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8-vuotiaana koettu yksinäisyys
- Tunnen itseni yksinäiseksi
- Minulla ei ole ystäviä
- En halua olla toisten kanssa
- Kukaan ei välitä minusta

Itsetuhoisuutta (18v.)
- Tappaisin itseni, jos siihen olisi

tilaisuus
- Yritän tahallisesti vahingoittaa

itseäni / tappaa itseni
- Ajattelen itseni tappamista

Junttila, Lempinen, Sourander 2018 / Lapsuusiän ongelmien yhteys aikuisiässä selviytymiseen

Psyykkinen oireilu (YASR) (18v.)
- Ahdistuneisuus, masentuneisuus
- Vetäytyvyys
- Somaattinen oireilu
- Keskittymisvaikeudet
- Aggressiivinen käyttäytyminen
- Rötöstely

Yksinäisyyttä 18-vuotiaana
- Tunnen itseni yksinäiseksi
- En tule toimeen muiden kanssa
- Kukaan ei rakasta minua
- Muut eivät pidä minusta
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https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick



https://www.youtube.com/watch?v=nJKY64EoHXI



https://lahdemukaan.fi/

”Joskus olen ollut liikuttunut siitä, että liukuovet aukeavat edessäni niin kuin
kenen tahansa ihmisen edessä. Se on tuntunut kummalliselta.”



Ostrakismi on sulkemista ulkopuoliseksi, tekemistä näkymättömäksi,
kuulumattomaksi ja merkityksettömäksi.

• Ostrakismi on huomaamatonta verrattuna fyysiseen tai verbaaliseen väkivaltaan, mutta sen vaikutukset
voivat olla jopa voimakkaampia.

• Hyljeksityn henkilön pyrkimykset täyttää sosiaaliset perustarpeensa ohjaavat hänen käyttäytymistään: hän
saattaa tilanteesta riippuen pyrkiä takaisin vuorovaikutukseen joko pro- tai antisosiaalisesti, pyrkiä
korottamaan omaa arvoaan muiden silmissä tai toimia vastoi omia aiempia arvojaan (jengit, ääriliikkeet,
radikalisoituminen.

• Lyhytkestoinenkin ostrakismi satuttaa, mutta pitkittyessään se voi johtaa kauaskantoisiin psykososiaalisiin
ongelmiin.

• Ostrakismin yhteiskunnalliset vaikutukset ovat suuria.

”Olla olemassa, eikä kukaan tiedä. Siltä se tuntuu. Olemassaolo kyseenalaistuu. Tuntuu, ettei minulla ole paikkaa eikä sijaa,
tehtävää eikä merkitystä tässä yhteisössä, maailmassa, elämässä.”

“Jos sais valita, niin mielummin ottaisin, et joku vaikka hakkais mua, mut silti mulla olis joku kaveri, kun tän, ettei kukaan edes
huomaa mua. Mä luulen, ettei mun luokkalaiset ees muista mun nimeä. Tai no. Tiedän. Kun nyt just kävi niin..”



Miksi ostrakismi satuttaa niin paljon?

- Koska sen fysiologiset vaikutukset ovat voimakkaita
ja koska

- sosiaalinen olemassaolo on elämän perusedellytys.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13607863.2020.1830945





Onko ostrakismi oikeutettua?

• Entä jos hän on toiminut väärin?

• Ollut ilkeä muita kohtaan? Sinua kohtaan?
• Satuttanut muita?

• Käyttäytynyt syrjivästi tai rasistisesti?
• Tehnyt käsittämättömiä väkivaltarikoksia?
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koettu ostrakismi koettu yksinäisyys preferoitu yksinolo sosiaalinen ahdistuneisuus sosiaalinen reaktiivisuus

Vankien kokemukset ostrakismista, yksinäisyydestä, sosiaalisesta ahdistuneisuudesta, sosiaalisesta
reaktiivisuudesta sekä tarpeesta olla yksin (Junttila, 2021, Vankien yksinäisyys)

Sosiaalisten suhteiden
vaikeudet korostuivat
vangeilla, joiden
tuomioiden taustalla oli
toiseen tai toisiin ihmisiin
kohdistuneet rikokset
(väkivalta-, seksuaali- ja
henkirikokset).
Profiileiltaan
sosiaalisemmilla vangeilla
tuomiot olivat tulleet
useammin rikoksista,
joiden kohteena oli
ennemminkin aineellinen
asia kuin toinen ihminen.



