkiä tunne-elämältään eivätkä 

ihmissuhteissaan. 

3.4.4  Demografisia tietoja vastaajista

Aineistoon valitsemieni kirjoitusten kirjoittajista 10 oli naisia ja 5 miehiä. Iältään 

kirjoittajat olivat 23-73-vuotiaita, ja heidän ikänsä keskiarvo on 54,9 vuotta. 

Kirjoittajista kolme oli naimattomia, yhdeksän oli naimisissa, yksi avoliitossa, yksi 

eronnut ja yksi leski. Kirjoittajista neljällä oli toisen asteen koulutus ja yhdellätoista 

korkeakoulutus. Eläkkeellä oli seitsemän kirjoittajaa, kokopäivätyössä neljä, osa-

aikatyössä/freelancerina yksi, yrittäjänä yksi ja opiskelemassa yksi. Yhden kirjoittajan 

työllisyydestä ei ole tietoa, sillä siitä kysyttäessä hän alleviivasi kohdat kokopäivätyö, 

osa-aikatyö, opiskelija, kotiäiti ja omaishoitaja, mikä tarkoittanee hänen tähänastisen 

elämänsä kaikkia työllisyyteen liittyviä tehtäviä. Kirjoittajien työkokemusvuosien 

keskiarvo on 29,3 vuotta. 

3.5  Tutkimuskysymykset

Tässä tutkimuksessa tarkastelen seuraavia tutkimuskysymyksiä: 

1  Millaisena vastaajat kokevat herkkyytensä 

a)  tunne-elämässään? 

b)  ihmissuhteissaan? 

c)  erityisesti työelämässä? 

2  Miten vastaajat ovat tulleet tietoisiksi herkkyydestään? 

3  Miten vastaajat suhtautuvat herkkyyteensä ja selittävät sitä kokemuksensa 

perusteella? 
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4  Tulokset

Aineistossa vastaajat käsittelevät omaa herkkyyttään, muiden herkkyyttä ja herkkyyttä 

yleisesti. Omaa herkkyyttään tarkasteleva kirjoittaja tekee havaintoja sisäisestä 

kokemusmaailmastaan ja kokemuksistaan suhteessa ympäristöön: toisiin ihmisiin ja 

erilaisiin fyysisiin ja henkisiin ilmiöihin, mm. luontoon, taiteeseen, hengellisyyteen. 

Kirjoituksia analysoitaessa oli ajoittain vaikeaa erottaa, kirjoittaako vastaaja 

subjektipositiosta käsin eli käsitteleekö hän omaa kokemustaan herkkyydestä vai 

objektipositiosta käsin, jolloin hän tekee havaintoja toisten herkkyydestä. Osa 

vastaajista kirjoittaa selvästi koko ajan omasta herkkyydestään. Joissakin vastauksissa 

kirjoittaja puhuu välillä omasta, välillä muiden herkkyydestä ja välillä herkkyyteen 

liittyvistä yleisistä käsityksistä. Näiden vastausten kohdalla olen käyttänyt omaa 

harkintaa ja ratkaissut kontekstin perusteella, tulkitsenko heidän puhuvan omasta 

herkkyydestään silloinkin, kun he kuvailevat herkkyyttä tai herkän ihmisen 

käyttäytymistä yleisellä tasolla. Tällainen tulkinta on mahdollinen siksi, että kaikki 

vastaajat kokevat olevansa herkkiä tunne-elämältään ja/tai ihmissuhteissaan tai jossain 

määrin tai joissakin tilanteissa herkkiä, joten he voivat kertoa itsestään kuvaillessaan, 

miten herkkä ihminen käyttäytyy. Säilyttääkseen myönteisen minäkuvan ihminen voi 

myös torjua ja etäännyttää itsestään yleisiä kulttuurisia käsityksiä herkkyydestä, jos hän 

kokee niiden olevan kielteisiä ja sopivan samalla itseensä. 

Tuloksista kirjoittaessani käytän aineistoon viitatessani vaihtelevasti nimityksiä 

tunneherkkä tai tunne-elämässään herkäksi itsensä kokeva ihminen ja ihmissuhteissaan 

herkkä ihminen tai ihmissuhteissaan itsensä herkäksi kokeva ihminen. Termin 

valinnalla en ota teoreettisesti kantaa siihen, pitäisikö herkkyys ymmärtää 

temperamentti- tai persoonallisuuspiirteenä tai ilmenevätkö herkkyyden kokemukset 

ihmisessä fyysisen ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta tai onko molemmilla 

seikoilla vaikutuksensa herkkyyden kokemuksiin. Luvun lopussa kohdassa 4.3.4 kerron 

aineistossa esiin tulleita vastaajien kokemusperäisiä käsityksiä asiasta. 
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4.1  Vastaajien herkkyyden kokemukset

Vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kolmessa osassa: millaisena vastaajat 

kokevat herkkyytensä a) tunne-elämässään, b) ihmissuhteissaan ja c) erityisesti 

työelämässä. Yleisenä havaintona totean, että vastaajien kokemuksista välittyy 

havaitsemisen herkkyyttä ja monipuolisuutta, johon liittyy voimakasta reagointia sekä 

sisäisiin, intrapersoonallisiin tekijöihin että ulkoisiin ympäristötekijöihin. Vastaajat 

eivät aina erota emotionaalista ja sosiaalista herkkyyttä selvärajaisesti toisistaan, vaan 

tunneherkkyyden kokemukset näyttävät olevan monin tavoin yhteydessä  ihmissuh-

teissa koettuun herkkyyteen. 

4.1.1  Havaitsemisen herkkyyttä, voimakkaita tunteita ja reaktioita

Aluksi vastaan ensimmäisen tutkimuskysymyksen ensimmäiseen osaan: millaisena 

vastaajat kokevat herkkyytensä tunne-elämässään. 

Vastaajat tuovat kirjoituksissaan ilmi tunneherkkyyden sisäisen, kokemuksellisen 

puolen ja toistenkin havaittavissa olevan ulkoisen, ilmaisullisen puolen. Tunne-

elämältään herkkä ihminen reagoi ympäristöönsä voimakkaasti, mutta hänen reaktionsa 

voi ilmetä eri tavoin, joko pysyä muiden havaitsemattomissa tai välittyä ulospäin. 
Ihminen, joka on herkkä tunne-elämältään, neurofysiologisesti tarkastellen,  

käyttäytyy kuin ihminen, jolla on jotakin ”dynaamista” kehossaan. Dynaamisuus voi  

ilmetä yli- tai alikäytöksenä.  (Leinotar)

Hän reagoi voimakkaammin elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin kuin nk.  

rationaalisesti elämään suhtautuva ihminen. (Tinttu) 

Tunne-elämältään herkkä ihminen käyttäytyy odottamattomasti ja yllättävästi,  

reagoi ”yli” ja vahvalla tunteella pieniinkin ärsykkeisiin. (Kundi stadista) 

Herkkyyden sisäiseen puoleen voi sisältyä myös toisten ihmisten tunteiden 

havaitseminen ja huomion kiinnittyminen kuin itsestään erilaisiin yksityiskohtiin 

heidän olemuksessaan: 
Bussissa istuessani katselen ihmisiä ja analysoin heitä mielessäni. Kerron itselleni  

millainen tuo ja tuo ihminen on, mitä tämä tuntee, kaikkea yksityiskohtia hänessä.  

Minun ei tarvitse tehdä sitä tietoisesti, se vain tapahtuu automaattisesti. Ihmisten  

tunteet välittyvät kasvoista, eleistä, ehkä hymystä, huomiosta. (Haavanlehti) 
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Vastaajien kirjoituksista välittyy rikas, vahvasti koettu ja laaja-alainen tunne-elämä. 

Leinotar kuvaili  erittäin herkkää tunne-elämäänsä kirjoittamalla, että hänen 

tunnemaailmansa on vivahteita, värejä, muotoja, liikettä, täysi. Minä totesi, että tunne-

elämältään herkkä ihminen kokee tunteet voimallisesti. Tunteet voivat olla myös 

pitkäkestoisia, sillä Tulikki kokee, että ristiriitatilanteet jäävät vaivaamaan häntä turhan 

pitkään, ja Katriel puolestaan totesi, että tunneherkkä ihminen kantaa kaunaa 

kauemmin kuin ihmiset, jotka eivät ole yhtä herkkiä. 

Herkäksi itsensä kokevan tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan, jolloin toisilleen 

vastakkaisten tunteiden kokeminen korostuu. Katrielin mukaan tunneherkkä ihminen 

kokee hyvin vahvasti tunteiden ääripäät: rakkauden ja surun, ja nämä tunteet valtaavat  

helposti tunneherkän ihmisen koko elämän. Tintun tunnetilat vaihtelevat elämän myötä- 

ja vastamäkien vuorottelun tahdissa. Ympäristön tapahtumiin reagoiminen on 

yhteydessä voimakkaisiin tunnekokemuksiin. 
Positiiviset asiat lennättävät pilviin kun taas vastoinkäymiset tuntuvat tuskas-

tuttavilta ja miltei ylitsepääsemättömiltä. Elämä on melkoista vuoristorataa  

aallonpohjasta onnenkukkuloille ja takaisin. (Tinttu) 

TT on kokenut [j]yrkkiä tunnetilaheittoja ja kertoo reagoivansa voimakkaasti koettuun 

arvosteluun/arvostamiseen. Katrielilla on vastaavanlaisia tuntemuksia, kun hänelle 

annetaan palautetta tai kun hän kokee onnistuvansa tai epäonnistuvansa. 
Kehuilla ja kannustuksissa tunneherkkä ihminen nousee pilviin, mutta päinvastoin  

huonoista kokemuksista tämä ihminen vajoaa syvään itseinhoon (Katriel). 

Tunnen hyvin voimakkaasti onnistumiset ja epäonnistumiset. Jälkimmäiset erityisesti  

otan helposti liian raskaasti. (Katriel) 

Esimerkit osoittavat, että nämä tunneherkäksi itsensä kokevat ihmiset reagoivat 

voimakkaalla tunteella sekä ulkoiseen, muilta saamaansa arvioivaan palautteeseen että 

sisäiseen käsitykseensä omasta onnistumisesta tai epäonnistumisesta. 

Useat vastaajat erittelevät kirjoituksissaan kokemuksiaan voimakkaista tunnereakti-

oista, jotka esitän luokiteltuina seuraavassa taulukossa, minkä jälkeen käsittelen 

muutamaa alaluokkaa erikseen. 
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Taulukko 1.  Tunne-elämän herkkyyden osa-alue: voimakkaita tunnereaktioita 

LUOKKA Vastaajia/luokka
(max. 15 vastaajaa)

ALALUOKKA Vastaajia/
 alaluokka

Voimakkaita 
tunnereaktioita

12 a) Itku, liikuttuminen 7

b) Nauru 2

c) Innostuminen 1

d) Hermostuminen 1

e) Ahdistuminen 1

f) Suuttuminen 
epäoikeudenmukaisuudesta

3

a)  Itkuherkkyydestä tai taipumuksestaan liikuttua kirjoitti seitsemän vastaajaa. 

Liikutun helposti, innostun helposti, hermostun myös melko helposti, kirjoitti Tulikki. 

Katriel totesi, että [v]älillä hyvin pitkien työpäivien takia olen pillahtanut itkuun kesken  

työpäivän, jos joku on tullut sanomaan minulle jotain kritiikkiä töistäni. Kahdella 

vastaajalla liikuttuminen on yhteydessä luontoelämyksiin, toisella heistä myös taide-

elämyksiin. 
Liikutun kaikesta - niin hyvässä kuin pahassa. Ensimmäistä leskenlehteä tai  

mullasta työntyvää taimea jaksan ihastella ja ihmetellä joka vuosi yhtä lailla.  

Jokainen kevät on minulle uusi elämä, jokainen syksy pieni kuolema. Lenkkeilyn  

jälkeinen sauna on taivas, punkkupäissä hankittu krapula yksi helvetti. (Tinttu) 

Tunne-elämäni herkkyys ilmenee usein jonkinlaisena liikuttumisena, joskus  

kyyneliinkin asti, esim. erilaisten luontokokemusten ja hienojen luonnonilmiöiden ja  

maisemien yhteydessä. Tällaisia ovat esim. auringonlasku meren rannalla,  

myrskyävä meri (rannalta katsottuna), varhainen kesäaamu tai huurteiset puut  

talvella. Joskus myös musiikki tai kuvataide saa minut liikuttumaan.  

(Kukkienkasvattaja) 

b)  Tintulla [i]tku ja nauru kulkevat käsi kädessä ja limittäin. Hän totesi nauravansa 

herkästi vedet silmissä. Haavanlehti puolestaan saattaa nauraa silloin, kun hän on 

liikuttunut. Hän tulkitsi nauravansa tunteille, joita ei koe saavansa itse tuntea. Hänen 

tunnekokemuksensa on siis vastakkainen tunteelle, jonka hän ilmaisee, näyttää ulospäin 

toisille. 
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Ihmissuhteissa haluan piilottaa herkkyyteni. Esim. jos katson elokuvaa, joka minua  

koskettaa piilotan kyyneleeni ja heitän esim. ”vitsin” ja nauran kohdalle.  

(Haavanlehti) 

e)  Minä katsoi ahdistuksen tuntemisen ja ristiriitojen aistimisen kuuluvan 

tunneherkkyyteen. Parhaimmillaan se voi hänen mukaansa aiheuttaa itsereflektion 

kasvua ja auttaa havaitsemaan ja ymmärtämään ihmiselämän moninaisuutta. 

f)  Tunneherkkä ihminen saattaa suuttua tai raivostua epäoikeudenmukaisuuden vuoksi. 

Kundi stadista kertoi suhtautuvansa asioihin vahvalla tunteella ja reagoivansa usein 

herkästi tilanteissa, joissa hän kokee jonkun toisen puhuvan ”muunnettua totuutta” 

omaksi edukseen ja tahallaan vääristelevän asioita muiden vahingoksi. Joonas 

puolestaan suuttui esimiehen toimittua epäjohdonmukaisesti vastoin itse laatimiaan 

ohjeita myöntämällä alaiselle palkankorotuksen epäoikeudenmukaisin perustein. Tinttu 

kuvaili kokemuksiaan näin: 
Maailman epäoikeudenmukaisuudesta en jaksa enää niin paljon raivota kuin  

nuorempana, mutta esim. nälänhädästä lukeminen saa vereni kiehumaan edelleen.  

Myös sota, väkivalta tai mikä tahansa epäoikeudenmukaisuus tai raakuus toista  

ihmistä tai eläintä kohtaan saa minut suunniltaan. (Tinttu) 

Näissä tapauksissa on kysymys moraalisesta herkkyydestä, joka ilmenee voimakkaana 

tunnereaktiona. 

Herkällä saattaa olla kokemus siitä, että hän seuraa enemmän tunteitaan kuin järkeään. 

Omenan mielestä [t]unne-elämältään herkkä ihminen - - toimii sekä käyttäytyykin,  

ainakin välillä, tunteidensa ”ohjaamina”, enemmän kuin ”järkevä” ihminen. Tinttu 

menee vielä pitemmälle kirjoittaessaan, että tunneherkkä ihminen ei välttämättä pysty  

kuuntelemaan ”järjen ääntä”, vaan on tunnetilojensa vietävänä, jopa niiden vanki. 

