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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Johdatus aiheeseen 

 

Ihmismieli on mielestäni äärimmäisen kiinnostava. Herkkänä instrumenttina se 

on myös haavoittuva. Sielunhoito on yksi tapa kulkea toistemme rinnalla ja 

tukea toinen toistamme. Mutta millaista on hyvä sielunhoito? Miten kohdata 

toinen ihminen niin, että hän voi jakaa taakkansa ja jatkaa keventynein mielin 

elämäänsä? 

Yksi ihmismielen kiehtovista ilmiöistä on intuitio. Se on kiehtonut fi-

losofeja ja muita tieteentekijöitä aina Platonista ja Aristoteleestä alkaen. Monet 

Nobel-palkitut tutkijat ovat kuvanneet tehneensä tieteellisen läpimurtonsa intui-

tionsa avulla.
1
 Einsteinin kerrotaan todenneen jopa, että ”the only real valuable 

thing is intuition.” Samoin liike-elämän huippujohtajat kertovat usein tehneensä 

yrityksensä toimintaa koskevat ratkaisevat strategiset päätöksensä intuitiivises-

ti.
2
 Mutta mitä intuitio on ja miten se toimii? Voiko sitä hallita? Voiko sitä op-

pia hyödyntämään enemmän? Voiko intuitio auttaa ihmistä ihan tavallisessa 

arjessa? 

Valistuksen ajan perintönä on länsimaissa pitkään korostettu ihmisen 

järkeä ja analyyttistä ajattelua.
3
 Intuitiota on yleisesti ottaen pidetty marginaali-

sena ilmiönä, johon on suhtauduttu oudoksuen ja jopa mystifioiden
4
 ja se on 

liitetty helposti erilaisiin yliluonnollisena pidettyihin ilmiöihin, kuten ennalta-

näkemiseen tai telepatiaan.  Vaikka intuitiota on tutkittu jo ainakin 2300 vuotta, 

vasta nykyaikaisen tieteen välinein sitä on pystytty analysoimaan tarkemmin. 

Nyt näyttääkin siltä että intuitiosta on viime aikoina alettu Suomessakin kiin-

nostua enemmän sekä julkisessa keskustelussa että tutkimuksen parissa.
5
 

Lähtökohtana tämän tutkimuksen tekemiselle ovat henkilökohtaiset 

kokemukseni intuitiosta. Parikymmentä vuotta sitten asuin yhdessä opiskeluto-

                     
1
 Myers 2004, 61. 

2
 Hayashi 2001, 5-6. 

3
 Inbar, Cone & Gilovich 2010, 232. 

4
 Hogarth 2001, x, 248. Kahneman 2012, 20-21, 278. Welling 2005, 43. 

5
 Aiheesta lukuisia lehtiartikkeleita ja internet-palstoja, esimerkkeinä: Helasti 2011. Hidasta 

elämää. Kaikkonen 2012. Lehtonen 2014. Mäkinen 2014. Research on Everyday Thinking. 

Ruotsi 2012. Tietoinen ei-päättäminen tukee johtamista 2013. 
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verini kanssa, joka oli luonteeltaan ja käyttäytymiseltään hyvin intuitiivinen. 

Hänen innostunut, tilanteisiin heittäytyvä ja jopa onnekas elämäntapansa teki 

minuun vaikutuksen ja jäin miettimään intuition tuomia mahdollisuuksia elä-

mässä. Tutustuttuani sielunhoidon ja pastoraalipsykologian professori Pamela 

Cooper-Whiten kehittämään jaetun viisauden käsitteeseen sielunhoidossa, kiin-

nostuin tästä konseptista ja mielessäni heräsi ajatus, että tällä ilmiöllä saattaisi 

olla yhtymäkohtia intuitioon. Niinpä perehdyn tässä tutkimuksessa siihen, voiko 

Cooper-Whiten kehittämällä jaetun viisauden käsitteellä ja intuitiolla olla jotain 

yhteistä. 

Cooper-Whiten näkemys sielunhoidosta perustuu pitkälti yhdysvalta-

laiseen sielunhoitotutkimukseen ja -käytäntöön. Cooper-White on syntynyt 

vuonna 1955 ja toimii tällä hetkellä pastoraaliteologian ja sielunhoidon profes-

sorina yhdysvaltalaisessa Columbia Theological Seminaryssä. Hän on myös 

anglikaanisen Yhdysvaltain episkopaalisen kirkon pappi. Hän määrittelee 

omaksi teoreettiseksi viitekehyksekseen relationistisen psykoanalyyttisen lähes-

tymistavan.
6
 Havainnollistaakseni millaisesta ympäristöstä Cooper-Whiten ha-

vainnot ja johtopäätökset nousevat, esittelen luvussa 3 lyhyesti Cooper-Whiten 

omia näkemyksiä siitä viitekehyksestä, jossa hänen näkemyksensä ovat muo-

toutuneet.  

 

 

1.2 Sielunhoidon käsite Cooper-Whiten mukaan 

 

Sielunhoidon käsitettä tässä tutkimuksessa käytetään Cooper-Whiten kirjas-

saan Shared Wisdom: Use of the Self in Pastoral Care and Counseling teke-

män jaottelun mukaisesti. Hän jakaa sielunhoidon yhtäältä seurakunnallises-

sa yhteydessä tapahtuvaan papin ja seurakuntalaisen väliseen sielunhoidolli-

seen keskusteluun (pastoral care) ja toisaalta pastoraalipsykoterapiaan (pas-

toral counseling, pastoral psychotherapy).
7
 

Sielunhoidolliset keskustelut koostuvat yleensä muutamasta ta-

paamiskerrasta ja asioita työstetään suhteellisen nopeasti. Niissä hyödynne-

tään kognitiivisia ja ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja. Nämä tapaamiset 

                     
6
 Cooper-White 2011, 20. 

7
 Cooper-White 2004, 131-132. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Theological_Seminary
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painottuvat asiakkaan tukemiseen ja hengelliseen ohjaukseen. Mikäli asiak-

kaalla on monimutkaisempia tai syvempiä ongelmia tai psyykkinen sairaus, 

seurakunnallisessa kontekstissa toimivan sielunhoitajan tulee arvioida tilanne 

ja lähettää hänet eteenpäin sopivalle asiantuntijalle. Sielunhoitaja voi tällöin 

jatkaa hengellistä tuen antamista asiakkaalle.
8
  

Pastoraalipsykoterapiassa yhdistetään psykologian ja psykoterapi-

an parissa kehitettyjen teorioiden ja kliinisten metodien hyödyntäminen pas-

toraaliteologian metodeihin ja käytäntöihin. Sille on tunnusomaista pyrkimys 

kokonaisvaltaiseen psykoterapeuttiseen lähestymistapaan. Erona tavalliseen 

psykoterapiaan on se, että pastoraalipsykoterapiassa huomioidaan myös asi-

akkaan elämänkokemusten hengellinen ulottuvuus. Pastoraalipsykoterapia 

voi olla lyhytterapiaa tai pitkäkestoista psykoterapiaa, psykodynaamisesti tai 

psykoanalyyttisesti suuntautunutta, perheterapiaa, kognitiivis-behavioristista 

tai humanistis-eksistentialista terapiaa tai useiden näiden yhdistelmä.
9
  

Käytän tässä tutkimuksessa Cooper-Whiten esittelemistä sielun-

hoidon erilaisista muodoista yleisesti termiä sielunhoito. Tosin niissä kohdis-

sa, jolloin on nimenomaisesti tarpeen erottaa sielunhoidollinen keskustelu 

pastoraalipsykoterapiasta, käytän näitä termejä sellaisenaan. Koska tarkaste-

len tässä tutkimuksessa nimenomaan Cooper-Whiten käsitystä sielunhoidos-

ta, en käy läpi muiden sielunhoidon tutkijoiden näkemyksiä sielunhoidosta. 

 

 

1.3 Intuitio psykologisena ilmiönä  

 

Intuitio-sanan etymologinen tausta tulee latinankielisestä sanasta intueri, jolla 

viitataan sisältäpäin näkemiseen tai tietämiseen.
10

 Se on käsitteenä yksi psyko-

logian alan kiistanalaisimmista termeistä. Osa tutkijoista kannattaa ehdottomasti 

intuitiivisen ajattelun ja päätöksenteon konseptin olemassaoloa, osa puolestaan 

pitää sitä muiden psykologisten ilmiöiden osa-alueena. Intuitiolle löytyy psyko-

logian parissa kymmeniä määritelmiä ja nekin psykologit, jotka hyväksyvät 

intuition itsenäiseksi käsitteeksi, käsittelevät sitä tutkimuksissaan hyvin monin 

                     
8
 Cooper-White 2004, 131-132. 

9
 Cooper-White 2004, 131-132. 

10
 Hodginson, Langan-Fox & Sadler-Smith 2008, 2. 
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eri tavoin. Intuitiota onkin psykologian sisällä tarkasteltu muun muassa tiedon 

lähteenä, tietynlaisena prosessina tai jopa aivojen rakenteena.
11

  

Intuitio määritellään pitkälti sen mukaan, mitä se ei ole. Tämä tutki-

mus perustuu määritelmään, jonka mukaan intuitiota pidetään välittömänä tie-

tona tai ymmärtämisenä, johon ei kuulu tietoista päättelyä.
12

 Sitä ei välttämättä 

nähdä homogeenisena prosessina, vaan se voidaan jakaa erilaisiin kognitiivisiin 

mekanismeihin.
13

 Intuition tuotoksena voi syntyä päätös, tunne, tulkinta, toi-

mintaa, signaaleja tai luottamusta.
14

 

Laajaa kannatusta psykologien piirissä on saanut niin sanottu tiedon 

kaksoisprosessoinnin teoria. Sen mukaan intuitio on osa laajempaa mallia ihmi-

sen tiedonkäsittelystä, jossa erotetaan intuitiivinen ja analyyttinen ajattelu. Tä-

män mallin mukaan ihmisen tiedonkäsittely jaetaan kahteen prosessiin: systee-

mi 1 kuvaa tiedostamatonta intuitiivista ajattelua ja systeemi 2 analyyttistä, ra-

tionaalista ajattelua.
15

 Tässä mallissa systeemi 1 eli intuitiiviset prosessit toimi-

vat autonomisesti ja automaattisesti eli ilman tietoista kontrollia ja ovat vain 

osittain kognitiivisen kapasiteetin rajoittamia. Intuitiiviset prosessit ovat nopei-

ta, välittömiä, tiedostamattomia, kokonaisvaltaisia ja niissä voidaan hyödyntää 

samanaikaisesti laajoja tietomääriä. Intuitio on prosessina vaivaton eikä tarvitse 

tuekseen keskeisiä työmuistin resursseja. Tiedämme siis jotakin, mutta emme 

tiedä kuinka sen tiedämme. Systeemi 2 eli analyyttinen ajattelu puolestaan on 

hidasta ja tiedonkäsittelyn kapasiteetiltaan vaatimatonta. Sen käyttäminen vaatii 

ponnisteluja ja se pystyy käsittelemään vain yhtä asiaa kerrallaan. Analyyttisen 

ajattelun käyttö edellyttää tarkkaavaisuutta ja se häiriintyy, jos tarkkaavaisuus 

keskittyy johonkin muuhun kuin käsiteltävänä olevaan asiaan. Ajatusten ja 

käyttäytymisen säätely on yksi systeemin 2 tehtävistä ja sen toiminnot yhdiste-

tään usein toimijuuden, valinnan ja keskittymisen subjektiiviseen kokemuk-

seen.
16

  

Intuitio on elintärkeä, ensisijainen osa ihmisen ajattelua, älykkyyttä, 

päätöksentekokykyä, tunne-elämää, ja vuorovaikutusta. Intuitiiviset tunne-

                     
11

 Epstein 2010, 295. Betsch & Glöckner 2010, 279. Glöckner & Witteman 2009, 5. 
12

 Evans 2010, 313. Kahneman 2003, 697. Myers 2004, 1. 
13

 Glöckner & Witteman 2009, 1, 6-13, 16-19. 
14

 Evans 2010, 314. Glöckner & Witteman 2009, 6. 
15

 Evans 2010, 313-315. Glöckner & Witteman 2009, 1, 4-5. Hodginson, Langan-Fox & Sadler-

Smith 2008, 1. Kahneman 2012, 30-36. Kahneman 2003, 698-699. Myers 2004, 30. 
16

 Bastick 1982. Betsch & Glöckner 2010, 280. Evans 2010, 313-315, 323. Kahneman 2012, 

30-36, 53, 466, 474-475. Kahneman 2003, 698-699, 716-717. Myers 2004, 30. 
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elämän taidot ovat oleellisia ihmisen sosiaalisen pärjäämisen ja hyvinvoinnin 

kannalta niin yksityis- kuin työelämässäkin. Hyvien ihmissuhdetaitojen lisäksi 

hyvin toimiva intuitio liitetään miellyttävyyteen, empatiaan, spontaanisuuteen, 

esteettisyyteen, huumoriin, luovuuteen, avoimuuteen ja henkiseen kasvuun. Sen 

tehtävänä on kertoa, mikä kunkin ihmisen elämässä on normaalia ja epänormaa-

lia sekä avata tapahtumien syyt ja ihmisten aikomukset yhdistämällä jollain 

lailla säännöllisesti toistuvat olosuhteet, toiminnot, tapahtumat ja tulokset toi-

siinsa. Sen avulla ihminen hahmottaa nykyhetken ja tulevaisuuden. Se liittyy 

oleellisesti myös oivaltamiseen, uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen.
17

 Vaikka 

intuitio ei välttämättä liity ihmisen aikaisempiin kokemuksiin, aktivoituu aiem-

pien kokemusten hyödyntäminen aina, jos ihmisellä sellaisia kyseisestä aihepii-

ristä on.
18

 Myers kuvaakin intuitiota lähes runollisesti: 

Intuitio on mahtava. Enemmän kuin ymmärrämmekään, ajattelu tapahtuu taustalla 

ja sen tulokset tulevat näkyviin vain satunnaisesti. Intuitio on sopeutuva. Se mah-

dollistaa automaattisen toiminnan ja ruokkii asiantuntemustamme, luovuuttamme, 

rakkauttamme ja hengellisyyttämme. Ja intuitio on ihme. Tuuli puhaltaa missä ha-

luaa, näkymättömänä – osuva ilmaus kuvaamaan sekä intuition mysteerisyyttä että 

sen käskemättä tuottamia oivalluksia ja inspiraatioita.
19

 

Toisaalta analyyttinen ajattelu tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden muun muassa 

monimutkaiseen abstraktiin ja älylliseen ajatteluun, kieleen sekä toiminnanoh-

jaukseen eli ajatusten ja käyttäytymisen säätelyyn. Rationaalisuus antaa mah-

dollisuuden muun muassa mielihyvän lykkäämiseen, sopeutumiseen, itsehillin-

tään ja tulevaisuuden suunnitteluun.
20

 Ilman analyyttisen ajattelun vaikutusta 

intuitio saattaisi johtaa muun muassa naiiviin optimismiin, stereotyyppiseen 

ajatteluun, ennakkoluuloihin, epätavallisiin ja epärealistisiin odotuksiin sekä 

taikauskoon.
21

  

Intuitio nähdään dominoivana prosessina, jota ihminen käyttää halusi 

tai ei.
22

 Intuitiivisen ajattelun vinoutumia tutkineen, Nobel-palkitun, Princetonin 

yliopiston psykologian emeritusprofessori Daniel Kahneman on todennut, että 

”vaikka järjestelmä 2 uskoo olevansa siellä, missä tapahtuu”, automaattinen 

                     
17

 Bastick 1982, 51-138, 254-297, 309-321. Betsch & Glöckner 2010, 280. Epstein 2010, 308-

309. Glöckner & Witteman 2009, 1-2, 13-14. Hogarth 2001, 60-66, 232-233. Kahneman 2012, 

21-22. Myers 2004, 29, 35-37, 42-45, 61. 
18

 Betsch & Glöckner 2010, 280. 
19

 Myers 2004, 248. 
20

 Epstein 2010, 309. Kahneman 2012, 48-49, 53. Myers 2004, 30. 
21

 Epstein 2010, 309. 
22

 Kahneman 2012, 36. Myers 2004, 15. 
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järjestelmä 1 on kuitenkin ajatteluprosessimme ”sankari”.
23

 Koska olemme tie-

toisia vain rationaalisen ajattelumme prosessista ja valinnoista, luulemme toi-

mivamme sen mukaisesti. Tämä on kuitenkin harhaa.
24

 Intuitiivisessa prosessis-

sa käynnistyneet vaikutelmat ja tunteet ovat rationaalisen ajattelun uskomusten 

ja tarkoituksellisten valintojen merkittävimmät lähteet. Intuitio tuottaa siis vai-

kutelmia, taipumuksia ja tunteita, jotka analyyttisen prosessin tuloksena muut-

tuvat uskomuksiksi, aikomuksiksi ja asenteiksi. Ihminen tekee päätöksen intui-

tiivisesti, ellei rationaalinen ajattelu tietoisesti korjaa tai syrjäytä intuition tuot-

tamaa lopputulemaa.
25

 Suurin osa ihmisen ajattelusta, tunteista ja käyttäytymi-

sestä on intuitiivista ja on hyvin todennäköistä, että käyttäytyminen joka tapa-

uksessa ankkuroituu intuitiivisiin käsityksiin ja tarkoituksiin, vaikkei intuitio 

olisikaan täysin dominoivassa roolissa käyttäytymisen suhteen. Järjestelmä 1 

mahdollistaa älyllisen ajattelun mm. yhdistämällä siihen aiemmista kokemuk-

sista opitun sekä tunteet. Kahneman viittaa tässä yhteydessä Haidtin vertausku-

vaan, jossa puhutaan intuitiivisesta koirasta, joka heiluttaa rationaalista hän-

täänsä.
26

  

  

                     
23

 Kahneman 2012, 31. 
24

 Myers 2004, 15. 
25

 Epstein 2010, 308-309. Evans 2010, 323. Kahneman 2012, 31, 125. Kahneman 2003, 716. 

Myers 2004, 16. 
26

 Kahneman 2003, 717. Myers 2004, 15. 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

2.1 Tutkimustehtävä   

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää onko Pamela Cooper-Whiten 

kehittämällä jaetun viisauden käsitteellä ja intuitiolla yhtymäkohtia ja jos on, 

niin millaisia. Tutkimuskysymyksinä tässä tutkimuksessa ovat: 

- Mitä Pamela Cooper-White tarkoittaa kirjassaan Shared Wisdom: Use 

of the Self in Pastoral Care and Counseling sielunhoidossa ilmenevällä 

jaetulla viisaudella?  

- Kuinka aiemman, lähinnä psykologian parissa tehdyn intuitiotutkimuk-

sen havaintoja voidaan peilata Cooper-Whiten näkemyksiin jaetusta vii-

saudesta? 

Tutkimuksen tavoitteena on herättää keskustelua intuition roolista sielunhoidos-

sa. Pyrin tutkimuksellani tuomaan intuitiotutkimusta lähemmäs sielunhoidon 

käytäntöjä sekä samalla omalta osaltani vähentämään intuition käsitteeseen liit-

tyvää mystifikaatiota. 

Tarkastelen intuitiota tässä tutkimuksessa lähinnä psykologiseen tut-

kimuksen valossa, näkökulmana erityisesti kognitiivinen psykologia, psykote-

rapia ja oppiminen. Tämä lähestymistapa vastaa Kettusen määritelmää pasto-

raalipsykologiasta teologian ja psykologian tietämysten yhdistämisenä ja näiden 

näkökulmien kommunikaationa.
27

 Vaikka intuitiota on historiallisesti pohdittu 

paljon erityisesti filosofian parissa, rajaan sen yllä mainitusta syystä tämän tut-

kimuksen ulkopuolelle. Rajaan tutkimuksen ulkopuolelle myös sellaisen psyko-

logisen tutkimuksen, joka kyseenalaistaa intuition olemassaolon ilmiönä. Tut-

kimus lähtee siis liikkeelle siitä olettamuksesta, että intuitio ilmiönä on olemas-

sa. Kriittisen otteen säilyttämiseksi olen kuitenkin huomioinut tutkimuksessa 

intuition tuotosten oikeellisuutta ja hyödyntämistä kyseenalaistavaa tutkimusta. 

En myöskään tutki Cooper-Whiten jaetun viisauden käsitettä kokonaisuutena, 

vaan ainoastaan siltä osin, kuin siinä on havaittavissa intuitiivisia piirteitä. 

  

                     
27

 Kettunen 2013, 45. 
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2.2 Aikaisempi tutkimus ja tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Sielunhoitoa sinänsä on tutkittu paljon, myös Suomessa. Kuitenkaan nimen-

omaan Cooper-Whiten jaetun viisauden käsitettä ei liene aiemmin tutkittu. 

Myöskään intuition hyödyntämistä sielunhoidon kontekstissa ei juurikaan ole 

tutkittu. Jouko Kiiski on lyhyesti sivunnut aihetta intuitiivisen viestinnän näkö-

kulmasta lähinnä psykologi ja tietokirjailija Tony Dunderfeltin havaintojen poh-

jalta.
28

 Jasmin Pekola on perheneuvojien työtehtäviä ja -tapoja koskevassa tut-

kimuksessaan sivunnut myös perheneuvojen intuitiota.
29

 Muista sielunhoitoon 

liittyvistä ilmiöistä intuition hyödyntämistä lähellä ovat muun muassa empatia, 

jota Johanna Talvitie on tutkinut pro gradussaan
30

 sekä Lassi Pruukin ajatukset 

sielunhoidon dialogisuudesta
31

. Vaikka empatia ja dialogisuus ilmiöinä ovatkin 

itsenäisiä ja intuitiosta erillisiä, liikutaan niiden käsittelyssä tietyllä tavalla sa-

malla alueella kuin intuitionkin tutkimisessa ja ne omalta osaltaan määrittävät 

intuition käytölle ominaista ympäristöä. Tuore suomalainen, uskonnollisuuden 

intuitiivisuutta tutkiva psykologinen tutkimus puolestaan tulee hyvin lähelle 

jaetun viisauden teologista ulottuvuutta.
32

 

Intuitiota on ilmiönä tutkittu maailmalla pitkään ja siitä löytyy lukui-

sia artikkeleita tieteen eri aloilta. Erityisesti sitä on tutkittu filosofian ja käyttäy-

tymistieteiden alalla, mutta myös esimerkiksi matematiikan, kielitieteiden, or-

ganisaatioiden johtamisen, taiteiden sekä lääketieteen ja hoitotieteiden parissa 

mm. diagnostiikan tekemisen yhteydessä. Myös intuition tietoisen hyödyntämi-

sen kehittämisestä löytyy kansainvälistä tutkimusta.  

Kotimaista intuitiotutkimusta löytyy psykologian ja filosofian alalta. 

Soveltavaa intuitiotutkimusta on Suomessa tehty muun muassa uskonnollisuu-

den ja organisaatioiden päätöksenteko- ja tuotekehitysprosessien tutkimuksessa, 

johtamis-, oppimis- ja kieli- ja hoitotieteiden sekä taiteiden aloilla. 

Hyvin lähelle tutkimaani aihetta tulevat kansainväliset tutkimukset, 

joissa on tutkittu intuitiota erilaisissa terapiamuodoissa. Tällaista tutkimusta on 

jonkin verran psykoterapian, perhe- ja pariterapian sekä counseling-tyyppisen 

terapian alalta. Suomessa tehtyä vastaavaa tutkimusta en ole löytänyt. Myös-

                     
28

 Kiiski 2009, 92-94. 
29

 Pekola 2014. 
30

 Talvitie 2013. 
31

 Pruuki 2009. 
32

 Aarnio & Lindeman 2007. Lindeman 2011. Riekki 2014. 
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kään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteen laitoksella tai Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitoksella toimivan Helsingin Psykoterapia -hankkeen parissa ei 

oltu tietoisia intuitiota koskevasta psykoterapiatutkimuksesta.
33

  

Uskontojen näkökulmasta katsottuna, intuitio on perinteisesti liitetty 

itämaisiin uskontoihin, erityisesti niiden meditatiivisuuteen.
34

 Näin myös kris-

tinuskon parissa. Esimerkkinä tästä Johanna Rajamäen pro gradu -työ, jonka 

yhtenä havaintona on, että ignatiaanisten ohjaajien tärkeimpiä vuorovaikutus-

taitoja ovat kuunteleminen ja intuitio.
35

 Outi Pohjanheimo puolestaan tutkii 

valmisteilla olevassa väitöskirjassaan parantumisodotusten taustalla olevia in-

tuitiivisia oletuksia uskonnollisissa konteksteissa.
36

 Muutoin kristillisen teolo-

gian parissa intuitiota on tutkittu vähemmän. 

Tutkimukseni perustuu useampaan intuitiota koskevaan teoriaan, teo-

reettiseen malliin ja käsitejärjestelmään. Nämä teoriat kulkevat läpi tutkimuk-

sen ja aineistoa tulkitaan niiden avulla useammasta eri näkökulmasta.
37

 Jaetun 

viisauden teologiaa koskevassa osiossa (luku 7) peilaan Cooper-Whiten näke-

myksiä myös joiltain osin Kettusen sielunhoidon teologiaa koskeviin kannanot-

toihin. 

