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JUHANI 1HANUS

Esipuhe

Psykoterapiasta on viime vuosina keskusteltu laajalti sekä tieteellisis
sä että populaareissa yhteyksissä. Psykoterapeuttisen toiminnan mie
lekkyyttä ja tuloksellisuutta on arvioitu monista eri näkökulmista. 
Asiallisen ja perustellun kritiikin ohella on esitetty myös sensaation- 
hakuisia kärjistyksiä. Muun muassa Suomessakin huomiota herättä
nyt Jeffrey Masson on psykoanalyysin ”luopiona” arvostellut ankaras
ti psykoanalyytikkoja ja ylipäänsä psykoterapeutteja vallan väärinkäy
töstä. Hänen mukaansa kärsivä potilas joutuu hoitosuhteessa alistu
maan hallitsevan terapeutin ohjailtavaksi ja määrättäväksi. Tällainen 
terapiasuhteen epätasapaino on hänestä osa luonnotonta ja epäeettistä 
te r ap i a v ali an j ärj e s t elm ä ä.

Psykoterapioiden ja psykoterapeuttien kategorinen tuomitseminen 
on yksioikoista, varsinkin kun psykoterapeuttiseen vuorovaikutussuh
teeseen perustuville auttamis- ja itsetutkimiskeinoille ei ole esitetty 
toimivia vaihtoehtoja. Yksinkertaiset pikaratkaisut ja paranemislupa- 
ukset pikemminkin kannustavat kiusallisten asioiden -  ristiriitojen, 
arvoitusten, puutteiden ja heikkouksien -  aktiiviseen eristämiseen 
kuin auttavat ihmistä havaitsemaan, tunnistamaan ja ottamaan vastuu
ta elämänsä ennen tuntemattomista mahdollisuuksista, jotka ovat sekä 
yksilön että yhteisön luovuuden ja mielenterveyden perustalla.

Erityisesti Sigmund Freudin kehittämä psykoanalyysi on jo pit
kään ollut kritiikin pääkohde. Se on tarjonnut hyvän astinlaudan 
kriitikoiden omien näkemysten oikeuttamiselle ja markkinoinnille. 
Samalla psykoanalyysiin on voitu purkaa omia pettymyksiä ja kohdis
taa omia kaunoja, pelkoja ja epäluuloja. Toisaalta psykoanalyysissa ja 
psykoanalyyttisessa liikkeessä on ilmennyt opillista dogmatismia ja 
ritualismia, jotka ovat ansainneetkin tulla arvostelluiksi. Myös psyko- 
terapiatoiminnan piirissä ajoittain näyttäytyvät vastuuttomasti potilai
ta manipuloivat hoitokokeilut on aiheellisesti saatettu epäilyksen alai-
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siksi. Minkä taliansa tiedonalan on pystyttävä hyväksymään rajoituk
sensa sekä sallittava uudelleenarvioinnit ja korjaukset, mikäli se aikoo 
pysyä elävänä ja alttiina luoville muodonmuutoksille.

Hoidollinen suuntautuminen on ihmiskunnan historiassa ikivanha. 
”Therapeia” oli antiikin Kreikassa korkea-arvoinen orja, jonka erityis
tehtäviin kuului isäntäväen terveydestä huolehtiminen. Psykoterapia 
ammatillisena toimintana ja instituutiona on kuitenkin tuore iLmiö. 
Varhaisimmat teokset, joiden nimessä esiintyy ”psykoterapia”-käsite, 
ilmestyivät vasta sata vuotta sitten. Niin ikään sata vuotta sitten 1896 
Freud käytti kirjoituksessaan (”Weitere Bemerkungen tiber die Ab- 
wehr-Neuropsychosen”) ensimmäistä kertaa termiä ”psykoanalyysi”. 
Näin hän tuli antaneeksi nimen hoitomenetelmälle, jota oli yhdessä 
Josef Brcuerin kanssa julkaisemissaan hysteriatutkimuksissa {Studien 
iiber Hysterie, 1895) vielä kutsunut ”katarttiseksi psykoterapiaksi”.

Freud mainitsee hysteriatutkimuksissaan verranneensa ”katarttista 
psykoterapiaansa” usein ”kirurgisiin toimenpiteisiin” ja nimittäneensä 
hoitokeinojaan "psykoterapeuttisiksi leikkauksiksi". Nämä lääketie
teelliset viittaukset lientyivät myöhemmin Freudin kehittäessä psyko
analyysin hoito-ja tutkimusmenetelmää sekä teoriarakennelmaa. Hiin 
totesi 1920-luvun lopulla, että psykoanalyysia ei voinut pitää lääketie
teen eikä lääketieteellisen psykologian erityisalana vaan osana psyko
logiaa. Vaikka Freud oli lääkärinä luonut psykoanalyysin, hän ei ollut 
halukas jättämään sitä lääketieteen edustajien haltuun. Niinpä hän 
puolusti myös maallikkoanalyytikkojen oikeuksia.