Kundi stadista toteaa, todennäköisesti objektipositiosta käsin, että tunne-elämältään 

herkän ihmisen mielipidettä on vaikea kääntää asia-argumenteilla, koska hän reagoi  

ympäristöönsä tunteella. Näissä kommenteissa tunne ja järki asetetaan vastakkain eikä 

niiden rinnakkaisuutta pidetä mahdollisena tunneherkän ihmisen toiminnassa ja 

päätöksenteossa. Toisaalta Joonas arveli onnistuneensa yhdistämään herkkyyden ja 

järjenkäytön kirjoittaessaan: Ehkä olen pystynyt peittämään ja hallitsemaan 

herkkyyteni normaalissa kanssakäymisessä rauhallisuudella ja järkeilyllä. 
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Joonaksen käsityksen mukaan tunnekokemuksia on usein vaikea kätkeä tai salata 

ulkopuolisilta niiden aiheuttaman poikkeavan käytöksen vuoksi. Muidenkin vastaajien 

kokemuksissa herkkyys ilmenee tunne-elämän  läpinäkyvyytenä. Mirkku totesi, että jos 

ihminen on herkkä tunne-elämältään, hänen tunteensa, ilo ja suru ym. näkyvät. Hän ei  

pysty peittelemään tunteitaan. Kukkienkasvattajan on ollut vaikea pitää naamaansa 

peruslukemilla ja hän on pelännyt äänensä alkavan sortua, kun hän on keskustellut 

työtehtävistä tai työsuhde-eduista esimiehensä kanssa, joka suhtautuu häneen 

alentuvasti tai vähätellen. Yhdellä vastaajalla, Leinottarella, on kuitenkin täysin 

vastakkainen kokemus: 
Herkkyyteni ei näy ulospäin mitenkään. Näytän tavallisimman näköiseltä ja  

vaikutan tavallisimman oloiselta – olen rauhallinen ja samalla valpas. Vain minulle  

läheisin kaikista ihmisistä tietää, millainen ”leinotar” minussa elää. Se on meidän  

molempien rikkaus. (Leinotar) 

Taulukossa 2 esitän luokittelun voimakkaista elämyksistä, joita kirjoittajat ovat 

kokeneet. Joonaksen osalta taulukko vaatii yhden huomautuksen. Hän kirjoitti luonto-, 

taide- ja hengellisistä elämyksistä seuraavasti: 
Käsittääkseni tunne-elämältään herkkä ihminen kokee esim. esteettiset taide-

elämykset voimakkaasti. Samoin muutkin normaaliin elämään liittyvät poikkeavat  

elämykset esim. luonnossa, hengellisissä yhteyksissä voivat aiheuttaa keskivertoa  

voimakkampia reaktioita. (Joonas) 

Hänen koko kirjoituksensa perusteella on vaikea päätellä, puhuuko hän tässä itsestään 

(subjektipositio) vai muista ihmisistä (objektipositio) tekemistään havainnoista, mutta 

olen ottanut hänen kommenttinsa huomioon seuraavassa taulukossa, koska katson, että 

herkäksi itseään kuvaava ihminen kykenee havaitsemaan myös muissa ilmenevää 

herkkyyttä. Taulukkoa tulkittaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon se mahdollisuus, 

että nämä saattavat olla Joonaksen objektipositiosta käsin tekemiä havaintoja eivätkä 

hänen omia kokemuksiaan. 
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Taulukko 2.  Tunne-elämän herkkyyden osa-alue: voimakkaita elämyksiä 

LUOKKA Vastaajia/ 
luokka 
(max. 

15 vastaajaa)

Mainintoja/ 
luokka

ALALUOKKA Vastaajia/ 
alaluokka

Voimakkaita 
elämyksiä

8 16 a) Aistielämykset 2

b) Luontoelämykset 4

c) Taide-elämykset 6

d) Hengelliset elämykset 1

a)  Aistielämykset ovat muiden elämyksellisten tunneherkkyyden kokemusten pohjalla. 

Herkät aistit ja yksityiskohtien havaitseminen auttavat nauttimaan luonnosta ja 

taiteesta. Tinttu pitää siitä, että hän kokee tuoksut ja maut väkevinä. Minä totesi, että 

tunne-elämältään herkkä ihminen aistii herkemmin ja rikkaammin kuin muut; sekä  

perusaistit (tunto, haju, maku, kuulo, näkö sekä erikseen että amodaalisesti) että  

ihmisten ihmisten välisessä kentässä toisten tunteet ja olemuksen ja hänellä on myös 

mahdollisuus elaation ja sanattoman kokemiseen. 

b)  Luontoelämyksistä oli esimerkkejä edellä sivulla 35. 

c) Taiteen tai taide-elämysten merkityksestä itselleen kirjoitti kuusi vastaajaa. 
Taide merkitsee minulle paljon. (Ettonen)

Nautin klassisesta, tyynnyt[t]ävästä musiikista, kuvataiteen tuotteista, teatterista ja  

elokuvista silloin, kun ne ovat mielestäni hyviä. (Ettonen) 

Tunteisiin vetoavat elokuvat ja kirjat vaikuttavat minuun vahvasti. (Omena) 

Tinttu kertoi olevansa kulttuurin suurkuluttaja ja kokevansa kaikki taide-elämykset 

väkevinä, esimerkiksi musiikin, tanssin, kirjallisuuden, kuvataiteiden ja arkkitehtuurin 

saralla. Kukkienkasvattaja kirjoitti, että kuvataide tai musiikki saa hänet joskus 

liikuttumaan. Kirjoitukset osoittavat, että tunne-elämältään herkkä ihminen voi kokea 

taide-elämykset merkityksellisinä,  liikuttavina, rauhoittavina, nautittavina ja 

vaikuttavina. 
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Kaksi vastaajaa katsoi tunneherkkyyden olevan yhteydessä luovuuteen. Katriel, joka 

työskentelee taidealalla, on huomannut, että monet saman alan ihmisistä ovat 

tunneherkkiä eli niin sanottuja taiteilijaluonteita. Joonas puolestaan havaitsi esimiehenä 

toimiessaan herkkien alaistensa olevan useimmiten luovia ja idearikkaita. Kolmaskin 

kirjoittaja mainitsee luovuuden herkkyyden yhteydessä. Haavanlehti arvelee, että 

hänen luovuutensa on ehkä tukahdutettu. Hän liittää luovuuden itsensä ilmaisemiseen ja 

kokee, ettei hän osaa ilmaista herkkyyttään omin sanoin, mutta laulaminen on ollut 

hänelle herkkyyden ilmaisukeino (kts. myös s. 45). 

Koetulla tunneherkkyydellä on paitsi välittömiä myös välillisiä yhteyksiä käyttäy-

tymiseen. Toiminta saattaa estyä eri syistä. Ettonen ei voi katsoa kovin väkivaltaisia 

elokuvia, koska ne tympäisevät. Leinotar totesi objektipositiosta käsin, että jos joku on 

asian hoidossa liian suurella tunteella mukana, hän ei pysty etäännyttämään ja 

näkemään asioissa korjattavaa. Leinotar kokee voivansa aistia tällaisen herkkyyden 

muissa ja auttaa kaikkia toimimaan tarkoituksenmukaisesti vaikeassa tilanteessa, mitä 

hän pitää oikeana, vahvana herkkyytenä. Tämän Leinottaren tulkinnan mukaan 

heikkoutta tai vääränlaista herkkyyttä olisi tunteidensa valtaan joutuminen niin, että 

lamaantuu. 
Esimerkiksi onnettomuustilanteessa, vuoristo-olosuhteissa jäätävälle rotkon  

reunalla, ei auta tilannetta eteenpäin, jos joku alkaa voivotella: ”me kuolemme  

kaikki”. Oikeaa, vahvaa herkkyyttä on ryhtyä toimeen: ”hae sinä risuja, tee sinä  

merkkejä lumeen ja sinä hoidat tarvikkeita”. Herkkyys on hetken mahdollisuuksien  

tajuamista kokonaisuutena. (Leinotar) 

Lopuksi esitän tiivistelmän vastaajien tunne-elämän herkkyyden kokemuksista ja siihen 

liittyvistä havainnoista. Vastaajat yhdistivät kirjoituksissaan tunne-elämän herkkyyteen 

voimakkaat reaktiot sisäisen ja ulkoisen ympäristön tapahtumiin, toisten tunteiden ja 

pienten yksityiskohtien havaitsemisen, voimakkaat ja mahdollisesti pitkäkestoiset 

tunteet, joita voi olla vaikea salata muilta,  laajan ja vivahteikkaan tunneskaalan, jossa 

ääripäiden tunteet saattavat korostua ja herkkyyden esteettisille luonto- ja taide-

elämyksille ja niiden kokemisen vaikuttavina ja nautittavina. 
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4.1.2  Empatiaa ja ihmissuhteiden säätelyä

Seuraavaksi vastaan ensimmäisen tutkimuskysymyksen toiseen osaan: millaisena 

vastaajat kokevat herkkyytensä ihmissuhteissaan. Tunne-elämän herkkyyden ja 

sosiaalisen herkkyyden välinen raja ei ole selväpiirteinen kaikkien vastaajien 

kirjoituksissa, vaan tunneherkkyys kietoutuu eri tavoin sosiaaliseen. Kahden vastaajan 

tunneherkkyyden kuvauksissa tulee esiin myös herkkyyden sosiaalinen puoli. TT arvioi 

olevansa herkkä tunne-elämältään, mutta ei suhteessa toisiin ihmisiin. Kuitenkin hän 

kokee joskus pystyvänsä lukemaan muiden mielentiloja ja muuttaa kommunikointiaan 

sen mukaisesti, joten hänen kokemaansa tunneherkkyyteen sisältyy reagoimista 

interpersoonalliseen havaitsemiseen. Myös Katrielin tunneherkkyyden määritelmä 

sisältää herkkyyden sosiaalisen puolen: 
Tunneherkkä ihminen havaitsee toisten ihmisten tunteiden heittelyt ja reagoi niihin  

vahvasti. Hän reagoi myös omiin tunteiden vaihteluunsa vahvasti. (Katriel) 

Minä yhdistää emotionaalisen ja sosiaalisen herkkyyden kirjoittaessaan, että herkkyys 

ilmenee ihmissuhteissa niin, että ihmissuhteet synnyttävät aina jotain  

tunnekomponentin omaavaa. 

Sosiaalisella herkkyydellä koetaan olevan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. 

Omena ilmaisi asian näillä sanoilla: 
Ihmissuhteissa herkkä ihminen elää myös rikasta, välillä raskasta elämää :) Hän huomaa  

helposti erilaiset ristiriidat, tunnelmat (negatiivisetkin) ja kaikenlaiset ihmissuhteisiin  

vaikuttavat asiat. Se on hyvä juttu, mutta välillä myös rasite. (Omena) 

Seuraavaan Taulukkoon 3 olen koonnut ja luokitellut sosiaalisen herkkyyden 

kokemusten eri puolia. Vastaajille jakamissani kirjoitusohjeissa en pyytänyt ottamaan 

kantaa siihen, pitääkö kirjoittaja ihmissuhteissa ilmenevää herkkyyttä myönteisenä vai 

kielteisenä asiana, mutta useat kirjoittajat ovat ilmaisseet suhtautumistapansa suoraan 

tai se käy ilmi tekstistä. Osa sosiaalisen herkkyyden kuvauksista tai kokemuksista on 

kuitenkin neutraaleja eikä niitä voi määritellä myönteisiksi tai kielteisiksi tuntematta 

konkreettista tilannetta, jossa ne ilmenevät. 
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Taulukko 3:  Sosiaalisen herkkyyden kokemusten alaluokat (obj. = objektipositiosta tehty havainto)

Sosiaalinen herkkyys on... Vastaajia/15 Se on rikastuttavaa tai  ilmenee myönteisesti... Se on raskasta tai ilmenee kielteisesti...

a) Empatiaa, 

    myötäelämistä

10 - Kyky ajatella asioita vastapuolen kannalta,  

empaattisuus on herkkyyttä (Tulikki)

- Herkkä ihminen, jos hän on löytänyt tästä puolesta  

itsessään vahvuuden, on empaattinen ja kuunteleva. Hän  

aistii, hän osaa asettua toisen silmien taakse. (Leinotar)

b) Ihmissuhteiden määrän, 

    laadun ja etäisyyden 

    säätelyä

8 - yhteydenpitona monenlaisiin ihmisiin (Leinotar) vs. 

omissa oloissaan pysyttelemisenä (Kissankello; obj.)

- ihmisjoukkojen välttelynä (Ettonen)

- oman reviirin säilyttämisenä (Ettonen)

- Tunneherkkä ihminen ei päästä toista ihmistä helposti  

lähelle sydäntään, mutta kun niin tapahtuu, hän on  

täysillä mukana tässä ihmissuhteessa. On sitten kyse  

ystävyydestä tai kumppanuudesta. (Katriel)

- ihmissuhteista ja elämästä nauttimisena (Minä)

- uskollisuutena ihmissuhteissa (Tinttu)

- ujoutena ja arkuutena  (Haavanlehti) etenkin nuoruudessa mutta 

myöhemminkin (Ettonen)

- valikoivuutena läheisten ja luotettujen ihmisten suhteen (Ettonen)

- vaativuutena läheisiä kohtaan (Tinttu)

- ylimitoitettuina odotuksina ihmissuhteissa (Tulikki)

- liiallisena riippuvuutena ihmissuhteissa (Tulikki)

- liiallisten vastoinkäymisten seurauksena ihmissuhteista 

vetäytymisenä ja sisäisten kipujen, tuskien, ahdistusten kanssa 

itsekseen painiskeluna, jolloin elävä dialogi ja ihmissuhteet  

kapeutuvat (Minä)
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Taulukko 3:  Sosiaalisen herkkyyden kokemusten alaluokat (obj. = objektipositiosta tehty havainto)

Sosiaalinen herkkyys on... Vastaajia/15 Se on rikastuttavaa tai  ilmenee myönteisesti... Se on raskasta tai ilmenee kielteisesti...

c) Muiden ihmisten  tunteiden 

    ja mielialojen havaitsemista 

    (ja niiden vaikutusta omaan 

    käytökseen ja reaktioihin)

7 - toisten tunteiden ja olemuksen aistimisena – liittyy 

empatiaan ja yhteenkuuluvuuden ja läsnäolemisen 

kokemuksiin ihmissuhteissa → aito kohtaaminen ja 

dialogi (Minä)

- Huomaan mielestäni liian herkästi muiden mielialoja, ja saatan  

tehdä vääriä johtopäätöksiä niiden suhteen. (Tulikki)

d) Toisten huomioon 

     ottamista, sosiaalista 

     vastuullisuutta

6 - toisten kuuntelemisena (Tulikki, Tinttu, Leinotar)

- kiinnostumisena muista (Tulikki)

- hienotunteisuutena (Tulikki)

- rakentavana erimielisyytenä (Tulikki)

- toisten huomioimisena omassa toiminnassa (Joonas)

- auttavaisuutena (Joonas, Katriel)

- tilanteiden huomioimisena (Tulikki)

- jos se on liiallista ja tapahtuu oman itsen kustannuksella 

(Mirkku; obj.)

- muiden odotusten asettamisena itselle tärkeiden asioiden edelle 

(Sotaorpo)

e) Yhteydessä sopuisuu-

    teen; vaikeutta kestää 

    toisten kielteisyyttä 

    itseä kohtaan

6 - haluna pyytää ja saada anteeksi, pitää ihmissuhteet 

kunnossa (Omena)

- luovimisen, sovittelemisen taitoa (Tinttu)

- En halua pahoittaa kenenkään mieltä. (Tulikki)

- Hän ei koskaan sano kenellekään mitään pahaa,  

vaan koettaa aina ajatella, miten muut siihen  

suhtautuvat (Kissankello; obj.)

- riidan pelkäämisenä (töissä; Tulikki)

- voimakkaana miellyttämisen ja hyväksytyksi tulemisen tarpeena 

(Tulikki)

- arvostelun, vihaisuuden sietämisen vaikeutena (töissä; Kukkien-

kasvattaja)

- Hän haluaa myötäillä, ei kestä epäsovussa oloa. (Mirkku; obj.)
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Taulukko 3:  Sosiaalisen herkkyyden kokemusten alaluokat (obj. = objektipositiosta tehty havainto)

Sosiaalinen herkkyys on... Vastaajia/15 Se on rikastuttavaa tai  ilmenee myönteisesti... Se on raskasta tai ilmenee kielteisesti...

f) Havaitsemisen 

    herkkyyttä ja 

    monipuolisuutta 

    ihmissuhteissa

5 - positiivisen vireen, tunnelman, hyvien hetkien 

ja tunteiden havaitsemisena ihmissuhteissa, 

mikä tuottaa iloa (Omena)

- ilahtumisena pienistä asioista (TT)

- negatiivistenkin tunnelmien huomaamisena (Omena)

- ristiriitojen, ihmisten välisten jännitteiden aistimisena, huomaamisena 

(Minä, Omena, Tinttu)

- Ristiriitatilanteet jäävät vaivaamaan minua turhan pitkään (Tulikki)

- mielensä pahoittamisena, loukkaantumisena pienistä asioista ja 

sanomisista ehkä turhaan (TT, Omena, Tinttu, Kissankello)

- kun huomaa pahoittavansa toisen mielen (Omena)

g) Ilmaisultaan erilaista 4 - kykynä ilmaista tunteensa (Tulikki)

- impulsiivisina, nopeina kannanottoina (Tulikki)

- Laulun sanoilla olen ilmaissut herkkyyttäni.  