 

 

2.3 Tutkimusaineisto ja sen analysointi 

 

Tutkimusaineistona käytin Columbian yliopiston teologisen seminaarin pasto-

raaliteologian ja sielunhoidon professori sekä Atlantan teologisen yhdistyksen 

sielunhoidon tohtorikoulutusohjelman johtajan Pamela Cooper-Whiten vuonna 

2004 ilmestynyttä kirjaa Shared Wisdom: Use of the Self in Pastoral Care and 

Counseling. Tässä kirjassa Cooper-White esittelee näkemyksiään niin sanotun 

jaetun viisauden hyödyntämisestä sielunhoidossa. Täydentävänä aineistona käy-

tin Cooper-Whiten vuosina 2002–2011 ilmestyneitä esseitä, joissa hän jatkaa 

pohdiskeluaan ja jaetun viisauden käsitteen sisältämien elementtien kehittämis-

tä. Nämä esseet on koottu yhteen vuonna 2011 julkaistussa teoksessa Braided 

                     
33

 Knekt 2014. Svedholm-Häkkinen 2014b.  
34

 Bastick 1982, 16. 
35

 Rajamäki 2014, 69-71, 84-85. 
36

 Pohjanheimo 2014. 
37

 Eskola 2007, 163-164. 
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Selves: Collected Esseys on Multiplicity, God and Persons. Näitä esseitä käytin 

aineistona kuitenkin vain siltä osin, kuin ne täydensivät merkittävästi tai kehit-

tivät eteenpäin Cooper-Whiten aiemmin esittämiä näkemyksiä. 

Valitsin nimenomaan Cooper-Whiten kirjoitukset tutkimukseni ai-

neistoksi, koska hänen luoma sielunhoidollinen jaetun viisauden -käsitteensä on 

kuvattu tavalla, joka puitteissa arvioin olevan mahdollista peilata intuitiotutki-

muksen havaintoja sielunhoidon kontekstissa. Kuten Cooper-White itse toteaa, 

hänen näkemystensä kehittäminen on ollut pitkä prosessi.
38

 Olisi ollut mielen-

kiintoista jatkaa Cooper-Whiten näkemysten kehittymisen tutkimista aivan näi-

hin päiviin asti, sillä hän on ilmeisesti jatkanut aiheen käsittelyä artikkelissa 

nimeltään “On Listening: Taming the Fox”. Mutta tämä ei ollut mahdollista, 

sillä teos
39

, jossa artikkeli julkaistaan, ei tämän tutkielman valmistuessa vielä 

ollut ilmestynyt. 

Analysoin tutkimusaineiston teorialähtöisen laadullisen sisällön-

analyysin avulla. Teorialähtöinen laadullinen sisällönanalyysi on erinomainen 

metodi tutkimukseen, jossa tavoitteena on testata aikaisempia teorioita ja käsite-

järjestelmiä uudessa kontekstissa, kuten tässä tutkimuksessa. Aloitin tutkimuk-

sen tutustumalla intuitiota koskevaan aiempaan kansainväliseen ja kotimaiseen 

tutkimukseen. Teoria ohjasi aineiston valitsemista ja analyysiä. Tulkitsin siis 

aineistoa teorian valossa yhdistelemällä deduktiivista eli yleisestä yksityiseen ja 

induktiivista eli yksityisestä yleiseen tapahtuvaa analyysiä.
40

 Jotta sain teorian 

ja aineiston keskustelemaan keskenään mahdollisimman hyvin, etenin tutki-

muksen tekemisessä ilmiöpohjaisesti, ilmiön osa-alueiden mukaisesti jaettuna. 

Teoreettisen näkökulman ja aineiston valitsemisen jälkeen tutustuin 

tarkemmin Cooper-Whiten tuotantoon. Loin aineiston ja intuitiota koskevien 

teorioiden, teoreettisten mallien ja käsitejärjestelmien vuoropuhelun pohjalta 

teemoja. Teemoittelu lähti liikkeelle teorian ja aineiston välisten yhteisten raja-

pintojen tunnistamisella ja niiden merkitsemisellä muistiin. Sen jälkeen varmis-

tin analyysirungon kattavuuden luomalla aineistosta käsitekartan, jossa johdin 

jaetusta viisaudesta erilaisia ulottuvuuksia. Yhdistämällä näiden prosessien tuo-

tokset varmistuin siitä, että teoriasta ja aineistosta löytyi samoja elementtejä. 

                     
38

 Cooper-White 2011, 12-13. 
39

 Kelcourse, Felicity & Lyon, Brynolf (toim.): Transforming Wisdom. The Practice of Psycho-

therapy in Theological Perspective, Eugene tai Cascade Books. 
40

 Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 97-100, 113-114. 
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Samalla löysin myös aineistosta puuttuvia elementtejä. Tämän induktiivisen ja 

deduktiivisen analyysin yhdistämiseen perustuvan teemoittelun pohjalta tein 

strukturoidun analyysirungon, joka näkyy tämän tutkimuksen päälukuina. 

Analyysirungon sisällä poimin aineistosta systemaattisesti ana-

lyysirungon mukaisia ilmiöitä ja muodostin niiden pohjalta luokituksia. Luoki-

tus tapahtui koodaamalla aineisto tarralapuilla ja merkkaamalla niihin luokituk-

set. Näiden luokitusten pohjalta suoritin varsinaisen aineiston analyysin suh-

teessa teoriaan.
41

  

Analyysiyksikkönä käytin tutkimuksessani useimmiten asian merki-

tystä ja asiakokonaisuutta, ajoittain myös lausetta tai virkettä. Keskityin ana-

lysoimaan sitä, millä eri tavoilla ilmiötä aineistossa kuvataan, unohtamatta kui-

tenkaan huomioida sitä, mitkä esitetyssä eivät sovi yleiseen malliin.
42

 Pyrin 

analyysissäni huomioimaan myös ne seikat, joita valittujen teorioiden ja mallien 

valossa tarkasteltuna ei löytynyt aineistosta lainkaan.  

Tutkimuksen aluksi määrittelin Cooper-Whiten luoman jaetun vii-

sauden käsitteen sekä intuition sellaisina kuin ne tässä tutkimuksessa ymmärre-

tään. Ymmärtääkseen jaetun viisauden käsitettä on hyvä tuntea myös sen taus-

talla vaikuttavien teorioiden historialliseen kehitykseen. Jotta nämä taustalla 

olevat teoriat kuvastavat mahdollisimman hyvin Cooper-Whiten omia, käsitteen 

muodostamisen taustalla olevia teoreettisia valintoja ja niiden merkityksiä, esi-

tellään nämä tutkimuksessa läpiviittauksina sellaisina, kuin Cooper-White itse 

on ne kuvannut. 

Tutkimuksen tulosluvuissa 4–7 käsitellään jaetun viisauden vuoro-

vaikutuksellisuutta ja siihen sisältyviä riskejä (luvut 4 ja 5). Tästä edetään jae-

tun viisauden dynamiikan kehittämiseen (luku 6). Viimeisenä tarkastellaan 

Cooper-Whiten jaetun viisauden taustalla olevia teologisia näkemyksiä (luku 

7). Lopuksi luvussa 8 esitetään tutkimusta koskeva yhteenveto ja pohdinta. Tut-

kimuksen analyysi on esitetty pääosin pohdintaluvussa, mutta osittain myös 

tulosluvuissa on analyyttistä pohdintaa. 

 

 

                     
41

 Eskola 2007, 163-164. Patton 2002, 462-476. Schreier 2012, 58-79. Tuomi & Sarajärvi 2009, 

97-100, 113-114. 
42
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2.4 Tutkimuksen luotettavuus  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa väistämättä tutkijan subjek-

tiivisuus
43

, niin myös tässä tutkimuksessa. Toki tutkijana pyrin tarkastelemaan 

tutkimuksen kohteena olevaa aihepiiriä objektiivisesti, mutta tiedostan sen, että 

tekemiini tulkintoihin ja valintoihin vaikuttaa väistämättä myös subjektiivinen 

näkökulmani ja kokemukseni intuition kiehtovuudesta. 

Vaikka tavallisena seurakuntalaisena olen toiminut paljon erilaisissa 

vapaamuotoisissa sielunhoidollisissa tehtävissä, en kuitenkaan ole sielunhoidon 

ammattilainen enkä asiantuntija. Niinpä saatan tutkimuksessani tehdä ratkaisu-

ja, jotka poikkeavat vakiintuneista käytännöistä ja tulkinnoista. Pyrin kuitenkin 

välttämään tätä riskiä olemalla tietoinen asiasta ja pysyttelemällä mahdollisim-

man pitkälle aiemman tutkimuksen havainnoissa.  

Koska en myöskään ole psykologi, pohdin kuinka päästä oleellisen 

psykologisen intuitiotutkimuksen jäljille. Helsingin yliopiston käyttäytymistie-

teellisen tiedekunnan psykologian laitoksen tutkijatohtori Annika Svedholm-

Häkkinen ystävällisesti opasti minut alkuun tällä polulla.
44

 

Teorialähtöisen sisällönanalyysin luotettavuutta saattaa heikentää myös 

se, että aineistoa ylitulkitaan teorian valossa.
45

 Tätä riskiä lisää se, etten ole 

psykologi enkä psykologisen tutkimuksen asiantuntija. Niinpä suhtaudun tutki-

muksessani psykologisten tutkimuksen havaintojen tulkitsemiseen varovaisuu-

della pitäytyen mahdollisimman pitkälle tutkijoiden omissa havainnoissa. Omat 

henkilökohtaiset kokemukseni intuitiosta toimivat toisaalta tämän tutkimuksen 

tekemisen inspiraation lähteenä, mutta saattavat johtaa myös intuition hyödyn-

tämisen positiivisia puolia painottaviin korostuksiin. Tästä tietoisena käytän 

tutkimuksessani myös intuition hyödyntämiseen kriittisesti suhtautuvia teorioita 

ja malleja, pitäen näin erilaisten tutkimustraditioiden havainnot tasapainossa. 

Tutkimuksen luotettavuutta osaltaan lisää myös se, että olen luvussa 

2.3 avoimesti kuvannut aineiston analyysiprosessin. 
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3 JAETUN VIISAUDEN MÄÄRITELMÄ JA TAUSTAA  

 

 

3.1 Jaetun viisauden määritelmä 

 

Jaetun viisauden käsite nousee sielunhoitajan ja asiakkaan välisestä suhteesta. 

Perinteisen ajattelumallin mukaan sielunhoitajan ja asiakkaan välinen suhde on 

kahden erillisen yksilön, minän ja sinän välinen suhde, jossa kumpikin pitää 

toista objektina. Cooper-White kuvaa perinteistä mallia sielunhoitajasta pai-

meneksi, joka parantaa, tukee ja ohjaa seurakuntalaisiaan.
46

  

Cooper-Whiten mukaan sielunhoidollisessa suhteessa tapahtuu kui-

tenkin enemmän. Kahden erillisen toimijan välisen vuorovaikutuksen sijaan hän 

hahmottaa sielunhoitosuhteen minän ja sinän väliin muodostuvaksi intersubjek-

tiiviseksi tilaksi, jossa kehittyy ainutlaatuista minän ja sinän yhteistä ymmärtä-

mistä ja merkitysten kokemusta.
47

 Cooper-White ymmärtää intersubjektiivisuu-

den arvokkaana sielunhoidon välineenä, joka auttaa kuuntelemaan toista ihmis-

tä kahden ihmisen välille muodostuvassa alitajuisessa suhteessa. Hän kuvaa 

ilmiötä näin:  

 Kuuntelemalla oman sisäisen maailmamme musiikkia kun istumme yhdessä, 

kuuntelemme myös toisen musiikkia… sen jaetun viisauden kautta, joka kasvaa 

keskellämme. Näin itsen käyttämisestä tulee aarre toisten auttamisessa.
 48

 

Cooper-Whiten oletus on, että emme voi tutkia toista ihmistä, ilman että kum-

pikin vaikutamme toinen toistemme elämään, edes hetken verran.
49

  

Tätä jaettua, yhteisen kokemuksen tilaa Cooper-White kutsuu jaetuk-

si viisaudeksi. Jaettu viisaus kasvaa sielunhoitajan ja asiakkaan välille sitoutu-

neessa ja myötätuntoisessa suhteessa. Jaettu viisaus sisältää sekä tietoisen että 

alitajuisen ulottuvuuden. Se kattaa sekä minän, sinän että meidät. Yhteisen, 

juuri tässä suhteessa ja tilassa esiin nousevien merkitysten tutkimisen kautta 

jaettu viisaus johtaa toisen yksilön näkökulmien ja kokemusten tulkitsemi-

seen.
50

 

                     
46

 Cooper-White 2004, vii, 9, 122. 
47

 Cooper-White 2004, vii. 
48

 Cooper-White 2004, 5-7. 
49
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50
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Jaetun viisauden käsite on kuitenkin aina tiukasti sidottu siihen kon-

tekstiin, jossa asiakas elää. Sielunhoidollisissa tulkinnoissa on aina huomioitava 

asiakkaan elinpiiri, muun muassa sen yhteiskunnalliset, sosiaaliset, poliittiset, 

kulttuuriset ja taloudelliset elementit. Konteksti määrittää muun muassa ihmi-

seen ulkopuolelta suuntautuvat odotukset, vaatimukset ja rajoitukset, mutta 

myös ihmisen itsensä kokemuksen omista mahdollisuuksistaan, kyvyistään ja 

omasta arvostaan.
51

 

Cooper-Whiten näkemykset kahden ihmisen välisestä alitajuisesta 

suhteesta ja siinä tapahtuvasta todellisuuden uudelleen luomisesta juontavat 

juurensa Sigmund Freudin jo vuonna 1910 esittämään vastatransferenssi-

teoriaan, jonka kehitelty versio on viime vuosikymmeninä varovaisesti adop-

toitu pastoraalipsykologiankin puolelle.
52

 Cooper-Whiten näkemykset voi-

daankin nähdä jatkumona vastatransferenssiteorian käytön historialliselle 

kehitykselle sielunhoidon yhteydessä. Cooper-White perustelee näkökul-

mansa valintaa sillä, että  

nykyaikaisen psykoanalyysin suhteessa olemisen paradigma tarjoaa rikkaan 

kaivoksen uudenlaista ymmärrystä itsestä ja toisesta, suunnan kohti monimuo-

toisempaa ymmärrystä itsen käytöstä sielunhoidossa.
53

 

Cooper-Whiten mukaan sielunhoidon kontekstissa on tähän asti operoitu pää-

asiassa klassisen vastatransferenssin käsitteen varassa: sielunhoitajat ovat hyvin 

tietoisia omien sokeiden pisteidensä ja käsittelemättömien tunne-elämän trau-

mojensa ilmenemisestä sielunhoitoprosessissa sekä siitä, kuinka tärkeää on ana-

lysoimalla neutralisoida nämä alitajuiset, sielunhoitoprosessia häiritsevät neu-

roosit.
54

 Cooper-White katsoo, että tästä huolimatta sielunhoidollisen suhteen 

lähtökohtana on pitkälti ollut positivistinen ajatus sielunhoitajan neutraalisuu-

desta ja objektiivisuudesta, sielunhoitajan tietynlaisesta asiantuntijuudesta asi-

akkaaseensa nähden.
55

 Jaetun viisauden käsitteen kautta Cooper-White kutsuu-

kin pastoraaliteologiaa uudistamaan käsityksensä transferenssista ja vastatrans-

ferenssista. Hän houkuttelee ymmärtämään nämä käsitteet 1900-luvun lopulla 

kehittyneen postmodernin, erityisesti sosiaalisen konstruktivismin käsityksen 

tarjoaman intersubjektiivisuuden mallin ja relativistisen paradigman kautta. 

Näin sielunhoidossa korostuvat monimuotoisuus, empatia ja kärsivällisyys sekä 
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voimaannuttava, erilaisuutta kunnioittava kuunteleminen ja hiljaisuus.
56

 Tällai-

sessa mallissa sekä sielunhoitaja että asiakas ovat käsiteltävän asian tasavertai-

sia asiantuntijoita, jotka tuovat yhteiseen tietoisuuteen ja yhteiseen käsittelyyn 

erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja, joista muodostuvat yhteinen tietoisuus ja 

jaettu viisaus.
57

 

Myöhemmässä tuotannossaan Cooper-White korostaa aiempaa 

enemmän ihmis- ja jumalakuvan monimuotoisuutta, joustavuutta ja muuttuvai-

suutta. Hän kritisoi käsitystä ihmisolemuksen ja Jumalan ykseydestä (unity, 

oneness). Hänen mukaansa descartelainen ja valistuksen ajan rationaalisuus ja 

sen tuoma pyrkimys ykseyteen ja yhdenmukaisuuteen ovat värittäneet juutalais-

kristillistä maailmankuvaa, erityisesti Yhdysvalloissa. Hän katsoo, että yksey-

den vaatimusta on käytetty niin poliittisiin kuin uskonnollisiinkin tarkoituksiin. 

Tämä on johtanut siihen, että yhteiskunnalliset etuoikeudet kertyvät niille, jotka 

täyttävät tuon ykseyden vaatimuksen ja näin ykseyden vaatimus tuottaa sekä 

poliittista että uskonnollista kerrostuneisuutta ja sortoa. Ykseyden vaatimus 

vahvistaa entisestään valtakulttuurin ja –rodun valtaa. Tuomalla keskusteluun 

moninaisuuden ja monimuotoisuuden Cooper-White haluaa haastaa myös pas-

toraaliteologian luopumaan ykseyden ja yhtenäisyyden vaatimuksesta.
58

 

 

 

3.2 Jaetun viisauden teoreettiset perusteet  

 

Freudilainen näkemys vastatransferenssista 

 

Jaetun viisauden käsitteen taustalla oleva vastatransferenssiteoria sai alkunsa 

Sigmund Freudin psykoanalyysissä havaitsemasta transferenssi-ilmiöstä, 

jossa potilaat heijastivat analyytikkoon varhaislapsuudessaan oppimia suh-

teessa olemisen malleja. Cooper-White tiivistää Freudin havainnot seuraa-

vasti: Freud pani merkille, että yksilön suhteessa olemisen mallit kehittyvät 

varhaislapsuudessa ja että ihmiset toistavat näitä malleja ihmissuhteissaan 

koko elämänsä ajan. Osa näistä malleista, etenkin seksuaaliset ja aggressiivi-
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set vietit, voivat joutua pidätellyiksi, jolloin niitä voidaan ilmentää vain fan-

tasioissa tai ne painuvat alitajuntaan. Nämä purkautuvat alitajuisina impuls-

seina etenkin ihmisillä, joiden rakastetuksi tulemisen tarpeet ovat jääneet 

vajaiksi. Ne voivat näkyä psykoanalyysissa myös niin kutsuttuna vastustuk-

sena, jolloin potilas vastustaa jonkin tietyn asian tulkintaprosessia. Näiden 

purkauksien tai vastustuksen analysoinnin avulla analyytikko auttaa potilasta 

ymmärtämään alitajuisten tunteidensa lähteen ja vähentää näiden vääristymi-

en esiintymistä potilaan muissa ihmissuhteissa.
59

   

Vastatransferenssiteorian mukaan psykoanalyytikko puolestaan 

reagoi potilaan häneen heijastamiin tunteisiin ja odotuksiin tiedostamattomil-

la tunteilla. Freudille tässä oli kyse nimenomaan potilaan analyytikkoon 

kohdistamista tietoisista ja tiedostamattomista eroottisista toiveista ja viette-

lystä. Freudin mukaan analyytikon tuli potilasta ja psykoanalyysin mainetta 

suojellakseen tunnistaa potilaan heijastuksista itsessään syntyvät alitajuiset 

tunteet, torjua ne ja pysyä neutraalina, jopa emotionaalisesti kylmänä.
60

 

 

Totalistinen vastatransferenssinäkemys 

 

Freudin teorioista tuli niiden ilmestymisen jälkeen tabuja. Niistä ei juuri puhut-

tu. Vuosien varrella kuitenkin lukuisat psykoanalyytikot ja myöhemmin psyko-

terapeutit ovat kehitelleet Freudin teoriaa eteenpäin. Yhtenä merkittävimmistä 

Freudin ajatuksia eteenpäin vieneistä Cooper-White mainitsee muun muassa 

Freudin aikalaisen Sandor Ferenczin näkemykset. Hänen mukaansa potilas on 

intuitiivisesti tietoinen analyytikon tunteista, ennakkoasenteista, sokeista pis-

teistä ja analysoimattomista neurooseista sekä siitä, että analyytikon tunnereak-

tioilla on välitön vaikutus analyysiin. Merkittävä oli myös Michael Balintin 

löydös siitä, että analyytikko voi tunnistaa potilaan hyvin aikaisessa vaiheessa 

tapahtuneen emotionaalisen laiminlyönnin tai hyväksikäytön itsessään tapahtu-

vana tunteiden kiihtymisenä. Balint havaitsi myös, että psykoanalyysi perustuu 

potilaan transferenssin ja analyytikon vastatransferenssin vuorovaikutukseen ja 

kummankin reaktioihin heidän toisiinsa kohdistamaan transferenssiin.
61
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1940–1950 -lukujen vaihteessa syntyi Iso-Britanniassa vastatransfe-

renssin käsitteen kehittymiselle oleellinen projektiivisen identifikaation käsite. 

Projektiolla tarkoitetaan alitajuista prosessia, jossa yksilö heijastaa aiempaan 

kokemukseensa perustuvan henkilön tai tapahtuman toiseen ihmiseen, näkee 

tämän toisen ihmisen oman heijastuksensa läpi riippumatta siitä, vastaako tämä 

näkemys todellisuutta vai ei, ja myös reagoi toiseen ihmiseen tämän virheelli-

sen heijastuksensa mukaisesti. Projektiivisessa identifikaatiossa virheellinen 

heijastus menee niin pitkälle, että heijastuksen kohteena oleva henkilö identifi-

oituu alitajuisesti häneen suunnattuun voimakkaaseen projektioon ja alkaa näin 

tuntea ja käyttäytyä siten kuin heijastava henkilö olettaa.  Heijastuksen kohde 

saattaa tuntea tämän ikään kuin outona olona, tai mikäli heijastus osuu hänen 

omiin työstämättömiin sisäisiin ristiriitoihinsa, tämä kaikki voi tapahtua täysin 

tiedostamatta.
62

 Paula Heinmannin ja D.W. Winnicottin vastatransferenssia ja 

psykoanalyysia kahden ihmisen välisenä vuorovaikutuksena koskevat kirjoituk-

set vaikuttivat käsitteen myöhempään määrittelyyn ja myös Cooper-Whiten 

muodostamaan jaetun viisauden käsitteeseen. Heinmann esitteli myös alitajui-

sen kommunikoinnin ilmiön: analyytikko ymmärtää alitajuisesti potilaan alita-

juntaa ja tämä ymmärrys nousee vastatransferenssissa pintaan analyytikon tun-

teina. Samaan aikaan keskusteluun tuli mukaan terapeutin säiliöfunktio, jolla 

tarkoitetaan tapahtumaketjua, jossa terapeutti ottaa vastaan potilaan ajatuksen, 

tunnetilan tai fantasian, analysoi sen ja palauttaa sen potilaalle tulkinnan muo-

dossa.
63

 

Samoihin aikoihin yhdysvaltalainen tutkimus siirsi katseen potilaan 

sisäistä prosesseista potilaan suhteisiin muiden ihmisten kanssa ja korosti tera-

peutin luonnetta osallistuja-tarkkalijana, joka sai vaikutteita siitä mitä tarkkaili 

ja samalla myös vaikutti siihen. 1950–1960 -lukujen taitteessa saivat runsaasti 

huomiota myös Heinz Kohutin kirjoitukset empatian merkityksestä kaikkein 

merkittävimpänä tiedonlähteenä terapeuttisessa suhteessa.
64

  

1970-luvun lopulle tultaessa erilaiset vastatransferenssia koskevat 

näkökulmat alkoivat löytää konsensuksen ja näiden ajatusten pohjalta kehitty-

nyttä uutta, niin sanottua totalistisesti määriteltyä vastatransferenssia alettiin 
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pitää oleellisena osana psykoterapiaa. 1980-luvulla uusi psykoanalyyttinen kou-

lukuntakin alkoi ymmärtää vastatransferenssin freudilaisen analyytikon neutraa-

lia subjektiutta ja asiantuntijuutta sekä potilaan objektiutta korostaneen näkö-

kulman sijaan kahden subjektin välisenä vastavuoroisena suhteena, jossa merki-

tykset luodaan. Freud näki analyytikon subjektiivisuuden negatiivisena, ana-

lyysiprosessin esteenä ja ilmiönä, joka tuli neutralisoida. Uusi näkemys se si-

jaan korostikin terapeutin subjektiivisuutta positiivisena, olennaisena osana 

terapiasuhteen vuorovaikutusta ja terapeutin keinona ymmärtää asiakkaan to-

dellisuutta.
65

 Tälle totalistiselle vastatransferenssikäsitykselle Cooper-Whitekin 

on rakentanut jaetun viisauden käsitteensä. 