Psykoanalyysi ja psykodynaaminen perinne ovat olleet psykotera- 
piakentässä pitkään keskeisessä asemassa. Kuitenkin tällä alalla on 
jatkuvasti tullut esiin uusia tekniikoita ja työskentelymuotoja, joiden 
alullepanijat ovat toisinaan saaneet jopa gurun aseman. Monesti väit
tely psykoterapioista on kangistunut oman terapiamuodon ylivertai
suuden todisteluun, jolloin on itse asiassa ajauduttu harhaisesti kuvit
telemaan, että voisi olla olemassa jokin patenttiratkaisun kaltainen 
inhimi lii Sten kärsimysten lievittämiskeino ja ristiriitojen selvittelyn 
oikotie. Kamppailu terapiavallan monopolista on voinut johtaa koke
misen ja auttamisen auktoritatiiviseen muotittamiseen.

Tämän teoksen kirjoittajat ovat kukin omalla tahollaan perehtyneet 
psykoterapioihin liittyviin kysymyksiin. Kirjoittajat ovat psykologi
an, psykoterapian, psykoanalyysin, filosofian, teologian sekä aate- ja
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oppihistorian aloilta. Suomalaisen psykologian ja filosofian grand old 
man Lauri Rauhala on laajassa tuotannossaan kosketellut usein myös 
psykoterapian filosofian ja teorian ongelmia, etenkin eksistentiaalisen 
fenomenologian ja humanistisen psykologian avaamista perspektii
veistä. Hän on samalla hellittäniättömästi tähdentänyt tajunnan ja 
kokemuksen merkityskokonaisuuden tutkimista. Hän on myös pyrki
nyt vastaamaan jo varhaisessa teoksessaan esittämiinsä peruskysy
myksiin: Mitä psykoterapia on ja kuka sitä tekee? Tähän kokoelmaan 
sisältyvässä kirjoituksessaan hän puolustaa, osin poleemisestikin, nä
kemystään psykoterapiasta subjektiivisen maailmankuvan tutkimuk
sena ja vastustaa psykoterapian lääketieteellistämistä.

Teoksen toisessa osastossa käsitellään psykoterapian historiallisia 
taustoja. Heini Hakosalo tarkastelee oppihistoriallisesti psykoterapioi
den varhaisvaiheita, jolloin suggestoterapia muodosti toisen päähaa
ran ja psykoanalyysi toisen. Suggestion rooli psykoterapiassa on myö
hemminkin yhä uudelleen noussut keskustelun kohteeksi. Omassa 
artikkelissani käyn läpi niitä "mielisairaanhoitoon” liittyneitä terapia- 
menetelmiä, joita käytettiin ja joista kirjoitettiin Suomessa 1800- 
luvulta 1930-luvun loppuun -  ”levotuskeinoista” ”vapaisiin hoito
muotoihin”. Samoin suomalaiseen hoitokäytäntöön ja keskusteluun 
kytkeytyy Paavo Kettusen kirjoitus, joka luo katsauksen psykoterapi
an ja sielunhoidon välisiin yhteyksiin. Kettunen valaisee etenkin kir
kollista ja teologista keskustelua psykoterapian ja sielunhoidon väli
sistä rajoista 1900-luvun alkupuolelta meidän päiviemme pastoraali- 
psykologiaan saakka.

Tämän kokoelman kolmannen osaston kirjoitukset sivuavat psyko
terapian teorian ja filosofian sekä psykoterapiatutkimuksen ongelmia. 
Jussi Silvonen valottaa Freudin ”väärinitseymmärrystä” ja jännitettä 
psykoanalyysin luonnontieteellisten tavoitteiden ja hermeneuttisen te
rapiakäytännön välillä. Mikael Leiman kehittelee intersubjektiivisen 
ja dialogisen psykoterapian työskentelymallia Bahtinin, Winnicottin 
ja kognitiivis-analyyttisen terapian viittoittamaan suuntaan. Tulevai
suuteen, joka on jo läsnä, kurkottuu Vesa Talvitie pohdinnoissaan 
psykoanalyysin ja kognitiotieteen välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä: 
onko tiedostaminen ”salaisuuden paljastumista” vai sopivien ”tieto
rakenteiden” muodostumista? Kokoelman päättää Olavi Lindforsin 
kirjoitus psykoterapioiden tuloksellisuutta koskevista tutkimuksista.
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Perusteellisen kirjallisuuskatsauksen avulla Lindfors selkeyttää tähän
astisen psykoterapiatutkimuksen keskeistä antia, joka on toistaiseksi 
julkisissa puheenvuoroissa jäänyt enimmäkseen hatarien arvailujen ja 
huhujen peittoon.