Jotenkin se musiikki ja sanat yhdistäen olen  

kertonut omaa tarinaani. (Haavanlehti)

- riidan pelkäämisenä ja luottamuksen puutteena omaan ilmaisukykyyn → 

mielipide jää kertomatta (töissä; Tulikki)

- Tunneherkkä ihminen on haavoittuvainen, eikä uskalla tuoda omia  

mielipiteitään vahvasti esiin, jotta ei loukkaa itseään (Katriel)

- Minulta on aina puuttuneet sanat (Haavanlehti)

- kokemukselle vastakkaisen tunteen ilmaisuna tai toimintana:  Sotaorpo 

rakastui tyttöön 5. luokalla. En osannut ilmaista sitä mitenkään.  

Päinvastoin. Hän kamppasi tytön. Haavanlehti ei pystynyt tunnustamaan 

suurta rakkauttaan, vaan sanoi vihaavansa poikaystäväänsä.

h) Omantunnon herkkyyttä 3 - Jos ihminen on herkkä, - - [h]änellä voi olla  

myös herkkä omatunto, mikä onkin yleensä luon-

teenomaista herkille ihmisille (Kissankello; obj.)

- syyllisyytenä omasta aiemmasta epäempaattisesta käytöksestä (Sotaorpo)

- jos kantaa syyttä toisten murheita (Tinttu)

- jos joutuu toisen hyväksikäyttämäksi tämän vedotessa tunteisiin (Tinttu)
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Seuraavaksi käsittelen edelliseen taulukkoon koottuja tuloksia ihmissuhteissa koetusta 

herkkyydestä niitä eri tavoin yhdistellen. Pikkukirjaimilla viittaan taulukon 

sarakkeisiin. 

a) Empaattisuus oli aineistossa useimmin mainittu ihmissuhteissa koetun herkkyyden 

ilmenemismuoto. Minä katsoi tämän tutkimuksen tuloksissa jo aiemmin tunne-

herkkyyteen liitetyn toisten ihmisten tunteiden ja olemuksen aistimisen kuuluvan 

empatiaan. Leinotar puolestaan mainitsi empatian rinnalla toisten kuuntelemisen. Hän 

kirjoitti vertauskuvallisesti, että [v]ahva, oikea herkkyys on verbi. Ihmissuhteissa  

kuunteleminenkin on verbi, aktiivista tekemistä ja läsnäoloa. Empaattinen, myötäelävä 

suhtautuminen edellyttää toisin sanoen sitä, että kykenee havaitsemaan toisen ihmisen 

tilanteen ja ottamaan hänen kertomuksensa vastaan tunteen tasolla. 

d) Kirjoituksissa nostettiin esiin empaattisuuden lisäksi sen kääntöpuoli. Herkkä voi 

huomioida toisia ihmisiä paitsi myönteisesti ja sosiaalista vastuullisuutta osoittaen 

myös liikaa ja omaksi tappiokseen. 
Yhä edelleenkin asettelen monesti muiden odotukset itseni suhteen omien, tärkeidenkin,  

asioideni edelle. Siinä omat työt jäävät vähän rempalleen tai tulevat tehdyiksi haitallisen  

myöhään, jopa rahallisia seuraamuksia aiheuttaen. (Sotaorpo). 

Tintun mielestä [h]erkkä ihminen ottaa kantaakseen (usein syyttäkin) mukanaan toisten 

painolastia ja huolta ja häntä voi käyttää helposti hyväksi vetoamalla nimenomaan 

tunteisiin. 

h) Omantunnon herkkyyden ja empatian välisestä yhteydestä esimerkiksi sopii 

Sotaorvon kokemus siitä, kuinka hän nyt ikääntyneenä kykenee katsomaan taaksepäin 

omaa toimintaansa pikkupoikana hevosten näkökulmasta, joita hän ilmeisestikin kohteli 

kovin ottein: 
Koen nykyisin huonoa omaatuntoa jopa siitä, kuinka käsittelin hevosiamme kyntötilanteissa  

(kansakouluaikanani), kun ne eivät osanneet aina askeltaa tarkalleen oikein.” (Sotaorpo) 

Ihmisen omatunto voi tulla myös yliherkäksi jossakin suhteessa. Sotaorpo kertoi 

suhtautuneensa veljeensä ylivastuullisesti: 
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[O]len kantanut läpi elämäni huolta veljeni (minua vuotta vanhempi) pärjäämisestä, jopa  

niin, että hän on siihen puuttunut sanomalla ”Kyllä minä täällä pärjään. Ei sinun tarvitse  

kantaa murhetta minusta”. Sekään ei kuitenkaan vapauttanut minua aiheettomasta  

vastuusta, eikä oman järjen käyttö. (Sotaorpo) 

e) Halu toimia sopuisasti on aineiston perusteella myönteisellä tavalla yhteydessä sekä 

omantunnon herkkyyteen että toisten huomioon ottamiseen, sillä vastaajat kertoivat 

pyrkimyksestä olla pahoittamatta kenenkään mieltä, anteeksi pyytämisen ja saamisen 

tarpeesta ja sovittelemisen taidoista. Toisaalta sovun tavoittelu voi kääntyä kielteiseksi, 

jos herkkä ihminen ei rohkene tuoda ilmi mielipiteitään tai puolustaa itseään vaan 

myötäilee toisia pelätessään riitaa ja arvostelua tai itsensä satuttamista. Sopuisuuteen 

liittyvää herkkyyden puolta voi kutsua kiltteydeksi, joka voi ihmisen itsensä kannalta 

olla liiallistakin. 

b) Herkäksi itsensä kokeva ihminen säätelee ihmissuhteidensa määrää, laatua ja 

etäisyyttä. Tämä ilmenee hyvin eri tavoin. Leinotar totesi, että hän voi kommunikoida 

ja pitää yhteyttä monenlaisiin ihmisiin ja tuttaviin. Haavanlehti ja Ettonen puolestaan 

kertoivat ujoudesta ja arkuudesta ja Katriel ja Ettonen siitä, ettei herkkä päästä helposti 

kovin monia ihmisiä lähelleen. Tulikin mielestä herkkä saattaa olla liian riippuvainen 

toisista ihmisistä ja odottaa heiltä liikaa. Toisaalta Minä kirjoitti, että herkkä kokee 

ihmissuhteet merkityksellisinä ja pystyy nauttimaan niistä ja osallistumaan aitoon 

dialogiin, mutta liiallisten vastoinkäymisten seurauksena hän saattaa vetäytyä 

ihmissuhteista ja jäädä yksin painimaan kipujensa ja ahdistustensa kanssa. Samakin 

ihminen voi näin säädellä herkkyyttään eri  tavoin eri tilanteissa ja elämänvaiheissa. 

g) Vastaajat ilmaisevat itseään sosiaalisissa tilanteissa eri tavoin. Tulikki ottaa kantaa 

nopeasti ja impulsiivisesti. Kolme vastaajaa kertoi, ettei osaa tai uskalla ilmaista itseään 

sanallisesti. Haavanlehti kokee, että häneltä ovat aina puuttuneet sanat, mutta hän 

ilmaisee herkkyyttään kertomalla tarinaansa laulun sanoin (kts. myös s. 39). Hänellä oli 

kuitenkin vaikeuksia ilmaista suurta rakkauttaan toiselle niin sanallisesti kuin 

laulamallakin: 
- - kun poikakaverini sanoi että: ”Rakastan sinua” ja kysyi rakastatko sinä minua?  

Vastasin: ”Minä vihaan sinua”. Rakkaudelleni ei ollut sanoja, niin suurta se oli. Tein aina 

vastoin tunteitani, miksi? Samoin kun hän kerran sanoi, että jos osaisin laulaa, laulaisin:  
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”Sua vain yli kaiken mä rakastan”. Minä olisin osannut, mutta herkkyyteni esti minua  

laulamasta. Rakkaus oli niin voimakasta, että olisin itkenyt jos olisin laulanut. Olin vain  

hiljaa, enkä osannut ilmaista sanoin rakkauttani. Olisin särkynyt, enkä osannut kuvitella  

miten ihminen voi särkyä. Pelkäsin. (Haavanlehti) 

Haavanlehti koki rakkautensa niin suureksi, ettei hänellä ollut keinoja ilmaista sitä 

suoraan vaan hän pidättäytyi laulamasta ja ilmaisi sanoin vastakkaista kokemusta eli 

vihaa rakkauden sijaan. Sotaorpo kuvaili vastaavanlaista episodia 

puhumattomuudestaan ja omalle kokemukselle vastakkaisesta toiminnasta seuraavasti: 

Tunnekokemuksia kansakouluvuosiltani (8 luokkaa) on nykymuistini mukaan vain yksi,  

rakastuminen viidennellä luokalla. En osannut ilmaista sitä mitenkään. Päinvastoin.  

Mieleeni on jäänyt kuinka kerran kampitin tuon tytön juoksustaan pahasti kumoon.  

Puhtaan valkoiset polvisukat likaantuivat, tyttö katsoi minua kiukusta punaisena, syvästi  

suuttuneena. (Sotaorpo) 

Nämä esimerkit viittaavat siihen, että voimakasta tunnetta on niin vaikea hallita, että 

jos ilmaisutaidot ovat vajavaiset tai eivät ole vielä riittävästi kehittyneet, tunteen 

ilmaisu voi kanavoitua päinvastaisena puheena tai toimintana. Haavanlehteä ei auttanut 

autenttisen tunteen ilmaisemisessa edes turvallinen ilmapiiri, jossa poikaystävä oli juuri 

ilmaissut oman rakkautensa häntä kohtaan. 

Tulikki toi esille sen, että herkkyys voi näkyä ulospäin hyvin eri tavoin: 
Herkkyyden ulkoiset ja sisäiset ominaisuudet voivat olla hyvin yksilökohtaisia ja erilaisia.  

Joku saattaa olla ulospäin hyvinkin ilmeetön hillitty, jopa tyly. Kuitenkin hän voi  

sisimmässään reagoida ympärillään tapahtuvaan voimakkaasti. Toinen näyttää ilonsa,  

surunsa, vihansa ja rakkautensa ulospäin, toinen taas pitää tunteensa sisällään, miettii ja  

pohdiskelee niitä pitkäänkin. (Tulikki) 

Tulikki totesi myös, että [u]lkoiset merkit herkkyydestä voivat johtaa harhaan. Hän 

kertoi tuntevansa ihmisiä jotka itkevät helposti omia surujaan mutta jäävät kylmäksi  

toisen murheelle. Iloitsevat omista onnistumisistaan mutta eivät läheisensä. Tulikin 

havaintojen perusteella ihmisellä voi olla voimakkaita herkkyyden kokemuksia siitä 

riippumatta, näyttääkö hän reaktionsa muille. Toisaalta omien tunteiden ja kokemusten 

jakaminen toisten kanssa ei liity herkkyyteen, jos ihminen ei ole vastavuoroisesti 

valmis ottamaan vastaan toisen tunteita ja kuuntelemaan hänen kokemuksiaan. 

Tunneilmaisu ihmissuhteissa ei ole yksinään merkki herkkyydestä. 
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Tiivistäen voi todeta, että aineiston perusteella vastaajat kokevat sosiaalisen 

herkkyyden taipumuksena tai kykynä havaita erilaisia pieniäkin asioita toisissa 

ihmisissä tai ihmisten välisissä suhteissa. Tällaisia asioita ovat toisten ihmisten tunteet, 

mielialat ja niiden vaihtelut, vuorovaikutuksen ilmapiiri, ristiriidat ja myönteiset 

tunnelmat, hienovaraisetkin loukkaukset, loukkaantumiset ja ilon aiheet. Osa vastaajista 

kokee näiden havaintojen vaikuttavan omaan käytökseensä ja aiheuttavan erilaisia sekä 

myönteisiä että kielteisiä reaktioita ja joskus vääriäkin tulkintoja. Vastaajat löytävät 

herkkyydestään sekä ilon aiheita että raskaaksi kokemiaan puolia. Herkkyyden 

kokeminen ihmissuhteissa on eri asia kuin sen ilmaiseminen. On yksilöllistä, millaisena 

koettu herkkyys näyttäytyy vastaajien ilmaisussa ja käyttäytymisessä tai näkyykö se 

ollenkaan ulospäin. Keskeistä sosiaalisessa herkkyydessä on vastaajien kokemuksen 

mukaan empatia ja myötäeläminen. 

4.1.3  Herkkyyden kokemuksia työelämästä

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen käsittelyn päätän vastaamalla sen kolmannen osan 

kysymykseen: millaisena vastaajat kokevat herkkyytensä erityisesti työelämässä. 

Työelämän  herkkyyden kokemuksissa on paljon samaa kuin edellä esitellyissä 

sosiaalisen herkkyyden kokemuksissa yleisemmin, mutta myös omia piirteitä. Aluksi 

käsittelen näitä muissakin ihmissuhteissa ilmeneviä herkkyyden kokemuksia työelämän 

kontekstissa. 

4.1.3.1  Monta tapaa ilmaista herkkyyttä

Edellä jo totesin, että herkät ihmiset ilmaisevat itseään hyvin eri tavoin, ja näin on asian 

laita myös työelämässä. Jos herkän ihmisen tapa ilmaista itseään poikkeaa työyhtei-

sössä vallitsevasta ilmaisutyylistä, hän voi kokea itsensä erilaiseksi kuin muut. Tässä on 

kaksi lähes vastakkaista esimerkkiä ilmaisun ääripäistä: 
En tule aina ymmärretyksi tai minut ymmärretään väärin. Ajattelen asioita eri puolilta kuin  

ns. tavallinen kanssaeläjä ja minulla on vilkas mielikuvitus. Myös verbaalinen ilmaisuni on  

värikkäämpää ja monisyisempää kuin suora puhe. Tästä syystä minua pidetään jopa vähän  

lapsellisena eikä oteta todesta - -. Monesti puhun myös ”ohi suuni” ja liikaa kun voisi  

todeta vain yksisanaisesti jotain. Olen ollut elämäni aikana monenlaisissa työyhteisöissä ja  

yleensä kokenut olevani yksin ja ryhmän ulkopuolinen, se outo. (Tinttu) 
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En ole ensimmäisenä puhumassa kokouksissa, käytän melko lyhyitä puheenvuoroja. Usein  

tuntuu siltä, että en ehdi sanoa mielipidettäni suulaampien puhuessa päälle. (Ettonen) 

Tulikki on huomannut ilmaisevansa itseään kahdella eri tavalla: impulsiivisella 

viestinnällä ja nonkommunikaatiolla. 
Nopea kannanotto, voimakas kehonkieli ja asioiden verbaalinen ylikorostaminen saa  

aikaan tilanteita jolloin esitystapani koetaan hyökkäävänä. Tunnen jälkeenpäin voimakasta  

häpeää ja huonoa omaatuntoa tällaisissa tilanteista. (Tulikki) 

Keskusteltaessa asioista joista ei olla samaa mieltä huomaan pelkääväni riitaa ja en luota  

omaan kykyyni ilmaista itseäni rakentavasti. Jätän silloin mieluummin kertomatta  

mielipiteeni asiasta.  (Tulikki) 

Aiemmin esille tullut omantunnon herkkyys ilmenee tässä tapauksessa syyllisyytenä, 

joka herää muiden kielteisestä reaktiosta omaan voimakkaaseen sanalliseen ilmaisuun 

ja kehonkieleen. Tässä saattaa olla kysymys siitä, että herkkänä havainnoitsijana 

Tulikki huomaa orastavatkin ristiriidat vuorovaikutuksessa ja pyrkii sitten välttämään 

niitä olemalla ilmaisematta itseään. On myös mahdollista, että erimielisyys herättää 

hänessä niin suuren reaktion, että se välittyy voimakkaana hänen kehonkielessään 

keskustelukumppanille aiheuttaen ristiriitaa. 

Empatiasta oli aineistossa kolme mainintaa erityisesti työelämän herkkyyden 

yhteydessä. Omena kertoi kohtaavansa työssään surevia ja menetyksen kokeneita 

ihmisiä. En pelkää sitä tilannetta, enkä edes sitä, että itselläni tulee vahva ”myötä-

suru” pintaan. Annan sen olla ja näkyä, olen vaan rauhassa läsnä. Tässä on kysymys 

sympatiasta, toisen ihmisen tunteen kokemisesta, mutta Omena kokee surun 

empaattisesti yhdessä toisen kanssa ja tunnistaa, ettei se ole hänen oma alkuperäinen 

tunteensa. Mirkku puolestaan kokee automaattista sympatiaa samastuessaan 

työtoverinsa tilanteeseen: Kun työtoverilla on vaikea työtehtävä tai tilanne, menen 

siihen mukaan niin että melkein rupean tekemään hänen kanssaan tai ainakin säälin  

häntä mielessäni, vaikkei työtehtävä minulle lainkaan kuulu. Hän joutuu toisen ihmisen 

kokemuksen valtaan ja pystyy vaivoin säilyttämään etäisyyden siihen. 