 

Postmoderni suhteellisuuden paradigma 

 

Cooper-Whiten jaetun viisauden konseptin taustalla oleva postmoderni näke-

mys vastatransferenssista ja intersubjektiivisuudesta perustuvat niin sanottuun 

postmoderniin suhteellisuuden paradigmaan eli relativismiin. Tämä kyseen-

alaistaa 300 vuotta vallalla olleen valistuksen ajan rationaalisuuteen perustuvan 

käsityksen objektiivisesta totuudesta, joka korostaa ihmisjärjen universaalia 

ylivoimaa ja jonka mukaan totuus on aitoa, löydettävissä, tiedettävissä, univer-

saalia ja ikuista.
66

  

Cooper-Whiten ajatuksiin ovat vaikuttaneet muun muassa ranskalais-

ten feministitutkijoiden kritiikki, jota he ovat esittäneet länsimaisen filosofian 

ykseyden ja yhtenäisyyden vaatimusta koskevaa pakkomiellettä kohtaan. Sen 

sijaan että kaikki pitäisi nähdä ”samanlaisuuden logiikan” kautta, he korostavat 

toiseuden merkitystä.
67

 Hän mainitsee näkemystensä innoittajana myös ydinfy-

siikan piirissä lanseeraatun epävarmuuden periaatteen, jonka mukaan edes ato-

mitasolla emme pysty tutkimaan mitään ilman että samalla vaikutamme sii-
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hen.
68

 Cooper-White kumoaa vaikutelman siitä, että ihmiset olisivat toisistaan 

erillisiä ja individualistisesti subjektiivisia. Hän pitää tällaista näkökulmaa nä-

ennäisenä rationaliteetin luomana illuusiona.
69

 Hän myös torjuu vaatimuksen 

mielen ykseydestä ja sen sijaan näkee mielen moninaisena, dissosiatiivisena 

jatkumona. Tätä hän selittää muun muassa Philip Brombergin näkemyksellä 

siitä, että  

…psyyke ei ala integroituna kokonaisuutena, vaan on alkuperältään epäyhtenäinen 

– mentaali rakenne, joka alkaa ja jatkuu itsen tilojen monimuotoisuutena ja joka 

kypsyessään saavuttaa yhtenäisyyden tunteen, joka voittaa tietoisuuden epäjatku-

vuudesta. Tämä johtaa kokemukseen yhtenäisestä henkilökohtaisesta identiteetistä 

ja tarvittavaan illuusioon kokonaisesta itsestä.
70

 

Relativistisen eli suhteellisen näkemyksen mukaan merkitykset, ja näin ollen 

myös todellisuus, muotoutuvat suhteessa. Subjektiviteettia ei enää ymmärretä 

pelkästään yksilön oman tietoisuuden rakennelmaksi vaan todellisuuden jaetuk-

si kokemukseksi tiettynä hetkenä.
71

 Cooper-White viittaa Jody Messler Davie-

sin tiivistelmään siitä kuinka relativistinen koulukunta ymmärtää mielen ”mo-

nimuotoisesti järjestäytyneenä rinnakkaisten ja samanaikaisten, ajoittain jopa 

ristiriitaisten, merkitysjärjestelmien selittämisen ja ymmärtämisen yhteenliitty-

neenä verkostona”.
72

  

Cooper-White kuvaa mielen kehitystä sen kyvyllä siirtyä sujuvasti 

yhdestä minä-tilasta toiseen säilyttäen samalla omaa itseään koskevan jatku-

vuuden tunteen sekä kyvyn säädellä itseään. Tämä kehitys on mahdollista, mi-

käli lapsen ensisijaiset huolenpitäjät ovat kyenneet vastaamaan tämän tarpei-

siin.
73

 

Jaetun viisauden käsitteen takana on siis oletus kaiken olevaisen suh-

teellisuudesta ja keskinäisriippuvuudesta sekä rationaalisuuden luomasta erilli-

syyden ja subjektiivisen individualismin harhasta. Jaettu viisaus ei tunnusta 

yhden ainoan, muuttumattoman todellisuuden olemassaoloa, vaan sen mukaan 

todellisuus muodostuu inhimillisenä rakennelmana, johon vaikuttavat kunkin 

yksilön kulttuuri ja konteksti, tietoisuus, ennakkoasenteet, projektiot, sokeat 
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pisteet, tarpeet ja halut. Voimme tietää todellisuudesta vain osia, ja senkin vain 

hetkellisesti. Jaettu viisaus jättää tilaa mysteerille ja tuntemattomalle.
74

 

 

 

3.3 Jaetun viisauden käsitteen kehittämisen konteksti  

 

Yhdysvaltalaisessa sielunhoitokirjallisuudessa ja -keskustelussa vastatransfe-

renssi huomioitiin heti Freudin julkaisujen ilmestymisen jälkeen. Tämä tapahtui 

osana laajempaa keskustelua psykologisen ja lääketieteellisen tutkimuksen so-

vittamisesta uskonnolliseen kontekstiin. 1930-luvulla tämä keskustelu kuitenkin 

tyrehtyi ja hautautui käytännönläheisemmän sielunhoitonäkemyksen ja asiak-

kaan sisäisen maailman tutkiskelua korostavan näkökulman alle.
75

  

1950 ja 1960 -luvuilla avautui uudelleen keskustelu psykologian 

merkityksestä sielunhoidossa. Vastatransferenssista puhuttiin tuolloin kuitenkin 

sen klassisessa muodossa: vastatransferenssi perustui sielunhoitajan selvittämät-

tömiin neurooseihin ja oli esteenä sielunhoidon objektiivisuudelle. Osa tuon 

ajan tutkijoista jopa esitti huolensa vastavuoroisuuteen sisältyvistä riskeistä 

sielunhoidossa.
76

 

1970-luvulla korostui jo aiemmin alkanut keskustelu sielunhoitajien 

ja maallisten terapeuttien roolien erottamiseksi ja sielunhoidon oman identitee-

tin määrittämiseksi. Cooper-Whiten mukaan sielunhoitoa leimasi tuolloin pa-

ternalistinen näkemys: sielunhoitaja nähtiin paimenena, joka auktoriteetillaan 

ohjaa seurakuntalaisiaan. Keskustelu pyöri etenkin pastorin persoonan, roolin ja 

moraalisen auktoriteetin ympärillä. Sielunhoidon kulmakiveksi ehdotettiin dia-

logisia metodeja olemassaoloon ja tarkoitukseen liittyvien kysymysten selvit-

tämiseksi.
77

 

Pitkän hiljaisuuden jälkeen, 1980-luvun alussa, vastatransferenssi 

nousi taas esiin sielunhoidon yhteydessä. Ilmiötä käsiteltiin kuitenkin yhä klas-

sisen määritelmän mukaisesti. Empiiristä kliinistä tutkimusta ei aiheesta juuri-

kaan tehty. Vuonna 1982 William Collins toi artikkelissaan ensimmäistä kertaa 

sielunhoidon parissa esiin vastatransferenssin kaksi erilaista tulkintaa ja vuonna 
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1987 Gary Ahlskog ja Chris Schlauch kirjoittivat transferenssin merkityksestä 

sielunhoidossa. 1989 Richard Schwartz totesi puolestaan, ettei vastatransferens-

siteoria sovi sielunhoitoon ja esitti oman, sielunhoitoon sovelletun vastatransfe-

renssin määritelmän, joka perustui sielunhoitajan uskonnolliseen auktoriteettiin, 

anteeksiantoon ja näkemykseen, jonka mukaan pastori on enemmän kuin ihmi-

nen.
78

 

Vasta 1990-luvulla vastatransferenssiteoria otettiin kunnolla käsitte-

lyyn sielunhoidon kontekstissa ja totalistinen vastatransferenssinäkemys alkoi 

saada enemmän sijaa sielunhoidollisessa keskustelussa. Cooper-Whiten teo-

rianmuodostuksen taustalla ovat vaikuttaneet muun muassa Hans-Friedrich 

Stänglen, Ana-Maria Rizzuton ja John McDarghin näkemykset vastatransfe-

renssin myönteisistä vaikutuksista sielunhoidossa sekä liberaali- ja feministiteo-

logian näkemykset.
79
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4 JAETTU VIISAUS VUOROVAIKUTUKSENA 

 

 

4.1 Sielunhoidollisen vuorovaikutuksen eri ulottuvuudet 

 

Sielunhoidossa on kyse sielunhoitajan ja asiakkaan välisestä vuorovaikutussuh-

teesta. Hyvin toimivassa sielunhoitosuhteessa sielunhoitajan ja asiakkaan väli-

nen suhde on luottamuksellinen, kunnioittava, ilmava ja joustava.
80

 Parhaim-

millaan tämä vuorovaikutus tuottaa Cooper-Whiten mukaan asiakkaan ja sie-

lunhoitajan välille ainutlaatuisen jaetun kokemuksen merkityksistä, yhteisen 

ymmärryksen. Tämä auttaa sielunhoitajaa ymmärtämään asiakkaan näkökulmaa 

ja kokemuksia ja sen avulla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia ja nähdä uusia 

vaihtoehtoja. Tässä moniulotteisessa vuorovaikutussuhteessa on monia eri taso-

ja ja mekanismeja: vuorovaikutusta tapahtuu sekä tietoisella että tiedostamat-

tomalla tasolla, minussa, sinussa ja meissä.
81

  

Cooper-White erottelee sielunhoidollisten keskusteluiden (pastoral 

care) ja pastoraalipsykoterapeuttisen (pastoral counseling, pastoral psychothe-

rapy) vuorovaikutuksen sillä perusteella, mitä mielen osa-alueita niissä työste-

tään. Sielunhoidolliset keskustelut liikkuvat pääasiassa asiakkaan mielen niillä 

alueilla, jotka hän itse tiedostaa. Osa näistä näkyy muillekin, mutta osa on vain 

hänen itsensä tavoitettavissa. Tämän lisäksi sielunhoidollisissa keskusteluissa 

liikutaan usein myös sellaisilla alueilla, joita asiakas ei itse tiedosta lainkaan, 

mutta jotka kuitenkin näkyvät ulospäin. Sen sijaan alitajunta eli ne mielen osa-

alueet, joita asiakas ei tiedosta itse ja jotka eivät näy muillekaan, jää sielunhoi-

dollisten keskusteluiden areenan ulkopuolelle.
82

  

Pastoraalipsykoterapia sen sijaan operoi Cooper-Whiten mukaan kai-

killa näillä tietoisen ja tiedostamattoman osa-alueilla, myös alitajunnan parissa. 

Itse asiassa juuri alitajunta ja erityisesti sielunhoitajan ja asiakkaan välinen ali-

tajuinen suhde ovat pastoraalipsykoterapian pääasiallisena fokuksena. Tämän 

alitajuisen suhteen tarkoituksena on transferenssin ja vastatransferenssin avulla 

parantaa asiakkaan itsetuntemusta, tuoda tiedostamaton tietoiseksi antamalla 

niille verbaaliset symbolit sekä auttaa asiakasta hyväksymään ja integroimaan 
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tiedostamattomat kokemukset ja tuntemukset osaksi mielensä ehjää jatkumoa. 

Näin sielunhoitaja auttaa asiakasta vapautumaan elämän laatua heikentävistä ja 

hengellisen kasvun esteenä olevista lapsuuden haavoistaan ja haitallisista ta-

voistaan ihmissuhteissa.
83

  

Kaikessa sielunhoidollisessa vuorovaikutuksessa Cooper-White nos-

taa merkittävään asemaan asiakkaan transferenssin ja sielunhoitajan vastatrans-

ferenssin intersubjektiivisen kokonaisuuden. Hän katsoo, että tämän vastavuo-

roisen kokonaisuuden sisällä luodaan sanallisia ja sanattomia merkityksiä ja että 

sillä oleellinen vaikutus sielunhoitosuhteen tuloksiin. Vastatransferenssilla hän 

viittaa sielunhoitajassa suhteessa asiakkaaseen nousevaan sekä tietoisten että 

tiedostamattomien ajatusten, tunteiden, fantasioiden, impulssien sekä kehollis-

ten tuntemusten kokonaisuuteen. Tämä kumpuaa sekä klassisen näkemyksen 

mukaisista sielunhoitajan omista kokemuksista että myös asiakkaan sielunhoita-

jaa kohtaan osoittamasta, mahdollisesti lapsuudestaan nousevien tietoisten tai 

tiedostamattomien ajatusten, tunteiden, fantasioiden, impulssien ja kehollisten 

tuntemusten kokonaisuudesta eli transferenssista.
84

 Sielunhoitajan tehtävänä on 

sanoittaa asiakkaalle vastatransferenssissa esiin nousseita havaintojaan.
85

 Yksi-

lön näkemys on kuitenkin aina subjektiivinen ja ehdollinen, joten se tulisi alis-

taa yhteiseen tarkasteluun ja aitoon vuorovaikutukseen.
86

 On aina asiakkaan 

tehtävä hyväksyä tai hylätä sielunhoidossa esiin nousseet ehdotukset tiedosta-

mattomien viestien tulkinnoista.
87

 

Vastatransferenssissa sekä sielunhoitaja että asiakas ovat yhtä aikaa 

sekä subjekteja että objekteja. Kumpikin heistä sekä tekee havaintoja että on 

havainnoitavana. Kumpikin tietää ja on toisen tiedon kohteena. Vastatransfe-

renssissa sielunhoitajan ja asiakkaan välille tiedosta muodostuu yhteinen tila, 

johon kummallakin on pääsy. Tämä tieto on sinun, minun ja meidän, tietoista ja 

tiedostamatonta tietoa, joka virtaa vapaasti osapuolten välillä.
88

 

Sielunhoidollisissa keskusteluissa Cooper-White rajaa jaetun viisau-

den käsitteen ytimessä olevan vastatransferenssin eli asiakkaan tiedostamatto-

maan kohdistuvan assosioinnin käytön lähinnä sielunhoidollisen ongelman tun-

                     
83

 Cooper-White 2004, 132-133, 137, 144-145.  
84

 Cooper-White 2004, 5-6. 
85

 Cooper-White 2004, 179. 
86

 Cooper-White 2004, 46. 
87

 Cooper-White 2004, 128-129. 
88

 Cooper-White 2004, 53, 55-56. 



 

 

24 

 

nistamiseen ja ratkaisujenkeinojen etsimiseen. Tosin hän korostaa, että koska 

sielunhoitoprosessi elää koko ajan, asiakkaan mieleen tulee uusia asioita ja nä-

kökulmia ja sielunhoitajan ymmärrys asiakkaan tilanteesta kehittyy, tällaisen 

asiakkaan syvimmän tarpeen etsimisen tulee jatkua läpi koko sielunhoitoproses-

sin, ei keskittyä vain sen alkuun.
89

 Vastatransferenssi toimii tällöin välineenä 

ääneensanomattomien kokemusten, tunteiden tai toiveiden tunnistamisessa. Itse 

keskustelujen päämääränä kuitenkin on lyhytkestoiseen tukeen perustuva on-

gelmanratkaisu tai mahdollinen asiakkaan ohjaaminen eteenpäin, ei varsinaises-

ti alitajuinen prosessi.
90

 

Pastoraalipsykoterapiassa sen sijaan koko prosessi perustuu transfe-

renssin ja vastatransferenssin väliseen dynamiikkaan asiakkaan ja sielunhoita-

jan välillä. Tämä intersubjektiivinen keskinäisen vuorovaikutuksen jatkumo 

kuvastaa asiakkaan sisäistä maailmaa ja antaa sielunhoitajalle välittömän ko-

kemuksen siitä. Vastatransferenssin merkitys korostuu etenkin sanattoman vies-

tinnän osalta. Pastoraalipsykoterapiassa vastatransferenssia pidetään jopa sie-

lunhoitajan tärkeimpänä keinona saada asiakkaasta tietoa.
91

 

Cooper-Whiten relativistiselta koulukunnalta omaksuma näkemys 

tietoisesta ja tiedostamattomasta muodostavat laajemman ja dynaamisemman 

kokonaisuuden kuin freudilainen syvyyspsykologia, joka erotteli tiedostetun ja 

alitajuisen toisistaan ja mielsi alitajunnan sisältävän erilaisia torjuttuja koke-

muksia. Sen sijaan relativistinen malli korostaa mielen tietoisen ja tiedostamat-

toman puolen elävää, jatkuvasti muuttuvaa uudelleen rakentuvaa vuorovaiku-

tusta ja yhteyttä. Cooper-White näkeekin tietoisen ja tiedostamattoman subjek-

tiivisuuden eräänlaisena jatkuvasti muuttuvien minä-tilojen verkostona.
92

 

Kuten intuitio-käsitteen määrittelystä luvussa 1.3 ilmenee, tiedosta-

maton prosessointi on tiedon kaksoisprosessoinnin teorian mukaan pitkälti in-

tuitiivista: välitöntä tietoa tai ymmärtämistä, johon ei kuulu tietoista päättelyä.
93

 

Intuitio on oleellinen osa ihmisten välistä vuorovaikutusta ja se liittyy läheisesti 

muun muassa sielunhoidon kannalta tärkeää empatian kokemiseen, tunne-

elämän ilmaisuihin ja luovuuteen.
94

 Psykologisen tutkimuksen mukaan intuitio 
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onkin merkittävä osa terapeuttista työskentelyä.
95

 Sen avulla terapeutti muun 

muassa saa tietoa ja oivalluksia asiakkaasta ja hänen ongelmiinsa vaikuttavista 

asioista sekä itse terapeuttisesta suhteesta ja pystyy tekemään päätöksiä siitä, 

kuinka edetä prosessissa.
96

 Tämä havainto vastaa yhdysvaltalaisen tutkimuksen 

löydöksiä siitä, että 70 prosenttia terapeuteista, psykologeista ja psykiatreista 

kuvaa itseään intuitiiviseksi.
97

 Näitä havaintoja tukee myös Jasmin Pekolan pro 

gradu -tutkielmassaan tekemä havainto siitä, että hänen tutkimat suomalaiset 

perheneuvojat toimivat työssään usein intuition pohjalta.
98

 

Kuten Cooper-Whiten jaetun viisauden käsite, niin myös uusin intui-

tiotutkimus korostaa tietoisen ja tiedostamattoman eli järjestelmien 1 ja 2, toi-

sistaan erillisen ja itsenäisen prosessin, yhdistelmää ja yhtäaikaista käyttöä, jol-

loin niiden toiminta täydentää toinen toistaan.
99

 Järjestelmät 1 ja 2 ovat toisis-

taan erillisiä ja itsenäisiä prosesseja, mutta tavallisesti niiden välinen työnjako 

on erittäin tehokasta ja toimii erinomaisesti. Tämän työnjaon avulla on mini-

moimme älylliset ponnistukset ja optimoimme suorituksemme. Normaalioloti-

lassa intuitiivinen ajattelu toimii automaattisesti ja analyyttinen ajattelu on käy-

tössä vain osittain – se on miellyttävässä, vain vähän ponnisteluja vaativassa 

tilassa. Järjestelmä 1 syöttää järjestelmälle 2 jatkuvasti erilaisia ehdotuksia. Jär-

jestelmän 2 toiminnan tuloksena nämä vaikutelmat, aikomukset ja tunteet muut-

tuvat uskomuksiksi ja impulssit tahdonalaisiksi toiminnoiksi. Intuition avulla 

erotamme normaalin epänormaalista sekunnin murto-osassa ja löydämme sille 

vieläpä selityksenkin. Samoin löydämme kuin itsestään ratkaisuja erilaisiin ar-

kisiin ongelmiin ilman sen kummempaa pohdiskelua. Lukuisissa tutkimuksissa 

on todettu, että intuitiivisen järjestelmän tutuissa tilanteissa tekemät mallit ovat 

tarkkoja, samoin sen tekemät lyhyen aikavälin ennusteet. Normaalioloissa intui-

tio siis tuottaa hämmästyttävän monimutkaisia ajatusmalleja, jotka johtavat 

usein oikeisiin ja asianmukaisiin johtopäätöksiin ja jotka järjestelmä 2 hyväk-

syy sellaisinaan. Ohjaudumme intuitiivisen järjestelmämme toimesta rutiinin-
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omaisesti ja yleensä oikein.
100

 Näin sielunhoitajakin löytää usein työssään oi-

keita näkökulmia ja ratkaisuja tiedostamattoman ja tietoisen prosessointinsa 

yhteistyön tuloksena. 

Vaikka jaetun viisauden käsite sisältää sekä tietoisen että tiedosta-

mattoman ulottuvuuden, on huomattava, että Cooper-White käsittelee kirjoituk-

sissaan lähinnä vain tiedostamatonta puolta. Tätä valintaa selittää ehkä hänen 

näkemyksensä siitä, että pastoraalipsykologian tulisi tässä moninaisessa maail-

massa painottaa enemmän ihmispsyyken alitajuista dynamiikkaa. Näin voitai-

siin Cooper-Whiten mukaan vahvistaa sielunhoidon empaattista ulottuvuutta.
101

 

Tämä kannanotto on yhtenevä sen intuitiotutkimuksen havainnon kanssa, että 

alitajuinen eli intuitiivinen prosessointi ja empatian kokeminen ovat vahvasti 

kytköksissä toisiinsa.  

Jaettu viisaus ja intuitiivinen prosessointi eivät ole sama asia. Mutta 

koska mielen tiedostamaton puoli on olennainen osa jaetun viisauden sisällä 

tapahtuvaa vuorovaikutusta ja tapahtuu merkittävissä määrin intuitiivisen pro-

sessoinnin tuloksena, on syytä tarkastella lähemmin sekä tiedostamattoman 

kommunikoinnin ilmiötä itsessään että intuition merkitystä ja roolia tämän il-

miön sisällä. Cooper-White toteaa:  

Tiedostamattoman kommunikoinnin intersubjektiivisen luonteen ymmärtäminen 

tekee mahdolliseksi sen, että terapeutti sukeltaa syvemmälle asiakkaan kanssa tun-

temattomaan ja sallii tiedostamattoman tulla ajallaan tietoiseksi, kun empaattisen 

tutkimisen kautta käsitteen on uudelleenmuotoiltu, tarkistettu ja jaettu.
102

 

On siis tärkeää, että sielunhoitaja ymmärtää tiedostamattoman kommunikoinnin 

luonteen. 

 

 

4.2 Jaetun viisauden sisältämä nonverbaali kommunikaatio  

 

Sielunhoitoprosessissa esiin tuleva tiedostamaton tieto voi Cooper-Whiten mu-

kaan tulla näkyviin tunteina, kehollisena tietona, aistimuksina, käyttäytymisenä, 

tai kaikkien näiden yhdistelmänä.
 103

 Vastaavasti psykologisen tutkimuksen 
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puolella on havaittu, että ihmiskeho kertoo intuitiivisesta prosessoinnista.
104

 

Sielunhoidollinen oivallus voi tapahtua myös mielen symbolisena tai esisymbo-

lisena sisältönä, jota ei voida verbaalisesti pukea sanoiksi.
105

 Sanaton viestintä 

ja sanattomat vihjeetkin, kuten katseet, äänensävy tai jalan hienovarainen vä-

rähdys ovat usein tiedostamattomia.
106

  

Perinteisesti sielunhoidolliset keskustelut ovat painottaneet ääneen 

lausuttujen sanojen merkitystä. Pastoraalipsykoterapiassa sen sijaan on jo pit-

kään hyödynnetty asiakkaan ajatuksia, fantasioita, assosiaatiota, unia ja erilaisia 

kertomuksia mielen sisältöjen avaamisessa, mutta tässäkin yhteydessä on koros-

tettu näiden pukemista verbaaliseen muotoon.
107

 Relativistinen näkemys sen 

sijaan korostaa verbaalisen kommunikoinnin ohella myös nonverbaalia kom-

munikointia oleellisena osana intersubjektiivista suhdetta. Huomattavaa on, 

relativistinen suuntaus pitää yhtä arvokkaana ja merkityksellisenä yhtä hyvin 

asiakkaasta kuin sielunhoitajastakin nousevaa nonverbaalia kommunikointia. 