Psyykkisessä todellisuudessa voi vallita ”outo” jälkikäteinen kau
saliteetti siten, että joskus aiempi tapahtuma voi olla myöhemmän 
tapahtuman syy vasta sitten kun myöhempi tapahtuma on jo ilmennyt. 
Psykoanalyysia ja psykoterapiaa koskeva tutkimus ja väittely osoitta
vat ehkä sen, ettei niiden ”syitä” ole vielä keksitty kokonaisuudessaan, 
etteivät ne ole vielä ”tapahtuneet”, sillä niiden kaikki ulottuvuudet 
eivät ole ilmenneet meille. Tämän kokoelman kirjoittajat ovat pyrki
neet säilyttämään avoimuuden monille ”syille”, joita psykoanalyytti
nen ja psykoterapeuttinen työskentely parhaimmillaan luotaavat ja 
joiden ”seurauksia” ne itsekin tavallaan ovat. Arvoituksellinen puhe, 
villit elämykset, unet ja unelmat, muistot ja aavistukset ovat ihmis
kunnan ”tunne itsesi” -tutkimuksen aineistoa. Tällainen tutkimus ei 
sulje pois todellisuuden ja fantasian, työn ja leikin, sosiaalisen toimin
nan ja sisäisen kokemuksen välistä vuoropuhelua ja hiljaisuutta.

Helsingissä helmikuussa 1996

Juhani Ihanus
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LAURI RAUHALA

Psykoterapia ja subjektiivinen 
maailmankuva

Psykoterapian tieteellisen kodin etsintää
Psykoterapian asema ja arvo tutkimus- sekä sovellusalana on ollut 
koko (näin nimetyn) olemassaolonsa ajan eli noin sata vuotta kiistan
alainen. Sen paikka kulttuurivirrassa on häilynyt jossakin taiteen, 
tieteen, magian ja mystiikan välimaastossa, arvioivasta tahosta riippu
en. Tieteellistä gloriaa sille on alusta alkaen koetettu luoda yrityksillä 
ympätä se kiinteästi psykiatrian osaksi ja sitä kautta jakamaan lääke
tieteen yleisesti nauttimaa arvonantoa.

Näin tehtäessä on kuitenkin jouduttu tuskailemaan, että psykiatria 
on -  kaiketi pääasiallisesti juuri psykoterapiaksi kutsutun humanisti
sen erityiskasvatuksen mukaantulon johdosta -  paljon kehittymättö- 
mämpää kuin muu varsinainen biologinen lääketiede. Vakio valittelu
na psykiatrien taholta on tällöin kuitenkin ollut vain tutkimusmäärära
hojen niukkuus. Juuri sen on katsottu keskeisellä tavalla rajoittavan 
alan kehitystä. Tutkimuksen perusteiden hämäryyden aiheuttamia ra
joituksia ei yleensä ole havaittu. Tärkeänä, jopa lähes ainoana keinona 
kohottaa psykiatrian ja siihen erottamattomasti kuuluvaksi katsotun 
psykoterapian tieteellistä statusta on tavallisimmin pidetty ns. psyyk
kisten häiriöiden sairaus-ja tautiluonteen tähdentämistä. Tätä tavoitel
len näiden ongelmien tutkimus ja niistä kärsiville avuksioleminen on 
pyritty sitomaan kiinteästi medisiiniseen tutkimusperinteeseen, kuva
uskieleen, diagnostiikkaan ja hoitokäytäntöihin. Psykoterapiakin on 
tällöin tullut tulkituksi tautien hoitomenetelmäksi.

Viime aikoina näiden puheena olevien ongelmien käsittämistä sai
rauksiksi ja taudeiksi on psykiatriassa tukenut voimakas panostus 
neurofysiologisiin tutkimuksiin ja ns. psyyken täsmälääkkeiden kehit
telyyn. On korostettu tarvetta kietoa psykoterapia ja lääkehoito yhteen 
parhaan tuloksen takaamiseksi. Siksi tällä somaattisella tutkimus-
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suuntauksella on ollut tendenssi vahvistaa entisestään myös oletusta 
psykoterapiasta lääketieteen osana ja sen sovelluksen oikeutusta vain 
ntedisiinisen kontrollin alaisuudessa.

Ei tietenkään ole aihetta väheksyä biologisesti orientoitunutta psy
kiatrista tutkimusta erityisesti sen omalla spesifinä orgaanisten aivo
sairauksien alueella. Ei myöskään voida kieltää lääkehoidon hyödylli
syyttä ja tarvetta eräiden kokemuksellisten ongelmien yhteyksissä 
tuska-, ahdistus-ja masennustilojen lieventämiskeinona. Mutta niihin 
peruskatsomuksiin, joiden pohjalta päädytään yhtäältä aivotutkimuk
sen ja lääkitsemisen sekä toisaalta psykoterapeuttisen toiminnan kyt
kemiseen yhdeksi erottamattomaksi ongelmakimpuksi, ei voi yhtyä. 
On täysin eri asia kombinoida käytännön tasolla erilaisia auttamis- 
muotoja toisiinsa kuin sulloa jo tutkimuksen ja teorianmuodostuksen 
tasolla yhteen loogisesti jyrkästi toisistaan eroavia problematiikka- 
tyyppejä.

