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Moraalin ja omatunnon vartija  

Janne Viljamaa (2018, 7-8) toteaa kirjassaan Hirveä häpeä - Suomalainen häpeä ja kuinka siitä pääsee 
eroon, että häpeän tunne liittyy ihmisarvoon, ei ainoastaan tekoihin, kuten esimerkiksi syyllisyys. 

Syyllisyyttä kokeva voi pyrkiä korjaamaan väärää tekoaan toista kohtaan, mutta häpeä koskettaa ihmisen 
omaa sisintä (Kettunen 2011, 87; Viljamaa 2018, 7-8.) Hyvä häpeä ohjaa meidän toimintaamme. Se auttaa 
meitä tunnistamaan rajojamme ja miettimään asioita ennen tekoihin ryhtymistä. Se suojelee meitä 

vaikeuksilta. Hyvä häpeä suojaa identiteettiämme, ohjaa meitä käyttämään voimavarojamme 
tarkoituksenmukaisesti ja tukee itsekunnioitustamme. Häpeä estää meitä toimimasta ilkeästi ja 
epäinhimillisesti toisia ihmisiä kohtaan. Hyvän häpeän tehtävänä on auttaa meitä elämään aktiivisena ja 

sosiaalisena yhteiskunnan jäsenenä. (Malinen 2012, 88-89; Kettunen 2014, 45; Viljamaa 2018, 8.)    

 

 

Historioitsija Satu Lidman (2011, 143-144) kertoo rikoksiin liittyvästä häpeästä. Häpeää voi aiheuttaa 
itse rikollinen teko tai siitä johtuva rangaistus tai nämä molemmat. Häpeällisempinä pidetään sellaisia 
rikoksia, jotka ovat kulttuurissa esiintyvän kunnian vastaisia. Näitä Lidmanin mukaan ovat mm. 

epärehellisyyteen, epäkunnioittavaan käytökseen tai sukupuolisiveellisyyteen ja toisen keholliseen 
koskemattomuuteen liittyvät asiat.  
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Häpeä. Se ei ole seurausta vain ihmisen 

henkilökohtaisista kokemuksista, vaan sen 
syntymiseen ja ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä 
löytyy historiasta. Kulttuurimme, jopa oman 

sukumme ja perheemme, arvot, asenteet, 
perinteet ja normit määrittelevät millaiset asiat 
aiheuttavat meille häpeää. Häpeä ja häpeän 

tunteet kumpuavat usein jo lapsuudesta ja 
lapsuusajan kokemuksista. Häpeää tutkinut Ben 
Malinen kertoo, että vaikka häpeän aiheuttajat 

vaihtelevat eri kulttuureissa, niin yhteisiäkin 

piirteitä löytyy. Suomalaiselle häpeälle ominaista 
on pyrkimyksemme hallita tunnereaktioitamme. 

(Malinen 2010a, 17-21; Silfver-Kuhalampi & 

Helkama 2012, 383-384.) Toisaalta myös 
henkilökohtaiset ominaisuutemme, kuten 
persoonallisuus, temperamentti ja 

luonteenpiirteet, vaikuttavat häpeän 
ilmenemiseen ja sen vaikutuksiin elämässämme. 

Kun taas lahjakkuus, kyvyt ja taidot vaikuttavat 
osin siihen, kuinka vahvan otteen häpeä 
elämästämme saa. (Malinen 2010a, 106.) 

 

 

Elämää kahlitseva tekijä  

Kieltämällä häpeän olemassaolon kahlitsemme itsemme. Pahimmillaan häpeästä voi muodostua 
kokonaisvaltainen tunne, osa identiteettiämme, ja tämä vaikuttaa ihmisyyteemme ja koko 

olemassaoloomme. (Malinen 2012, 189.) Häpeä siis vaikuttaa merkittävästi ajatteluumme ja 
käyttäytymiseemme. Käsittelemättömänä se voi johtaa mm. erilaisiin riippuvuuksiin, vääristää 

seksuaalisuutta, johtaa masennukseen ja syömishäiriöihin. Häpeään liittyy usein turvattomuutta, 
epävarmuutta ja hylkäämisen pelkoa. Häpeä voi myös ohjata meitä olemaan kaikille mieliksi ja lopulta 
emme enää pidä edes itsestämme. Itseinho voi johtaa itsetuhoiseen käytökseen. (Kettunen 2011, 101; 

Malinen 2012, 164; Viljamaa 2018, 33-34, 146.) Häpeän tunteesta voi tulla myös riippuvaiseksi. Ihminen 
voi nauttia häpeässä rypemisestä ja tällöin hän ei edes halua päästä siitä eroon. (Viljamaa 2018, 8-10.)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän vuoksi häpeästä puhuminen ja sen käsitteleminen läheisten tai ammattilaisten kanssa on tärkeää. 

Tärkeää on myös muistaa, että häpeän tunteesta ei ole tarkoituksenmukaista päästä kokonaan eroon, vain 
elämää rajoittavasta häpeästä tulee pyrkiä vapaaksi. (Malinen 2010b; Malinen 2012, 216-217.)  