Cooper-Whiten mukaan lähes kaikilla eleillä ja ilmeillä on näin ollen sielunhoi-

dollisessa suhteessa merkitystä ja ne voivat ilmentää mielen tietoisia tai tiedos-

tamattomia sisältöjä.
108

 Hän katsoo, että ”joskus jopa kaikkein voimallisin tera-

piatyö saatetaan tehdä sanattomalla tasolla”.
109

 Joskus asiakkaan kuunteleminen 

ja yleisesti totena pidettyjen seikkojen taakse pääseminen voi edellyttää jopa 

pelkkää hiljaisuutta. Tällä hiljaisuudella Cooper-White tarkoittaa sekä ulkoista 

hiljaisuutta eli puhumisesta pidättäytymistä, että myös sielunhoitajan omaa si-

säistä hiljaisuutta. Hiljaisuudessa ikään kuin kunnioitetaan vielä tietoisuuteen 

nousemattomien asioita ja annetaan tilaa Jumalan toiminnalle ja luodaan näin 

kasvualustaa niille asioille, jotka pyrkivät sielunhoidossa esiin.
110

 

Cooper-Whiten jaetun viisauden malli edellyttää siis sielunhoitajalta 

enemmän kuin sielunhoidon dialogisuus, jossa sielunhoitajan ja asiakkaan väli-

nen yhteisen todellisuus muodostuu ääneen lausuttujen sanojen kautta. Sielun-

hoidon dialogisuus perustuu asiakkaan haluun puhua ja sielunhoitajan haluun 

kuulla asiakkaan sanat niin, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi, pystyy nä-
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kemään tilanteensa ja elämänsä uudella tavalla ja voimaantuu jatkamaan elä-

mässään eteenpäin.
111

 Toisin kuin jaetun viisauden mallissa, dialogisuudessa 

painotetaan vain julkilausuttujen sanojen sisällön kuulemista ja ääneen lausutun 

keskustelun eteenpäinviemiseen, eikä siihen pitäisi kuulua ”rivien välistä” lu-

kemista tai ymmärtämistä.
112

  

Toisaalta jaettua viisautta ja sielunhoidon dialogisuutta yhdistää se, 

että sielunhoitajan on oltava kriittinen ja kyseenalaistettava omat oletuksensa ja 

tietämisensä ja pyrittävä olemaan mahdollisimman avoin. Pruukin mukaan sie-

lunhoitajan on tärkeää tunnistaa oma sisäinen ja ulkoinen dialoginsa. Hänen 

sisäiset ajatuksensa ovat vain yksi ”ääni”, ja hänen omien ymmärrystapojensa 

ulkopuolella on lukuisia muitakin tapoja tulkita ja jäsentää elämää kuin hänen 

omansa. Myös sielunhoidon dialogisuuden tavoitteena on tarkastella tilannetta 

ja sen mahdollisia ratkaisuja mahdollisimman monista näkökulmista ja löytää 

asialle yhdessä uusia näkökulmia ja uusia merkityksiä. Sielunhoitaja voi tuoda 

keskusteluun myös omia ajatuksiaan ja oletuksiaan, mutta hänen tulee tällöin 

puhua vain omasta puolestaan ja minä-muodossa.
113

 Sekä jaetun viisauden malli 

että sielunhoidon dialogisuus siis edellyttävät, että sielunhoitajan tulee tuoda 

omat ajatuksensa esiin vain yhtenä vaihtoehtona ja alistaa ne asiakkaan hyväk-

synnälle.
114

 

Relativistisen käsityksen mukaan sielunhoitotilanteessa tiedostama-

tonta viestintää tapahtuu joka tapauksessa koko ajan molempiin suuntiin. Coo-

per-Whiten mukaan tällaisen tiedostamattoman viestinnän huomioiminen aset-

taa sielunhoitajalle entistäkin suuremman eettisen vastuun omasta tietoisesta ja 

tiedostamattomasta käyttäytymisestään. Aivan kuten Freudkin esitti, sielunhoi-

tajan tulee käyttäytyä varsin pidättyväisesti. Relativistien näkökulmasta syynä 

siihen ei kuitenkaan ole sielunhoitajan velvollisuus pysyä neutraalina ja objek-

tiivisena, vaan kunnioitus prosessin monimuotoisuutta kohtaan ja pyrkimys 

keskittyä asiakkaan tarpeisiin.
115

 

Intuitiivinen prosessointi on osa tätä sielunhoitajan ja asiakkaan väli-

sen elävän, kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen tiedostamatonta tasoa. Cooper-
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Whiten havainnot siitä, kuinka hän on oppinut käyttämään omia sisäisiä tunte-

muksiaan tärkeänä ja luotettavana tiedonlähteenä koskien asiakkaidensa sisäi-

sen maailman liikkeitä muistuttavat pitkälti intuition määritelmää ”välitöntä 

tietoa tai ymmärtämistä, johon ei kuulu tietoista päättelyä”. Hän kuvailee tun-

temuksiaan seuraavasti:  

 Tunnen usein, että olen ”napannut” jotakin toisesta ihmisestä huoneen toisella 

puolella. Olen oppinut luottamaan siihen, että mitä voimakkaampi tämä koke-

mus minussa on, sitä käsittelemättömämpi asia on asiakkaan omassa psyykes-

sä…
116

  

Cooper-Whiten esittämässä sielunhoitomallissa sekä viestien lähettäminen että 

niiden vastaanottaminen ja tulkinta tapahtuvat siis hyvin pitkälti tiedostamatto-

masti, intuitiivisesti. Vaikka sielunhoitaja tekisikin varsinaisen analysoinnin 

rationaalisesti, ovat intuitiivisessa prosessissa käynnistyneet vaikutelmat ja tun-

teet tämän analysoinnin taustalla ja intuition avulla hän pystyy yhdistämään 

siihen muun muassa aiemmista kokemuksista oppimansa sekä tunteet.
117

  

 

 

4.3 Sosiaalinen intuitio 

  

Cooper-Whiten jaetun viisauden sisältämää tiedostamatonta tietoa ja nonver-

baalista kommunikointia voidaan tarkastella myös sosiaalisen intuition käsit-

teen avulla. Myersin mukaan sosiaalinen intuitio perustuu pieniin vinkkeihin, 

joita toisen käyttäytymisestä saamme. Intuitiivinen prosessimme analysoi nämä 

vinkit jopa sekunnin murto-osassa. Nämä pienet vinkit yhdistyvät salamanno-

peasti intuitiivisessa mielessämme suuremmaksi kokonaisuudeksi ja kertovat 

meille mistä on kyse.
118

 

Relativistisen sielunhoitonäkemyksen kannalta oleellista sosiaalisessa 

intuitiossa on muun muassa se, kuinka tämä ilmiö auttaa sielunhoitajaa empati-

an kokemisessa. Tunnetilat tarttuvat ihmisestä toiseen intuitiivisen prosessin 

tuloksena ja mahdollistavat empatian tuntemisen. Kohdatessamme toisen ihmi-

sen reagoimme automaattisesti, intuitiivisesti hänen asentoonsa, eleisiinsä, il-

meisiinsä ja äänenpainoihinsa vastaamalla niihin samalla tavalla, imitoimalla. 
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Tämä auttaa eläytymään toisen ihmisen tilanteeseen ja välittää toiselle ihmiselle 

informaatiota toisen häntä kohtaan kokemasta empatiasta.
119

  

Lisäksi Myers viittaa sosiaalipsykologi Timothy Wilsonin näkemyk-

siin siitä, kuinka ihmismielessä on eri prosessit sosiaalisen käyttäytymisen sää-

telemiseen ja niiden selittämiseen. Wilsonin mukaan intuitiivinen prosessi sää-

telee sosiaalista käyttäytymistämme ja rationaalinen mieli selittää sitä jälkeen-

päin.
 120

  

Koska intuitiivinen järjestelmämme on hyvin lähellä tunne-

elämäämme, sosiaalisen intuition käsite on lähellä alun perin Myersin ja tutkija-

tovereidensa luomaa tunneälyn käsitettä.
121

 Ja kuten Cooper-White kuvailee 

sielunhoitajan ja asiakkaan kehojen hienovaraisia tiedostamattomia reaktioita 

osana sielunhoidon tiedostamatonta viestintää, Myersikin katsoo, että myös 

kehomme toimii sosiaalisen intuition yhtenä osana ilmaisemalla erilaisia intui-

tiivisia reaktioita.
122

 Samoin sosiaalisissa suhteissa ilmenevät moraaliset valin-

tamme heijastavat osin intuitiivisen prosessointimme tuotoksia.
123

  

 

 

4.4 Intuitiivinen viestintä 

   

Cooper-Whiten jaetun viisauden vuorovaikutussuhdetta voidaan lähestyä myös 

psykologi ja tietokirjailija Tony Dunderfeltin määrittelemän intuitiivisen vies-

tinnän käsitteen kautta. Vaikka Dunderfeltin määritelmä perustuukin enemmän 

hänen käytännön kokemuksiinsa, kuin varsinaiseen tieteelliseen tutkimukseen, 

on tämän näkökulman tarkastelu tässä yhteydessä mielekästä. 

Intuitiivinen viestintä on hyvin lähellä sosiaalisen intuition käsitettä. 

Kummassakin ihminen tekee toisesta nopeita intuitiivisia johtopäätöksiä muun 

kuin pelkän sanallisen viestinnän avulla. Dunderfelt määrittelee intuitiivisen 

viestinnän suoraksi yhteydeksi ihmisten välillä, ilman että joutuu kovin paljon 

tietoisesti ponnistelemaan yhteyden tavoittamiseksi. Arkisesti tätä kutsutaan 

samalla aaltopituudella olemiseksi, sielujen sympatiaksi tai kuvaamme, että 
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meillä synkkaa jonkun kanssa. Jonkun kanssa yhteys toimii saumattomasti, jopa 

sanattomasti, kun taas jonkun toisen kanssa kommunikointi ei tunnu toimivan, 

vaikka kuinka yrittäisi. Dunderfeltin mukaan sosiaalista kanssakäymistä määrit-

tävät sanojen ja selvien fyysisten eleiden ja ilmeiden lisäksi myös pienet vivah-

teet, joiden avulla voimme oivaltaa hyvinkin merkityksellisiä asioita toisesta 

ihmisestä. Muun muassa katse, olemus tai sivulauseen painotukset voivat kertoa 

mitä toinen todella tarkoittaa tai mikä on hänen sisäinen mielentilansa. Oleellis-

ta ovat siis sanojen ja ilmeiden kautta välittyvät merkitykset, ideat ja sisäisen 

läsnäolon laatu.
124

 

Dunderfeltin mukaan intuitiivisessa viestinnässä ratkaisevassa ase-

massa ovat käsitteet ja ideat ja niiden välinen dynamiikka, joka luo ajatuskoko-

naisuuksia ja suuntaa ajatuksia. Se ammentaa voimansa sanojen takaa ja niiden 

sisältä, käsitteiden sisällöistä, tarkoituksista ja merkityksistä.
125

 Toimiessaan 

hyvin intuitiivinen viestintä siis ilmentää ja rakentaa yhteistä ajattelua. Tämä 

määritelmä vastaa hyvin pitkälle Cooper-Whiten jaetun viisauden määritelmää. 

Intuitiivisen yhteyden syntymisen voi havaita jo tapaamisen ensi het-

killä, mutta se voi muodostua myös pidemmän ajan kuluessa. Se on riippuma-

ton ihmisten iästä, sukupuolesta, kasvuympäristöstä tai taustasta. Ilmiönä sitä 

voi kuvata kevyeksi, lähes huomaamattomaksi sillaksi ihmisten välillä.
126

 

Vaikka intuitio ja intuitiivinen viestintä ovat lähellä ihmisen tunne-

maailmaa, Dunderfelt korostaa, ettei intuitiivista viestintää pidä kuitenkaan se-

koittaa tunneviestintään, jolla tarkoitetaan tunnelmien, tunteiden, olotilojen ja 

”fiilisten” läsnäoloa vuorovaikutuksessa. Tunneviestintä sisältää tunnelatauksia 

ja sen avulla viestitään ilmapiiristä ja sen syvetessä ilmaantuu yhä voimak-

kaampia tunteita, kuten iloa, surua, pelkoa tai jännitystä.
127

 

Dunderfeltin mukaan toimiva intuitiivinen viestintä on yksi elämän 

iloisimmista ja voimaa antavimmista kokemuksista. Tällainen sanaton viestintä 

ja yhteisymmärrys toimii kanavana muun muassa luottamuksen, arvostuksen ja 

kunnioituksen välittämisessä ihmiseltä toiselle. Tällä kommunikaation tasolla 

tunnistamme toisen ihmisen ydinminän – hänen sisäisen olemuksensa, yksilölli-

sen arvonsa ja olemassaolon oikeutensa. Intuitiivisen viestinnän kautta on mah-
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dollista saada yhteys toisen ihmisen yksilöllisyyteen, siihen ”kuka sinä olet”, 

mikä puolestaan on omiaan herättämään kiinnostuksen ymmärtää toisen syvintä 

luontoa ja hänen henkilökohtaisia kokemuksiaan.
 128

 Tässäkin Dunderfeltin nä-

kemykset tulevat hyvin lähelle Cooper-Whitea innoittaneiden Mary Belenkyn ja 

kollegoidensa käyttämää ilmaisua intohimoisesta halusta tietää toisesta enem-

män, joka johtaa siihen, että sielunhoitaja on valmis ”venyttämään oman tietoi-

suutensa rajoja tekemällä alitajuisesta tietoista, kuuntelemalla itseään ja toista, 

sanoittamalla sanomatonta sekä pysymällä herkkänä toisen kokemuksille kuvit-

telemalla että ne haluavat tulla tietoisuuteen”. Cooper-White kuvailee tällaista 

kommunikaatiota ikään kuin sisältäpäin kuuntelemiseksi, jossa korostuvat vas-

tavuoroisuus ja empaattisuus.
129

 Dunderfelt kuvaa kahden ydinminän kohtaa-

mista valonomaisen, selkeän yhteyden kokemuksena, yhteisen sisäisen todelli-

suuden jakamisena.
130

, joka muistuttaa hyvin paljon Cooper-Whiten määritel-

mää jaetusta viisaudesta sielunhoitosuhteen minän ja sinän väliin muodostuvana 

intersubjektiivisena tilana, jossa kehittyy ainutlaatuista minän ja sinän yhteistä 

ymmärtämistä ja merkitysten kokemusta
131

. 

Positiivinen intuitiivinen viestintä luo hedelmällisen lähtökohdan 

kanssakäymiselle. Intuitiivisen viestinnän puuttuminen tai vaillinaisuus vaikut-

taa puolestaan kielteisesti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja viestintä on 

ongelmallista.
132

 Intuitiiviseen viestintään kuuluu myös se, että osapuolet pys-

tyvät intuitiivisesti aistimaan toisen ihmisen virittyneisyyden tilan ja tunnista-

maan onko hän läsnä sisäisesti vai ei. Intuitiivisen yhteyden toimimattomuus ja 

vastapuolen sisäisen läsnäolon puute johtavat siihen, etteivät osapuolet koe tu-

levansa ymmärretyiksi. Sen tuloksena ihminen kokee epämukavuutta, valheelli-

suutta, tyhjyyttä ja turhautuneisuutta.
133

 

Intuitiivisella viestinnällä on näin ollen merkittävä rooli myös sielun-

hoidossa, sillä se vaikuttaa vuorovaikutuksen laatuun. Kiiski jatkaa Dunderfel-

tin näkemystä toteamalla, ettei sielunhoidon lähtökohta ole kovin hyvä, jos 

asiakas kokee, ettei sielunhoitaja ymmärrä häntä eikä jaksa edes kuunnella. 

Usein asiakas jopa valitsee sielunhoitajansa intuitiivisen viestinnän perusteella. 
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Kiisken mukaan ihminen haluaa itselleen auttajan, jonka kanssa hänellä on 

luonnollinen intuitiivinen yhteys.
134

 

Dunderfeltin mukaan toimiva intuitiivinen viestintä herättää uusia 

ajatuksia, innostaa ja on omiaan jopa suorastaan parantamaan masennusta.
135

 

Hän lisää intuitiivisen kanavan tarjoavan myös ajatuksia ja ydinminää kehittä-

viä oivalluksia, mahdollisuuden löytää itsestään puolia, joita ei ole ennen ha-

vainnut tai rohkeuden tehdä uusia asioita.
136

  

Cooper-Whiten jaetun viisauden käsite, Myersin esittämä sosiaalisen 

intuition käsite ja Dunderfeltin kehittämä intuitiivisen viestinnän käsite tukevat 

ja täydentävät toisiaan. Sielunhoidon kontekstissa kaikkien näiden ilmiöiden 

voidaan nähdä tähtäävän asiakkaan ja sielunhoitajan väliseen tasavertaiseen, 

keskinäisen hyväksynnän ja yhteisymmärryksen tilaan, yhteiseen todellisuu-

teen, jonka avulla päästään löytämän ratkaisuja asiakkaan tilanteeseen. Mutta 

myös näiden käsitteiden hienosyisten erojen ymmärtäminen auttaa ymmärtä-

mään sielunhoidollisen vuorovaikutuksen herkkyyttä ja monivivahteisuutta. 

Samalla täytyy muistaa, että tiedostamattomassa prosessoinnissa on myös omat 

riskinsä. Osa näistä riskeistä voidaan selittää sielunhoidon syvyyspsykologisella 

ulottuvuudella, osa esimerkiksi muistin toiminnalla. Näistä riskeistä enemmän 

luvussa 5. 

 

 

4.5 Asiakas jaetun viisauden osapuolena 

 

Cooper-Whiten määritelmän mukaan jaettu viisaus koostuu sielunhoitajan ja 

asiakkaan välisestä keskinäisestä ymmärryksestä ja merkitysten jakamisesta. Tässä 

osittain tietoisessa, osittain tiedostamattomassa vuorovaikutteisessa intersubjek-

tiivisuuden tilassa sekä sielunhoitaja että asiakas ovat subjekteja, kummankin 

näkökulmilla on merkitystä ja he luovat ja tulkitsevat todellisuutta yhdessä.
137

 

Merkillepantavaa kuitenkin on, että vaikka Cooper-White korostaa asiakkaan 

subjektiutta ja asiakkaan aktiivista roolia jaetun viisauden tilan muodostamises-

sa, teksteissään hän tarkastelee tätä vuorovaikutussuhdetta ja sen edellytyksiä 
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hyvin pitkälti vain sielunhoitajan perspektiivistä. Asiakkaan näkökulmaa Coo-

per-White käsittelee varsin vähän. 

Jaetun viisauden mallin mukainen sielunhoito, ja erityisesti pastoraa-

lipsykoterapia hyödyntävät runsaasti sekä asiakkaan että sielunhoitajan alitajun-

taa ja sen tuottamia vihjeitä.
138

 Kuten Cooper-White toteaa, jokaisella eleellä ja 

ilmeellä on sielunhoidossa merkitystä.
139

 Tällaisessa alitajuisessa prosessissa 

sekä sielunhoitajan että asiakkaan intuitiolla on suuri merkitys.
140

 

Asiakkaan intuitiota ja oivalluksia hyödynnetään psykoterapiassa 

muun muassa keinona muuttaa asiakkaan käyttäytymistä.
141

 Asiakkaan kyky 

intuitiiviseen työskentelyyn ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Dunderfelt viit-

taa psykoanalyytikko Pirkko Siltalaan, joka on osuvasti todennut intuitiivisen 

ajattelun muun muassa edellyttävän kykyä vapauteen. Ihmisen vaativuus itse-

ään kohtaan on omiaan kahlitsemaan mielen liikkuvuutta. Toisaalta taas, jos 

ihmismieli on täysin rajaton, tuloksena on kaaos, ei intuitiivista toimintaa.
142

 

Mielen liikkuvuudesta ja rajoista puhuttaessa ei varmaan voida liikaa korostaa 

myöskään sitä, kuinka tärkeää on että asiakas kokee sielunhoitoprosessin luot-

tamuksellisena.
143

 

Sielunhoidollisissa keskusteluissa Cooper-White kehottaa kiinnittä-

mään erityistä huomiota niihin osa-alueisiin, joissa puhutaan asiakkaan hänelle 

itselleen tiedostamattomista, mutta muille näkyvistä mielen osista. Asiakkaan 

intuitiivisen viestinnän eli nonverbaalisen kommunikoinnin ja käyttäytymisen 

tulkitseminen sellaisessa yhteydessä, jossa asiakas ei itse ole tietoinen omasta 

käyttäytymisestään, voi herättää asiakkaassa paljastetuksi tulemisen tunteen. 

Tämä altistaa hänet helposti häpeän kokemukselle. Se voi myös herättää asiak-

kaassa defensiivisyyttä ja vähentää hänen sielunhoitajaa kohtaan tuntemaansa 

luottamusta. Vaikka näihin mielen osa-alueisiin liittyvät ongelmat tulevatkin 

usein esiin sielunhoidollisissa keskusteluissa, Cooper-White suosittelee kuiten-

kin niihin paneutumista mieluummin pastoraalipsykoterapiassa.
144
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4.6 Sielunhoidollisen ongelman tunnistaminen 

 

Sielunhoidon ytimessä on yleensä jokin tietty asia tai ongelma, jota asiakas ha-

luaa käsitellä. Usein asiakas ei ole täysin tietoinen ongelmastaan, vaan sen ni-

meäminen tapahtuu asiakkaan ja sielunhoitajan yhteistyönä.
145

  

Sielunhoidollisen ongelman tunnistamista koskevassa keskustelussa 

ei useinkaan puhuta diagnostiikasta. Cooper-White on kuitenkin ottanut tämän 

termin käyttöön viitatessaan sielunhoidolliseen kohtaamiseen johtaneen ongel-

man tunnistamiseen. Hän tunnistaa kritiikkinä esitetyt riskit siitä, että diagno-

sointi saattaa korostaa sielunhoitajan asiantuntijuutta ja passivoida asiakasta 

sekä vähätellä häntä leimaamalla tämän patologisesti kuulumaan johonkin tiet-

tyyn ryhmään. Hän kuitenkin perustelee diagnoosi-sanan käyttämistä muun 

muassa sillä, että kieltämällä tuon sanan käyttö ”teeskennellään, ettei erilaisia 

tunnistettavia sairauden ja kivun muotoja olisi olemassa”. Hän viittaakin diag-

noosi-termin käyttämisellä ennemminkin keinoon nimetä ja kategorisoida asi-

akkaan henkisen ja emotionaalisen kärsimyksen laatu. Diagnoosin avulla sie-

lunhoitaja pystyy näkemään yksilön ahdingon hienovaraisemmin ja yksityis-

kohtaisemmin ja tekemään hahmotelman asiakkaan tilanteesta. Näin hänen on 

mahdollista tarjota asiakkaalle sopivinta apua.
146

 Cooper-Whiten käyttämä ter-

mi diagnosointi viittaa siis siihen, että sielunhoitajan mielessä alkaa hahmottua 

ajatus siitä, mistä asiakkaan tilanteessa on kyse.  

 Relativistisen sielunhoitomallin edistämiseksi ja jaetun viisauden 

dynamiikan kehittämiseksi Cooper-White on kehittänyt erityisen toimintamal-

lin. Tämä malli keskittyy asiakkaan tilanteen kartoitukseen ja sielunhoidollisen 

ongelman tunnistamiseen. On merkillepantavaa, että asiakkaan tilanteen kartoi-

tus ja sielunhoidollisen ongelman ymmärtäminen ei rajoitu vain sielunhoitopro-

sessin alkuvaiheeseen, vaan koska kyseessä on elävä prosessi, tällaista aktiivista 

tunnistamista tarvitaan läpi koko sielunhoitoprosessin. Samalla sielunhoitajalle 

tarjoutuu myös mahdollista tunnistaa ja oikaista aiemmin tekemänsä väärät joh-

topäätökset.
147
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Cooper-Whiten metodi perustuu vapaaseen assosiointiin, molemmin-

puolisen vastatransferenssin hyödyntämiseen ja intersubjektiiviseen ajatusten ja 

tunteiden tilaan, jossa ongelmalle löydetään nimi. Tässä prosessissa oleellisessa 

osassa ovat niin tietoinen kuin tiedostamatonkin viestintä. Samoin on tärkeää 

huomioida se sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kon-

teksti, jossa asiakas elää.
148

  

Ymmärtääkseen kokonaisvaltaisesti mistä asiakkaan tilanteessa on 

kyse ja voidakseen tehdä sielunhoidon toteutuksen suunnitelman, sielunhoitajan 

tulee Cooper-Whiten mukaan tarkastella tilannetta myös teologisesti. Tällaisen 

systemaattinen, säännöllisen teologisen reflektoinnin merkitystä sielunhoidossa 

kuitenkin hänen mukaansa usein vähätellään. Hän kuitenkin katsoo, että inter-

subjektiivisessa tilassa tapahtuvan teologisen reflektoinnin avulla sielunhoitajan 

on mahdollista saada tärkeätä kokonaisvaltaista tietoa asiakkaan sisimmistä 

toiveista, tarpeista ja kokemuksista.
149

  

Teologinen tarkastelu voi tapahtua monella eri tavalla, esimerkiksi 

etsimällä Jumalan ohjausta rukouksen tai meditaation avulla. Yhtenä vaihtoeh-

tona Cooper-White tarjoaa vapaan assosiatiivisen teologisen pohdinnan mene-

telmää, joka pohjautuu samalle idealle kuin vastatransferenssin tutkiminen: tie-

dostamattoman prosessoinnin hyödyntämiseen.
150

 

Pastoraalinen teologinen pohdinta perustuu aina tietyn asiakkaan 

konkreettiseen tilanteeseen, yksilöllisen elämän rikkauteen, eikä esimerkiksi 

opillisiin rakennelmiin, teorioihin tai abstrakteihin ideoihin, joihin tietty tapaus 

yritetään sovittaa. Sen tulee pohjautua mahdollisimman pitkälle asiakkaan 

omaan hengelliseen viitekehykseen ja hänen tapaansa tulkita teologisia kysy-

myksiä. Niinpä pohdinnan ensimmäisessä vaiheessa sielunhoitaja palauttaa 

mieleensä kyseisen asiakkaan tilanteen ja pyrkii tunnistamaan kaikki siihen 

vaikuttavat yksityiskohdat, myös erilaiset sosiaaliset, psykologiset, yhteiskun-

nalliset ja muut vastaavat kontekstuaaliset ja kulttuuriset seikat. Tämän jälkeen 

sielunhoitaja kysyy itseltään millaisia teologisia, hengellisiä ja uskonnollisia 

mielikuvia tämä tapaus hänen mielessään herättää. Tarkoituksena on antaa tie-

dostamattoman prosessoinnin tuottaa vapaasti ajatuksia, kuvia, Raamatun lau-

seita tai kertomuksia, raamatullisia, hengellisiä, uskonnollisia tai teologisia 
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teemoja, kirjallisuuteen, musiikkiin, taiteeseen tai tieteeseen liittyviä näkökul-

mia, jotka avaavat kyseisen asiakkaan tilannetta teologiselta kannalta.
 