Sikäli kuin ja niiltä osin kuin psykiatrialla tarkoitetaan ihmisen 
kokemusmaailmassa esiintyvien epäsuotuisuuksien eli psyykkis-hen- 
kisten ongelmien tutkimusta ja korjaamista, on todettava, että se ei ole 
kehittymätöntä ainakaan riittämättömän medikalisoitumisen vuoksi. 
Päinvastoin näiden ongelmien tutkimus ja niistä kärsiville avuksiole- 
minen on kehittymätöntä juuri siksi ja niin kauan kuin niistä yritetään 
tehdä lääketiedettä. Erityisesti psykoterapia, vaikka siitä voi olla hyö
tyä myös somaattisten sairauksien hoidossa, jää täysin käsittämättö
mäksi mystiikaksi, jos sitä yritetään tarkastella biomedisiinisistä läh
tökohdista käsin. Kummastusta herättääkin se, että mitään ongelmaa 
ei yleensä ole nähty koko tämän tutkimus- ja sovelluskentän proble
matiikan diffuusiudessa. Siinä vallitsevaa loogista sekavuutta ei kui
tenkaan voida hälventää medikalisointia tehostamalla.

Jotta psykiatriassa sovellettu psykoterapia tulisi tutkimus-ja sovel
lusalana käsitettäväksi ja jotta sitä voitaisiin auttamismuotona edel
leen kehittää, on kysyttävä, mitä ovat perusluonteeltaan ne ongelmat, 
jotka siinä ovat tutkimuksen kohteina. On myös kysyttävä, mitä psy
koterapia on ja millä tavalla se toimii, jotta sillä olisi loogisia mahdol
lisuuksia tavoittaa kohteensa ja aikaansaada toivottuja kokemuksen 
muutoksia. Näitä kysymyksiä ei nykyvaiheessa ole ratkaistu analysoi
dulta pohjalta. Totunnainen arkaainen käsitys psyykkis-henkisistä on
gelmista sairauksina ja tauteina sekä psykoterapia niiden hoitona ei
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ole mikään rationaalisesti perusteltavissa oleva kannanotto. Kyseessä 
olevat kategoriat on vain lainattu aivan toisenlaisten ilmiöiden pii
ristä.

Asioiden näin ollen olisi havahduttava näkemään, että psykoterapi
an tieteellinen koti ei ole ainakaan medisiina. Kokemuksellisten on
gelmien pusertaminen sairaus- ja tautiluokkiin ohjaa ko. asioiden 
tarkastelun alusta alkaen väärille raiteille. Harhakäsitysten herättämi
sen ja ylläpitämisen välttämiseksi tutkimuksen ja vaikuttamisen koh
teena olevat ilmiöt olisi nimettävä toisella tavalla niiden oman perus
luonteen oikeuttamalta pohjalta. Analyysi, joka voi vastata edellä 
asetettuihin kysymyksiin ja paljastaa ilmiöiden perusluonteen, on tie
teenfilosofiaa. Empiirinen tiede ei siihen pysty. Psykoterapiakaan ei 
voi itseään analysoida.

Merkitys ja subjektiivinen maailmankuva
Vuosikymmeniä jatkuneissa filosofisissa analyyseissani olen koetta
nut palata ns. mielenterveysongelman kohdalla tutkimuksen alkuun ja 
selvittää, mistä siinä on perustavasti kysymys, miten asioista olisi 
adekvaatisti puhuttava ja mitä häiriöitä korjaava psykoterapia on. 
Nämä selvitykset on kuitenkin yleensä otettu psykoterapeuttien tahol
ta nihkeästi vastaan.

Hyvin perustellut tieteenfilosofiset analyysit osoittavat, että ns. 
psyykkisistä sairauksista puhuttaessa tarkoitetaan inhimillisen koke
muksen negatiivisia erityispiirteitä. Aivosairauksia ei pidetä mielen
terveysongelmina, ellei kokemuksen häiriötä ole todettavissa. Psyyk
kinen häiriö on siten kokemisen tavassa ja laadussa. Peruskäsitteitä on 
siksi ollut tarpeen selkeyttää.

Kokemuksen kokonaisuus on tajunta. Erilaiset kokemuslaadut, ku
ten tieto, tunne, tahto, usko, intuitio ja unet ovat toisella tavalla 
ilmaisten merkityksiä. Merkityksellä ei tässä käsitetä vain puhuttua tai 
kirjoitettua kieltä, vaan kaikkea kokemusta, joka asettaa ihmisen mie
lelliseen suhteeseen todellisuuteen. Merkityksissä maailma ja myös 
oma itsemme tajunnallis-fyysisenä kokonaisuutena eli persoonana il
menee meille juuri näitä mainittuja kokemuslaatuja edustavissa mie
lellisissä sisällöissä. Merkityssuhteiden sisällöllistä kokonaisuutta 
voidaan kussakin ihmispersoonassa kutsua hänen subjektiiviseksi
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maailmankuvakseen. Se on aivan eri asia kuin tieteellinen maailman
kuva. Jälkimmäisestä ei tässä yhteydessä puhuta. Psyykkistä häiriötä 
(tai ns. psyykkistä sairautta) ei voida luonnehtia paremmin sen omaa 
olemusta vastaavasti kuin toteamalla, että siinä on kyseessä subjektii
visen maailmankuvan merkityssuhteiden epäsuotuisa kehitysvaihe. 
Filosofoivan tiivistävästi asian ilmaisten selvityksen kohteena psyyk
kisissä häiriöissä on merkityksen ongelma tavalla, jota jäljempänä 
yritän luonnehtia.