Vihan tunteet

Aggressiivisuus

Selektiivinen muisti

Ahdistuneisuus

Masentuneisuus

Sosiaalinen kipu

Tunnekylmyys

Tunteiden ”turtuminen”

Fyysisen kivun tunteet

Positiiviset tunteet

Empatia

Altruismi

Itsesäätelytaidot

Inhimillisyys

Innostus

Kognitiiviset toiminnot

Prososiaalisuus

Ilo

Ostrakismin vaikutuksia
Esim. Kipling Williams & Steve Nida (toim.) 2017. Ostracism, exclusion, and rejection;
Williams, Forgas & von Hippel (toim.) 2015. The social outcast. Ostracism, social exclusion, rejection and bullying.



Työpaikkaostrakismi on yleisempää kuin häirintä, kiusaaminen, haukkuminen tai fyysinen väkivalta ja sen vaikutukset ovat
häirinnän vaikutuksia suurempia. Työssään ostrakisoidut vetäytyvät, sairastuvat, pärjäävät huonommin ja haluavat
irtisanoutua.

https://www.youtube.com/watch?v=Irrq1YBSd_4



”Olen monta kertaa miettinyt että olisiko tänään se yö että hyppään sillalta, kun ketään ei pätkääkään
kiinnosta minun elämäni, pelkkää tuskaa päivästä päivään. Mutta viha kytee, ja osa minusta haluaa
kostaa ihmiskunnalle jotenkin viimeisenä tekonani... toistaiseksi olen vielä onnistunut tukahduttamaan
tämän tunteen. Haluaisin vain apua, kuulua johonkin, tuntea että elämälläni on jokin tarkoitus. En
haluaisi satuttaa ketään, en edes itseäni, mutta vuosi vuodelta kasvava kipu ja viha ajavat ajatuksia
vääjäämättömästi sinne suuntaan. Auttakaa, edes joku, välittäkää. Jos maailma vihaa minua, niin
minä vihaan takaisin.”



Luottamuksen murentuminen (HNMKY nuoret)

Nuorten kertomusten läpileikkaava teema oli
ammattilaisten, aikuisten ja avuntarjoajien
epäonnistuminen avun antamisessa. Liian usein se
taho, jolta on haettu apua, ei ole ottanut avun
tarvetta ja nuoren kokemusta tosissaan.

”Mielenterveyden alan ammattilaiset nauravat potilaan
avautuessa haavoittavista kokemuksistaan, opettajat
osallistuvat kiusaamiseen tai selittävät koulukiusaamista
kiusatun lapsen ominaisuuksilla, kunnan työntekijä ei usko
lapsen kuvausta tapahtumista tai KELA:ssa työntekijä
kuvailee asiakkaan rahaongelmien juontuvan
”tuhlaamisesta”.”

Empatian, välittämisen ja kuulluksi tulemisen puute
nousee haavoittavimpana asiana esiin.



”Mitä sulle kuuluu?”

”Tunti psykologin luona viikossa ei
auttanut, kun toivoin viikon jokaisena
tuntina kuolemaa. Vaikka saatoin
psykologiajan jälkeen tulla itkien
tunnille, kukaan opettajista ei
tarttunut minua oppituntien jälkeen
hihasta ja tarjonnut apuaan. Toivoin
sitä enemmän kuin mitään.”

Sektorirakenteen
inhimillinen ylittäminen

Olemmeko rakentaneet
yhteiskunnan, joka toimii
järjestelmien, ei ihmisten

ehdoilla?

Jääkö nuorten paha olo joskus
kertomatta siksi, ettei aikuisilla

ole aikaa?
Tai jäävätkö aikuisten

kysymykset joskus kysymättä
siksi, että vastaukset voivat

olla pelottavia ja niiden
hoitaminen vaatii paljon

aikaa?



Ostrakismi on helpoin - ja varmin - tapa hajottaa lapset, nuoret, perheet ja
yhteiskunta. Sekä sosiaalisesti kestävän kehityksen, talouden että ihmisyyden
näkökulmasta.

Miten ostrakismia vähennetään? Tiedostamalla vaikutukset ja olemalla ihminen.

Professori Niina Junttila / niina.junttila@utu.fi / @niina_junttila / #lähdeliike