Tässä 

vaiheessa näiden ajatusten annetaan virrata mieleen vapaasti, sensuroimatta tai 

kritisoimatta niitä.
151

   

Teologisen pohdinnan tuotoksia tulee tarkastella teologian eri tasoil-

la: niin henkilökohtaisen uskon kuin erilaisten oppirakennelmienkin kannalta. 

Tässä vaiheessa on hyvä tarkastella muun muassa sitä, kuinka hyvin assosioin-

nin tuotokset ja niiden tulkinnat sopivat juuri tähän tapaukseen. Cooper-Whiten 

mukaan liikuttaessa edestakaisin assosioinnin tuotosten ja kyseisen tapauksen 

välillä, mieleen tulee usein oivalluksia, jotka auttavat ymmärtämään asiakasta ja 

hänen tilannettaan syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin ja sanoittamaan hä-

nen tilannettaan.
152

  

Assosioinnin ja kriittisen tarkastelun jälkeen sielunhoitaja laatii sie-

lunhoitosuunnitelman, jossa hän pohtii millaisia lähestymistapoja näiden mieli-

kuvien pohjalta hänen olisi hyvä kyseisessä sielunhoitotapauksessa soveltaa. 

Esimerkkinä Cooper-White käyttää kuolemansairaan ihmisen kohtaamista, jol-

loin sielunhoitajan on oltava tietoinen siitä, lähestyäkö aihetta asiakkaasta riip-

puen esimerkiksi eksistentiaalisesta näkökulmasta, kuolemanjälkeisen elämän 

pohtimisen kautta tai vaikkapa läheisten kanssa tehtävän sovinnon näkökulmas-

ta.
153

 

Asiantuntijan osaaminen perustuu osittain hiljaiseen eli intuitiiviseen 

tietoon. Hiljainen tieto antaa vastauksen kysymykseen miten, vaikkei tiedäkään 

vastausta kysymykseen mitä. Myers viittaa lääkäreiden ja mekaanikkojen ky-

kyyn tehdä diagnoosi intuitiivisesti, ilman loogista päättelyä, jolloin hän havait-

see tilanteen muistuttava jotakin tiettyä aiempaa tilannetta ja ongelmaa. Vaikka 

moni muukin vaiva voisi tuottaa samat oireet, asiantuntijan nopea intuitiivinen 

päättely osuu usein oikeaan. Tämä selitetään sillä, että asiantuntija pystyy intui-

tiivisesti tunnistamaan sellaisia yksityiskohtaisia vihjeitä, jotka johtavat asian-

tuntijan oikean tiedon lähteille. Asiantuntijan tieto on myös paremmin järjestäy-

tynyttä, mikä mahdollistaa sen nopean ja automaattisen hyödyntämisen. Koke-
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muksensa johdosta asiantuntija näkee helpommin suuria kokonaisuuksia ja mal-

leja ja osaa yhdistää erilaisia syitä ja seurauksia toisiinsa.
154

 

Cooper-Whiten esittämät sielunhoidollisen tilanteen assosiatiivinen 

kartoitus ja teologinen pohdinta, etenkin sen assosiointivaihe sekä assosioinnin 

tulosten ja kyseisen tapauksen yhteyksien etsiminen, tapahtuvat pitkälti tiedos-

tamattomalla tasolla ja intuitiivisella prosessoinnilla voidaan katsoa olevan niis-

sä merkittävä rooli. Tämä havainto vastaa aiempien tutkimusten löydöksiä siitä, 

että intuitiolla on merkittävä ohjaava rooli terapeutin hahmottaessa sitä, mistä 

kunkin asiakkaan tilanteessa on kyse ja kuinka häntä voisi parhaiten auttaa.
155

 

Intuitio voi auttaa terapeuttia muodostamaan hypoteesin diagnoosista.
156

 Se voi 

ohjata muun muassa vastaamaan kysymyksiin siitä, onko asiakas mahdollisesti 

itsemurhavaarassa tai onko häntä esimerkiksi käytetty seksuaalisesti hyväksi.
157

 

Intuitio auttaa myös tehtäessä päätöksiä siitä, kuinka edetä prosessissa.
158

 

Mielenkiintoista on, että Cooper-White hahmottaa asiakkaan tilan-

teen kartoituksen ja teologisen pohdinnan osittain kahdeksi erilliseksi proses-

siksi, eikä integroi niitä kokonaisvaltaisesti yhteen. 
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5 JAETUN VIISAUDEN MALLIIN SISÄLTYVÄT RISKIT 

 

 

5.1. Sielunhoitajan subjektiviteetti 

 

Jaetun viisauden sisältämät tiedostamaton vuorovaikutus ja tulkinnat perustuvat 

siis pitkälti intuitiiviseen prosessointiin. Sielunhoitajan oma subjektiviteetti on 

avainasemassa hänen yrittäessään päästä yhteyteen asiakkaan kanssa.
159

 Tällai-

nen työskentely ei kuitenkaan ole riskitöntä. Näitä sielunhoitajan subjektiviteet-

tiin liittyviä riskejä voidaan tarkastella muun muassa syvyyspsykologisen ja 

intuitiotutkimuksen avulla.  

Intuitiolla on merkittävä rooli todellisuuden hahmottamisessa. Se tekee 

salamannopeasti johtopäätöksiä ympäröivästä todellisuudesta ja kertoo mikä on 

normaalia ja mikä ei.
160

 Mutta kokemukset, havainnot ja muistot eivät välttä-

mättä kerro objektiivista totuutta. Jokainen ihminen on oman elämänsä keski-

pisteessä. Hahmotamme todellisuuden intuitiivisesti itsemme kautta – kaikki 

kokemuksemme, havaintomme ja muistomme suodattuvat oman itsemme lävit-

se.
161

 Tämä itsekeskeinen maailmankuvamme tuottaa harhoja.
 162

  

Olemme intuitiivisesti taipuvaisia muun muassa ajattelemaan, että 

muut ajattelevat, tuntevat, kokevat ja toimivat samoin kuin me. Yleensä tämä 

johtuu tiedon puutteesta sekä siitä että seurustelemme arvomaailmaltaan ja 

käyttäytymiseltään kaltaistemme ihmisten kanssa ja siten arvioimme maailmaa 

tämän kapean kuvan perusteella. Jos itse käytämme runsaasti alkoholia emmekä 

käytä autossa turvavyötä, arvioimme, että todellisuutta useampi muukin käyttää 

paljon alkoholia eikä käytä turvavyötä.
163

 Intuitio vaikuttaa myös pelkoihimme 

– saatamme esimerkiksi pelätä aivan epärelevantteja asioita. Lisäksi ihmissuh-

teisiimme liittyvät intuitiot, kuten mielikuvat siitä pitääkö joku minusta vai ei, 

saattavat johtaa meidät harhaan.
164

 Usein myös määrittelemme intuitiivisesti 

aikataulumme tavoitteidemme saavuttamiseksi ylioptimistisesti ja varaamme 
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liian vähän aikaa ja resursseja erilaisiin projekteihimme.
165

 Intuition rakentama 

kuva todellisuudesta perustuu siis oletuksiin, jotka useinkaan eivät vastaa to-

tuutta. Myers viittaa juutalaisten Talmudin sanoihin, jonka mukaan näemme 

asiat sellaisina kuin itse olemme.
166

 

Syvyyspsykologisen vastatransferenssiteorian mukaan sielunhoitajan 

subjektiviteetti eli sielunhoitajan omat käsittelemättömät tapahtumat, alitajuiset 

tunteet ja tarpeet vaikuttavat sielunhoitoprosessiin.
167

 Esimerkkeinä näistä Coo-

per-White mainitsee muun muassa sielunhoitajan analysoimattomat lapsuuden 

aikaiset traumat, narsismin, tarpeen olla huomioitu ja tarvittu, oman surematto-

man surun, väsymyksen ja uupumuksen, näyttämisenhalun sekä tarpeen kieltää 

oma ja toisen heikkous.
168

 Tällaisten tiedostamattomien tunteiden ja tarpeiden 

ajamana sielunhoitajan motiivin ja toiminnan painopiste saattaa siirtyä asiak-

kaan voimaannuttamisen sijaan hänen omien narsististen tarpeidensa tyydyttä-

miseen. Esimerkiksi tunne siitä, että on tarvittu ja kykenee auttamaan asiakasta 

voi johtaa vääristyneeseen tilanteeseen, jossa sielunhoitoprosessi ruokkiikin 

sielunhoitajan sankariutta ja pelastaja-fantasioita.
169

 

Myöskään diagnoosin tekeminen ja siihen sisältyvä teologinen poh-

dinta eivät ole objektiivista ja neutraalia, vaan yhtä lailla kuin kaikki muukin 

sielunhoitajan toiminta, alttiita sielunhoitajan vastatransferenssille. Niinpä asi-

akkaan tilannekartoitukseen liittyvän vapaan assosioinninkin tuotokset tulee 

alistaa kriittiselle tarkastelulle. Vastatransferenssi-ilmiön vaikutusten vähentä-

miseksi teologinen reflektointi tehdäänkin aina vasta vastatransferenssin pohti-

misen jälkeen. Cooper-White varoittaa sielunhoitajaa myös ihastumasta omiin 

oivalluksiinsa. Mielikuvat palvelevat sielunhoitoa vain silloin, kun ne auttavat 

ymmärtämään syvällisemmin ja empaattisemmin asiakasta.
170

 

Yhtenä selitysmallina sielunhoitajan tiedostamattoman työskentelyn 

riskeihin on se intuitiivisen järjestelmän heikkous, että epävarmassa tilanteessa 

se ei lamaannu, vaan se alkaa hillittömästi etsiä vastausta niillä välineillä, joita 

sillä on. Se ei piittaa saamansa informaation määrästä tai laadusta, vaan saattaa 

tehdä johtopäätökset virheellisesti informaation suuren edustavuuden tai helpon 
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saatavuuden perusteella tai ankkuroimalla ne virheelliseen alkuarvoon. Lisäksi 

sille on tyypillistä halu ennustaa erityisiä tapahtumia vähäisten todisteiden pe-

rusteella sekä tuottaa liian itsevarmoja arvioita.
171

 Järjestelmä 1 antaa siis hel-

posti maailmasta kuvan, joka ei välttämättä ole täysin satunnainen, mutta usein 

yksinkertaisempi, ennustettavampi ja johdonmukaisempi kuin mitä se todelli-

suudessa on.
172

 Kuitenkin se varmuus, joka ihmisillä on intuitioistaan, ei ole 

luotettava mitta niiden pätevyydestä. Intuitiivinen vastaus tulee mieleen nopeas-

ti ja huomattavan itsevarmasti siitä huolimatta onko se oikea vai väärä. Kogni-

tiivinen vaivattomuus ja johdonmukaisuus eivät takaa, että varmana pidetty 

uskomus on tosi.
173

 Asiantuntijan subjektiivinen varmuus ei siis ole tae intuition 

pätevyydestä.
174

  

Samoin kuin Cooper-White, myös intuitiotutkimus varoittaa asian-

tuntijaa ”vauhtisokeudesta” ja liiallisesta itsevarmuudesta. Se muistuttaa, että 

asiantuntijan tulee olla tietoinen asiantuntemuksensa rajoista. Lyhyen ja pitkän 

aikavälin ennustaminen intuitiivisesti ovat eri asioita.
 
Se, että kokenut psykote-

rapeutti tietää, että hän on taitava päättelemään mitä potilaan mielessä liikkuu ja 

että hän intuitiivisesti saattaa jopa tietää, mitä potilas seuraavaksi sanoo, ei tar-

koita, että hän osaisi ennakoida sen, miten potilas ensi vuonna voi.
175

  

Jaetun viisauden ja yhteisen ymmärryksen muodostuminen nivoutu-

vat tiukasti siihen kontekstiin, jossa asiakas elää. Cooper-White katsoo, että 

kontekstilla, erityisesti tiedostamattomilla sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä 

rooli yksilön sisäisessä maailmassa ja tätä kautta koko sielunhoidollisessa suh-

teessa. Tämä edellyttää sielunhoitajalta entistä enemmän empaattista kykyä 

asettua asiakkaan asemaan.
176

 Intuitiivinen empaattisuus toimii parhaiten tuttu-

jen ihmisten kesken. Tuttuudesta riippumatta joitain ihmisiä on kuitenkin hel-

pompi lukea kuin toisia ja toisilla ihmisillä on parempi ihmisten lukutaito (em-

patiakyky) kuin toisilla. Ihmisen oma tulkinta kyvystään lukea toisten ihmisten 

tunnetiloja ei kuitenkaan tutkimusten mukaan vastaa heidän kykyjään todelli-
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suudessa.
177

 Se millaisia itse olemme, vaikuttaa myös sosiaaliseen intuitioom-

me. Sosiaalinen intuitio toimii siis apuna sosiaalisessa kanssakäymisessä, mutta 

ei kuitenkaan niin paljon kuin ehkä oletamme. Esimerkiksi, vaikka ymmär-

rämmekin, että toinen näkee maailman toisin kuin me, olemme taipuvaisia ajat-

telemaan, että hän tulkitsee maailmaa virheellisesti.
178

 Sosiaalinen intuitiokin 

on taipuvainen tuottamaan liiallista itseluottamusta. Tutkimusten mukaan ne, 

jotka ovat kaikkein itsevarmimpia oman sosiaalisen havainnointikykynsä suh-

teen, tekevät itse asiassa kaikkein vähiten paikkansapitäviä sosiaalisia havainto-

ja. Sielunhoitajan subjektiivinen varmuuden tunne ei siis tässäkään yhteydessä 

ole merkki siitä että hänen intuitiivinen tulkintansa on oikeassa.
179

  

Tiedostamaton prosessointi ei siis aina johda oikeaan lopputulemaan. 

Tähän vaikuttaa omalta osaltaan se, että intuitiivisen järjestelmän monista hy-

vistä puolista riippumatta järjestelmä 1 sisältää myös systemaattisia virheitä eli 

vinoumia. Nämä vinoumat perustuvat ennen muuta intuitiivisen järjestelmän 

avoimeen ja ennakkoluulottomaan luonteeseen: se tarkkailee jatkuvasti kaikkea 

tapahtuvaa ja tuottaa näistä arvioita vailla erityistä tarkoitusta. Intuitio ei ym-

märrä erilaisten asioiden sisältämien arvojen eroja, vaan kaikki asiat ovat sille 

samanarvoisia. Intuitio ei myöskään epäile mitään, sille kaikki vaihtoehdot ovat 

yhtä mahdollisia.
180

 Tähän mahdollisuuksien rajattomuuteen perustuu intuition 

luovuus ja kyky tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja. Mutta samalla 

tämä ominaisuus voi johtaa päätelmiin, jotka eivät pidä paikkaansa.
181

 

Joutuessaan vaikeaan tilanteeseen intuitiivinen järjestelmä etsii oikotien. Aiko-

essaan vastata vaikeaan kysymykseen aktivoituu intuitiivisessa järjestelmässä 

samanaikaisesti myös perusarvioiden tekeminen. Mikäli intuitio ei löydä vasta-

usta alkuperäiseen, vaikeaan kysymykseen, se vastaa automaattisesti johonkin 

itse keksimäänsä, alkuperäistä kysymystä muistuttavaan, mutta helpompaan 

kysymykseen.
182

 Esimerkiksi oman tyytyväisyyden tai onnellisuuden määrittely 

on monisäikeinen ja vaikea kysymys. Intuitiiviselle järjestelmälle 1 on tyypillis-

tä kiertää tällaiset vaikeat kysymykset ja tuottaa sen sijaan helppo kysymys ja 

vastata siihen. Niinpä sen sijaan, että se vastaisi kysymykseen ”kuinka tyyty-
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väinen olen elämääni?”, se vastaakin helposti kysymykseen ”mikä on mielialani 

juuri nyt?”.
183

 

Lisäksi intuitiivisella järjestelmällä on tapana laiminlyödä epämääräi-

syys ja luoda epätotuuksistakin johdonmukaisia kokonaisuuksia. Se myös yli-

painottaa pieniä todennäköisyyksiä ja reagoi helpommin negatiivisiin kuin posi-

tiivisiin asioihin.
184

 Tutut asiat tuntuvat intuitiivisesti usein miellyttävämmiltä 

kuin vieraat.
185

 Tutkimusten mukaan automaattinen intuitiivinen prosessointi 

saattaa tehdä johtopäätöksiä hyvinkin vajavaisten todisteiden perusteella ja näin 

ylläpitää paikkaansapitämättömiä stereotypioita.
186

 Liian nopeiden johtopäätös-

ten tuottamat riskit ovat myös Cooper-Whiten tiedossa ja hän varoittaakin sie-

lunhoitajaa sortumasta stereotypioihin arvioidessaan asiakkaan tilannetta ja sitä 

kontekstia, jossa hän elää.
187

 

Järjestelmän 1 virheet tulevat esiin erityisesti silloin, kun ratkaistava-

na oleva asia on kyseiselle ihmiselle luonteeltaan uusi ja ristiriidassa järjestel-

män 1 ylläpitämän maailmankuvan kanssa. Hätiköityjä, virheellisiä johtopää-

töksiä tehdään myös silloin, kun jokin asia vaikuttaa riittävän tutulle, mutta ei 

kuitenkaan todellisuudessa vastaa sitä, mitä se muistuttaa. Myös se, että jokin 

vaihtoehto yksinkertaisesti vain tulee helposti mieleen vaikkapa siksi että se on 

näkyvillä tai tuoreena mielessä, johtaa systeemin 1 helposti harhaan. Samoin 

käy, jos ihmisen ajatukset ovat kiinnittyneet johonkin virheelliseen alkuarvoon, 

esimerkiksi johdattelevaan vihjeeseen, joka perusteella päätös tehdään.
188

 Jär-

jestelmä 1 on taipuvainen myös liioittelemaan emotionaalista johdonmukaisuut-

ta – jos esimerkiksi jonkin asian tai toisen ihmisen jokin osa-alue koetaan miel-

lyttäväksi, järjestelmä 1 pyrkii luomaan asiasta tai ihmisestä yhteneväisen ko-

konaisuuden ja tulkitsee mielellään asian tai ihmisen kokonaisuutena miellyttä-

väksi.
189

 

Yhtenä sielunhoitajan subjektiivisuuteen liittyvänä riskinä Cooper-

White näkee myös sielunhoitajan liian aktiivisen käyttäytymisen.
190

 Jotkut pas-
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toraalipsykoterapian harjoittajat korostavat toimessaan itsensä ja asiakkaan vä-

listä ”aitoa vuorovaikutussuhdetta” (real relationship), jonka nimissä he, osoit-

taakseen aitoa välittämistä ja huolenpitoa, saattavat esimerkiksi halata asiakkai-

taan tai suudella heitä otsalle. Cooper-White kuitenkin kyseenalaistaa tämän 

ilmiön sen liiallisten asiakkaan hyvinvointiin vaikuttavien riskien vuoksi.
191

 

Sielunhoitajan liiallinen aktiivisuus, erityisesti jos sielunhoitaja ja asiakas eivät 

käy sen merkitystä suullisesti läpi, voi olla sielunhoitoprosessille haitallista.
192

 

Hän näkee ”aidon vuorovaikutussuhteeseen” jopa sielunhoitajan alitajuisena 

narsistisena grandiositeettina eli suuruuskuvitelmana, joka ruokkii sielunhoita-

jan pyrkimystä olla, ei vain auttaja, vaan aivan erityinen auttaja. Tällainen 

grandiositeetti voi ilmetä myös siten, että sielunhoitaja yliarvioi oman kykynsä 

toimia asiakkaan tunteiden säiliönä liiallisen aktiivisuuden aikana. Sielunhoitaja 

saattaa yliarvioida myös kykynsä analysoida liiallisen aktiivisuuden herättämät 

monet merkitykset.
193

 Relativistisen näkemyksen mukaan sielunhoitotilanteessa 

kaikki, myös intuitiivisesti tuotetut liikkeet, ilmeet ja eleet ovat merkitykselli-

siä.
194

 Siksi sielunhoitajan tulee pysyä mahdollisimman neutraalina ja vähäelei-

senä
195

 sekä tietoisena myös intuitiivisesta käyttäytymisestään. 

Cooper-Whiten mukaan myös liiallinen empaattisuus ja liiallinen sa-

maistuminen asiakkaaseen voivat olla sielunhoitoprosessissa haitallisia, sillä 

tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa sielunhoitaja ei enää pysty näkemään 

asiakkaan tilannetta monimuotoisena kokonaisuutena.
196

 Yksi intuitiotutkimuk-

sen tarjoama selitys tälle ilmiölle on siinä, että liiallinen tunnekuormitus häirit-

see intuitiivista työskentelyä. Toisaalta mielenkiinto ratkaistavaa asiaa kohtaan 

parantaa tehtyjen oletusten oikeellisuutta, mutta liiallinen motivoituminen puo-

lestaan vähentää sitä. Erityisesti itsetuntoon ja egoon kohdistuva uhka estää 

intuitiivisen prosessoinnin.
197

 Ottaen huomioon vastatransferenssiin ja erityises-

ti projektiivisen identifikaatioon sisältyvät tunnekokemukset
198

, sielunhoitajan 

on hyvä olla tietoinen voimakkaiden tunnekokemusten vaikutuksista tiedosta-

mattomaan prosessointiinsa. 
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5.2 Muisti 

 

Muistilla on suuri vaikutus tietoomme itsestämme ja toisistamme.
199

 Muisti 

jaetaan toisaalta lyhytkestoiseen työmuistiin, joka on tietoisen ajattelumme pe-

rusta, ja toisaalta pitkäkestoiseen muistiin, jonka toimintaan automaattinen, in-

tuitiivinen ajattelumme suurelta osin perustuu.
200

 Muisti vaikuttaa niin mennei-

syyden kuin nykyisyydenkin hahmottamiseen. Voimme puhtaasti unohtaa ta-

pahtuneita asioita, mutta psykoterapeuttisesta näkökulmasta voimme myös 

muun muassa kieltää, torjua tai tukahduttaa ne tai etäännyttää ne itsestämme. 

Kaikkia muistojamme, etenkään traumaattisia, ei myöskään ole mahdollista 

pukea sanalliseen tai edes symboliseen muotoon.
201

 

Intuition kannalta ajateltuna muisti on hyvin altis häiriöille. Intui-

tiotutkimuksessa on todettu lukuisia sellaisia järjestelmän 1 vinoumia, jotka 

saavat ihmisen muistamaan asioita väärin.
202

 Pohdittaessa muistin ja muistiku-

vien tarkkuuden merkitystä sielunhoidossa on kuitenkin huomattava, että sie-

lunhoitotilanteessa on kyse nimenomaan asiakkaan kokemusten ja muistikuvien 

tuottamien merkitysten peilaamisesta, ei niinkään tarkkojen tosiasiallisten yksi-

tyiskohtien mieleenpalauttamisesta. Näin ollen asiakkaan muistikuvien epätäs-

mällisyys ei sinänsä välttämättä haittaa asian sielunhoidollista työstämistä.
203

 

Cooper-White torjuu väitteet, joiden mukaan ihminen voitaisiin saada 

uskomaan muistavansa asioita, joita hänelle ei koskaan ole tapahtunut. Hän 

perustelee väitteensä sillä, että muisto useimmiten on olemassa, mutta se ei ole 

sanoitettavissa. Näin hänen mukaansa tapahtuu usein esimerkiksi seksuaalisen 

hyväksikäytön yhteydessä.
204

 On kuitenkin otettava huomioon myös vastakkai-

set näkemykset. Esimerkiksi Myersin mukaan tutkimukset osoittavat, että intui-

tiivinen muistimme on altis ulkopuolisille virikkeille ja että ihmiselle saattaa 

vaikutteiden tuloksena syntyä muistikuvia sellaisistakin asioista, joita heille ei 

ole koskaan tapahtunut.
205
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Muistilla on siis keskeinen rooli alitajuisessa, intuitiivisessa ajattelus-

sa. Muistikuvat saattavat olla vääristyneitä ja vääristyneet muistikuvat saattavat 

osaltaan vääristää menneisyyden ja tämän hetken tulkintaa. Sielunhoidon kon-

tekstissa tällä saattaa olla merkitystä, mutta ei kuitenkaan aina. Tulkittaessa 

asiakkaan kokemusta ja merkityksiä, väärät muistikuvat eivät välttämättä ole 

työskentelyn esteenä. Toki sillä, onko jokin tapahtuma lainkaan tapahtunut vai 

ei, on oleellinen merkitys sen tuottamien merkitysten tulkitsemisen kannalta. 

 

 

5.3 Intuition tuottamien virheiden ennaltaehkäiseminen 

 

Intuitiivinen prosessointi on automaattista, eikä sen käyttöä voi välttää.
206

 Kos-

ka intuitiivinen prosessointi sisältää paljon vinoumia, joista se ei itse useinkaan 

ole tietoinen, se tarvitsee tuekseen rationaalista päättelyä. Intuitiivinen järjes-

telmä tarvitsee hillittömyydessään tuekseen järjestelmän 2 rationaalisuutta ja 

analyyttisyyttä. Virheet voidaan estää lisäämällä järjestelmän 2 aktiivisuutta. 