OngeLmavyyhtiä tarkastelemaan ryhdyttäessä on tärkeää käsittää 
juuri ydinasia, merkitys. Merkitykset ovat olemukseltaan psyykkis- 
henkisiä (so. ei-aineellisia) olioita. Siksi on mahdotonta, että ne orga
nismin tapaan sairastuisivat. Niillä ei ole mitään sellaista olemusta, 
johon tauti voisi tulla. Merkitys ei voi esimerkiksi murtua, katketa, 
turvota, tulehtua, oirehtia kuumeella tai säryllä, kuten orgaaniset ku
dokset taikka elimet sairastuessaan. Adekvaatisti puhuen merkitykset 
voivat häiriön tapauksessa olla epärealistisia, vääristyneitä, diffuuseja, 
ahdistuksen-ja pelontäyteisiä, maailman jäsennyksessä ilmaisuköyhiä 
sekä siten myös epänormaaliin käyttäytymiseen johtavia jne. Merki
tyksiä ei hoideta vuodelevolla, kääreillä, dieetillä, hieronnalla, rokot
teilla, elinsiirroilla tai asettamalla proteeseja ja sydämen tahdistajia. 
Merkitysten epäsuotuisuuksien yhteydessä ei myöskään tarvitse pelätä 
kosketuksista ja pisaroista aiheutuvaa tartuntaa. Orgaanisten sairauk
sien piiristä otettujen käsitteiden käyttö sisällöllisesti samaa tarkoitta
vina myös merkitysten epäsuotuisuuksien yhteydessä vaikuttaa jo 
näiden muutamien esimerkkien valossa suorastaan järjettömältä.

Sairauden käsitteen rajoittaminen
Sairaus- ja tautikategorioiden yhtenäistävä käytäntö johtaa erilaisten 
epäsuotuisten ilmiöiden systematiikan loputtomaan loogiseen seka
vuuteen. Kun käsitteen 'sairaus’ alaa laajennetaan siten, että sen pii
riin kuuluu kaikki ihmisessä todettava negatiivisuus, tulee samaan 
käsitteeseen kuulumaan yhteensopimattomia sisältöjä. Tieteellisessä 
ajattelussa se ei ole sallittua. Kun tätä järjen vaatimusta ei noudateta, 
seurauksena on se onneton tilanne, joka nykyisin näissä yhteyksissä 
vallitsee. Myös virheelliset, epärealistiset tai muuten epäsuotuisat 
merkitykset ovat tällöin sairautta. Kun ihmisellä on esimerkiksi vir-
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heeilinen käsitys omasta orgaanisesta sairaudestaan, on sekin sairaut
ta. Sairaus silloin diagnosoi sairauden. Tällöin tullaan edellyttäneeksi, 
että merkitys ja orgaaninen virhetoiminta sen tarkoitteena olisivat 
samaa loogista tyyppiä. Ajatuksellinen virhe on todella karkea. Ero 
merkityksen (kuten käsitteen) ja sen tarkoitteena olevan ilmiön (kuten 
orgaanisen virhetoiminnon) välillä on loogisesti jyrkkä ja ehdoton. 
Mikään empiirisen tutkimuksen kehitys ei voi sitä koskaan poistaa.

Silloin kun näin syntynyt ongelma on hämärästi tiedostettu, pälkä
hästä on yritetty päästä siten, että sairauden käsite on jaettu kahtia. 
Sanotaan, että on myös psyykkisiä sairauksia, jolloin tämän käsitteen 
sisältöinä voisivat olla epäsuotuisat merkitykset. Looginen sekavuus 
ei kuitenkaan tästä poistu. Miksi ollenkaan on tarpeen puhua sairau
desta ja taudista merkitysten yhteydessä? Kieli ei voi eikä saa olla niin 
köyhää, ettei mahdollisimman erilaisille ilmiöille löytyisi omaa ni- 
meä. Sairaudesta puhuttaessa orgaanisen häiriön ymmärtämisen vuo
situhansia vanha rakenne- ja toimintamalli kuitenkin dominoi ihmis
ten ajatustottumuksia. Ns. kadun mies ja nainen käsittää tavallisesti 
psyykkisen ja orgaanisen sairauden olemukseltaan samaksi vain sillä 
erotuksella, että oireet ovat erilaisia. Oletus, että puheena olevat kaksi 
sairauden käsitettä pysyisivät yleisessä kielenkäytössä todella erillään, 
ei siksi toteudu. Vaikka eroa koetetaan joissakin teoretisoivissa yhte
yksissä ylläpitää, toisaalta ammatillisessa käytännössä tähdennetään 
sairauksien yhtenäisyyttä ja medisiinisen asiantuntemuksen kaiken- 
kattavuutta. Biologiset lääketieteen perusopinnot suorittaneen on näi
hin saakka katsottu olevan pätevä käsittelemään myös merkitystasolla 
esiintyviä ongelmia, kuten esimerkiksi neurooseissa yleisiä arvoristi
riitoja.