Neljä vastaajaa kirjoitti siitä, että herkkyys mahdollistaa toisten, esimerkiksi potilaiden 

tai asiakkaiden ymmärtämisen ja kaksi liitti herkkyyden kuuntelemisen taitoon. 

Leinotar vetää rajan sille, kuinka paljon hän suostuu kuuntelemaan työkavereitaan, 
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jotta työt edistyvät:  
Olen hyvä kuuntelija. Työkaverit purkavat sydäntään. Ajoittain on oltava aika julma, sillä  

työt vaativat oman keskittymisensä. (Leinotar) 

Leinotar on huomannut työnantajansa arvostavan hänen ymmärrystään työpaikan 

asioista ja kuuntelevan häntä. Vaikka hän ei tyrkytä mielipiteitään, työnantaja kyselee 

hänen ajatuksiaan, joiden hän on todennut olleen usein uusien, asioita eteenpäin vievien 

suunnitelmien ja toteutusten pohjalla. Saattaa olla, että työnantaja on huomannut 

Leinottaren herkkyyden aistia ja havaita työpaikan asioita ja hän ymmärtää, että siitä 

voi olla hyötyä työyhteisön kannalta. Tässä tapauksessa kuunteleminen toimii 

kumpaankin suuntaan: herkkä osaa kuunnella ja joku kuuntelee häntäkin työpaikalla. 

4.1.3.2  Herkkyyden kokeminen voimavarana tai rasitteena

Kymmenen vastaajaa löysi herkkyydestään puolia, joita piti voimavarana tai 

menestystekijänä työelämässä. Näistä seitsemän mainitsi myös tapauksia, joissa 

herkkyys oli ollut rasitteena tai haitannut heidän työtään, yksi ei muistanut yhtään 

tilannetta, jossa herkkyys olisi haitannut häntä ja kaksi ei kirjoittanut mitään kielteisistä 

herkkyyskokemuksista työelämässä. Lisäksi aineistossa oli  kaksi kirjoittajaa, jotka 

kokivat herkkyytensä pelkästään taakaksi tai haitaksi työelämässä. 

Herkkyydellä koettiin olevan useita myönteisiä vaikutuksia työntekoon ja työyhteisön 

ilmapiiriin. Mirkku tapaa työssään sairaita ihmisiä, joiden tilanteen ja kokemusmaail-

man ymmärtämisessä hän kokee herkkyyden olevan avuksi. Omena pitää herkkyyttä 

vahvuutena työssään kohdatessaan surevia ihmisiä. Se ilmenee empaattisena 

myötäsuruna ja rauhallisena läsnäolona. Minä kirjoitti herkkyyden olevan kyky hänen 

ammattiauttajan työssään; häntäkin se auttaa olemaan läsnä ja saamaan kontaktin. 

Kaksi vastaajaa kertoi pystyvänsä lukemaan toisten olemusta:  mielentiloja tai 

kehonkieltä. Tämä auttaa muuttamaan omaa viestintää ja herättää luottamusta. 
Voimavara ja menestystekijä se on ollut silloin, kun myynnin ja markkinoinnin parissa  

työskennellessäni olen pystynyt nopeasti aistimaan kehonkielestä niin myönteiset ja  

kielteisetkin seikat ja saavuttanut asiakkaan luottamuksen. (Tulikki) 

Neljä vastaajaa katsoi herkkyydestä olevan apua työpaikan ilmapiirin parantamisessa. 

Joonas arveli itsekkyyden olevan sosiaalisen herkkyyden vastakohta ja piti sitä 
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antoisan yhteistyön suurimpana esteenä työelämässä, kun taas  [h]erkkyys mahdollistaa 

toisen ymmärtämisen, rauhallisen etenemisen yhteisissä asioissa, antaa aikaa ja tilaa  

jokaiselle työstää asioita ja tunteita sisäisesti. Kundi stadista totesi herkkyyden olevan 

hyödyllistä silloin, kun se auttaa aistimaan esim. työyhteisön ilmapiirin muutoksia. 

Ettonen oli huomannut toisten tunteiden havaitsemisesta olevan etua esimiehen työssä: 
Mielestäni olen esimiehenä osannut käyttää herkkyyttä työssä havaitessani toisten tunteita  

ja yrittäessäni luoda yhteishenkeä, tasa-arvoisuutta ja jokaisen parhaiden kykyjen käyttöä  

työssä. Siinä on mielestäni avaimet työpaikkojen ilmapiirin ja työn tuottavuudenkin  

parantamiseksi. (Ettonen) 

Myös Katriel on vaikuttanut työyhteisön ilmapiiriin luomalla ympärilleen hyvää 

yhteishenkeä, jos hän on huomannut, että ilmassa on epätoivoa. 

Vastaajien kokemusten mukaan herkkyys voi olla eri tavoin rasitteena tai haittana 

työssä. Kissankello näki herkkyydessä sekä myönteistä että kielteistä: Työelämässä 

herkkyys on voimavara, mutta myös aika rankka juttu. Sen kanssa on vain opittava  

elämään. TT arvioi reagoivansa aivan liian voimakkaasti  rakentavaan kritiikkiin ja 

Katrielille jonkun antama kritiikki voi aiheuttaa itkuun pillahtamisen, kun hän on 

rasittunut pitkistä työpäivistä. Esimiehen kielteisen suhtautumisen havaitseminen 

aiheuttaa Kukkienkasvattajassa reaktion, joka estää häntä pitämästä puoliaan: 
Työelämässä olen useita kertoja kokenut herkkyyden olevan haitta. Esim. keskustellessani  

työtehtävistä tai työsuhde-eduista esimiehen kanssa, kun tämä on suhtautunut minuun  

alentuvasti tai vähätellen, minun on ollut vaikeaa pitää naama peruslukemilla, ja olen  

pelännyt ääneni alkavan sortua. Silloin en ole pystynyt kunnolla esittämään vaikkapa  

vasta-argumentteja. (Kukkienkasvattaja) 

Tulikki pitää taipumustaan reagoida nopeasti ja voimakkaasti asioihin haitallisena 

työelämässä: 
Rasite se [herkkyys] on läheisissä ihmissuhteissa joissa liiallinen kannanotto ja oman  

mielipiteeni ilmaiseminen on saattanut loukata toista. Olen ns. jyrännyt toisen  

mielipiteelläni. (Tulikki) 

Kahden vastaajan kommentit liittyvät ajankäyttöön. Ettonen on kokeut itselleen 

vaikeaksi kielteisten asioiden kohtaamisen työpaikalla ja hän viivyttelee niiden 

käsittelemistä: 



51

Rasitteena se [herkkyys] on ollut silloin, kun on pitänyt puuttua joihinkin työpaikan  

negatiivisiin tapahtumiin. On ollut otettava itseään todella niskasta kiinni, että on saadut  

ne asiat hoidetuksi. (Ettonen) 

Minä pitää herkkyyden haittapuolena sitä, että se vaatii pysähtymistä eli aikaa, mikä ei  

sovi nykyaikaiseen kiirementaliteettiin. 

Kaksi vastaajaa kirjoitti siitä, että joutuu miettimään alan tai työpaikan sopivuutta 

itselleen herkkyytensä takia. Tinttu pohti, ettei hän voisi työskennellä henkisesti 

raskaissa ammateissa kuten hoitoalalla, koska hän ottaisi kaikkien tuskat ja taudit 

kantaakseen. Taidealalla työskentelevä Katriel mietti tilannettaan seuraavasti: 
Olen siitä hieman ”huono” työntekijä, että minulla on joko huippu päivä tai ihan surkea.  

Harvemmin on sellaista, ihan ok tai menetteleehän tämä. Olen kuitenkin vielä sellaisessa  

tilanteessa, että hyviä päiviä on enemmän kuin huonoja, mutta kun tilanne muuttuu  

enemmän huonojen puolelle, täytyy varmaan miettiä alan vaihtoa. (Katriel) 

Mirkku ei kyseenalaistanut valitsemaansa alaa, mutta totesi herkkyyden olevan 

”pahaksi”, jos jää vapaa-ajalla suremaan potilaitten asioita. Haavanlehti tulkitsi 

itselleen sopimattomalla alalla työskentelemisen olleen yhteydessä siihen, että herkkyys 

muodostui hänelle taakaksi: 
Työelämässä herkkyys jää jalkoihin. Sitä ei voi käyttää hyväksi, jos on rehellinen. Olen  

kokenut herkkyyteni taakaksi työelämässä, koska olen ollut väärällä alalla ja tienannut  

vain rahaa. (Haavanlehti) 

Haavanlehti ei kokenut herkkyydestä olleen itselleen hyötyä työelämässä. Leinotar 

puolestaan totesi: Pystyn myös hyödyntämään sitä [herkkää tunne-elämääni], en ehkä 

rahaksi asti, mutta onnellistutan sillä elämääni. Näistä kahdesta kommentista nousee 

esiin ajatus, kenties toivekin siitä, että herkkyydestä voisi koitua ammatillista tai 

taloudellista hyötyä, mutta niin vastaajat eivät ole kokeneet käyneen.  

4.1.3.3  Havaintoja muiden suhtautumisesta koettuun herkkyyteen

Miten vastaajat ovat havainneet muiden suhtautuvan heidän kokemaansa herkkyyteen 

työympäristössä? Kahdeksan vastaajaa on ottanut tähän kantaa. Minä on kohdannut 

sekä myönteistä että kielteistä suhtautumista: 
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Pääsääntöisesti suhtautuminen on positiivista. Poikkeuksen tekevät he, joilla ei ole  

kosketusta omaan tunne-elämäänsä. He toimivat mekaanisesti ja usein vaativat sitä  

muiltakin. (Minä) 

Kolme muutakin vastaajaa on kokenut toisten suhtautuvan herkkyyteensä myönteisesti. 

Mirkun työtoverit hyväksyvät ja ymmärtävät ja lohduttavat häntä hänen murheissaan. 

Tulikki on kokenut asiakkaiden luottavan itseensä. Hän kuvailee roolinottokykyään: 

Heitä olen osannut kuunnella ja ajatella heidän kannaltaan. Katrielin työnantaja ja 

työkaverit ovat tottuneet hänen herkkyyteensä ja osaavat suhtaututua siihen hänen 

mielestään hyvin. 

Havaintoja muiden kielteisestä suhtautumisesta oman herkkyyden ilmenemiseen oli 

tehnyt Minän lisäksi viisi vastaajaa. Tulikin kokemuksen mukaan hänen impulsiivinen 

ilmaisunsa on saanut kahdenlaista vastakaikua: 
Esimiehet ovat pitäneet suorasta, nopeasta kannanotosta mutta joskus työkaverit ovat  

kokeneet ne liian voimakkaina. Heidän mielestään saattaa olla että herkkyyden määritelmä  

ei sovi minuun lainkaan. (Tulikki) 

Tulikki on havainnut ristiriidan herkän ihmisen stereotypian ja oman koetun 

herkkyytensä välillä. Hän arvelee muiden ajattelevan, ettei herkkyys voisi ilmetä 

voimakkaan impulsiivisena ilmaisuna. Leinotar puolestaan ei pane pahakseen muiden 

närkästymistä sen vuoksi, että työntekoa yritetään vauhdittaa työpaikalla. 
”Push-asenne” työpaikalla voi aiheuttaa närää. Ne, jotka eivät aina hahmota, että  

työpaikka on työpaikka, ei terapiapaikka, ei sosiaalisten suhteiden ylläpitopaikka  

pelkästään, tuntevat, että tuo push-tyyppi on työnarkomaani. Vahva tunne-elämän herkkyys  

ei kuitenkaan tästä saa mitään traumaa vaan työpaikalla kaikenlaisia ilmiöitä voi  

hyödyntää omina kokemuksina. (Leinotar) 

TT:n mielestä muilla on vaikeuksia vuorovaikutuksessa hänen kanssaan: Häkeltyvät  

joskus. Eivät ihan tiedä miten kommunikoida kanssani. Tinttukin on huomannut 

työtoverien kokevan olonsa vaivautuneeksi hänen ilmeikkäiden sanallisten vuodatus-

tensa jälkeen. Ettosen ilmaisu on vaisumpaa, mikä on ilmeisesti vaikuttanut työtoverien 

käsitykseen hänestä. Hän kokee yllättäneensä työtoverinsa jämäkällä toiminnallaan ja 

muuttaneensa heidän käsityksiään: 
Luulen, että jotkut kovempiluontoiset esimiehet ja työtoverit ovat pitäneet minua ajoittain  

nynnynä. Ovat ehkä joutuneet osittain luopumaan ajatuksesta, koska tiukan paikan tullen  

olen kyllä pitänyt puoleni. Se on ollut heille pieni yllätys. (Ettonen) 
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Edellä esittämistäni esimerkeistä käy jälleen kerran ilmi, että ihmisen kokeman 

herkkyyden määrää ja laatua ei useinkaan voi päätellä siitä, miten hän ilmaisee itseään. 

Koettu herkkyys on eri asia kuin havaittu herkkyys. 

Yhteenvetona totean, että pääosa vastaajista kokee herkkyytensä työssä sekä 

myönteisenä että kielteisenä asiana. Herkkyys näyttäytyy paitsi voimavarana myös 

joiltakin osin rasitteena työympäristössä. Herkkyydestä koetaan olevan apua 

monenlaisessa työssä, mutta koettu herkkyys voi tehdä työn myös raskaaksi, jos 

ihminen ei osaa rajata työnsä ihmissuhteita oman elämänsä ja vapaa-aikansa 

ulkopuolelle. 

4.2   Peilaamalla ja havaintojen kautta tietoiseksi herkkyydestä

Tässä vastaan toiseen tutkimuskysymykseen käsittelemällä sitä, miten vastaajat ovat 

tulleet tietoisiksi herkkyydestään. Aineiston perusteella herkkyys näyttää olevan 

luonteeltaan sellaista, ettei ihmisten ole aina helppoa havaita tai tunnistaa sitä itsessään. 

Omena totesi kirjoituksensa lopussa, että [k]ysymykset olivat vaikeita ja hankalia       :(  

ehkä liian ”yleisiä”. Aineistoa kerätessäni kahdessa eri tilanteessa joku kysyi, miten 

määrittelen herkkyyden tai herkän ihmisen. Kun vastasin, että olen kiinnostunut 

kirjoittajien omista käsityksistä, määritelmistä ja kokemuksista eikä ole olemassa 

mitään oikeita tai vääriä ajatuksia herkkyydestä, toinen kysyjistä kirjoitti, ettei hänellä 

ole aikaa vastata, jos käsitettä ei ole määritelty, koska se on niin iso työ. 

Haavanlehti kirjoitti laajasti siitä, miten hän on tullut tietoiseksi herkkyydestään: 
Ensimmäisen kerran sain tietää herkkyydestäni, kun kansakoulun alaluokalla jouduimme  

menemään rokotettavaksi. Lähdimme pieninä oppilasryhminä neuvolaan. Vuoroa  

odottaessani itkin hiljaa, koska pelkäsin. Menin silti vuorollani.

Heräsin huomaamaan toisen oppilaan vielä kovemman herkkyyden, kun hän tietoisesti  

jättäytyi viimeiseksi rokotettavaksi ja oli sitten kädet poskella ja huusi että: ”Hui  

kamalaa”. Terveyssisar sanoi että: ”Sinun olisi pitänyt ensimmäisenä tulla, eikä jäädä  

katselemaan ollenkaan muiden rokottamisia.

Olimme herkkiä mutta reagoimme eri tavalla. Minä en puhunut, kestin vain yksin ja menin 
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rokotettavaksi. Hän taas puhui suureen ääneen, muttei itkenyt ilman sanoja.