Sen tehtävänä onkin seurata intuitiivisen systeemin impulsseja ja assosiaatioita, 

muokata ja järjestää niitä sekä tarvittaessa sivuuttaa ne kokonaan.
207

 Toisaalta, 

kuten Epstein huomauttaa, mikäli rationaalisen ajattelun vinoumia tutkittaisi 

yhtä paljon kuin intuitiivisen ajattelun vinoumia on tutkittu, havaittaisiin ehkä, 

että myös järjestelmä 2 tuottaa yhtä lailla virheitä kuin järjestelmä 1.
208

 Myers 

viittaakin Wilsonin tutkimuksiin, joiden mukaan intuitiiviset valinnat osoittau-

tuvat useammin onnistuneiksi kuin rationaalisesti tehdyt valinnat. Wilson pe-

rustelee näkemystään sillä, että koska emme ole tietoisia kaikista valintoihimme 

vaikuttavista tekijöistä, vajavaisten rationaalisten argumenttien käyttäminen 

valintojen perusteena voi johtaa päätöksenteossa harhaan.
209

 

Analyyttinen systeemi ei kuitenkaan aina pysty puuttumaan intuitiivi-

siin tuotoksiin. Rationaalisen ajattelun on huomattu estyvän muun muassa sil-

loin, kun kognitiivista tietoa on käytettävissä liian paljon, järjestelmä 2 on 

kuormitettu tai järjestelmällä 2 ei ole riittävästi tietoa. Lisäksi tällainen analyyt-

tisen ajattelun aktiivisuuden merkittävä lisääminen olisi käytännössä mahdoton-
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ta – jatkuva valppaus ja oman ajattelunsa jatkuva kyseenalaistaminen olisi käy-

tännössä erittäin hidasta, hankalaa ja työlästä.
210

 

Intuitio liitetään usein asiantuntemukseen ja kokemukseen. Asiantun-

tija oppii kokemuksen myötä tunnistamaan tiettyjä säännönmukaisuuksia ja 

vähitellen tästä tunnistamisesta tulee alitajuista, intuitiivista.
211

 Järjestelmä 1 voi 

oppia käyttämään erittäin päteviä vihjeitä, vaikka järjestelmä 2 ei osaisikaan 

niitä nimetä.
212

 Kuitenkin asiantuntijankin intuitioon voidaan luottaa vain jos 

havaintojen tekemisen ympäristö on niin säännönmukainen, että se on ennustet-

tava ja asiantuntijalla on ollut pitkäaikaisen harjoittelun kautta mahdollisuus 

oppia nämä säännönmukaisuudet ja niiden vihjeet. Vähemmän säännönmukai-

sessa tai epäennustettavassa ympäristössä järjestelmä 1 luo johdonmukaisuutta 

ja antaa nopeita ja uskottavan oloisia, mutta kuitenkin vääriä vastauksia.
213

 Erit-

täin epäennustettavassa ympäristössä intuitiivinen arviointi on siis mahdoton-

ta.
214

 Intuitio on usein ymmällään myös kohdatessaan sellaisia uusia haasteita, 

jotka eivät ole helposti yhdistettävissä aiempiin kokemuksiin.
215

 Tutkimuksen 

haasteena onkin vielä selvittää vielä tarkemmin millaisissa tilanteissa intuitiota 

kannattaa hyödyntää ja milloin ei.
216

 

Totalistisen vastatransferenssin riskinä on siis sielunhoitajan vajavai-

nen kyky kuvitella asiakkaan todellisuutta riittävässä määrin ja oikein. Toisaalta 

yhtä vakava riski on myös se, että sielunhoitaja yliarvioi oman kykynsä tulkita 

asiakastaan ja luulee itseään empaattisemmaksi kuin hän käytännössä on. Asi-

antuntijan tulee siis oppia tunnistamaan tilanteet, joissa hänen intuitiivinen ajat-

telunsa pettää.
217

 

Intuitiivinen systeemi on omiaan rauhoittamaan ihmistä monimutkai-

sessa maailmassa. Järjestelmän 1 kuva maailmasta on yksinkertaisempi, ennus-

tettavampi ja johdonmukaisempi kuin se todellisuudessa on, joten se antaa ih-

miselle hallinnan tunnetta elämässään. Kahnemanin mukaan harha siitä, että 

muka ymmärtäisimme menneisyyttä tai että voisimme ennustaa tai hallita tule-

vaisuutta, ovat ihmiselle tarpeen. Ne ovat omiaan vähentämään ympäristön 
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epävarmuudesta johtuvaa ahdistusta.
218

 Toisaalta epävarmuuden sietäminen 

kuuluu Cooper-Whiten jaetun viisauden mallin perusedellytyksiin. Relativisti-

nen näkemys perustuu kaiken olevaisen suhteellisuudelle, joustavuudelle ja 

muuntuvaisuudelle.
219

 Niinpä sielunhoitajan olisi hyvä tottua epävarmuuteen ja 

siihen mahdollisesti liittyvään ahdistukseen.  

  

                     
218

 Kahneman 2012, 237. 
219

 Cooper-White 2004, 35-60. 



 

  

 

49 

 

6 KOHTI DYNAAMISEMPAA JAETTUA VIISAUTTA  

 

 

6.1 Sielunhoitajan velvollisuus itsensä kehittämiseen  

 

Relativistisen koulukunnan mukaan sielunhoitajan subjektiviteetin erityinen 

asema ja sielunhoitajan ja asiakkaan välinen intersubjektiivinen vuorovaikutus-

suhde asettavat sielunhoitajalle mitä suurimmassa määrin eettisen vastuun 

omasta toiminnastaan. Sielunhoitajan tulee varmistaa, että hänen subjektiviteet-

tinsa on omiaan lisäämään hänen kykyään jakaa todellisuutta asiakkaansa kans-

sa ja asiakkaan hyväksi.
220

 Ymmärtääkseen itseään, omia kokemuksiaan ja tun-

teitaan, sielunhoitajan tulee huolehtia itsestään niin henkisesti, fyysisesti, älylli-

sesti kuin hengellisestikin.
221

 Perinteinen kuva sielunhoitajasta seurakuntalais-

tensa puolesta uhrautuvana paimenena voi Cooper-Whiten mukaan helposti ajaa 

sielunhoitajan tilanteeseen, jossa hän laiminlyö oman tai perheensä hyvinvoin-

nin.
222

 Koska sielunhoidon suurimmat riskit sisältyvät nimenomaan siihen, että 

sielunhoitaja käyttää itseään tärkeimpänä työkalunaan, Cooper-White kehottaa 

sielunhoitajia aivan ensimmäiseksi pitämään huolta itsestään ja omasta hyvin-

voinnistaan.
223

 

Intuitiiviseen prosessointiin tutustuminen voi auttaa sielunhoitajaa 

muun muassa ymmärtämään paremmin käsitystään omasta hyvinvoinnistaan. 

Intuitio johtaa helposti päätelmään, että kun saan sen mitä haluan, tulen onnelli-

seksi. Näin ei kuitenkaan tutkimusten mukaan ole. Yliarvioimme helposti ul-

koisten tekijöiden vaikutuksen hyvinvointiimme – säätila, menestys työssä tai 

urheilussa, painonpudotus, enemmän vapaa-aikaa, lottovoitto, halvaantuminen 

jne – kaikkien näiden on todettu vaikuttavan pitkäaikaiseen hyvinvointiin huo-

mattavasti vähemmän kuin yleensä oletetaan. Saavuttaessamme haluamamme 

huomiomme kiinnittyy nopeasti muihin asioihin ja sopeudumme uuteen tilan-

teeseen. Onnellisuutemme ei siis liity halujemme toteutumiseen, vaan intuitiivi-

nen hyvinvoinnin kokemuksemme koostuu ensisijaisesti siitä hetkestä, jossa 

kulloinkin olemme. Edellytyksenä hyvinvoinnin kokemukselle on se, että keski-
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tymme siihen mitä tuolla hetkellä tapahtuu. Niinpä merkitykselliseksi muodos-

tuu se, mihin aikamme käytämme ja millaisen ympäristön itsellemme luomme. 

Järjestämällä aikaa niille asioille ja ihmisille, joista pidämme, luomme itsel-

lemme hyvinvointia. Myös koettu terveys sekä passiivisen joutenolon vaihta-

minen aktiiviseen joutenoloon, kuten seurusteluun tai kuntoiluun, lisäävät hy-

vinvoinnin kokemusta.
224

 

Ammatillinen kouluttautuminen on Cooper-Whiten mukaan keskei-

nen väylä itseymmärryksen lisäämiseen.
225

 Koska intersubjektiivinen työsken-

tely edellyttää myös hyvää mielikuvitusta, Cooper-White suosittelee sielunhoi-

tajille laajaa kulttuurista sivistystä.
226

 Oman luovuutensa ylläpitämiseksi hän 

ehdottaa sielunhoitajille myös päiväkirjan kirjoittamista.
227

 Lisäksi Cooper-

White suosittelee sielunhoitoon sisältyvien riskien välttämiseksi erityisesti seu-

rakunnallista sielunhoitotyötä tekeville hyvien ammatillisten verkostojen hank-

kimista sekä seurakunnan sisällä että sen ulkopuolella, joiden puoleen kääntyä 

ja joiden kanssa jakaa vastuuta.
228

 

 

 

6.2 Teoreettinen viitekehys sielunhoidon tukena  

 

Yhtenä osana sielunhoidon eettisen vastuun toteuttamista Cooper-White koros-

taa sielunhoitajan kouluttautumisen ja teoreettisen osaamisen merkitystä. Hänen 

mukaansa teoria antaa sielunhoitajalle viitekehyksen, jonka sisällä hän peilaa 

vastatransferenssin avulla intersubjektiivisessa suhteessa muodostunutta jaettua 

viisautta asiakkaan kokemuksista ja kärsimyksistä. Teoreettinen viitekehys yh-

dessä sielunhoitajan oman itsereflektion kanssa auttavat sielunhoitajaa anta-

maan nimen asiakkaan kärsimykselle tai ahdistukselle, joka sielunhoitosuhteen 

alussa on usein vain intuitiivisesti läsnä.
229

 

Sielunhoitoa koskevassa keskustelussa on yhtenä kysymyksenä ollut 

tarvitaanko sielunhoidon taustalla teoreettisia malleja. Toisten mielestä nämä 

mallit luokittelevat asiakkaat ja heidän ongelmansa tavalla, joka estää avoimen 
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sielunhoidollisen prosessoinnin. Cooper-Whiten mukaan jokainen sielunhoitaja 

toimii kuitenkin jonkin teoreettisen mallin mukaan, tietoisesti tai tiedostamat-

taan. Teoreettinen viitekehys toimii sielunhoidollisen suhteen taustalla ja auttaa 

sielunhoitajaa hahmottamaan, kuinka parhaiten auttaa asiakastaan. Teoreettinen 

osaaminen lisää sielunhoitajan empatiaa ja herkkyyttä toimia intersubjektiivi-

sessa suhteessa ja auttaa sielunhoitajaa hahmottamaan mistä kyseisessä tilan-

teessa on kyse.
230

  

Tämän vuoksi Cooper-Whiten pitää erittäin tärkeänä sitä, että sielun-

hoitaja on tietoinen niistä teorioista, joiden mukaan hän työskentelee. Sielun-

hoitajan omaksuma teoreettinen lähestymistapa, tietoinen tai tiedostamaton, 

ikään kuin jatkaa olemassaoloaan sielunhoitajan ja asiakkaan väliseen suhtee-

seen. Tiedostamaton teoreettinen viitekehys saattaa hänen mukaansa vaikuttaa 

asiakkaaseen haitallisesti. Siksi Cooper-White suositteleekin sielunhoitajille 

tutustumista laajasti sekä nykyiseen että menneeseen teoreettiseen ajatteluun.
231

  

Cooper-Whiten kokemuksen mukaan sielunhoitaja valitsee omat suo-

sikkiteoriansakin henkilöhistoriansa, läheisten ihmissuhteidensa ja ammatillisen 

kokemuksensa perusteella. Koska teoreettisen mallin valinta saattaa näin ollen 

olla hyvinkin tiedostamatonta, hän korostaa tässäkin yhteydessä sielunhoitajan 

itsetuntemuksen merkitystä. Sielunhoitajan tulee olla tietoinen omasta sisäisestä 

mielenmaisemastaan, jotta hän tulee tietoiseksi valitsemistaan teoreettisista lä-

hestymistavoistaan ja pystyy näin auttamaan asiakkaitaan näiden subjektiivisis-

sa ongelmissa.
232

 Koska tiedostamattomilla vaikutteilla on näin suuri rooli 

myöskin sielunhoitajan teoreettisen viitekehyksen valinnassa, voidaan intuitii-

visen prosessoinnin tuntemuksen katsoa auttavan sielunhoitajaa tiedostamaan 

valintoihinsa liittyviä taustamuuttujia. Toisaalta intuitiivisen toiminnan tunte-

misen voidaan katsoa kuuluvan oleellisena osana sielunhoitajan teoreettiseen 

osaamiseen. 
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6.3 Sielunhoitajan itsetuntemus 

 

Vastatransferenssissa tapahtuva intersubjektiivinen vuorovaikutus, esimerkiksi 

projektiivisen identifikaation tunnistaminen, edellyttää sielunhoitajalta erittäin 

hyvää itsetuntemusta. Itsetuntemuksen lisääminen onkin Cooper-Whiten mu-

kaan sielunhoitajan velvollisuus.
233

 Hän toteaa, että  

 Itsetuntemus on avain sekä tehottomien että jopa epäeettisten interventioiden ennal-

taehkäisemiseksi, ja mikä tärkeää, tietoisen ja tiedostamattoman kommunikoinnin 

monimuotoisten tasojen ymmärtämiseksi sielunhoitajan ja asiakkaan välillä.
234

 

Sekä klassisen vastatransferenssin tutkiskelu eli sielunhoitajan omien käsittele-

mättömien traumojen, erityisesti tiedostamattomien tunteiden ja tarpeiden tun-

nistaminen ja läpikäyminen, että totalistisen vastatransferenssin analysointi ovat 

Cooper-Whiten mukaan täysin välttämättömiä elementtejä itsetuntemuksen 

lisäämiseksi ja sieluhoidollisten riskien välttämiseksi.
235

 Cooper-Whiten mu-

kaan mielen ymmärtäminen joustavana, moninaisena ja suhteellisena antaa 

ymmärrystä myös oman itsen epätäydellisyydestä ja monimuotoisuudesta. Tä-

mä ymmärrys puolestaan johtaa aitoon empatiaan muita kohtaan.
236

 

Itsetuntemus on edellytys myös sielunhoitajan ja asiakkaan välisen 

sekä tietoisen että tiedostamattoman kommunikoinnin eri tasojen ymmärtämi-

seksi. Omaan sisäiseen maailmaansa tutustuminen puolestaan on omiaan ehkäi-

semään impulsiivista ja epäeettistä toimintaa ja edistää rikkaampaa ja turvalli-

sempaa suhdetta, josta on aidosti apua asiakkaalle. Vaikka lyhytkestoisissa sie-

lunhoitotilanteissa ei pureudutakaan asiakkaan mielen tiedostamattomiin sisäl-

töihin, on sielunhoitajan itsetuntemuksesta ja sisäisen maailman reflektoinnista 

joka tapauksessa hyötyä asiakkaan kokemusten, tunteiden ja toiveiden ymmär-

tämisessä ja niihin vastaamisessa.
237

 

Yhtenä käytännön keinona itsetuntemuksen lisäämiseen Cooper-

White esittää säännöllistä ja systemaattista itsetutkiskelua esimerkiksi henkilö-

kohtaisen psykoterapian, hengellinen ohjauksen ja ammatillisen konsultaation 

tai työnohjauksen muodossa. Cooper-Whiten mukaan sielunhoitaja voi harjoit-

taa itsetutkistelua voi myös omien henkilökohtaisten ihmissuhteidensa avulla.
238
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Cooper-White korostaa vielä, että tällaisen itsetutkiskelun tulee ta-

pahtua niin, ettei se vahvista entisestään sielunhoitajan suuruuskuvitelmia tai 

sielunhoitajan ja asiakkaan tiedostamattomien välisiä yhteentörmäyksiä, vaan 

että siinä päästään aidosti avaamaan sielunhoitajan omaa alitajuista dynamiik-

kaa.
239

  

Oman lisämausteensa itsetutkiskeluun tuo Kahnemanin vakaa käsitys 

siitä, että tunnistamme toisten intuitiiviset ajatusvirheet helpommin kuin 

omamme. Tämä perustuu siihen, että havainnoija ei ole kognitiivisesti yhtä va-

rattu kuin toimija itse, joten hän on avoimempi myös muulle informaatiolle.
240

 

Tämä omalta osaltaan tukee Cooper-Whiten suosituksia siitä, että sielunhoitajan 

tulisi hyödyntää oman tiedostamattoman tutkimisessa ulkopuolista henkilöä 

esimerkiksi oman psykoterapian, konsultaation tai työnohjauksen muodossa. 

Tällöin sielunhoitajalle avautuu mahdollisuus punnita intuitiivisen kokemuk-

sensa todenperäisyyttä yhdessä toisen kanssa ja alistaa näkemyksensä toiselle, 

joka saattaa nähdä jotain sellaista, mitä itse ei näe. 

Työnohjaus on tärkeää myös intuition kehittämisen kannalta. Työn-

ohjauksella voidaan tukea intuition tunnistamisen opettelemista, tämän taidon 

hyödyntämistä sekä intuitiosta johdettavien johtopäätösten tekemistä.
241

 

Näiden itsetutkiskelua puoltavien argumenttien jälkeen on kuitenkin 

huomattava, että Cooper-Whiten tekemän tutkimuksen mukaan ainakin Yhdys-

valloissa sielunhoitajat käyttävät yllättävän vähän itsetutkiskelua kuten omaa 

psykoterapiaa tai ammatillista konsultaatiota työnsä tukena.
242

 

 

 

6.4 Sielunhoitajan hengellinen elämä ja teologinen pohdinta 

 

Sielunhoitajan oman hengellisen elämän ja elävän Jumala-suhteen hoitaminen 

on keskeinen osa sielunhoitajan työtä. Cooper-Whiten mukaan sielunhoitajan 

henkilökohtainen pyrkimys yhä lähemmäs Jumalaa tuottaa hänen työssään tar-

vitsemaansa rakkautta sekä itseään että lähimmäistään kohtaan. Siksi hän oh-
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jaakin sielunhoitajaa huolehtimaan omasta hengellisestä elämästään päivittäisen 

rukouksen avulla.
243

 

Pystyäkseen mahdollisimman laajoihin teologisiin pohdintoihin kun-

kin asiakkaan kohdalla ja kyetäkseen näin vastaamaan kunkin asiakkaan tarpei-

siin mahdollisimman hyvin, Cooper-White kehottaa sielunhoitajia myös ky-

seenalaistamaan omia teologisia uskomuksiaan ja oletuksiaan.
244

 

Cooper-White suosittelee myös luvussa 4.6 esiteltyä assosiatiivisen 

pohdinnan ja teologisen reflektoinnin hyödyntämistä sielunhoitajan oman kehit-

tymisen ja tiedostamattoman työskentelyn kehittämisen tukena. Tällöin ideana 

on käydä läpi vanhoja sielunhoitotapauksia ja pohtia olisiko näissä ollut mah-

dollista toimia toisin ja jos olisi, niin miten, sekä mitä näistä kokemuksista voisi 

oppia tulevia tapauksia silmällä pitäen. Menetelmä on tällöin sama kuin luvussa 

4.6 esitetty, mutta mielikuvien pohjana on mennyt reaalinen tapaus.
245

 Tämä 

malli on osa sielunhoitajan ammatillista intuitiivista työskentelyä ja sen kehit-

tämistä. 

 

 

6.5 Intuitiivisen prosessoinnin kehittäminen  

 

Cooper-Whiten esittämät sielunhoidollisen tilanteen kartoitus ja teologinen 

pohdinta, etenkin niiden assosiointivaiheet sekä assosioinnin tulosten ja kysei-

sen tapauksen yhteyksien etsiminen, tapahtuvat pitkälti tiedostamattomalla ta-

solla ja intuitiivisella prosessoinnilla voidaan katsoa olevan niissä merkittävä 

rooli. Jeffrey onkin sitä mieltä, että terapeuttien tulee olla tietoisia intuitiivisesta 

toiminnastaan. Vain tätä kautta he voivat suhtautua kriittisesti sen tuotoksiin.
246

  

Intuitiivisen ajattelun kehittäminen tukee itsetuntemuksen kehittymis-

tä.
247

 Toisaalta prosessi toimii myös päinvastoin: itsetuntemuksen kehittäminen 

tukee intuition hyödyntämistä. Itsetuntemus sekä edistää intuitiivista proses-
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sointia että auttaa tunnistamaan intuitioita.
248

 Itsetuntemus tukee myös eettistä 

toimintaa, mikä intuition hyödyntämisessä on tärkeää.
249

  

Yhtenä syynä tiedostamattoman työstämisen virheellisiin lopputule-

miin on järjestelmien 1 ja 2 yhteistyön pettäminen. Intuitiivisen prosessoinnin 

tuottamien virheiden ehkäisy on periaatteessa yksinkertaista: tunnista merkit 

siitä, että kapasiteetti ei riitä, hidasta vauhtia ja pyydä apua järjestelmältä 2. 

Rationaalinen järjestelmä on kuitenkin aivan liian hidas ja tehoton pystyäkseen 

korvaamaan intuitiivisen järjestelmän.
250

 Intuitiivisen ajattelun virheiden kor-

jaamiseksi ei siis riitä, että lisätään rationaalisen järjestelmän aktiivisuutta. Sen 

sijaan on opittava tunnistamaan tilanteet, joissa nämä virheet ovat todennäköisiä 

ja ponnisteltava enemmän niiden välttämiseksi erityisesti niissä tilanteissa, joil-

la on meille suuri merkitys.
251

 Lisäksi, koska pelkkä intuitiivinen lähestymista-

pa ei riitä, on kehitettävä myös rationaalista ajattelua
252

 sekä erityisesti näiden 

kahden järjestelmän yhteistyötä.
253

 

Intuitiivisen prosessoinnin taustalla olevat tietorakenteet muodostuvat 

oppimisen tuloksena.
254

 Kahnemanin mukaan järjestelmä 1 ”toteuttaa taitoon 

perustuvia vasteita ja tuottaa taitoon perustuvia intuitioita riittävän harjoittelun 

jälkeen”.
255

 Usein tämä oppiminen on passiivista, tiedostamatonta.
256

 Kuiten-

kin, samoin kuin analyyttistä ajattelua voidaan opettaa ja oppia, niin voidaan 

opettaa ja aktiivisesti oppia myös intuitiivista ajattelua sekä intuition ja sen sig-

naalien tietoista hyödyntämistä. Myös intuition ja rationaalisen päättelyproses-

sin yhdistämistä sekä intuitiivista empatiaa on mahdollista oppia.
257

  

Intuition katsotaan prosessina olevan tietoisuuden ulkopuolella. Se on 

alitajuista toimintaa, jota ei ainakaan vielä pystytä rationaalisesti selittämään.
258

 

Kuitenkin psykologinen tutkimus antaa jo monia vinkkejä intuition luonteesta, 

sen alkuperästä ja siitä mistä se muodostuu. Yksi esimerkki intuitiivisen proses-
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soinnin tuotoksista on ihmisen luovuus ja oivaltaminen, uudenlaisten ratkaisu-

jen löytäminen. Prosessina oivaltaminen liitetään siihen, että ensin keskitytään 

tietoisesti johonkin asiaan ja sitten annetaan sen olla. Usein tähän liittyy koko-

naisvaltainen rentoutuminen. Jonkin ajan kuluttua automaattinen järjestelmäm-

me tuottaa meille vastauksen. Intuition kokemusta voidaan siis tarkastella ennen 

ja jälkeen tapahtuman. Tämä tarkoittaa, että tarkastellaan sitä, kuinka intuitioon 

voi orientoitua ja kuinka sen voi aktivoida sekä toisaalta sitä, kuinka tarkastel-

laan sen tuottamaa tietoa ja toimintaa. Toistaiseksi kuitenkin intuition tahdonva-

raisen kehittämisen systemaattinen ja eksplisiittinen opettaminen esimerkiksi 

kouluissa on jäänyt tietoisen ja rationaalisen ajattelun kehittämisen varjoon. 