Sairauden käsitteen ala laajenee joissakin keskusteluyhteyksissä 
vielä tästäkin suunnattomasti niin, että kaikki epäsuotuisat ilmiöt 
myös yhteiskunnassa ja kulttuurielämässä olisivat sairautta. Yhtenä 
esimerkkinä tästä medikalisoivasta ajatuspöhöstä on sosiopatologian 
käsite. Sitä käytettäessä tullaan tahtomattaankin edellyttäneeksi, että 
myös sosiaaliset vääristymät ovat tauteja (patologia = tautioppi) ja 
korjattavissa sairausteorioilla. Kuitenkin järjellistä olisi tällöin edel
lyttää, että sosiaalisia vääristymiä korjataan vain sosiaalisia ilmiöitä 
selvittävien teorioiden avulla. Tautiopilla ei niissä ole mitään teke
mistä.
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On vaikeata ymmärtää edellä kuvatun kaltaisen medisiinisen me- 
galomanian mielekkyyttä. Sitä tuskin voidaan puolustaa rationaalisin 
perustein, korkeintaan medisiinisesti koulutetun henkilöstön reviirin 
varjelun näkökulmasta. Ongelmien tutkimusta ja soveltavaa käsittelyä 
ei suinkaan edistä se, että peruskäsitteistä tehdään diffuuseja. Luulta
vasti huomattava osa siitä yleisestä neuvottomuudesta, joka vallitsee 
ihmisten psyykkis-hcnkisten ongelmien käsittelyssä ja niissä autetta
valle avuksiolemisessa, on seurausta siitä, että problematiikkaa ei 
tarkastella sen omaa olemusta vastaavalla tavalla. Tuskin on kovin
kaan erheellistä ennustaa, että mitään tosiasiallista edistystä näiden 
ongelmien käsittelyssä ci saavuteta ennen kuin yleisesti tiedostetaan 
niiden perusluonne, merkitys.

Semantiikka psykoterapiassa
Merkityksen ongelma on tietenkin keskeisenä selvityksen kohteena 
monissa tieteissä, erityisesti filosofiassa ja kielitieteissä. Vähän kät- 
keytyneemmin se on mukana kaikissa muissakin humanistisissa tie
teissä. Filosofisessa ja kielitieteellisessä merkitysopissa eli semantii
kassa analyysi rajoitetaan kuitenkin yleensä puhuttuun ja kirjoitettuun 
kieleen, käsitteellisyyteen ja tietoon. Psykoterapiassa merkityksen on
gelma on käsitettävä väljemmin, mutta toisaalta syvemmin ja moni- 
kerroksisemmin kuin filosofiassa ja kielitieteissä. Siksi on tarpeen 
selkeyttää eroa.

Tajunnan psykoterapeuttisen tutkimuksen kannalta kielelliskäsit- 
teellinen taso edustaa vain rajoitettua osaa ongelmakentästä. Kielelli
sen artikulaatiotason saavuttanut merkitys muodostaa juuri-ilmiöis
tään katkaistun kokemuksen organisoitumisen lopputilan. Esikielelli
set mielellisyyden organisoitumisen vaiheet saattavat kuitenkin olla 
ihmisen subjektiivisessa maailmankuvassa merkityksen funktiossa 
(tunteina, intuitioina, aavisteluina, odotuksina, jännitteinä jne.). Para
doksaalisesti ne ovat usein merkityksiä yksilön maailmankuvassa juu
ri selkeän intentionaalisen merkitsevyyden puuttumisen vuoksi. Osa 
näistä vaiheista ei koskaan saavuta ainakaan spontaanin itseorganisoi- 
tuvasti kielellistä artikulaatiotasoa. Psykoterapiassa esikielelliset -  
sekä latentisti intentionaaliset (selvää tarkoitetta väiltä olevat) että
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epäintentionaaliset (periaatteessakin tarkoitetta vailla olevat) -  mielel- 
lisyyden ilmentymät ovat keskeisinä tarkastelun kohteina.

Esimerkkinä latentisti intentionaalisesta merkityskokemuksesta 
voidaan mainita ahdistuneisuus, jolle psykoterapiassa on mahdollista 
löytää tarkoite ja tehdä se siten manifestisti intentionaaliseksi. Tällöin 
sen häiritsevyys yleensä lievenee ja saavutetaan terapeuttinen tulos. 
Epäintentionaalisesta merkitsevyyden kokemisesta esimerkkejä ovat 
epätoivon, tyytymättömyyden, onnellisuuden ja pyhyyden tunnelmat. 
Ne ovat subjektiivisen maailmankuvan kokonaisuuden mielellistä pe- 
rusvirittyncisyyttä, jolle autettavan primaarikokemuksessa ei ilmene 
mitään yhtä tarkoin rajautuvaa kohdetta. Psykoterapia voi modifioida 
tällaista negatiivissävyistä mielellisyyttä lähinnä vain välillisesti in
tentionaalisten merkitysten kehittämisen kautta. Positiivista tunnel
maa ei tietenkään tarvitse edes yrittää muunnella.