Toisen kerran tulin tietoiseksi herkkyydestäni kun seurustelin ja poikakaverini kirjoitti  

minulle kirjeen jossa sanoi, että olemme molemmat herkkiä. Silloin ihmettelin mitä hän  

mahtoi tarkoittaa. Minussa herkkyys on sisässä, niin etten sitä itse tiedosta, tai yritän  

peittää sitä kaikin keinoin. Toisille ihmisille en halua näyttää miten herkkä olen. Yritin  

kasvattaa kovan kuoren. (Haavanlehti) 

Tässä kertomuksessa Haavanlehti käy läpi oman henkilöhistoriansa tilanteita, joissa 

hänen herkkyytensä on tullut esille. Ensimmäisen episodin tapahtuma-aikana ollessaan 

pieni koulutyttö hän tuskin vielä tuli tietoiseksi herkkyydestään. Tulkitsen, että nyt 

aikuisena kirjoittaessaan tuosta rokotustilanteesta hän nykyisellä tietämyksellään 

tunnisti siinä olleen kysymys herkkyydestä. Hän vertailee omia ja toisen oppilaan 

reaktioita ja tekee huomioita siitä, että he kumpikin ilmaisivat herkkyyttään eri tavoin: 

toisen oppilaan reaktio suuntautui voimakkaasti ulospäin, hänen oma reaktionsa 

sisäänpäin. Toisessa episodissa läheinen ihminen on tehnyt havainnon Haavanlehden 

herkkyydestä ja ilmaisee sen hänelle, mikä hämmästyttää Haavanlehteä, joka ei 

selvästikään ole siihen mennessä tunnistanut herkkyyttään. Tässä on kysymys 

peilaamisesta: poikaystävä on nähnyt oman herkkyytensä ikään kuin peilissä 

katsellessaan Haavanlehden herkkyyttä. Poikaystävä on valmis tunnistamaan ja 

tunnustamaan herkkyytensä, mutta Haavanlehti kohtaa herkkyytensä ehkä ensimmäistä 

kertaa tietoisesti eikä halua katsoa herkkyyttään vaan suojata itseään piilottamalla sen 

muilta ja jopa itseltään. 

Haavanlehden lisäksi kaksi muuta kirjoittajaa on saanut kuulla muilta olevansa herkkiä. 

Minä alkoi asian kuultuaan havainnoida sitä ja opiskella herkkyyden aihepiiriä, minkä 

lopputuloksena hän totesi olevansa herkkä. Impulssi tuli toisilta ihmisiltä, sitä seurasi 

itsereflektio ja opiskelu ja lopulta johtopäätös: olen herkkä. Joonaksen polku 

tietoisuuteen omasta herkkyydestään oli seuraavanlainen: 

Olenko vai enkö ole erityisen herkkä? 

Kysyin lähimmältä, käsittääkseni minut parhaiten tuntevalta ihmiseltä eli vaimoltani, miten  

hän minut tässä suhteessa kokee. Hän sanoi, että olen mieheksi poikkeuksellisen herkkä  

sekä tunteiden että ihmissuhteiden alueilla. Itse kuitenkin koen, että olen varsin vahva ja  

tasapainoinen luonne. Ainakaan herkkyys ei ole minua haitannut, vaan koen sen  

rikkaudeksi. (Joonas) 



55

Joonas jatkaa kirjoitustaan kuvailemalla itseään realistiseksi, loogiseksi, pitkäjännit-

teiseksi, rauhalliseksi ja järkeväksi. Hän kertoo myös lukiokaverinsa väittäneen hänen 

olevan oikea pokerinaama. Joonas hyväksyy heti vaimonsa arvion herkkyydestään, 

mutta alkaa välittömästi puolustautua herkkyyden kielteisinä pitämiään puolia vastaan. 

Hän kirjoittaa herkkyytensä hallitsemisesta ja hallitun herkkyyden myönteisistä 

vaikutuksista. Ilmeisesti hän vierastaa herkkyyden hallitsematonta puolta kirjoittaes-

saan, että [e]rityinen herkkyys voisi olla rasite, jos se aiheuttaa irrationaalista  

käyttäytymistä kuten itkuisuutta, hermostumista, sekoilua, pakoilua hankalissa  

tilanteissa ja haluaa tehdä selväksi, että vaikka hän onkin herkkä, hän ei käyttäydy tällä 

tavalla. Joonas tekee siis eron oman hallitun herkkyyden ja joidenkin muiden hallitse-

mattoman herkkyyden välille. 

Omena kertoi huomanneensa oman herkkyytensä elämän varrella arkea eläessään; 

samoin Ettonen [h]uomaa sen tavallisessa elämässä. Neljä muutakin kirjoittajaa kertoi 

tietoisuuden herkkyydestä tulleen omien havaintojen kautta. TT on havainnut koke-

vansa [j]yrkkiä tunnetilaheittoja. Katriel huomasi peruskoulussa ottavansa hyvin 

vakavasti opettajan palautteet ja muiden oppilaiden sanomiset erityisesti taideaineissa, 

jotka olivat hänelle tärkeitä ja merkityksellisiä. Kundi stadista on pannut merkille 

impulsiiviset reaktionsa ilmaistessaan moraalista sensitiivisyyttään: 

Tietoiseksi herkkyydestäni olen tullut silloin, kun se on yllättänyt minut itsenikin. Reagoin  

nimittäin usein herkästi tilanteissa, joissa koen jonkun toisen ihmisen puhuvan  

”muunnettua totuutta” omaksi edukseen ja tahallaan vääristelevän asioita muiden  

vahingoksi. (Kundi stadista) 

Tulikki kuvailee omasta herkkyydestään tietoiseksi tulemista erilaisista tilanteista 

tekemillään havainnoilla: ristiriitatilanteet jäävät vaivaamaan häntä turhan pitkään, 

hänellä on voimakas tarve miellyttää ja tulla hyväksytyksi eikä hän halua pahoittaa 

kenenkään mieltä. Tinttu kirjoitti tietoisuuden heräämisestä seuraavasti: 
Jo pienestä saakka olen kokenut kaiken vahvasti. Ehkä pohjoisessa ja maalla asuneena  

vuodenaikojen vaihtelut olivat ensimmäinen ”havahtumiseni” herkkyyteen: hullaantuminen  

kevään valosta, itku syksyisin muuttolintujen lähdöstä. (Tinttu) 

Joskus herkkyyden vaikutus näkyy muiden reagoinnissa ja käytöksessä, ja ihminen voi 

tulla tietoiseksi herkkyydestään, kun hän huomaa muiden reaktiot ollessaan vuorovai-
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kutuksessa heidän kanssaan. Suhtautuminen asioihin vahvalla tunteella voi herättää 

muissa ihmettelyä, kuten Kundi stadista kertoi. Myös Tinttu kirjoitti, että [p]uoliso on 

kahdenkymmenen yhdessäolovuoden jälkeenkin edelleen kanssani ihmeissään miten  

voin reagoida asioihin niin kuin reagoin. Toisaalta muut voivat panna herkkyyden 

merkille myönteisesti ja lähestyä herkkää ihmistä. Sotaorpo kirjoitti, että lapset 

hakeutuvat hänen seuraansa ja eläimet osoittavat kiintymystään. Tinttukin arveli sen 

kertovan hänen herkkyydestään, että eläimet pitävät hänestä. Hän on todennut myös 

tuntemattomien ihmisten, yleensä mummojen, jäävän rupattelemaan ja avautuvan 

hänelle helposti. 

Tiivistäen totean, että vastaajien kertoman perusteella herkkyydestä tietoiseksi 

tuleminen voi tapahtua pitkän prosessin tai oivalluksen kautta, joka saa kimmokkeen 

omasta tai toisen havainnosta. Ihminen näkee herkkyytensä toisissa ihmisissä ja heidän 

reaktioissaan kuin peilissä, jos suostuu sitä katsomaan. Herkkyyden kielteisinä 

näyttäytyvien puolten hyväksyminen saattaa olla hyvinkin vaikeaa. 

4.3  Herkkyyden kokemusten kanssa taiteilemista

Lopuksi vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseen tarkastelemalla sitä, miten 

vastaajat suhtautuvat herkkyyteensä ja selittävät sitä kokemuksensa perusteella. 

Minä kirjoittaa, että herkkyyden voi kokea äärimmillään rikkautena tai raskaana 

taakkana ja nämä ääripäät liittyvät toisiinsa. Kumpi osa/puoli on vahvemmin esillä  

riippuu siitä, kuinka hyvin herkkyyden pystyy kanavoimaan rakentavalla, luovalla  

tavalla konkreettiseksi teoksi, ajatukseksi, prosessiksi, vai kääntyykö herkkyys  

tuho[a]vaksi kahleeksi, joka syö ihmistä ja hänen voimavarojaan sisältäpäin. Ja myös  

ulkoapäin ihmissuhteissa, sillä ihminen on perustavalta laadultaan/olemukseltaan  

ihmissuhteissa elävä olento, ja sillä tavalla sosiaalinen. 

4.3.1  ”Herkkyys on taitoa” - herkkyys rikkautena ja vahvuutena

Useimmat vastaajat suhtautuvat herkkyyteensä myönteisesti. Neljä vastaajaa pitää 

herkkyyttä rikkautena itsessään tai elämässään. Leinotar totesi: Olen kuin kerjäläinen,  
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joka elää ruhtinaan tavoin. - - Vain minulle läheisin kaikista ihmisistä tietää, millainen  

”leinotar” minussa elää. Se on meidän molempien rikkaus. Hän kertoi herkkyyden 

tuovan onnellisuutta ja voimaa elämäänsä ja julisti ilosanomaa ihmisten mahdollisuuk-

sista vaikuttaa omaan herkkyyteensä: Ilman happea, hyvää ravintoa ja päivittäistä  

liikkumista, vahvaa herkkää tunne-elämää ei pysty rakentamaan. Pystyt siis vaikutta-

maan oman elämäsi kulkuun” Omena pitää hyvänä sitä, että [t]unne-elämältään herkkä 

ihminen on aito, lapsenomainenkin ehkä. Herkkyys ihmissuhteissa tuo hänen mukaansa 

iloa elämään myönteisen vireen, hyvien hetkien ja tunteiden havaitsemisen kautta. 

Kolme vastaajaa liitti herkkyyden vahvuuteen. Kissankellon mukaan [h]erkkyys ja  

vahvuus kuuluvat aina yhteen, ja hänestä on hienoa, kun työssä onnistuu kääntämään 

herkkyyden vahvuudeksi. Omenalle herkkyys tuo uskallusta olla läsnä ja rohkeutta 

kokea tunteita, mikä on vahvuus työssä, jossa hän tapaa surevia tai menetyksen 

kohdanneita ihmisiä. Leinotar piti kirjoittajan vahvuutena ja lähdeaineistona herkkää 

tunne-elämää, joka lähettää runsaasti viestejä. Tunne-elämän herkkyys ilmenee hänen 

mielestään taitona elää nykyhetkessä, elämisen taitona, ja [t]aito on vahvuutta. 

Herkkyys on Leinottaren elämässä vuorovaikutuksessa tekemisen kanssa: Kaiken-

lainen tekeminen on laajentanut tietoisuuttani itsestäni. Herkkyys on taitoa. Mikään  

taito ei ole mahdollista ilman tekemistä, harjoitusta. Taitojen myönteisen merkityksen 

herkkyyden hallinnassa mainitsee kaksi kirjoittajaa. Joonas arvelee järkeilemisen 

olevan tällainen keino, ja Katriel on puolestaan ymmärtänyt, että vaikka hänen 

saamallaan kritiikillä on aluksi lamaannuttava vaikutus, se johtaa loppujen lopuksi 

parempaan tulokseen, minkä katson edellyttävän taitoa etäännyttää kritiikki. 

4.3.2  Ilman elämisen taitoja herkkyyden voi kokea taakkana

Haavanlehti toi esiin taitojen puutteen selittäessään, miksi hän halusi toimia tunteitaan 

vastaan ja nauraa herkkyydelleen. Hän koki hylänneensä tunteensa, koska hän oli liian  

herkkä pitämään niitä eikä hänellä hänellä ollut taitoja. Tunnetaitojen puute mainitaan 

tässä selityksenä kielteiselle suhtautumiselle omaan herkkyyteen. Haavanlehti kertoi 

myös kasvaneensa niin vaikeissa oloissa, että hän oli hyvin eksyksissä itsestään ja 

maailmasta ja siitä, miten elämää yleensä eletään. Kasvuympäristö ei siis ollut hänen 

mielestään tarjonnut riittävästi eväitä elämään eikä opettanut elämäntaitoja. Haavan-

lehden kertomuksesta välittyy toisaalta yritys elää normaalia elämää ja toisaalta 
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avuttoman uhrin rooli, mikä käy ilmi seuraavista otteista: 
Minulta on aina puuttuneet sanat. En ole osannut ilmaista itseäni. Ehkä luovuuteni on 

tukahdutettu. 

Olosuhteiden pakosta en päätynyt ammattiin, joka minulle olisi sopinut. Olosuhteiden  

vuoksi en päätynyt avioliittoon, johon olisin kuulunut. 

Kävin terapiassa nuorena kun kouluihin tuli psykologit ja sitä kautta olen kantapään kautta  

tehnyt kaikki asiat mitä muutkin ihmiset. Olen opiskellut, käynyt töissä, perustanut perheen,  

saanut lapsen. Se jokin, mitä minun olisi pitänyt tehdä/saada, jäi kuitenkin puuttumaan  

elämästäni. (Haavanlehti) 

Haavanlehti on ainoa vastaajista, joka on kokenut herkkyytensä pääosin kielteisenä. 

Hän kokee jääneensä elämässään paitsi monista asioista, jotka hänelle olisivat hänen 

omasta mielestään kuuluneet. Hän ei kuitenkaan tiedä, minkä verran lapsuuden 

traagiset tapahtumat, joita olivat mm. vanhempien avioero ja huonosti hoidetusta 

umpisuolen tulehduksesta seurannut puolen vuoden sairaalajakso, ovat vaikuttaneet 

hänen elämäänsä, ja mikä on herkkyyden ansiota. Hänellä oli kertomansa mukaan 

useita kykyjä, valmiuksia ja myönteisiä ympäristötekijöitä: hän kasvoi vapaana 

luonnonlapsena ja hänellä oli kymmenen laulusta ja hyvä muisti, romanttinen luonne, 

paljon kotieläimiä ja oma harakka. Kertomuksen myönteisenä alkanut sävy saa 

traagisen vivahteen jo kolmannessa lauseessa: [l]isäksi oli kani josta tosin yläkerran 

vuokralaisäiti valmisti perheelleen paistin, mikä ennakoi traagisuuden jatkuvan tarinan 

loppuun asti. Haavanlehti kertoi olleensa hyvin arka ja ujo luonteeltaan ja tunteneensa 

itsensä yksinäiseksi muutettuaan vanhempiensa avioeron jälkeen uudelle paikkakun-

nalle. Vaikuttaa siltä, että hänelle olosuhteiden pakosta lapsena aiheutuneet vaikeudet 

vaikuttivat hänen elämäänsä ja kokemukseensa vielä aikuisenakin. Lapsella ei ole 

samoja mahdollisuuksia olla aktiivinen autonominen toimija elämässään kuin 

aikuisella. Jos on kokenut kovasti avuttomuutta elämän vaikeuksien edessä lapsena, voi 

olla hankalaa toteuttaa omia päämääriään aikuisenakaan, jolloin tyytyy niihin asioihin, 

joita olosuhteet tarjoavat. 

4.3.3  Moraalisen herkkyyden rasitteet

Joonas ja Kundi Stadista toivat omasta herkkyydestään esiin puolen, jonka he kokivat 

kielteisenä. Joonas piti moraalista herkkyyttään rasitteena ja Kundi stadista itselleen 



59

haitallisena. Joonas kirjoitti: Omaan herkkyyteeni katson kuuluva[n] myös äärim-

mäisen oikeudenmukaisuuden, joka on joskus ollut rasitekin. Vaikeiden päätösten  

tekeminen ei ole helppoa, jos esimiehet eivät anna toiminnalle vapauksia. Itse he ovat  

kokemukseni mukaan itsekkäitä ja jopa petollisia. Joonaksen päätös olla antamatta 

työpaikan säännöistä piittaamattomalle alaiselleen palkankorotusta ei saanut tukea 

johtajalta, jonka laatimia ohjeita Joonas tällä päätöksellään pyrki noudattamaan, vaan 

johtaja ohitti Joonaksen päätöksenteossa ja palkitsi työntekijän vastoin omia kritee-

reitään. Joonaksen kirjoituksesta välittyy turhautuminen, kun hänen oikeudenmu-

kainen toimintansa ja päätösvaltansa mitätöitiin. Kundi stadista kuvaili, kuinka hän 

reagoi voimakkaan impulsiivisesti tunnetasolla, jos joku vääristelee tosiasioita omaksi 

edukseen tai muiden vahingoksi ja kokee tällaisen käyttäytymisen itselleen 

haitalliseksi. Mahdollisesti hän häpeää omaa kontrolloimatonta käytöstään toisten 

silmissä, jotka ihmettelevät  hänen voimakasta reaktiotaan. Nämä kirjoittajat 

suhtautuvat kielteisesti pikemminkin niihin tilanteisiin, joihin he joutuvat 

oikeudenmukaisuutensa vuoksi kuin omaan moraaliseen herkkyyteensä sinänsä.  