Taide- ja taitoaineissa intuition opetus on jonkin verran läsnä, mutta sielläkin 

pääosin implisiittisesti.
259

 Ja vaikka transferenssin ja vastatransferenssin hyö-

dyntämistä opetetaankin terapeuteille ja sielunhoitajille, ei näissäkään koulutuk-

sissa juurikaan opeteta nimenomaisesti intuition tunnistamista ja sen käyttöä.
260

 

Opittavana ja harjoitettavana kykynä intuitio voidaan nähdä joukkona 

erilaisia aktivoitavia tiedostamattomia prosesseja. Intuition kehittämisen edelly-

tyksenä on sen käytön ja siihen liittyvien kokemusten tietoinen käsittely, siihen 

liittyvän ymmärryksen lisääminen, intuition tulkinta sekä johtopäätösten teke-

minen näiden pohjalta.
261

 Samoin kuin rationaalisenkin ajattelun kehittäminen, 

myös intuition kehittäminen vaatii malleja, harjoitusta, havainnointia, testausta 

ja reflektointia.
262

 Lopputuloksena on intuitiivisen prosessoinnin kyky käsitellä 

suuria informaatiomassoja tehokkaasti niin, että se tuottaa nopeasti mieleen 

tulevia pääosin tarkkoja arvioita ja valintoja.
263

 

Järjestelmän 1 kehittäminen perustuu taitojen kehittämiseen koke-

muksen perusteella. Taitoja tulee siis harjoitella niin kauan että ne sisäistetään 

ja ne tulevat intuitiivisiksi, automaattisiksi. Tämä on käytännössä hidasta, koska 

usein tekojen ja niiden seurausten havaitsemisen välillä on pitkä viive. Niinpä 

harjoittelun riittävä laatu sekä siitä saadun palautteen kiistattomuus ja nopeus 

ovat ratkaisevassa asemassa intuitiivisen prosessoinnin kehittämisessä. Erityi-

sesti tämä pätee ammatillisen asiantuntemuksen kehittämisessä. Asiantuntija 

tietää kyseisestä asiasta paljon ja hänen asiantuntemuksensa rakentuu yksittäis-
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ten taitojen kokoelman varaan.
264

 Asiantuntemuksen ja ammatillisen kokemuk-

sen lisääntyminen johtaa myös intuition luontevampaan käyttöön.
265

  

Kahneman käyttää esimerkkinä asiantuntijan oppimisesta psykotera-

peuttia, joka voi usealla eri tavalla seurata sitä, miten hänen asiakkaansa reagoi 

hänen toimintaansa. Tämän ajatuksistaan ja toiminnastaan saamansa palautteen 

ansiosta hänellä on mahdollisuus kehittää intuitiivista taitoaan vastata asiak-

kaalle esimerkiksi rauhoittavasti tai luottamusta herättävästi. Toisaalta tera-

peutin saattaa olla vaikea tunnistaa mikä hoitotapa sopii kullekin potilaalle, sillä 

palaute hoidon pitkän aikavälin tuloksista on vähäistä, viivästynyttä ja niin 

epämääräistä, ettei se tue oppimista.
266

 Lisäksi kokemuksesta oppimisessa on se 

hankaluus, että ihminen ei opi siitä, mitä hän ei koe – mikäli emme kokeile jo-

takin, emme voi tietää olisiko se mahdollisesti parempi vaihtoehto kuin se mi-

hin olemme tottuneet. Näin voimme ylläpitää tottumuksia, jotka eivät välttä-

mättä ole parhaita vaihtoehtoja.
267

 Parhaat tulokset intuition opettamisesta tera-

piatyötä
268

 tekeville saadaan, kun koulutuksessa korostetaan intuitiivisen pro-

sessoinnin yhdistämistä rationaaliseen prosessointiin, pidetään esillä intuition 

vinoumia ja korostetaan kriittistä suhtautumista intuitioihin.
269

 

 Myös sosiaalista intuitiota on mahdollista kehittää. Intuition avulla on 

mahdollista oppia esimerkiksi tunnistamaan valheita. Se tapahtuu siten, että 

opitaan intuitiivisesti tunnistamaan sellaisia mikroilmeitä ja –eleitä, jotka vies-

tivät puhujan syyllisyydestä, epätoivosta ja pelosta, jotka yleisesti liittyvät va-

lehtelemiseen. Ratkaisevaa sosiaalisen intuition kehittämisessä on se, että sano-

jen kuuntelemisen sijaan tuleekin luottaa kokonaistulkintaan tilanteesta. Käy-

tännössä sosiaalisen intuition kehittäminen on kuitenkin hankalaa, mikäli ei ole 

mahdollisuutta saada havainnoista riittävästi välitöntä palautetta.
270

  

Intuition kehittäminen ei kuitenkaan ole yksioikoista. Kahneman on 

hyvin skeptinen sen suhteen, että järjestelmän 1 tuottama liiallinen subjektiivi-

nen varmuus voitaisiin voittaa. Koska liiallinen varmuus nousee järjestelmän 1 

                     
264

 Hogarth 2001. Kahneman 2012, 278-279, 475. Klein 1999, 31-44, 287. Myers 2004, 43, 54-

55. 
265

 Chaffey, Unsworht & Fossey 2010, 304. 
266

 Kahneman 2012, 279. 
267

 Hogarth 2001, 20. 
268

 Tässä yhteydessä terapiatyöllä tarkoitetaan sekä psykoterapiaa että niin sanottua counseling-

terapiaa. 
269

 Bove & Rizzi 2009. Jeffrey 2012, 42-43.Welling 2005, 32. Witteman, Spanjaars & Aarts 

2012, 25-26. 
270

 Myers 2004, 43-45. 



 

 

58 

 

luoman tarinan johdonmukaisuudesta, eikä niinkään tarinan taustalla olevan 

informaation määrästä tai laadusta, sitä voidaan hänen kokemuksensa mukaan 

vain lieventää, mutta ei poistaa kokonaan. Liiallisen varmuuden lieventämisessä 

ratkaisevassa asemassa ovat lopputuleman epäily ja sen aiheuttamien mahdol-

listen riskien pohtiminen.
271

  

Intuition oppimisessa korostuu sekä se mitä opitaan että se miten opi-

taan. Intuition kehittäminen vaatii, että oppija on tietoinen intuitiivisesta proses-

soinnista. Tärkeää ovat myös henkilön motivaatio ja mielenkiinto intuition koh-

teena olevaa asiaa kohtaan. Oppijan on hyvä myös aktiivisesti stimuloida intui-

tiotaan esittämällä sille käsiteltävänä olevaa asiaa koskevia kysymyksiä. Sen 

lisäksi korostuu oppijan kyky säädellä tarkkaavaisuuttaan: oppijan on kyettävä 

tekemään havaintoja sekä arvioimaan ja testaamaan niitä. Hänen on myös kyet-

tävä tekemään havaintojensa perusteella yleistyksiä. Ja kaikki tämä oppiminen 

tapahtuu sitkeän harjoittelemisen kautta.
272

  

Hogarthin kehittämän mallin mukaan intuition kehittämiseksi tulee 

ensinnäkin valita sellainen ympäristö, joka tukee tietyn taidon oppimista. Erit-

täin tärkeää hänen mukaansa on myös, että oppija myös kyseenalaistaa omia 

ajattelutapojaan. Lisäksi hänen tulee saada palautetta toiminnastaan sekä tunnis-

taa tunteensa. Intuition kehittämiseksi on tärkeää myös tunnistaa eri asioiden 

välisiä yhteyksiä ja hyväksyä valintoihin sisältyvät ristiriitaisuudet. Intuition 

kehittämisen yhtenä osa-alueena tulee kehittää myös tieteellisen tiedon omak-

sumista intuitiivisen ajattelun tasolle.
273

  

Intuition kokeminen on hyvin henkilökohtaista ja sen vuoksi sen tie-

toisessa kehittämisessä korostuvat kunkin oppijan henkilökohtaiset havainnot 

tunteistaan, tuntemuksistaan ja aistimuksistaan sekä niiden merkityksistä. Oman 

sisäisen maailman tietoisen havainnoinnin sekä huomiokyvyn herkkyyden ja 

erottelukyvyn kehittäminen ovat oleellinen osa intuition hyödyntämisen oppi-

mista. Asta Raamin ja Samu Mielosen tutkittua intuitiovalmennukseen osallis-

tuneissa henkilöissä tapahtuneita muutoksia osallistujat kertoivat muun muassa 

saaneensa enemmän menetelmiä intuition käyttämiseksi, tulleensa paremmin 

tietoiseksi oman intuitionsa prosesseista sekä luottavansa enemmän intuitioon-

                     
271

 Kahneman 2012, 304, 476-477. 
272

 Hogarth 2001, 24, 207-243, 277. Jeffrey  2012, 39-41. Welling 2005, 40-41. 
273

 Hogarth 2001, 24, 207-243, 277. 



 

  

 

59 

 

sa. Suuri osa heistä raportoi myös saaneensa paremman ymmärryksen itses-

tään.
274

  

Intuition hyödyntämistä koskevalla tutkimuksella on kuitenkin vielä 

monta kysymystä selvitettävänään. Koska intuitiivinen tieto saattaa sisältää 

myös virheitä, on sen tietoisen käyttämisen taidon kehittämisen lisäksi syytä 

kiinnittää huomiota myös siihen, missä tilanteissa intuitiota kannattaa käyttää. 

Yhtenä havaintona on, että koska intuitio perustuu pitkälti ihmisen aiempiin 

kokemuksiin, sen antama tieto saattaa olla virheellistä kyseiselle ihmiselle aivan 

uudenlaisessa tilanteessa. Virheellisten intuitiivisten prosessien tutkiminen on 

vielä kesken, mutta jatkossa niiden avulla saadaan varmasti arvokasta tietoa 

siitä, milloin intuitiota kannattaa hyödyntää ja milloin ei.
275

 Lisää tutkimusta 

kaivataan myös siitä, kuinka voitaisiin kokonaisvaltaisemmin hyödyntää ja in-

tegroida toisiinsa intuitioon liittyviä somaattisten, tunne-elämän ja kognitiivis-

ten elementtien laajaa kirjoa.
276

 

 

 

6.6 Intuitiivisen viestinnän kehittäminen  

 

Sielunhoidon ja sen intersubjektiivisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, 

että intuitiivinen viestintä toimii suhteessa hyvin. Aivan kuten muitakin viestin-

nän osa-alueita sekä intuitiivista prosessointia ylipäätään, myös intuitiivista 

viestintäosaamista voidaan kehittää. Tämän kehittämistyön edellytyksenä on 

intuitiivisen viestinnän ja se toiminnan ymmärtäminen.
277

  

Intuitiivisen viestinnän harjoittamisessa oleellisessa roolissa ovat 

kuunteleminen ja rauhallinen sisäinen läsnäolo, jolla tarkoitetaan ”sisäistä asen-

netta ja tietoista virittäytymistä käsillä olevaan tilanteeseen”. Tietoinen pyrki-

minen positiiviseen intuitiiviseen viestintään edellyttää aitoa läsnäoloa, kuunte-

lemisen taitoja.
278

 Intuitiivista viestintää edistää myös se, että abstrakteista kä-

sitteistä puhutaan konkreettisten esimerkkien kautta. Näin keskustelun osapuo-
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let alkavat ymmärtää toistensa käyttämien sanojen sisältöjä ja arvomaailmoja, 

pääsevät jakamaan yhteisiä merkityksiä.
279

 

Intuitiivisen viestinnän vaatimia ominaisuuksia voi harjoitella joko 

arkisissa vuorovaikutustilanteissa tai oman sisäiseen todellisuuteen suuntautu-

vien meditatiivisten harjoitusten avulla. Vuorovaikutustilanteessa harjoitus voi 

olla esimerkiksi sitä, että puhujan annetaan puhua rauhassa ja kuuntelija tarjoaa 

puhujalle omaa läsnäoloaan, niin sanotun sisäisen kuuntelemisen tilan, jossa 

puhuja kokee tulevansa hyväksytyksi ja arvostetuksi. Kuuntelemisessa on tär-

keää, ettei kuuntelija kesken kuuntelemisen ala muotoilla omia vastauksiaan tai 

muuten vajoa omiin ajatuksiinsa. Sen sijaan kuuntelijan tulisi pysyä sisäisesti 

hiljaa, kuunnella sanojen takaa puheen merkityksiä ja pyrkiä tietoisesti linkit-

tymään niihin, seuraamaan keskustelun ideaa ja muodostamaan yhteisiä vasta-

uksia käsitteillä olevaan asiaan.
280
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7 JAETUN VIISAUDEN TEOLOGINEN ULOTTUVUUS  

 

 

7.1 Jaettu viisaus pyhänä tilana 

 

Cooper-White perustaa jaetun viisauden käsitteensä postmoderniin todellisuu-

den olemukseen: totuus on suhteellista ja merkitykset luodaan ihmisten välisis-

sä suhteissa.
281

 Relativistisesta psykoanalyyttisesta näkemyksestä poiketen 

Cooper-Whiten jaetun viisauden käsitteeseen sisältyy kuitenkin myös teologi-

nen ulottuvuus.
282

 Itse asiassa, vaikka hän teksteissään keskittyykin hyvin pit-

kälti intersubjektiivisen suhteen postmodernin luonteen ja sen edellytysten psy-

kologiseen analysointiin, Cooper-White pitää hengellisyyttä kaiken sielunhoi-

dollisen toiminnan perustana. Hän näkee jaetun viisauden tilan ja asiakkaan 

todellisuuden yhteisen jakamisen pyhänä tilana, jota tulee lähestyä arvokkaasti 

ja kunnioittaen ja jossa parantajana toimii itse kolmiyhteinen Jumala.
283

 

Teologisen näkemyksensä lähtökohtana Cooper-White esittelee yh-

tymäkohdan relativistisen näkemyksen ja Paavalin ensimmäisen korinttilaisille 

kirjoittaman kirjeen kohdan 13:12 välillä:  

 Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme 

kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, 

niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.
284

  

Cooper-White katsoo, että näiden Paavalin sanojen kautta kristityn on helppo 

mieltää todellisuus, joka on tämän ajan ulkopuolella oleva eskatologisessa ulot-

tuvuudessa, pyhään viisauteen perustuva todellisuus. Hänen mukaansa aidossa 

ihmisten välisessä kohtaamisessa on mahdollisuus päästä maistamaan edes 

hieman tätä todellisuutta. Aidossa ihmisten välisessä kohtaamisessa ikuinen 

Jumalan valtakunta tulee hetkeksi todeksi tähän aikaamme.
285

 

Cooper-Whiten mukaan positivistisen näkemyksen harha on siinä, et-

tä se on sekoittanut ihmisen aikaan sidotut oletukset ikuiseen universaaliin py-

hyyden tietoon.  Positivisti olettaa, että tietomme on täydellistä jo tässä ajassa ja 

korostaa rationaalisen tiedon ylivaltaa. Tätä narsistista harhaa Cooper-White 

kutsuu synniksi: hän katsoo, että kyse on ihmisen luontoon kuuluvasta ominai-
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suudesta sortua omiin rajoittuneisiin käsityksiinsä ja sekoittaa ne iankaikkisuu-

teen. Postpositivisti sen sijaan tiedostaa, että hänen ymmärryksensä on vajavais-

ta ja subjektiivista. Sekin vähäinen ymmärrys, joka hänellä on, on sidottu hänen 

kontekstiinsa, kulttuuriinsa, tietoisuuteensa. Samalla se on hänen omien ennak-

koluulojensa, tarpeidensa, halujensa ja projektioidensa sumentama. Tämän 

vuoksi postpositivisti jättää tilaa mysteerille ja tuntee syvää kunnioitusta tunte-

matonta kohtaan. Hän on valmis tarkastelemaan näkemyksiään aidossa vuoro-

vaikutuksessa yhdessä toisten kanssa, ”äärettömässä keskustelussa ikuisen Si-

nän kanssa”.
286

 

Kirkkokuntien muotoilemia opinkappaleita Cooper-White kritisoi 

harvainvallasta syntyneiksi syrjiviksi päätöksiksi. Hänen näkemyksensä mu-

kaan opit muotoillaan kirkon johdossa olevien toimesta ja esitetään myöhem-

min Jumalan lakina siitä huolimatta, että osa kirkon jäsenistä olisi eri mieltä. 

Nämä toisinajattelijat marginalisoidaan, eikä heillä ole mitään mahdollisuuksia 

osallistua päätöksentekoon.
287

 Hän kritisoi myös annettuja näkemyksiä kirkosta 

ja institutionaalisesta uskonnollisuudesta.
288

 

 

 

7.2 Jumalakuvan määrittyminen 

 

Cooper-White korostaa jumalakuvan määrittymistä kunkin ihmisen subjektiivi-

sen kokemuksen ja tunteiden kautta. Hänen mukaansa postpositivistinen näke-

mys ihmisen ja koko luomakunnan monimuotoisuudesta haastaa pastoraaliteo-

logian näkemään vastaavasti myös Jumalan monimuotoisena, joustavana ja suh-

teellisena.
289

 Hän toteaa: 

Minusta näyttää, että ihmismielen monimuotoisuuden ja moninaisuuden korosta-

minen johtaa meidät ei vain moninaisempaan ja yksityiskohtaisempaan ihmisten 

erilaisuuden ja muuntuvaisuuden kunnioittamiseen, vaan myös lopulta muuttuvaan, 

rajoittamattomaan ja sallivaan jumalakuvaan.
 290

 sekä 
Tämä ihmisyyden moninaisuuden käsite on tuotu dialogiin pastoraalipsykologian ja 

teologian kanssa tarjotaksemme ajatusta Jumalasta vastaavalla tavalla transendent-

tisesti moninaisena, sulavana, muuttuvana ja suhteellisena – intiimisti ihmiselämän 

monimuotoisuuteen vastaavana ja luonteeltaan kaiken luovana.
291
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Mielenkiintoista on, että Cooper-White määrittelee Jumalan ihmisestä käsin 

eikä päinvastoin. Esimerkiksi Kettunen lähtee liikkeelle toisesta suunnasta ja 

toteaa ihmisen olevan Jumalan kuva.
292

  

Cooper-White ja Kettunen ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Juma-

lan todellinen olemus on ihmisen käsityskyvyn ja määrittelyn ulottumattomissa. 

Samoin he kumpikin toteavat kunkin ihmisen henkilökohtaisen jumalakuvan 

määrittyvän hänen tunteidensa ja kokemuksensa mukaan.
293

  

Cooper-White kritisoi pyhän kolminaisuuden kutsumista perinteisesti 

ihmisiä muistuttavilla monoliittisillä ja staattisilla termeillä Isäksi, Pojaksi ja 

Pyhäksi Hengeksi. Sen sijaan hän viittaa kappadokialaiseen näkemykseen, jossa 

Jumalan kolme persoonaa ovat jatkuvassa keskinäisessä suhteessa elävä yksi. 

Hän ehdottaa pyhälle kolminaisuudelle, jota hän kutsuu myös ”pyhäksi tanssik-

si”, uudenlaista määrittelyä: Jumala Luovana Yltäkylläisyytenä, Jumala Lihaksi 

Tulleena Kaipauksena ja Jumala Elävänä Inspiraationa. Jumala Luovana Yltä-

kylläisyytenä viittaa luomiseen ei niinkään järjestäytyneenä, yhtenäisenä tapah-

tumana, vaan enemminkin sekasortoisena kuhinana ja rajoittamattomana luo-

vuutena. Lihaksi Tullut Kaipaus puolestaan kuvastaa luotujen kaipuuta toisten-

sa ja luojansa luo. Tämä kolminaisuuden haara näyttäytyy ihmisille elämän-

voimana, parantumisena, muutoksena ja toivona. Tässä tulee julki myös Juma-

lan haavoittuvuus, konkreettisimmillaan Jeesuksen elämässä ja kuolemassa. 

Elävä Inspiraatio taas näyttäytyy aistillisena elämän henkäyksen ruumiillistu-

mana, jonka kautta rukouksessa hengitämme toinen toisiamme. Se sitoo meidät 

toisiimme ja koko luomakuntaan.
294

 

Cooper-White viittaa katolilaiseen sekä liberaali- ja feministiteologi-

siin näkemyksiin, joissa korostuvat Jumalan olemus suhteellisena ja avoimessa, 

elävässä suhteessa olevana – antajana ja vastaanottajana. Tämä elävyys perus-

tuu henkilökohtaiseen yhteyteen, rakkauteen, joka sulkee erilaisuuden harmoni-

aansa.
295

 Hän katsoo Jumalan olemuksen olevan suurempi kuin mikään inhimil-

linen määritelmä, mutta kuitenkin lähellä ihmistä – läsnäoleva, ”kudottu jokai-
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sen ihmisen sisäiseen kokemukseen.”
296

 Hän yhtyy feministiteologiseen linjaan 

siitä, että pyhyyden keskeisiä arvoja ovat inklusiivisuus, yhteys ja vapaus.
297

 

Myöhemmin hän on täsmentänyt yksinomaan Jumalan monimuotoisuutta ko-

rostavaa näkemystään ja tullut vastaan ykseyden ajatusta toteamalla, että py-

hyyden ykseys ja moninaisuus muodostavat ikuisen luovan paradoksaalisen 

jännitteen.
298

  

Siihen nähden, että Cooper-White rakentaa koko jaetun viisauden kä-

sitteensä relativistiselle näkemykselle, hän tukeutuu kuitenkin ehkä yllättävän-

kin positivistiseen, annettuna tietona esitettyyn näkemykseen siitä, että Jumalan 

olemukseen kuuluvat rakkaus, myötätunto, suhteessa oleminen, jatkuva läsnä-

olo ja kaikkinäkevyys.
299

 Vaikka hän katsoo jumalakuvan määrittyvän ihmisen 

kokemuksen ja tunteiden perusteella, hän ei ota huomioon sitä, että ihminen 

kokemukset ja tunteet saattavat muovata Jumalan aivan toisennäköiseksi kuin 

yllä mainitut määreet. Toisaalta hän toteaa esseessään vuodelta 2011, että kaik-

ki määritelmät Jumalasta ovat väistämättä epätäydellisiä ja yksilön henkilöhis-

torian ja kulttuurin värittämiä.
300

 Vertailun vuoksi todettakoon tässäkin Kettu-

sen näkemys: hän toteaa, että ihmisen osin tunteidensa ja kokemuksiensa poh-

jalta muovaama jumalakuva voi olla monenlainen ja jopa ristiriitainen – samaan 

aikaan läsnäoleva, mutta poissa, rakastava, mutta pulaan jättävä.
301

 

 

 

7.3 Cooper-Whiten teologian vaikutukset sielunhoitoon 

 

Cooper-White katsoo, että teologian tulee aina muuttua käytännöksi, mielellään 

eläen sitä todeksi päivittäisessä arkisessa elämässä.
302

 Cooper-Whiten näke-

myksiin ovat vaikuttaneet myös prosessiteologian sekä afro-amerikkalaisen ja 

aasialaisen kirkon näkemykset, joiden mukaan Jumala on aina valmiina osallis-

tumaan inhimilliseen kärsimykseen, muuttamaan kärsimyksen parannukseksi ja 

jokaisen elämän mutkan uudeksi mahdollisuudeksi sekä päästämään sorron 

alaiset vapaiksi. Persoonallinen Jumala, jonka olemukseen kuuluu oleminen 
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suhteessa toiseen ja toisen puolesta, ei toimi jostain ylhäältä käsin, vaan hän on 

kanssamme inhimillisen elämämme vaiheissa.
303

 Niinpä sielunhoidon tehtävänä 

on  

tarjota tila, jossa yksilö voi vapautua yksilöllisistä, perheen sisäisistä, sosiaalisista 

ja kulttuurisista rajoittavista alistamisen myyteistä kohti omaan monimuotoista luo-

vaa potentiaaliaan.
304

 

Cooper-White viittaa myös postmodernin augustinolaisen John Milbankin aja-

tuksiin siitä, että totuuden välittäjänä toimii toiseen suuntautuva halu – halu, 

joka kurkottaa itsen ja toisen välillä olevien railojen yli ja luo luomisen inter-

subjektiivisen tilan. Yhdistämällä tähän ajatuksen tietoisuuden suhteellisesta 

ulottuvuudesta, Cooper-White näkee tässä tulkinnan, jonka mukaan teologia 

voidaan ymmärtää sekä ihmisten toisiaan että pyhyyteen kohtaan suuntautuvana 

yhteisenä, rakentavana ja luovana kaipauksena. Hän ymmärtää pyhyyden suh-

teessa ilmenevänä rakkauden voimana. Tällöin parantavana tekijänä ei ole yk-

seys, vaan keskinäinen halu ja rakkaus, joka johtaa kaiken sisälleen kätkevään, 

rakastavaan moninaisuuteen.
305

 

Monimuotoisen ihmis- ja jumalakuvan myötä Cooper-White kehottaa 

päivittämään myös sielunhoidon sisällön vanhasta, sielunhoitajan asiantuntija- 

ja auktoriteettiroolia korostavasta mallista vähemmän hierarkiseen malliin, jos-

sa merkitykset rakennetaan intersubjektiivisessa, jaetun viisauden tilassa. Tässä 

tilassa parantavana voimana toimii lisääntyvä tietoisuus siitä, että olemme hy-

väksyttyjä omina monimuotoisina itsenämme, vastakohtaisuuksinemme ja ka-

oottisuuksinemme.
306

 Sielunhoidon päämääränä tulee olla kaikkien luotujen 

kukoistus.
307

 Sielunhoidossa on vahvasti läsnä myös Jumalan jatkuvasti uutta 

luova voima ja näin ollen myös mahdollisuus muutokseen, uuteen.
308

  

Sielunhoidon suhteellisuus kuvastaa paitsi sielunhoitajan ja asiakkaan 

välistä suhdetta, myös ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Sielunhoidollisessa 

moninaisuutta ja mysteeriä kunnioittavassa prosessissa ihminen eheytyy koko-

naiseksi suhteessa itseensä ja muihin ihmisiin.
309

 Intersubjektiivinen tapa käydä 

vuoropuhelua ja sitoutuminen toiseen näkyvät Cooper-Whiten mukaan myös 
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Jeesuksen toimintamalleissa. Näistä esimerkkeinä hän mainitsee Jeesuksen koh-

taamisen kanaanilaisen naisen kanssa
310

 sekä tapauksen, jolloin Pietari kävel-

lessään veden päällä alkoi upota ja Jeesus pelasti hänet.
311

  

Vertailun vuoksi todettakoon, että myös Kettunen näkee sielunhoidon 

suhteessa olemisena ja kohtaamisena, osallistumisena ihmisten elämään. Oleel-

lista tässä suhteessa on toisen – ihmisen tai Jumalan - läsnäolo, vuorovaikutus 

ja huolenpito. Pohjimmiltaan sielunhoito on hänen mukaansa rakkautta.
312

 Ket-

tusen näkemys tulee siis hyvin lähelle Cooper-Whiten käsitystä sielunhoidosta 

ja sen pyhyydestä suhteessa ilmenevänä rakkauden voimana. 