Psykoterapeuttinen semantiikka eroaa selvästi esimerkiksi tavan
omaisesta filosofisesta semantiikasta myös siten, että edellisessä ih
misen merkitsevyyden kokemisen edellytetään olevan jatkuvassa yh
teen kietoutuvassa prosessimaiscssa suhteessa omaan situaatioonsa ja 
kehoonsa. Filosofisessa merkityksen analyysissa ei yleensä (eräitä 
poikkeuksia lukuunottamatta) yritetä jäljittää sitä, miten merkitykset 
muuntuvat sen johdosta, että koettu merkitys on ilmentyessään modi
fioinut kehollisuutta (lähinnä aivoja) olemisehtonaan ja tulkinnut situ
aatiota (so. merkityksen aiheita) uudella tavalla. Psykoterapiassa koko 
ihminen kietoutuu semanttiseen problematiikkaan. Pelkällä kielen 
analyysilla siinä ei selvitä.

Jotta psykoterapiassa tärkeiden epäsuotuisten merkityskokemusten 
synty tulisi ymmärrettäväksi, on niiden kehkeytyminen johdettava 
situaation faktisesta aiheesta -  kehon 'välityksen' mahdollisuuksien 
mukaan huomioon ottaen -  tajunnan sisältöjen tasolle. Psykoterapian 
filosofian tehtävänä on paljastaa tämän prosessin struktuuri. Empiiri
nen tutkimus puolestaan selvittelee kokemussisältöjen muuntumisvai- 
heita. Juuri tätä eri olemuspuolten osuuden ja niissä esiintyvien osa- 
vaiheiden paljastamista Freudkin tavoitteli koettaessaan johtaa koke
muksen konstituutiota situaation asiaintiloista merkitystasoon. Freud 
käsitti, että kunkin osatekijän ja -vaiheen funktion ymmärtäminen on 
autettavalle tärkeää, jotta hän oivaltaisi, miten aidosti tai epäaidosti 
merkitykset kuvastavat hänen elämäntodellisuuttaan, ja jotta hän voisi
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vähitellen luopua vääristävistä merkityksistä. Freudia on myös moitit
tu kielellisen semantiikan liiallisesta korostamisesta hänen vaaties
saan, että autettavan tulisi kyetä tiedostuksissaan antamaan kokemuk
silleen myös kielellinen ilmaisumuoto. Tässä kyseessä olevaa tulkit
sevasti etenevää selitysmallia kutsutaan filosofiassa hermeneutiikaksi. 
Freud ei tosin vielä tätä nimeä käyttänyt. Sen periaatteita käsillä 
olevassa tarkastelussakin kauttaaltaan noudatetaan.

Vaikka edellä on osoitettu, että ihmisen kaikki olemuspuolet kie
toutuvat merkityksen konstituoitumiseen, ci siitä seuraa koko ihmis
tutkimuksen semantisoituminen. Semanttinen lähestymistapa kuuluu 
vain tajunnan tutkimukseen. Muita olemuspuolia tutkittaessa proble
matiikka on aivan muuta.

Tajunnallisuuden ja toisten 
olemuspuolten suhde 

ihmisen kokonaisuudessa
Nykyisin vallitsevaa kategorioiden ja käsitteiden sekoittuneisuutta 
ihmisessä todettavista häiriöistä keskusteltaessa puolustellaan usein 
sillä, että kokemuksen kokonaisuus eli subjektiivinen maailmankuva 
ei ole itsenäinen, vaan persoonan kehollisuudesta sekä hänen situaa- 
tiostaan eli elämäntilanteestaan riippuvainen. Sairauksista puhuminen 
yhtenäistäisi ihmisen eri olemuspuolissa esiintyvien epäsuotuisuuksi- 
en tutkimuksen ja s^inä käytettävän ammattikielen. Osuvaa tässä kat
somuksessa on se, että persoonan olemuspuolet kehollisuus, tajunnal
lisuus ja situationaalisuus ovat tietenkin yhdessä, mutta niiden muo
dostamaa kokonaisuutta ei epäsuotuisanakaan voida käsittää kaikista 
seuraavien ongelmien samuuden pohjalta. On selkeästi erotettava toi
sistaan yhdessä oleminen ja identtisyys eli samuus. Kustakin olemus
puolesta tarjoutuu tutkimukselle spesifi toisiinsa redusoitumaton 
problematiikkatyyppi, joka on tutkimuksessa ja sovelluksessa otettava 
kristallinkirkkaasti huomioon. Orgaanisia prosesseja -  aivotoiminnat 
mukaanlukien -  ei voida tutkia samassa systeemissä kuin ideaalisia 
merkityksiä. Tämän ovat lukuisat filosofit todenneet. Vaikka subjek
tiivisen maailmankuvan merkitykset ovat elämän kannalta epäsuotui
sia, eivät ne tämän johdosta muutu identtisiksi tajuttomien orgaanis-
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ten prosessien epäsuotuisuuksien eli kehon sairauksien kanssa ja siten 
samana problematiikkana tutkittaviksi.