4.3.4  Selityksiä koetulle herkkyydelle

Miten vastaajat selittivät omaa herkkyyttään kokemuksensa perusteella? Kissankello ja 

Minä pitävät herkkyyttä osana omaa persoonaansa. Kissankello, joka kuvasi itseään 

melkoisen herkäksi, totesi, että herkkyys on itseisarvo sinänsä, oma luonteenpiirre. Sen 

avulla voi nähdä asiat hieman toisin kui[i]n ei niin herkkä ihminen. Minä koki 

olevansa hyvin sensitiivinen tunne-elämältään ja katsoi sen väistämättä heijastuvan 

hänen ihmissuhteissaan ja koko hänen tavassaan olla tässä maailmassa. Se on vain yksi  

osa minua, joskin perustavaa laatua oleva osa minuuttani, hän kirjoitti. 

Sotaorpo pohti laajasti herkkyyden ilmenemistä elämässään. Hän totesi pohdintojensa 

lopputuloksena, ettei osaa asettaa herkkyyttään kvantitatiiviselle asteikolle. Hän kertoi 

herkkyyskokemusten muuttuneen hänen elinkaarellaan ikäkausien myötä niin 

lukumääräisesti kuin sisältönsäkin suhteen ja totesi, että hänen herkkyytensä on 

herännyt eloon ja kehittynyt vasta elämän jälkipuoliskolla. 
Nyky-ymmärrykselläni olin ensimmäisen neljän vuosikymmenen ajan suorastaan  

patologisesti epäherkkä. Ainakin osaselitys löytyy siitä, että vasta keski-iässä minulle  
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valkeni, että en oikeastaan ole tiennyt mitä minulle itselleni kuuluu. - - 40 ikävuoden  

paikkeilla lähdin ahdistuksien ajamana etsimään apua. Vuosikymmenien saatossa sitä  

löytyi. Elämä alkoi tuntua. (Sotaorpo) 

Sotaorpo tiivisti kokemuksensa omasta herkkyydestään ja yleisti sen seuraavasti: 

Onkohan niin, että herkkyyden olemassaolo ja ilmeneminen ovat kaksi eri asiaa.  

Viimemainitussa on kyse monen muuttujan funktiosta. Noista muuttujista mainitsisin  

syyllisyyden, arkuuden, häpeän pelon ja rohkeuden puutteen sellaisina tunteina, jotka 

estävät herkkyyden esille tulon [vastaajan alleviivaukset]. Sotaorvon kirjoituksesta 

päätellen herkkyys on ollut piilevänä läsnä koko hänen elämänsä ajan, mutta 

tunnetaitojen puute eli kyvyttömyys havaita ja ilmaista omia tunteita ja lamauttavien 

tunteiden kokeminen vaikeutti herkkyyden ilmentämistä elämän alkupuoliskolla. Hän 

piti ongelmanaan sitä, ettei ollut kuullut tai kuunnellut sisältään tulevia viestejä 

lainkaan, mitä on esiintynyt vielä eläkeiässäkin. Empatiaa hänelle on kuitenkin 

kehittynyt. Onko minulla empatiaa? Sotaorpo kyseli kirjoituksessaan. Ei ole ollut  

nuoruudessa, eikä miehuuteni varhaisimmilla ajoilla. - - Nyt voisin väittää olevani 

empaattinen, hän totesi ja perusteli: Lapset hakeutuvat seuraani, lapsenlapsistani olen 

kaikista vuoron perään kokenut, ett[t]ä he ovat painonsa kultaa. Myös eläimet  

osoittavat kiintymystään. 

Tutkimuksen aineistossa koettua herkkyyttä  kuvattiin oman persoonan osaksi, joka voi 

jossakin tapauksessa olla osan elämää piilevänä ja ilmetä vasta suotuisissa olosuhteissa. 

Suurin osa vastaajista suhtautui kokemaansa herkkyyteen myönteisesti ja vain yksi 

vastaaja pääosin kielteisesti. Tunnetaidoilla ja elämäntaidoilla näyttää olevan merki-

tystä herkkyyden kokemisessa myönteisenä ja niiden puuttumisella herkkyyden 

kokemisessa kielteisenä. 

5  Diskussio

Tämän luvun aluksi esitän yhteenvedon tutkimukseni tuloksista. Seuraavaksi 

tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. Sen jälkeen pohdin tutkimuksen 

tuloksia eri näkökulmista ja esitän, mitä mahdollisuuksia itsensä herkäksi kokevilla 

ihmisillä on parantaa hyvinvointiaan. Lopuksi peilaan tuloksia aiemman tutkimuksen 
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taustaa vasten ja esitän, mitä yhteistä niillä on ja mitä uutta tulokset toivat esille. 

5.1  Yhteenveto vastaajien herkkyyden kokemuksista

Millainen kokemusmaailma aukeaa tutkijan silmien eteen itsensä herkäksi kokevien 

ihmisten kirjoituksista koostuvan tutkimusaineiston perusteella? Herkkyys koettiin 

voimakkaina tunteina ja reaktioina, jotka syntyvät erilaisten sisäisen ja ulkoisen 

ympäristön ärsykkeiden vaikutuksesta. Vastaajien kokemuksen mukaan nämä reaktiot 

voivat näkyä läpi ihmisestä tai heijastua hänen käytöksessään voimakkaana ilmaisuna 

tai jäädä sisäisiksi, jolloin ne eivät ole helposti toisten havaittavissa. Vastaajat kertoivat 

aistivansa ja vaistoavansa toisten ihmisten suhtautumisen, tunteet ja vuorovaikutuksen 

ilmapiirin, mikä vaikuttaa osaltaan heidän käyttäytymiseensä. Tällaisista yksityis-

kohtaisista havainnoista koettiin olevan sekä hyötyä että haittaa. Työssä se voi helpottaa 

asiakkaiden tilanteen ymmärtämistä ja sopivien ratkaisujen löytämistä. Toisaalta omien 

mielipiteiden ilmaiseminen tulee vaikeaksi, jos havaitsee pienistäkin vihjeistä 

esimiehen tai työtoverien vähättelevän suhtautumisen tai kokee heidän loukkaantuvan 

oman käytöksen seurauksena. Herkäksi itsensä tuntevat ihmiset kokevat ihmissuhteet 

vaikuttavina ja merkityksellisinä, joten he säätelevät ihmissuhteidensa määrää, laatua ja 

etäisyyttä eri tavoin. Ihmissuhteissa useimmat vastaajat liittävät herkkyyden empatiaan. 

Herkkyys koettiin useimmissa tapauksissa sekä rikkaudeksi että rasitteeksi arkielämän 

ihmissuhteissa sekä vapaa-ajan että työelämän yhteyksissä. Oman herkkyyden 

kokeminen pääosin myönteisenä tai kielteisenä näyttää olevan yhteydessä siihen, 

kokeeko herkkä ihminen pystyvänsä toteuttamaan tavoitteitaan elämäntaitojensa avulla 

vai tunteeko hän jäävänsä kokemansa herkkyyden ja ympäristön armoille. 

5.2  Tutkimuksen luotettavuus

IPA:n mukaisesti tutkin ihmisten kokemuksia herkkyydestä ja heidän siitä tekemiään 

havaintoja. Valitsin tutkimukseni aineistoon kirjoituksia vastaajilta, jotka tunnistivat 

herkkyyttä tunne-elämässään ja/tai ihmissuhteissaan, joten otokseni perustuu vastaajien 

itsearvioituun herkkyyteen. Aineiston perusteella ei ole tarkoitus osoittaa, että vastaajat 

olisivat objektiivisesti herkkiä siten kuin se ymmärretään temperamenttiteorioissa tai 
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pyritään osoittamaan aivotutkimuksissa, vaan tarkastelen tutkimuksessani vastaajien 

subjektiivista kokemusta herkkyydestä. Temperamenttitutkimus on saanut paljon 

näkyvyyttä Suomessa Keltikangas-Järvisen (2004, 2006a, 2008) suurelle yleisölle 

kirjoittamien kirjojen välityksellä, joten on hyvin mahdollista ja todennäköistäkin, että 

joillakin vastaajista oli ennestään tietoa sensitiivisyyden käsitteestä, mikä on voinut 

vaikuttaa heidän kirjoituksiinsa. Erityisesti Minä kertoi kuulleensa ensin toisilta 

olevansa herkkä, opiskelleensa sitten aihetta ja todenneensa sitä kautta pohdintojen 

seurauksena oman herkkyytensä. Intertekstuaalisuus käy ilmi TT:n vastauksesta, jossa 

hän kuvaili herkkyyttään kirjoittamalla, että hänellä on [v]altavan herkkä antenni, mikä 

on Keltikangas-Järvisen teoksessaan (2006a, 66) esittämä vertaus. 

Herkkyys on sekä aiemman tutkimuksen (kts. luku 2) että keräämäni aineiston 

perusteella monimutkainen käsite, jonka ilmenemisessä vaikuttavat monet erilaiset 

mekanismit. Valitsin tutkimuksen kohteeksi kirjoittamista aktiivisesti harrastavat tai 

opiskelevat ihmiset, koska toivoin heidän olevan valmiita pohtimaan näin moni-

mutkaista ilmiötä ja toisaalta siksi, että oletin heidän joukostaan löytyvän herkäksi 

itsensä kokevia ihmisiä. Kirjoittamista ohjaavia kysymyksiä testasin etukäteen kahden 

vapaaehtoisen avulla, ja heidän vastaustensa perusteella tein kysymyksiin pieniä 

muutoksia. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan esitestaus lisää ainakin 

haastattelututkimusten luotettavuutta. Aineistoa keräsin kahteen otteeseen vuoden 

välein (kts. luku 3.4.1). Kummallakin kerralla kirjoittamista ohjaavat kysymykset olivat 

samat, mutta johdantolausetta muutin toisella kerralla hieman (kts. luku 3.4.2 ja liitteet 

3 ja 4) ohjaamaan kirjoittamista laajempaan ja vapaampaan suuntaan, jotta kirjoittajien 

kokemukset tulisivat paremmin esille. Tämä oli tarpeellista myös siksi, että tällä kertaa 

osa kirjoittajista sai ohjeet vain kirjallisina enkä voinut antaa heille ohjeita suullisesti. 

Aineistoa käsittelin tutkimuksessa yhtenä kokonaisuutena. Eri vuosina kerätyt aineistot 

eivät aiheuttane vääristymää tutkimuksen tuloksiin, koska herkkyyden kokeminen ei 

ole tiettyyn ajankohtaan sidottu vaan pikemminkin elämänkaaren moniin vaiheisiin ja 

eri tilanteisiin liittyvä ilmiö. Pieni muutos ohjeistuksen johdantolauseessa ei myöskään 

vaikuttane oleellisesti tuloksiin, sillä ihminen ottaa vastaan ja tulkitsee saamiaan ohjeita 

eri tilanteissa eri tavoin, joten eri kursseilla opiskelevat ihmiset olivat tässä suhteessa 

joka tapauksessa erilaisessa asemassa. 
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Vastauksia olen käsitellyt tämän tutkimuksen menetelmäosassa (kts. luku 3.3) kuvattuja 

IPA:n periaatteita noudattaen ja pyrkinyt luokittelemaan käsitteet niin yleisellä tasolla, 

että ne pätevät koko aineistossa. Kuten IPA:a sovellettaessa yleensä, tässäkään 

tutkimuksessa tarkoitukseni ei ole yleistää tuloksia koskemaan mitään suurempaa 

populaatiota, vaan tulokset kertovat jotakin siitä, millaisena tutkimani kirjoittamista 

aktiivisesti harrastavien tai opiskelevien aikuisten ryhmä kokee herkkyytensä. 

5.3  Tutkimuksen eettisyys

Tutkimuksen aineisto kerättiin vapaaehtoisilta täysi-ikäisiltä vastaajilta, jotka 

kirjoittivat herkkyyden kokemuksistaan heille annettujen ohjeiden mukaisesti (kts. 

Liitteet 3 ja 4). Sekä kirjoituksessaan että kyselylomakkeessa kukin vastaaja käytti 

samaa itse keksimäänsä nimimerkkiä, jotka olen säilyttänyt viitatessani heidän 

kirjoituksiinsa ja lainatessani niitä tässä tutkimuksessa. Osa kirjoituksista saapui 

sähköpostitse. Näitä sähköpostiviestejä säilytetään puolen vuoden ajan tutkimuksen 

julkaisemisesta, minkä jälkeen sähköpostit tuhotaan. Kirjoitukset ja kyselylomakkeet 

säilytetään senkin jälkeen tiedostomuodossa ja/tai paperilla. 

5.4  Tulosten pohdintaa

Vastaajien iän keskiarvo on suhteellisen korkea, 54,9 vuotta, ja arvelenkin, että 

nuorempien kirjoittajien otoksesta saadut tulokset koetusta herkkyydestä poikkeaisivat 

todennäköisesti joiltakin osin tämän tutkimuksen tuloksista. Nuorilla on vähemmän 

elämänkokemusta, josta he voivat ammentaa herkkyyden kokemuksia ja  useimmilla 

heistä ehkä vähemmän tarvetta reflektoida elämäänsä kuin vanhemmilla. Nuorilta olisi 

ehkä ollut vielä vaikeampaa saada kerätyksi riittävää aineistoa tällaista tutkimusta 

varten. Toisaalta uskon, että nuorikin vastaaja tunnistaisi herkkyyden kokemuksiaan, 

jos hänellä niitä on ollut, kun häneltä niistä kysyttäisiin tämäntyyppisessä tutkimuk-

sessa. 

Aineiston perusteella koettu herkkyys ilmenee sekä voimakkaina tunnereaktioina että 

herkkyytenä havainnoida ympäristöä monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti. 
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Emotionaalinen ja sosiaalinen herkkyys ovat kietoutuneet monin tavoin yhteen, sillä 

havainnot aiheuttavat tunnereaktioita ja tulkintoja, jotka puolestaan vaikuttavat siihen, 

miten ihminen käyttäytyy kyseisessä vuorovaikutustilanteessa. Voimakkaita tunteita on 

vaikea hallita, ne tuntuvat ottavan vallan, ja jos tunteet vielä vaihtelevat, ihminen voi 

kokea olevansa tunneheittojen armoilla, kuten oli TT:n laita. Miksi Katriel ja TT 

kokivat olevansa herkkiä tunne-elämässään mutta eivät sosiaalisissa suhteissaan? 

Voisiko olla niin, että tunteiden kokeminen voimakkaina saattaisi estää ihmistä 

tekemästä herkkiä havaintoja sosiaalisissa tilanteissa, koska hän joutuu keskittymään 

omiin tunnereaktioihinsa? Samatyyppisestä ilmiöstä voisi olla kysymys, kun 

empaattinen ihminen eläytyy toisen ahdinkoon niin voimakkaasti, että hän ahdistuu 

itsekin eikä pystykään voimakkaalta ahdistukseltaan auttamaan toista tai olemaan 

tämän tukena. Ehkä omien tunteiden prosessointi vaatii ajoittain niin paljon energiaa ja 

huomiota, ettei sitä riitä oman itsen ulkopuolelle. Tämä selittäisi sitä ristiriitaa, 

mikseivät herkät ihmiset aina koe käyttäytyvänsä empaattisesti, auttavaisesti tai toisia 

huomioiden, vaikka empaattisuus oli aineistossa useimmin mainittu sosiaalisen 

herkkyyden muoto ja sen pitäisi siten olla luontaista herkäksi itsensä kokeville. 

Toisaalta tällaiset ihmiset voivat tuntea helposti turhaakin syyllisyyttä siitä, etteivät auta 

toisia, kuten Sotaorpo vanhemmasta veljestään. Empaattista toimintaa voi ehkäistä 

myös se, jos herkäksi itsensä kokeva ihminen ei ole yhteydessä omiin tunteisiinsa. 

Sotaorpo arveli olleensa aina herkkä, mutta empaattisesti hän alkoi käyttäytyä vasta 

melko myöhäisellä iällä sen jälkeen, kun hän oli alkanut kuunnella itseään ja tunnistaa 

omia tunteitaan. 