 

Irti häpeän kahleesta  

Teologi Paavo Kettunen toteaa, että häpeä voi myös liittyä johonkin, mitä ihminen tekee. Ihminen voi kokea 

oman toimintansa takia häpeää, mutta samalla olla myös syyllinen ja vastuussa tekemisistään. (Kettunen 2014, 
15.) Rikolliseen toimintaan syyllistyessään ihminen voidaan lain edessä tuomita esimerkiksi sakkoihin, 
yhdyskuntapalveluun tai vankeusrangaistukseen. Tämän artikkelin taustalla on ohjauksellinen yhteistyö 

yhdyskuntapalvelua suorittavan henkilön kanssa. Pääsimme keskustelemaan hänen kanssaan hänen 
tuntemuksistaan ja ajatuksistaan hänen tekemäänsä rikosta ja siitä langetettua tuomiota koskien. 
Keskusteluissa esiin nousi päällimmäisenä hänen kokemansa voimakas häpeä omista teoistaan ja se, kuinka 

tuo häpeä vaikuttaa koko hänen tämän hetkiseen elämäänsä ja tulevaisuuden odotuksiinsa.  

Kirjassaan Häpeän monet kasvot Ben Malinen (2012, 216) kertoo, että 
suorittaessaan vankeusrangaistuksen rikoksentekijä on lain edessä 

suorittanut tuomionsa, mutta sama ei päde häpeään. Häpeän tunne 
täytyy käsitellä erikseen. Järvisen (2015, 209-210) tutkimuksessa 
Asiakas-työntekijäsuhde rikosseuraamusalalla - Dialoginen arviointi 
tiedontuotannon tapana todetaan, että kun häpeää ja syyllisyyttä 
aiheuttavia asioita on käsitelty, vapautuu asiakkaalta voimavaroja 
katsoa tulevaisuuteen. Samaisessa tutkimuksessa todetaan, että 

narratiivinen työote sopii hyvin häpeän käsittelyyn rikosseuraamusalan 
asiakkaiden kanssa. Tutkimustulokset osoittavat selkeästi myös, että 

luottamuksellisella ja tasavertaisella asiakas-työntekijäsuhteella on suuri 
merkitys asiakkaan elämänmuutoksessa. (Järvinen 2015, 234-235.) 
Siinä vaiheessa, kun ihminen lopettaa salailun ja alkaa puhua häpeän 

kokemuksestaan, hän ottaa ratkaisevan askeleen. Ennen tätä häpeän 
kokemus on kuitenkin tunnistettava ja tunnustettava (Malinen 2012, 
215; Viljamaa 2018, 16.) Ihmisen tiedostaessa häpeänsä alkuperän, 

hänen on mahdollista pyrkiä siitä eroon mm. puhumalla asioista 
rohkeasti ääneen ja näin kohtaamaan omat pelkonsa (Viljamaa 2018, 
153).  Malinen (2012, 208) toteaa, että häpeän käsittelyssä hyvinä 

apuvälineinä toimivat puhuminen, kirjoittaminen ja huumori.  

Haaste ammattilaisellekin  

Teologi Ben Malinen (2010b) kertoo häpeää 
käsittelevässä väitöskirjassaan, että häpeä on yksi 

ihmisen vaikeimmin ymmärrettävistä ja käsiteltävistä 
tunteista. Sen tunnistaminen on hyvin vaikeaa. Kun 
ihminen hakeutuu terapiaan, tai muuten puhumaan 

ammattilaisten kanssa kohtaamistaan haasteista, 
syynä ei yleensä ole häpeä. Häpeän tunnistaminen voi 
olla vaikeaa myös ammattilaisille, sillä häpeä kätkeytyy 

herkästi muiden helpommin tunnistettavien ilmiöiden, 
kuten masennuksen, vihan, surun, syyllisyyden tai 
narsismin, taakse. Häpeää tunteva ihminen on tottunut 

peittämään sen paljastumisen pelon vuoksi luomiensa 
kulissien taakse. Häpeää kokeva ihminen pyrkii usein 
myös hallitsemaan omaa tunne-elämäänsä tarkasti. 

Malinen toteaakin, että häpeän käsitteleminen vaatii 
usein pitkäaikaisen ja luottamuksellisen 
asiakassuhteen. Malisen tutkimus nostaa selkeästi 

esille, että ihmisellä on halu ja tarve kokea olevansa 
rakastettu ja hyväksytty juuri sellaisena kuin on.  

  

 

 



Oman kokemuksemme perusteella yhdyskuntapalvelua suorittavalle on tärkeää juuri antaa aikaa ja 

mahdollisuus kertoa tuntemuksistaan ja kokemuksistaan omin sanoin. Ajattelemme, että häpeän olemassaolon 
tunnustaminen ja siitä kertominen ääneen on tärkeää saada tehdä turvallisesti, ilman pelkoa ja syyllistämistä. 
Yhdessä keskustellen ja pohtien tulisi nostaa esille niitä positiivia asioita, joista yhdyskuntapalvelua suorittava 

voi löytää voimavaroja elämäänsä. Tärkeää on myös rohkaista häpeän kanssa kamppailevaa puhumaan asiasta 
läheisilleen, ystävilleen ja asianomaisille. Ajattelemme, että kohtaamalla häpeän, tunnistamalla sen vaikutukset 
sekä aktiivisesti häpeää käsittelemällä myös tulevaisuus on mahdollista nähdä myönteisenä asiana. Häpeästä 

ja sen vaikutuksista elämään tulee puhua rohkeasti ääneen.  

      Satu Soininen 
      Jussi Manninen 

      SS17KM 
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