Kettusen mukaan sielunhoitoa määrittää kristillinen ihmiskäsitys, 

jonka keskeisiä elementtejä ovat jokaisen ihmisen loukkaamaton ihmisarvo 

sekä armo. Kettusen viittaaman kristillisen ihmiskäsityksenkään mukaan ihmi-

nen ei kuitenkaan ole loppuunmääritelty, vaan avoin ja jatkuvasti kehittyvä.
313

 

Tältä osin osalta Kettusen näkemys vastaa Cooper-Whiten ja relativistisen kou-

lukunnan ihmiskäsitystä. Kristillinen ihmisnäkemys, johon Kettunen viittaa, 

kuvaa ihmisen luotuna, langenneena ja lunastettuna – tai Kettusen mukailema-

na: luotuna, ja nimenomaan vuorovaikutussuhteeseen luotuna, sekä kärsivänä ja 

vastaanotettuna. Sielunhoidon tehtävänä on vastata tämän ihmisen fyysisistä, 

psyykkisistä, sosiaalisista ja hengellisistä kärsimyksistä nouseviin tarpeisiin. 

Sielunhoidon tulee tarjota tila sille, että ihmisen kärsimys, syyllisyys ja häpeä 

tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi.
314

  

Cooper-White näkee hengellisyyden elementtinä, joka muokkaa yksi-

lön identiteettiä. Hengellisyys edustaa hänen mukaansa yksilön tietoisia ja tie-

dostamattomia, suhteissa kehittyneitä moninaisia arvoja, jotka saattavat jopa 

olla keskenään ristiriidassa. Mitä enemmän pystymme sanoittamaan näitä arvo-

ja tiedostetulle tasolle, sitä helpommin pystymme ymmärtämään erilaisia sisäi-

sen maailmamme uskon muotoja ja sitä paremmin pystymme näkemään tarkoi-

tuksia ja merkityksiä ja olemaan suhteessa muihin. Hän näkee, että hengelli-

syys, Jumalan kannattelu, myös tukee ihmisen eheyttä omien moninaisten mi-

nä-tilojensa keskellä.
315
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Cooper-White peräänkuuluttaa sielunhoitajaa antautumaan proses-

siin, jossa hyväksytään se, ettei asioihin ole yksinkertaisia vastauksia.
316

 Hän 

kutsuu sielunhoitoa potentiaaliseksi tilaksi varmuuden ja epävarmuuden välissä. 

Tällaisessa tilassa  

jäykät jumaluutta ja ihmisyyttä sekä tietoisuutta ja tiedostamatonta koskevat hierar-

kiat romahtavat, kun alamme ymmärtää että luovuuteemme, taide ja ihmisyys itses-

sään sisältävät sekä pyhyyttä että inhimillisyyttä, rationaalisuutta ja irrationaalisuut-

ta, tietoa ja tietämättömyyttä.. sekä omassa itsessämme että suhteissamme toisiin ja 

Jumalaan.
317

 

Jaettuun viisauteen perustuva sielunhoito ankkuroituu Cooper-Whiten mukaan 

rukouksen ja mietiskelyn avulla rakastavan Jumalan pyhyyteen: hänen hyvyy-

teensä ja myötätuntoonsa, hänen armonsa äärettömyyteen ja rauhaan.
 
Rukouk-

sessa aukeaa ihmiselle yhteys jo olemuksensa puolesta suhteessa olevaan Juma-

laan, luojaan ja ylläpitäjään. Samalla aukeaa yhteys myös kaikkiin muihin luo-

tuihin. Rukouksen avulla sielunhoitaja pääsee Cooper-Whiten mukaan näke-

mään kuinka Jumalan parantava voima toimii keskellämme. Rukouksessa sie-

lunhoitaja myös antaa itsensä Pyhän Hengen käytettäväksi siinä prosessissa, 

jossa Jumala itse toimii parantajana. Rukouksessa sielunhoitaja saa myös itse 

olla hoidettavana, uudistua ja virkistyä ihmisenä ja sielunhoitajana.
318

  

Cooper-Whiten teologiassa sielunhoitajan tärkein tehtävä on kulkea 

asiakkaan mukana ja aina välillä opastaa matkanteossa.
319

 Näin sielunhoitaja 

toimii Jumalan kutsusta syvällä maailman elämän virrassa, eläen näin todeksi 

evankeliumin rakkauden sanomaa. Samalla hän tulee kutsutuksi solidaarisuu-

teen ja rakkauteen yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta kärsiviä koh-

taan.
320

 Rukous myös muistuttaa sielunhoitajaa siitä, että Jumala itse toimii sie-

lunhoitotilanteessa parantajana, ei hän itse. Postmodernissa sielunhoidollisessa 

kohtaamisessa sielunhoitajalla ja asiakkaalla on Cooper-Whiten mukaan mah-

dollisuus oppia tuntemaan paitsi toisiaan, myös Jumalaa, yltäkylläisen ja ikui-

sen elämän antajaa, joka kutsuu ihmistä yhteyteen itsensä ja toistensa kanssa.
321

 

Kettunen on tältäkin osin Cooper-Whiten kanssa samoilla linjoilla. Hän kuvaa 

sielunhoitajaa Jumalan työtoveriksi, joka saattaa luomisjärjestystä edes piirun 

verran ennalleen. Luomisen ohella hän pitää sielunhoidon teologisena kulmaki-
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venä inkarnaatiota eli sitä, että Jumala itse tuli ihmiseksi, jakamaan ihmisenä 

olemisen kaikki puolet. Tämä inkarnaatio toimii esikuvana sielunhoidolliseen 

vierelläkulkemiseen.
322

 

 

 

7.4 Jaetun viisauden teologian intuitiivisuus 

 

Uusimman suomalaisen psykologisen tutkimuksen mukaan uskonnolliset us-

komukset, usko yliluonnolliseen, korreloivat vahvasti intuitiivisen ajattelun 

kanssa.
323

 Uskominen riippuu osittain ihmisen tiedonkäsittelytavasta, ei yksin-

omaan siitä, mitä hän tietää.
324

 Kognitiivisesti ajateltuna uskonnolliset usko-

mukset ja usko yliluonnolliseen perustuvat siis tiedostamattomaan, assosiatiivi-

sesti toimivaan intuitiiviseen ajatteluun.
325

 Poikkeuksena tästä on havaittu hyvin 

voimakkaasti uskonnollisten ihmisten vähäisempi usko yliluonnolliseen. Tätä 

on selitetty sillä, että hyvin voimakkaasti uskonnolliset ihmiset tukeutuvat lujas-

ti kirkon viralliseen oppiin.
326

 

Cooper-Whiten jaetun viisauden käsitteen perusteeksi esittämä teolo-

ginen viitekehys perustuu postpositivistiseen näkemykseen siitä, että todellisuus 

on suhteellista ja se määrittyy kunkin tilanteen ja sen toimijoiden kautta, ei an-

nettuna faktana. Rationaalisen tiedon sijaan hän korostaa todellisuuden mysti-

syyttä ja tuntemattomuutta. Lisäksi hän painottaa tuonpuoleisen todellisuuden 

merkitystä näkyväisen hahmottamisessa ja ymmärtämisessä. Jaetun viisauden 

käsitteen taustalla olevan teologian sisältö määrittyy vahvasti kokemuksen kaut-

ta ja korostaa uskon ja Jumalan olemuksen tulkinnallista monimuotoisuutta, jota 

ei voi määritellä dogmin eli opin kautta. Dogmaattisen lähestymistavan sijaan 

Cooper-Whiten teologia nojautuu relativistisiin kokemuksiin ja uskomuksiin, 

uskoon yliluonnolliseen. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että Cooper-White 

käyttää vuonna 2011 kirjoittamansa kirjan Braided Selves: Collected Esseys on 

Multiplicity, God and Persons esipuheessa termejä ”intuitions of God´s omni-

potence/sovereignty” ja ”we intuit God” kuvatessaan ihmisen ja Jumalan välistä 
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suhdetta.
327

 Kognitiivisen psykologian havaintoihin peilattuna Cooper-Whiten 

teologisia näkemyksiä voidaan näin ollen pitää hyvin intuitiivisina. Tämä sopii 

hyvin yhteen jaetun viisauden intuitiivisen luonteen kanssa ja omalta osaltaan 

myös selittää sitä.   
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8 YHTEENVETO JA POHDINTA 

 

 

8.1 Cooper-Whiten käsitys jaetusta viisaudesta sielunhoidossa 

 

Cooper-White on kehittänyt jaetun viisauden käsitteen haastaakseen hänen mu-

kaansa yhä vallalla olevan perinteisen käsityksen sielunhoitajasta asiakkaan 

elämän objektiivisena asiantuntijana. Cooper-White haastaa uudistamaan sie-

lunhoidon sosiaalisen konstruktivismin tarjoaman intersubjektiivisen mallin ja 

relativistisen paradigman avulla.  

 Jaettu viisaus -käsite viittaa sielunhoitajan ja asiakkaan väliseen vuo-

rovaikutukseen, heidän välilleen muodostuvaan jaettuun yhteiseen tilaan, jossa 

kehittyy ainutlaatuista minän ja sinän yhteistä ymmärtämistä ja merkitysten 

kokemusta. Nämä kokemukset tapahtuvat sekä tietoisen että tiedostamattoman 

prosessoinnin tuloksena. Tässä tilassa sekä sielunhoitaja että asiakas ovat kum-

pikin yhtä aikaa sekä subjekteja että objekteja, tasavertaisia asiantuntijoita, jot-

ka sekä tuottavat materiaalia yhteiseen prosessointiin, että myös tulkitsevat sitä. 

Yhteisen merkitysten tutkimisen kautta jaettu viisaus johtaa toisen yksilön nä-

kökulmien ja kokemusten tulkitsemiseen. Vaikka Cooper-White korostaa sekä 

tietoisen että tiedostamattoman mielen merkitystä jaetun viisauden tilassa, hän 

kuitenkin keskittyy teksteissään selkeästi enemmän tiedostamattoman puolen 

analysointiin.  

Jaetun viisauden käsite perustuu postmoderniin relativistiseen näke-

mykseen todellisuudesta suhteellisena ilmiönä sekä ihmismielestä elävänä ja 

alati muuttuvana kokonaisuutena. Käsitteeseen liittyy olennaisesti myös transfe-

renssi-ilmiö sekä relativistisen psykoanalyyttisen koulukunnan näkemys vasta-

transferenssista, mikä korostaa sielunhoitajan oman itsen ja hänen omien mielen 

sisäisten liikkeidensä tunnistamista ja hyödyntämistä asiakaskohtaamisissa. 

Jaetun viisauden käsite sisältää myös teologisen ulottuvuuden. Tä-

män teologian perustana ovat niin ikään postmodernin relativismin näkemykset 

todellisuudesta suhteellisena ja kunkin yksilön kokemuksen kautta määriteltä-

vänä. Cooper-Whiten teologisiin näkemyksiin ovat vaikuttaneet vahvasti myös 

liberaali- ja feministiteologian sekä katolisen teologian kannanotot.  
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Cooper-Whitelle hengellisyys on kaiken sielunhoidollisen toiminnan 

perusta ja jaetun viisauden tila on pyhä tila, mysteeri, jossa parantajana toimii 

itse kolmiyhteinen Jumala. Tällaisessa ihmisten välisessä aidossa kohtaamisessa 

Jumalan valtakunta tulee todeksi. 

Cooper-White haastaa pastoraaliteologian päivittämään näkemyksen-

sä ihmisestä ja Jumalasta monimuotoiseksi, joustavaksi ja suhteelliseksi. Hän 

esittää myös uudenlaisen määritelmän Jumalan kolmiyhteydelle. Tämä määri-

telmä tosin seuraa pitkälti vanhaa kappadokialaista näkemystä. Hän kritisoi 

kirkon oppeja Jumalan jähmettämisestä staattiseksi ja monoliittiseksi hahmoksi 

ja korostaa Jumalan olemuksen määrittyvän joustavasti kunkin ihmisen subjek-

tiivisen kokemuksen ja tunteiden kautta. Samanaikaisesti hän kuitenkin itse 

toteaa annetusti Jumalan olevan rakkautta ja myötätuntoa, suhteessa oleva, jat-

kuvasti läsnäoleva ja kaikkinäkevä. Tosin tältä osin hänen ajattelunsa tuntuu 

kehittyneen, sillä myöhemmin ilmestyneissä artikkeleissa hän ei enää määrittele 

Jumalan olemusta, vaan toteaa kaikkien Jumalaa kuvaavien määritelmien ole-

van epätäydellisiä ja yksilön historian ja kontekstin värittämiä. Mielenkiintoista 

on myös, että Cooper-White määrittelee näkemyksemme Jumalasta relativisti-

sesta ihmiskäsityksestä käsin eikä päinvastoin. Hän päättelee, että koska ihmi-

nen on suhteellinen, muuttuva ja moninainen, niin myös Jumala tulisi nähdä 

tällaisena. Kuitenkin teologiassa lienee perinteisempi näkemys ollut se, että 

koska ihminen on Jumalan kuva, ihminen voidaan määritellä Jumalasta käsin, 

mutta ei päinvastoin. 

Jaetun viisauden taustalla oleva teologia kutsuu pastoraaliteologiaa 

osallistumaan ihmisten kärsimykseen käytännön tasolla. Sielunhoidon on tarjot-

tava tiloja, joissa ihminen voi vapautua sorrosta ja alistamisesta omaksi kukois-

tavaksi itsekseen ja eheytyä kokonaiseksi suhteessa itseensä ja muihin. Samalla 

sielunhoitaja tulee kutsutuksi mukaan solidaarisuuteen ja rakkauteen yhteiskun-

nallisesta epäoikeudenmukaisuudesta kärsiviä kohtaan. 

 Sielunhoitajan tietoisuus omassa itsessään tapahtuvista prosesseista 

sekä omien haavoittuvuuksiensa tunnistaminen on laadukkaan sielunhoidon 

ehdoton edellytys. Samoin sielunhoitajan tulee kyetä kyseenalaistamaan omat 

teologiset uskomuksensa ja oletuksensa. Nämä edellyttävät rehellistä ja avointa 

itsereflektiota esimerkiksi työnohjauksen avulla.  Myös teoreettisen tiedon hal-

litseminen ja ammatillinen kouluttautuminen toimivat sielunhoidon yhtenä 
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kulmakivenä. Cooper-White korostaa myös sielunhoitajan oman hengellisen 

elämän ja Jumala-suhteen merkitystä.  

 

 

8.2 Jaetun viisauden intuitiivisuus ja sen sisältämät riskit 

 

Cooper-Whiten kuvaus jaetusta viisaudesta tulee hyvin lähelle intuition eri 

muotojen määritelmiä. Myös jaetun viisauden perustana oleva teologia voidaan 

nähdä intuitiivisena. Intuitiivinen ajattelu eli välitön tieto tai ymmärtäminen, 

johon ei kuulu tietoista päättelyä, on merkittävä osa ihmisen ajattelua. Intuitio 

on automaattista toimintaa, johon ajattelutoimintamme perustuu, halusimmepa 

sitä tai emme. Näin ollen intuitiivinen prosessointi vaikuttaa aina myös sekä 

sielunhoitajan että asiakkaan ajatteluun ja käyttäytymiseen sekä heidän keski-

näiseen vuorovaikutukseensa. Kuten Cooper-Whitekin toteaa edellä, tiedosta-

mattoman prosessoinnin huomioiminen asettaa sielunhoitajalle entistäkin suu-

remman eettisen vastuun omasta käyttäytymisestään. Niinpä voidaan pitää eet-

tisesti suositeltavana, että sielunhoitaja osana omaa teoreettista ammatillista 

osaamistaan tuntee tämän ilmiön ja sen toimintamekanismit. 

Tuntemalla intuitiivisen prosessoinnin lainalaisuudet sielunhoitaja 

voi parhaimmillaan tarjota asiakkaalle jaetun viisauden tilassa uudenlaisia tapo-

ja tulkita kokemuksiaan, havaintojaan ja tunteitaan. Intuitio voi auttaa vuoro-

vaikutuksen luomisessa ja ylläpidossa sekä viemään työskentelyä eteenpäin. Se 

auttaa sielunhoitajaa lukemaan asiakkaansa sanattomia viestejä kuten tunnetilo-

ja, käyttäytymistä ja kehon antamia viestejä sekä yhdistämään useiden saman-

aikaisten viestien sisältöjä toisiinsa. Intuition avulla sielunhoitaja pystyy yhdis-

tämään tilanneanalyysiinsä muun muassa aiemmin oppimansa ja tunteet. Sa-

moin intuition hyödyntämisen voidaan katsoa edistävän sielunhoitajan asiakas-

taan kohtaan tuntemaa empatiaa eli auttaa sielunhoitajaa samaistumaan asiak-

kaansa tilanteeseen ja ymmärtämään sitä paremmin. Intuitio tarjoaa mahdolli-

suuden kokonaisvaltaiseen pohdiskeluun ja auttaa näkemään tilanteen koko-

naiskuvan samalla kun se johdattaa löytämään yhteyksiä eri asioiden välillä. 

Intuitio on luovuutemme lähde ja se voi auttaa sielunhoitajaa oivaltamaan mistä 

asiakkaan asiassa on kyse ja miten sitä voisi lähestyä. On tärkeää, että asiakas 

kokee, että sielunhoitaja ymmärtää häntä ja hänen ongelmaansa, kulkee hänen 
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rinnallaan tapahtumien ja kokemusten ytimessä. Intuitiivisen viestinnän avulla 

sielunhoitaja voi välittää asiakkaalleen arvostusta ja kunnioitusta sekä rakentaa 

jaettuun viisauteen perustuvaa kuulluksi tulemisen kokemusta. Parhaimmillaan 

intuitio avaa uusia näkökulmia ja tuo ratkaisuehdotuksia ongelmallisiin tilantei-

siin. 

 Intuitio toimii parhaiten ympäristössä, joka on niin säännönmukai-

nen, että sitä pystyy ennustamaan. Lisäksi edellytyksenä intuitioon luottamiselle 

on se, että asiantuntijalla, kuten sielunhoitajalla, on ollut mahdollisuus harjoitel-

la taitojaan ja oppia nämä säännönmukaisuudet ja niiden antamat vihjeet. Li-

säksi intuitio palvelee parhaiten, kun sitä käytetään yhdessä rationaalisen ajatte-

lun kanssa. 

Sielunhoitajalla on eettinen velvollisuus itsensä ammatilliseen kehit-

tämiseen. Koska intuitiivinen prosessointi on erottamaton osa sielunhoito-

suhdetta, on sielunhoitajan hyvä olla tietoinen myös intuitiiviseen prosessointiin 

sisältyvistä riskeistä ja tunnistaa asiantuntemuksensa rajat. Asiantuntijan tulee 

oppia tunnistamaan tilanteet joissa intuitioon ei voi luottaa. Erityisesti sielun-

hoitajan tulisi olla kiinnostunut niistä vinoumista, jotka tuottavat liiallista sub-

jektiivista varmuutta omista intuitioistaan ja myös kyvyistään kokea empatiaa 

asiakasta kohtaan. Tosin tutkimuksen haasteena on vielä selvittää tarkemmin 

millaisissa tilanteissa intuitiota kannattaa hyödyntää ja milloin ei.  

 Sielunhoitajan tulee siis omista vahvoista intuitioistaan huolimatta 

kyseenalaistaa omat havaintonsa ja oletuksensa. Tämä tapahtuu parhaiten yh-

dessä jonkun toisen, esimerkiksi työnohjaajan kanssa – toinen näkee paremmin 

sellaista, mitä itse ei havaitse. Lisäksi itsetuntemuksen kehittäminen tukee intui-

tion hyödyntämisen kykyä ja päinvastoin – intuitiiviseen maailmaan tutustumi-

nen puolestaan auttaa itsetuntemuksen kehittämisessä. Omaan sisäiseen maail-

maan tutustuminen on omiaan myös edistämään sielunhoitajan eettistä työsken-

telytapaa. 

Intuition aktivoimista ja hyödyntämistä sielunhoidossa voi oppia ke-

hittämällä näitä taitoja kokemuksen perusteella. Edellytyksenä intuition oppimi-

selle on se, että ymmärrämme mistä intuitiossa on kyse ja että saamme riittäväs-

ti harjoitusta ja palautetta.  Parhaat tulokset intuition opettamisesta terapeuteille 

on saatu korostamalla intuitiivisen ja rationaalisen prosessoinnin yhdistämistä, 

pitämällä esillä intuition vinoumia sekä korostamalla kriittistä suhtautumista 
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intuitioihin. Myös oman sisäisen maailman tietoisen havainnoinnin sekä huo-

miokyvyn herkkyyden ja erottelukyvyn kehittäminen ovat oleellinen osa intui-

tion hyödyntämisen oppimista. Lisäksi on syytä huomata, että lisääntyvän am-

matillisen kokemuksen on todettu johtavan intuition luontevampaan käyttöön. 

Myös intuitiivista viestintää voidaan oppia. Tällöin merkityksellisen aseman saa 

erityisesti rauhallinen sisäinen läsnäolo, tietoinen virittäytyminen käsillä ole-

vaan tilanteeseen. 

  

 

8.3 Asiakas jaetun viisauden osapuolena  

 

Jaetun viisauden tilassa myös asiakkaan tiedostamattomalla työskentelyllä ja 

intuitiolla on tärkeä merkitys. Cooper-White on kuitenkin tuotannossaan käsi-

tellyt asiakkaan näkökulmaa vain vähän. Asiakkaan intuitio noudattaa samoja 

lainalaisuuksia kuin sielunhoitajankin – parhaimmillaan se on huima voimavara 

ja oikein hyödynnettynä asiakkaan intuitio voi tuoda sielunhoitoon erinomaista 

materiaalia, uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia avaavia tulkintoja ja näin 

lisätä sielunhoidon dynamiikkaa ja intensiteettiä. On kuitenkin pidettävä mie-

lessä, että asiakkaankin intuitio voi myös johtaa harhaan. 

Asiakkaan on hyvä olla tietoinen intuitiostaan ja sen toimintatavoista. 

Esimerkiksi sielunhoitotilanteessa voi olla lohduttavaa tietää, että vaikka juuri 

siinä tapaamisessa ei tilanteeseen keksitty ratkaisua, alitajunta jatkaa asian työs-

tämistä ja vastaus saattaa hyvinkin kypsyä oivallukseksi ajallaan, vaikkei asian 

kanssa aktiivisesti juuri silloin työskenneltäisikään. 

 Toisaalta intuitiivisen prosessoinnin aktiivisempaa hyödyntämistä 

voisi kokeilla myös asiakkaan elämänhallinnan ja –tyytyväisyyden parantami-

seksi sielunhoitoprosessin ulkopuolella ja sen jälkeen. Parhaimmillaan intuitio 

on omiaan lisäämään ihmisen optimismia ja toiveikkuutta ja auttaa ihmistä so-

peutumaan muutoksiin sekä löytämään elämässään uusia näkökulmia, mahdol-

lisuuksia ja ratkaisuja eli edistää juuri niitä tavoitteita, joihin sielunhoidossa 

usein pyritään. Intuitiivisen prosessoinnin yhtenä tehtävä on selittää todellisuut-

ta ja vähentää elämän hektisyydestä ja jatkuvasta muutoksesta, moniarvoisuu-

desta ja monimuotoisuudesta johtuvaa ahdistusta. Kuitenkin myös todellisuutta 

tulkitessaan intuitio on altis vinoumille ja tuottaa todellisuudesta helposti tul-
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kintoja, jotka eivät ole tosia. Vaikka sielunhoidon keskipisteessä Cooper-

Whiten määritelmän mukaan onkin nimenomaan asiakkaan kokemus todelli-

suudesta, tällaisissa tapauksissa voisi ehkä kuitenkin olla asiakkaalle helpotta-

vaa tuntea ja ehkä sitä kautta ymmärtää oman intuitiivisen todellisuuskäsityk-

sensä vinoumat. Myersin sanoja lainatakseni, tuntemalla intuitiivisen toimin-

tamme voimme ”hillitä herkkäuskoisuuttamme ja motivoida itsemme ajattele-

maan kriittisemmin sekä illuusioiden sijaan lisätä ymmärrystä”.
328

 Tutustutta-

malla asiakkaan intuitiivisen prosessoinnin lainalaisuuksiin sielunhoitaja saattaa 

siis tarjota asiakkaalle jaetun viisauden kokemuksen alueella uudenlaisia tapoja 

nähdä itsensä ja toiset sekä tulkita kokemuksiaan, havaintojaan ja tunteitaan. 

Intuitiota ja erityisesti intuition ja rationaalisen ajattelun yhteistoimintaa tietoi-

sesti kehittämällä ihminen voisi kehittää kokonaisvaltaisempaa näkemystään, 

vuorovaikutustaitojaan ja tunne-elämäänsä. Näin ollen asiakkaan intuition ke-

hittäminen saattaisi toimia välineenä itsetuntemuksen ja elämänhallinnan kehit-

tämiseksi. 
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