Tunnetaidoilla on ilmeisesti suuri merkitys herkäksi itsensä kokevien ihmisten 

hyvinvoinnille. Kun he aistivat helposti toisten tunteita ja tunnelmia, heidän voi olla 

vaikeaa erottaa toisten tunteet omistaan tai omat tunteet saattavat jäädä huomioimatta 

kokonaan, jolloin he eivät tunnista omia tarpeitaankaan ja alkavat voida huonosti. 

Herkäksi itsensä kokevalle ihmiselle olisi hyödyllistä määritellä omat rajansa ja oppia 

kieltäytymään rauhallisen jämäkästi asioista ja vastuista, jotka eivät kuulu hänelle.  

Leinotar osasi tämän taidon, kun hän ei suostunut kuuntelemaan työtoveriensa huolia 

enempää kuin hänen työtilanteensa salli, vaikka kokikin silloin olevansa julma. 

Tuollaisessa tilanteessa joutuu ottamaan sen riskin, että toinen voi pahoittaa mielensä, 

mikä saattaa aineiston perusteella olla vaikeaa herkäksi itsensä kokevalle ihmiselle, 

joka haluaisi elää sovussa toisten kanssa. 
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Omien tunteiden havaitseminen, hyväksyminen ja riittävä etäännyttäminen auttaa 

itsensä herkkäksi kokevaa ihmistä toimimaan sen sijaan että hän lamaantuisi. Leinotar 

kirjoitti herkkyyden, taitojen ja tekemisen välisestä kolmiyhteydestä ja hetkessä 

elämisen tärkeydestä. Hän oli kehittänyt tunne-elämänsä herkkyyttä monenlaisilla 

fyysisillä harjoituksilla. Myös Omena oli sitä mieltä, että herkkyyttä voi lisätä 

pohtimalla, miltä erilaiset asiat itsestä tuntuvat, antamalla omien tunteiden nousta esille 

ja tunnistamalla niitä. Vaikuttaakin siltä, että taito käsitellä omia tunteitaan fyysisin ja 

psyykkisin keinoin auttaa herkäksi itsensä kokevaa ihmistä toimimaan arkipäivässä ja 

suhtautumaan sen haasteisiin myönteisesti. Toisaalta Haavanlehden kertomuksessa 

kokemus tunnetaitojen ja yleisemmin elämäntaitojen puuttumisesta näyttää olevan 

yhteydessä siihen, että hän on pettynyt elämäänsä, joka oli saanut traagisia sävyjä jo 

lapsuudessa. Hän on kyllä toiminut työ- ja perhe-elämässään kuin kuka tahansa 

tavallinen ihminen, mutta hän näyttää ajattelevan, että hänen elämänsä on ikään kuin jo 

ohi eikä hän voi enää saavuttaa sitä jotakin, mitä hän on pohjimmiltaan kaivannut. 

Monilla nykypäivän aikuisilla ei ole ollut mahdollisuutta pohtia tunteitaan 

lapsuudenkodissaan eikä koulussa. Nykyään tunnetaitoja on tarkoitus käsitellä 

peruskoulussa, sillä tunnekasvatus mainitaan tällä hetkellä toteutettavan 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) usean oppiaineen kohdalla, ja 

tavoitteena on, että oppilas oppii omien tunteidensa ilmaisua ja säätelyä (Kerola ym., 

2012). Aikuisille on tarjolla tunnetaitoja käsitteleviä kursseja ainakin vapaan 

sivistystyön oppilaitoksissa ja kesäyliopistoissa. Aiheesta on laadittu myös runsaasti 

tutkimustietoon perustuvia opas- ja harjoituskirjoja (suomeksi mm. Saarinen, 2003; 

Räisänen & Lestinen, 2006; Kokkonen, 2010; Pietikäinen, 2010; Siira & Saarinen, 

2011). 

5.4  Tulokset suhteessa aiempaan tutkimukseen

Sensitiivisyyttä on tarkasteltu aiemmin lähinnä piirreteoreettisesti temperamentin ja 

persoonallisuuden tutkimuksessa. Minua kiinnosti selvittää, millaista on elää 

herkkyyden kokemusten kanssa. Vaikka en määritellyt tässä tutkimuksessani herkkyyttä 

etukäteen vaan pyysin vastaajia kertomaan omin sanoin herkkyyden kokemuksistaan, 

kirjoituksissa tuli esiin useita aiemmassa teoreettisessa tutkimuksessa mainittuja 
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sensitiivisyyden osa-alueita. Näyttääkin siltä, että suomalaiset vastaajat tunnistavat 

kokemuksissaan samoja herkkyyden osa-alueita, joista mm. Aron ja Rothbart 

työryhmineen ovat raportoineet amerikkalaisilla (kts. luvut 2.6 ja 2.7). Näitä ovat mm. 

tunne-elämän rikkaus ja laaja-alaisuus, voimakas reagointi oman kehon tuntemuksiin ja 

ulkoiseen ympäristöön, yksityiskohtaiset havainnot, luonto- ja taide-elämysten 

kokeminen vaikuttavina ja nautittavina ja halu välttää väkivaltaista mediaviihdettä, 

jotka on mainittu Aronin ja Aronin sensorisen sensitiivisyyden tutkimuksissa (1997). 

Evans ja Rothbart (2008) kuitenkin esittivät, että Aronien (mt.) kehittämä HSPS-mittari 

ei mittaakaan sensorista sensitiivisyyttä vaan pääasiassa kielteistä affektiivisuutta ja 

osittain suuntaavaa sensitiivisyyttä (kts. s. 20-21). Evans ja Rothbart (mt.) pitävät 

sensorista sensitiivisyyttä eli tietoisuutta hienovaraisista ympäristöstä tulevista 

ärsykkeistä yhtenä suuntaavan sensitiivisyyden osa-alueena. Näin määriteltynä 

aineistosta löytyi mainintoja suuntaavasta sensitiivisyydestä, mm. huomion 

automaattisesta kiinnittymisestä toisten tunteisiin ja olemukseen ja näistä havainnoista 

spontaanisti syntyviin mielikuviin ja analyyseihin, joista jälkimmäinen liittyy 

suuntaavan sensitiivisyyden toiseen osa-alueseen, assosiatiivisen sensitiivisyyteen. 

Haavanlehden kertomuksessa oli esimerkki sensorisesta ja  assosiatiivisesta 

sensitiivisyydestä, kun hän ihmisiä tarkkaillessaan kertoi havaitsevansa automaattisesti 

heidän tunteensa ja ”kertovansa itselleen” spontaanisti, millaisia he ovat. Aineistossa 

esiintyneet empatian, sosiaalisen vastuullisuuden ja omantunnon herkkyyden 

kokemukset liittyvät Evansin ja Rothbartin (2009) emotionaalisen empatian 

käsitteeseen ja halu sopuisuuteen ja vaikeus kestää toisten kielteisyyttä liittyvät 

empaattisen syyllisyyden käsitteeseen, millä he tarkoittavat tuskan tai ahdistuksen 

kokemista sen seurauksena, että vaikuttaa toisiin ihmisiin kielteisesti. 

Tutkimuksessa nousi esiin myös asioita, joista piirreteoreettinen tutkimus ei kerro. 

Herkkien ihmisten kokemukset, havainnot ja niitä yhdistävät tekijät jäävät usein 

lomaketutkimusten ulottumattomiin. Kokemuksia tutkimalla on myös mahdollista 

yhdistää näennäisesti erilaisia tuloksia samaan kategoriaan. Lopuksi esitän aineiston 

pohjalta erään tällaisen näkökulman. 

Herkäksi itsensä kokevat ihmiset kertoivat toimivansa vuorovaikutuksessaan muiden 

kanssa hyvinkin eri tavoilla. Herkkyyden kokeminen heijastuu heidän kuvaamassaan 
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toiminnassa. Jotkut näistä toimintatavoista ovat toisiinsa verrattuina jopa vastakkaisia. 

Tämä voidaan tulkita aineiston perusteella niin, että itsensä herkäksi kokevat ihmiset 

säätelevät ihmissuhteidensa määrää ja etäisyyttä monin eri tavoin. Jotkut rajoittavat 

ihmissuhteidensa määrää kun taas toiset pitävät yhteyttä monenlaisiin ihmisiin. Tätä 

käyttäytymisen erilaisuutta voitaisiin kuvailla temperamentti- tai persoonallisuus-

piirteen introversio-ekstroversio avulla, mutta Leinottarella aktiivinen vuorovaikutus 

näyttää liittyvän kokonaisvaltaiseen tunne-elämässä koettuun herkkyyteen, jota hän 

katsoo pystyvänsä kehittämään omalla toiminnallaan. Etäisyyden säätely saattaa 

vastausten perusteella olla erilaista myös ihmissuhteen eri vaiheissa: aluksi itsensä 

herkäksi kokeva ei ehkä päästä uutta ihmistä kovin helposti lähelle, mutta myöhemmin 

hän voi sitoutua ihmissuhteeseen hyvinkin voimakkaasti. Toisaalta aineistossa mainit-

tiin, että vastoinkäymisten seurauksena herkäksi itsensä kokeva ihminen voi vetäytyä 

ihmissuhteista  kokonaan ja jättäytyä yksinäisyyteen. Näin suuren vaihtelun itsensä 

herkäksi kokevien ihmisten toiminnassa voi ymmärtää niin, että koska tällainen 

ihminen kokee ihmissuhteet muiden ympäristötekijöiden tapaan tunnepitoisina ja 

voimakkaina, hänelle on tärkeää säädellä niitä, mikä tapahtuu erilaisin yksilöllisin 

tavoin. Tällaiset vastauksissa esiintyneet säätelykeinot saattavat olla yhteydessä paitsi 

itsensä herkäksi kokevan ihmisen muihin ominaisuuksiin ja aiempiin kokemuksiin 

myös taitoihin ja siihen, miten hän suhtautuu herkkyyteensä. 
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Liitteet Liite 1

QUESTIONNAIRE (HSP Scale)

INSTRUCTIONS: This questionnaire is completely anonymous and confidential.
Answer each question according to the way you personally feel, using the
following scale:

1 2 3 4 5 6 7
Not at All      Moderately Extremely

____ 1. Are you easily overwhelmed by strong sensory input?
____ 2. Do you seem to be aware of subtleties in your environment?
____ 3. Do other people’s moods affect you?
____ 4. Do you tend to be more sensitive to pain?
____ 5. Do you find yourself needing to withdraw during busy days, into bed or
into a darkened room or any place where you can have some privacy and
relief from stimulation?
____ 6. Are you particularly sensitive to the effects of caffeine?
____ 7. Are you easily overwhelmed by things like bright lights, strong smells,
coarse fabrics, or sirens close by?
____ 8. Do you have a rich, complex inner life?
____ 9. Are you made uncomfortable by loud noises?
___ 10. Are you deeply moved by the arts or music?
___ 11. Does your nervous system sometimes feel so frazzled that you just have
to get off by yourself?
___ 12. Are you conscientious?
___ 13. Do you startle easily?
___ 14. Do you get rattled when you have a lot to do in a short amount of time?
___ 15. When people are uncomfortable in a physical environment do you tend to
know what needs to be done to make it more comfortable (like changing
the lighting or the seating)?
___ 16. Are you annoyed when people try to get you to do too many things at once?
___ 17. Do you try hard to avoid making mistakes or forgetting things?
___ 18. Do you make a point to avoid violent movies and TV shows?
___ 19. Do you become unpleasantly aroused when a lot is going on around you?
___ 20. Does being very hungry create a strong reaction in you, disrupting your
concentration or mood?
___ 21. Do changes in your life shake you up?
___ 22. Do you notice and enjoy delicate or fine scents, tastes, sounds, works of art?
___ 23. Do you find it unpleasant to have a lot going on at once?
___ 24. Do you make it a high priority to arrange your life to avoid upsetting or
overwhelming situations?
___ 25. Are you bothered by intense stimuli, like loud noises or chaotic scenes?
___ 26. When you must compete or be observed while performing a task, do you
become so nervous or shaky that you do much worse than you would
otherwise?
___ 27. When you were a child, did parents or teachers seem to see you as sensitive
or shy?

HSP Scale (8/97 Version), from: Aron, E., and Aron, A., (1997), “Sensory-
Processing Sensitivity and Its Relation to Introversion and Emotionality,” Journal
of Personality and Social Psychology, 73(2), 345-368. 
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Liite 2

Nimimerkki: _____________________________________________________________________

Tärkeää: Käytä samaa nimimerkkiä kuin herkkyyden kokemuksia käsittelevässä kirjoituksessasi. Vastaa 
jokaiseen kysymykseen omien tuntemustesi ja kokemustesi perusteella numerolla 1-7 seuraavaa 
asteikkoa käyttäen: 

1 2 3 4 5 6         7
ei       kohtalaisesti     äärimmäisen
lainkaan          paljon

____ 1. Kuormitutko helposti voimakkaista aistiärsykkeistä?
____ 2. Onko sinulla taipumus havaita hienovaraisia vivahteita ja yksityiskohtia ympäristössäsi?
____ 3. Vaikuttavatko muiden ihmisten mielialat sinuun?
____ 4. Oletko herkkä kivulle?
____ 5. Huomaatko kiireisinä päivinä kaipaavasi mahdollisuutta vetäytyä vuoteeseen tai hämärään 
huoneeseen tai johonkin, missä voit olla omissa oloissasi ja päästä suojaan ärsykkeiltä?
____ 6. Oletko erityisen herkkä kofeiinin vaikutuksille?
____ 7. Tuletko helposti ylivirittyneeksi sellaisten asioiden vaikutuksesta kuin kirkkaat valot, 
voimakkaat tuoksut, karheat kankaat tai läheltä kuuluvat sireenien äänet?
____ 8. Onko elämäsi henkisesti rikasta ja monipuolista?
____ 9. Saavatko voimakkaat äänet ja melu sinut tuntemaan olosi epämukavaksi?
____ 10. Saako taide tai musiikki sinut liikuttumaan syvästi?
____ 11. Tuntuuko sinusta joskus siltä, että hermosi ovat niin riekaleina, että sinun on päästävä omiin 
oloihisi?
____ 12. Oletko tunnollinen?
____ 13. Säikähdätkö helposti?
____ 14. Hermostutko, kun sinun pitää saada tehtyä paljon lyhyessä ajassa?
____ 15. Kun ihmiset tuntevat olonsa epämukavaksi jossakin fyysisessä ympäristössä, tiedätkö 
yleensä, mitä tarvitsee tehdä, jotta heidän olonsa tulisi mukavammaksi (kuten muuttaa valaistusta tai 
vaihtaa istumapaikkoja)?
____ 16. Suututtaako sinua, kun ihmiset yrittävät saada sinut tekemään liian paljon asioita samaan 
aikaan?
____ 17. Yritätkö kovasti olla tekemättä virheitä tai unohtamatta asioita?
____ 18. Onko sinulle tärkeää välttää väkivaltaisten elokuvien ja TV-ohjelmien katsomista?
____ 19. Tuletko epämiellyttävän kiihtyneeksi, kun ympärilläsi on meneilllään paljon asioita?
____ 20. Aiheuttaako kova nälkä sinussa voimakkaan reaktion niin, että keskittymisesi tai mielialasi 
häiriintyy?
____ 21. Järkyttävätkö elämänmuutokset sinua?
____ 22. Kiinnitätkö huomiota herkkiin ja hienovaraisiin tuoksuihin, makuihin, ääniin tai 
taideteoksiin ja nautitko niistä?
_____ 23. Onko sinusta epämiellyttävää, jos paljon asioita on meneillään samanaikaisesti?
_____ 24. Onko sinulle hyvin tärkeää järjestää elämäsi niin, että voit välttää järkyttäviä tai musertavia 
tilanteita?
_____ 25. Häiritsevätkö sinua voimakkaat ärsykkeet, kuten kovat äänet tai sekasortoiset tapahtumat?
_____ 26. Kun sinun on kilpailtava tai joudut tarkkailtavaksi suorittaessasi jotakin tehtävää, tuletko 
niin hermostuneeksi tai tunnetko olosi niin huteraksi, että suoriudut tehtävästä paljon huonommin kuin 
muuten suorituisit?
_____ 27. Kun olit lapsi, vaikuttiko siltä, että vanhemmat tai opettajat pitivät sinua arkana, herkkänä 
tai ujona?
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Liite 3

Paikkakunta 21.1.2010

Hyvä kirjoittaja, 

Teen tutkimusta herkkyyden kokemuksista. Aluksi pyydän sinua keksimään itsellesi nimimerkin ja 

vastaamaan muutamiin taustatietoja koskeviin kysymyksiin. (Alleviivaa oikea vaihtoehto.)

Nimimerkki: __________________________________________________________________

Sukupuoli: nainen / mies

Ikä: _____ vuotta

Siviilisääty: naimaton / naimisissa / avoliitossa / rekisteröidyssä parisuhteessa / eronnut / leski

Koulutus: perusaste (peruskoulu, kansakoulu)

toinen aste (lukio, ammattikoulu, ammattiopisto)

korkea-aste (yliopisto, korkeakoulu, ammattikorkeakoulu)

Työllisyys: (alleviivaa kaikki vaihtoehdot, jotka koskevat sinua)

kokopäivätyössä / osa-aikatyössä / opiskelija / kotiäiti tai koti-isä / äitiyslomalla tai

isyyslomalla / hoitovapaalla / omaishoitaja / eläkkeellä

Työkokemus: yhteensä noin _____ vuotta

Tämän jälkeen toivon sinun kirjoittavan vapaasti ja sen verran kuin haluat seuraavalla sivulla 

esittämieni kysymysten aihepiiristä. Käytän vastauksia pro gradu -tutkimukseni aineistona 

nimettömästi siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa hänen kirjoituksestaan. (Kirjoita 

nimimerkkisi jokaisen sivun alkuun.)

Tulen ... kurssille 4.2.2010 noutamaan kirjoitukset, jolloin pyydän sinua täyttämään tunnilla lyhyen 

kyselylomakkeen. Käytä sekä kirjoituksessa että lomakkeessa samaa nimimerkkiä, että pystyn 

yhdistämään saman kirjoittajan kirjoituksen ja vastauslomakkeen.

Lähetän tämän tehtävän ... kurssin opiskelijoille myös sähköpostilla, jotta se tavoittaisi kaikki 

kurssilaiset. Jos haluat mieluummin lähettää kirjoituksesi sähköpostilla kuin tuoda sen 

paperiversiona kurssille, voit lähettää vastauksesi osoitteeseen:

x  .y@z.fi   

Kiitos vastauksestasi!

mailto:tiina.kojonen-kyllonen@elisanet.fi
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Nimimerkki: __________________________________________________________________

Kirjoita vapaasti ja sen verran kuin haluat seuraavien kysymysten aihepiiristä:

• Miten ihminen mielestäsi käyttäytyy, jos hän on herkkä tunne-elämältään?

• Entä miten ihminen mielestäsi käyttäytyy, jos hän on herkkä ihmissuhteissaan?

• Koetko itse olevasi jollakin tavalla herkkä tunne-elämältäsi ja/tai suhteessa toisiin ihmisiin?

Jos koet olevasi herkkä:

• Miten olet tullut tietoiseksi herkkyydestäsi?

• Miten kuvailisit herkkyyttäsi?

• Miten herkkyytesi ilmenee tai on ilmennyt työelämän sosiaalisissa tilanteissa, joissa olet 

muiden ihmisten kanssa tekemisissä? Kuvaile yksi tai useampi tilanne. 

• Millaisissa tilanteissa olet kokenut herkkyytesi työelämässä voimavarana tai 

menestystekijänä? Entä millaisissa tilanteissa olet kokenut sen rasitteena tai haittaavan 

työtäsi? Kerro käytännön esimerkkejä kummastakin.

• Miten olet kokenut työtoverien, esimiesten, asiakkaiden tai muiden sellaisten ihmisten 

suhtautuvan herkkyyteesi, joiden kanssa olet toistuvasti tekemisissä työelämässä? Kerro 

esimerkkejä.

Jos et koe olevasi erityisen herkkä:

• Tunnetko tai oletko tavannut ihmisiä, jotka ovat mielestäsi herkkiä?

• Miten kuvailisit näiden ihmisten herkkyyttä?

• Miten herkkyys ilmenee tai on ilmennyt työelämän sosiaalisissa tilanteissa, joissa ollaan 

muiden ihmisten kanssa tekemisissä? Kuvaile yksi tai useampi tilanne. 

• Millaisissa tilanteissa pidät herkkyyttä työelämässä voimavarana tai menestystekijänä? 

Millaisissa tilanteissa pidät sitä rasitteena tai koet sen haittaavan työntekoa? Kerro 

käytännön esimerkkejä kummastakin.

• Miten itse suhtaudut työtoverin, esimiehen, asiakkaan tai jonkun muun sellaisen ihmisen 

herkkyyteen, jonka kanssa olet toistuvasti tekemisissä työelämässä? Kerro esimerkkejä.
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Paikkakunta 7.2.2011

Hyvä kirjoittaja, 

Teen tutkimusta herkkyyden kokemuksista. Aluksi pyydän sinua keksimään itsellesi nimimerkin ja 

vastaamaan muutamiin taustatietoja koskeviin kysymyksiin. (Alleviivaa oikea vaihtoehto.)

Nimimerkki: __________________________________________________________________

Sukupuoli: nainen / mies

Ikä: _____ vuotta

Siviilisääty: naimaton / naimisissa / avoliitossa / rekisteröidyssä parisuhteessa / eronnut / leski

Koulutus: perusaste (peruskoulu, kansakoulu)

toinen aste (lukio, ammattikoulu, ammattiopisto)

korkea-aste (yliopisto, korkeakoulu, ammattikorkeakoulu)

Työllisyys: (alleviivaa kaikki vaihtoehdot, jotka koskevat sinua)

kokopäivätyössä / osa-aikatyössä / opiskelija / kotiäiti tai koti-isä / äitiyslomalla tai

isyyslomalla / hoitovapaalla / omaishoitaja / eläkkeellä

Työkokemus: yhteensä noin _____ vuotta

Tämän jälkeen toivon sinun kirjoittavan vapaasti ja niin paljon kuin haluat seuraavalla sivulla 

esittämieni kysymysten aihepiiristä. Käytän vastauksia pro gradu -tutkimukseni aineistona 

nimettömästi siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa hänen kirjoituksestaan. (Kirjoita 

nimimerkkisi jokaisen sivun alkuun.)

Odotan saavani kirjoituksesi helmikuun 2011 aikana, mutta viimeistään 5.3.2011 mennessä, jotta 

sillä on mahdollisuus päätyä tutkimukseni aineistoon. Lähetä kirjoituksesi sähköpostilla 

osoitteeseen x.y@z.fi. Saatuani kirjoituksesi lähetän sinulle vielä lyhyen kyselylomakkeen, jonka 

pyydän sinua täyttämään ja palauttamaan minulle. Käytä sekä kirjoituksessa että lomakkeessa 

samaa nimimerkkiä, että pystyn yhdistämään saman kirjoittajan kirjoituksen ja vastauslomakkeen. 

Kiitos vastauksestasi!

Tiina Kojonen-Kyllönen

mailto:tiina.kojonen-kyllonen@elisanet.fi
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Nimimerkki: __________________________________________________________________

Kirjoita vapaasti niin paljon kuin haluat alla esitettyjen kysymysten aihepiiristä. Voit käsitellä 

kirjoituksessasi kaikkia mainittuja asioita tai osaa niistä ja muutakin aiheeseen liittyvää. Kirjoitus 

saa mielellään olla vapaamuotoinen omakohtainen kertomus tai kuvaus aiheesta omalla tyylilläsi. 

• Miten ihminen mielestäsi käyttäytyy, jos hän on herkkä tunne-elämältään?

• Entä miten ihminen mielestäsi käyttäytyy, jos hän on herkkä ihmissuhteissaan?

• Koetko itse olevasi jollakin tavalla herkkä tunne-elämältäsi ja/tai suhteessa toisiin ihmisiin?

Jos koet olevasi herkkä:

• Miten olet tullut tietoiseksi herkkyydestäsi?

• Miten kuvailisit herkkyyttäsi?

•  Miten herkkyytesi ilmenee tai on ilmennyt työelämän sosiaalisissa tilanteissa, joissa olet 

muiden ihmisten kanssa tekemisissä? Kuvaile yksi tai useampi tilanne. 

• Millaisissa tilanteissa olet kokenut herkkyytesi työelämässä voimavarana tai 

menestystekijänä? Entä millaisissa tilanteissa olet kokenut sen rasitteena tai haittaavan 

työtäsi? Kerro käytännön esimerkkejä kummastakin.

• Miten olet kokenut työtoverien, esimiesten, asiakkaiden tai muiden sellaisten ihmisten 

suhtautuvan herkkyyteesi, joiden kanssa olet toistuvasti tekemisissä työelämässä? Kerro 

esimerkkejä.

Jos et koe olevasi erityisen herkkä:

• Tunnetko tai oletko tavannut ihmisiä, jotka ovat mielestäsi herkkiä?

• Miten kuvailisit näiden ihmisten herkkyyttä?

• Miten herkkyys ilmenee tai on ilmennyt työelämän sosiaalisissa tilanteissa, joissa ollaan 

muiden ihmisten kanssa tekemisissä? Kuvaile yksi tai useampi tilanne. 

• Millaisissa tilanteissa pidät herkkyyttä työelämässä voimavarana tai menestystekijänä? 

Millaisissa tilanteissa pidät sitä rasitteena tai koet sen haittaavan työntekoa? Kerro 

käytännön esimerkkejä kummastakin.

• Miten itse suhtaudut työtoverin, esimiehen, asiakkaan tai jonkun muun sellaisen ihmisen 

herkkyyteen, jonka kanssa olet toistuvasti tekemisissä työelämässä? Kerro esimerkkejä.
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FFM-mallin suuret piirteet, alapiirteet ja niiden kuvaukset Liite 5
(Lönnqvist & Tuulio-Henriksson, 2008, 4-6)

Yläpiirre Alapiirre Kuvaus korkeat pisteet saavasta 
henkilöstä

Kuvaus matalat pisteet
saavasta henkilöstä

Neurootti-
suus

Ahdistunei-
suus

Hermostunut, tuntee levottomuutta 
ja pelkoa.

Rauhallinen, ei  huolissaan siitä, että 
asiat voivat mennä vikaan.

Vihamieli-
syys

Loukkaantuu helposti ja tuntee usein 
suuttumusta ja katkeruutta.

Tasapainoinen, vaikea saada pois 
tolaltaan tai suututtaa.

Masentunei-
suus

Tuntee itsensä onnettomaksi ja 
yksinäiseksi. Syyllistää usein 
itseänsä turhaan.

Yleisesti ottaentyytyväinen itseensä 
ja elämäänsä.

Itsensä 
tarkkailu

On vaivaantunut toisten seurassa. 
Kiusalliset tilanteet häiritsevät 
paljon.

Vapautunut toisten seurassa.

Impulsiivi-
suus

Vaikea vastustaa kiusausta. Tekee 
asioita, joita katuu myöhemmin.

Pystyy aina hallitsemaan tunteensa ja
mielihalunsa.

Haavoittu-
vuus

Tuntee itsensä avuttomaksi ja
epäröiväksi. Hätääntyy helposti.

Pystyy keskittymään ja olemaan 
rauhallinen myös jännittyneissä 
tilanteissa.

Ulospäin-
suuntau-
tuneisuus

Lämpö Pitää ihmisistä, ystävystyy helposti 
ja on ystävällinen myös vieralle 
ihmisille.

Ei pidä kanssakäymisestä. Pikemmin 
kylmä kuin sydämellinen ihminen.

Seurallisuus Nauttii seurasta ja pitää siitä, että
saa tutustua moniin ihmisiin.

Pitää yksinolosta ja toimii mielellään 
yksin. Kokee muiden häiritsevän.

Itsevarmuus Osaa pitää kiinni oikeuksistaan.
Pitää johtajana olemisesta.

Jää mieluiten taka-alalle. Antaa usein 
toisten puhua tai päättää puolestaan.

Toiminta On aktiivinen ja toimii mielellään
koko ajan. Pursuaa energiaa.

Toimii kiirehtimättä ja rauhalliseen 
tahtiin.

Jännityksen 
etsiminen

Tarvitsee uusia elämyksiä ja 
jännitystä.

Ei etsi jännitystä eikä seikkailuja.
Ei pidä riskeeraamisesta.

Positiiviset 
tunteet 

Optimistinen ja hilpeä sekä
enimmäkseen hyvällä tuulella.

Pikemminkin vakava kuin hilpeä 
ihminen.

Avoimuus Mielikuvitus Pitää kuvittelemisesta ja antaa
ajatusten vaeltaa vapaasti.

Ajatukset liittyvät enimmäkseen
jokapäiväisiin ja käytännöllisiin 
asioihin.

Esteettisyys Saa syviä elämyksiä taiteesta ja
kauneudesta.

Taide, musiikki, ja kirjallisuus
eivät erityisesti kiinnosta
ja tuntuvat tylsiltä.

Avoimuus 
tunteille

Tunnemaailma on syvä ja 
monipuolinen.

Ei enimmäkseen kiinnitä tunteisiin 
kovin paljon huomiota.

Avoimuus 
toiminnalle

Kokeilee erilaisten, outojen ja
vieraidenkin asioiden tekemistä.

Tekee mieluiten kaiken totutulla ja 
hyväksi koetulla tavalla.

Avoimuus 
ajatuksille

Älyllisesti utelias ja kiinnostunut
monista asioista.

Pitää ajatuksia, joita ei voi soveltaa 
käytännössä, ajan tuhlauksena.

Avoimuus 
arvoille

Suhtautuu suvaitsevasti toisten
ihmisten elämäntapoihin.

Melko varautunut muiden kulttuurien 
ja ihmisryhmien arvoja kohtaan.
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FFM-mallin suuret piirteet, alapiirteet ja niiden kuvaukset
(Lönnqvist & Tuulio-Henriksson, 2008, 4-6)

Yläpiirre Alapiirre Kuvaus korkeat pisteet saavasta 
henkilöstä

Kuvaus matalat pisteet
saavasta henkilöstä

Sovinnollisuus Luottamus Luottaa ihmisiin ja uskoo, että
he ovat enimmäkseen rehellisiä
ja tahtovat hyvää.

Uskoo, että ihmiset yrittävät
tilaisuuden tullen käyttää
toisia hyväkseen.

Rehellisyys Rehellinen ja vilpitön eikä yritä
salata todellisia aikomuksiaan.

Uskoo, etä ihmiset yrittävät 
tilaisuuden tullen käyttää toisia 
hyväkseen.

Epäitsekkyys Huolehtiva ja huomaavainen
muita ihmisiä kohtaan.

Ei ole yleensä kovin 
kiinnostunut
toisten ihmisten ongelmista.

Myöntyväi-
syys

Lempeä, ei pidä kiistelemisestä
ja antaa helposti anteeksi.

Osoittaa selvästi suuttumuksensa 
tai sen, ettei pidä jostakusta.

Vaatimatto-
muus

Vaatimaton eikä puhu mielellään
itsestään eikä saavutuksistaan.

Uskoo olevansa parempi kuin 
muut. Puhuu mielellään 
kyvyistään.

Herkkämieli-
syys

Tuntee myötätuntoa sellaisia 
kohtaan, joilla menee elämässä 
huonosti.

Ei tunne heikko-osaisia kohtaan 
liiemmin myötätuntoa.

Tunnollisuus Kyvykkyys Harkitseva ja pystyvä. Osaa
ratkaista ongelmia nopeasti ja
tehokkaasti.

Ei ole kovin aikaansaava ja 
tehokas työssään.

Järjestelmälli-
syys 

Haluaa jokaisen asian olevan
oikealla paikallaan.

Siisteys ja järjestys eivät ole
kovin tärkeitä.

Velvollisuuden-
tuntoisuus

Pitää lupauksensa ja suorittaa
tehtävänsä tunnollisesti.

Saattaa joskus rikkoa 
lupauksiaan ja jättää asioita 
tekemättä.

Saavutuksiin 
pyrkiminen

 Tietää mitä haluaa saavuttaa ja
työskentelee kovasti 
saavuttaakseen
sen.

Ei kovin kunnianhimoinen eikä 
aseta itselleen korkeita 
tavoitteita.

Itsekuri Tekee asiat loppuun asti, 
huolimatta
kyllästymisestä tai muista
häiriötekijöistä.

Lykkää usein epämiellyttäviä 
toimia eteenpäin.

Harkitsevuus Harkitsee tarkkaan ennen kuin
toimii tai päättää, ja ottaa 
huomioon  seuraukset.

Toimii usein kiirehtien sekä 
miettimättä tekojen ja päätöksien 
seurauksia