Yritykset ymmärtää ihmisen holistisuus homogeenisuuden pohjal
ta ovat järjenvastaisia. Homogeenisuudesta tietenkin seuraisi muun 
muassa, että tarvittaisiin vain yksi ihmistiede. Johdonmukaisesti aja
tellen sen tuottamalla yhtenäistiedolla täytyisi sitten pystyä sovelluk
sissa hoitamaan erilaiset kasvatustehtävät, kuten arvotajunnan sel
keyttäminen, kielten ja matematiikan opetus, mutta myös orgaaniset 
aivosairaudet, luunmurtumat, syöpä- ja sydäntaudit, influenssa jne. 
Jokaiselle lienee selviö, ettei sellainen tieteen taantuma tule koskaan 
toteutumaan. Kokonaisuus tulee käsitettäväksi ja hallittavaksi vasta, 
kun analysoidaan, miten olemuspuolet juuri erilaisuutensa johdosta 
suhteutuvat täydentävästi toisiinsa ja toteuttavat ihmispersoonan. Tätä 
ongelmaa olen paljon julkaisuissani selvitellyt. Tässä siitä on mahdol
lista esittää vain ääriviivat.

Kuten edellä suoritetuista tarkasteluista on jo viitteenomaisesti 
käynyt ilmi, tajunnallisuudesta seuraa tutkimukselle merkityksen 
konstituution problematiikka eli kysymys, miten maailmankuva keh
keytyy suotuisasti tai epäsuotuisasti. Kehollisen tapahtumisen kohdal
la kysymykset keskittyvät aina periaatteessa siihen, miten elämä to
teutuu aineellisuudessa joko terveenä tai sairaana. Situaation eli elä
mäntilanteen osuutta kokonaisuudessa kysyttäessä joudutaan selvittä
mään, miten sen rakennetekijät ovat tajunnan ja kehon olemisehtoja. 
Tässä analyysissa ilmenee, että tajunta saa elämäntilanteesta merki
tysten aiheet ja keho elämän toteuttamisen ainekset, kuten ravinteet, 
veden, valon, lämmön ym. fyysiset elämänehdot, myös toiset ihmiset, 
elämää säätelevät kulttuuriset tekijät jne.

Kaikki olemuspuolet edellyttävät toisensa ollakseen itse olemassa. 
Olemuspuolia edustavat mikrovaiheet läpäisevät tapahtumisessaan 
jatkuvasti vastavuoroisesti toisensa. Jokaisessa kunkin olemuspuolen 
mikrotapahtumassa on aina jo mukana myös toisten olemuspuolten 
konstituoiva osuus. Siten merkityksessä on osatekijänä situaatio, kos
ka merkityksen aiheet ovat pääasiallisesti elämäntilanteesta (usein 
myös omasta kehosta). iVlerkityksiähän ei voisi olla tyhjästä. Samoin 
merkityksessä on aina osatekijänä kehollisuus, erityisesti sen aivot, 
joiden avulla merkitys on. Merkityksiä ei kuitenkaan voida tutkia 
aivoista. Merkitys ei tule käsitettäväksi aivofysiologiasta käsin, vaan
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kaikkien kolmen osatekijän yhteen punoutumisessa. Näin voidaan 
merkityksen konstituution struktuuri tiivistetysti ilmaista. (Yksityis
kohtaisemmin esimerkiksi kirjoissani vuosilta 1990 ja 1993.)

Jotakin yhden olemuspuolen mikrotapahtumaa totaalisen erillisenä 
ja toisista riippumattomana ei siten ole. Silti kunkin olemuspuolen 
spesifi luonne ja siitä seuraava problematiikka on pidettävä tarkaste
luissa loogisesti itsenäisenä. Olemuspuolten kuvatunkaltaisesta yh
teen kietoutumisesta seuraa, että niissä esiintyvä suotuisuus ja epäsuo- 
tuisuus resonoivat myös toisissa, mutta silloin aina jokaisen toisen 
oman perusluonteen mahdollistamalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, 
että negatiivisessa tapauksessa tajunnassa voi olla vain merkitysten 
epäsuotuisuuksia (ei tauteja), kehossa vain kudosvaurioita tai fysiolo
gisesti kuvattavia elintoimintojen virheellisyyksiä eli sairauksia ja 
situaatiossa vain tajunnan sekä kehon olemassaolon ehtojen puutteel
lisuuksia. Merkityksiä kehossa ja situaatiossa ei ole.

Tärkeää on huomata tajunnan erityisasema ihmisen kokonaisuu
dessa. Siinä aina heijastuu myös toisten olemuspuolten tila subjektii
visen maailmankuvan merkityksinä. Tämän johdosta sillä on mahdol
lisuus ainakin jossain määrin myös ohjata kokonaisuuden kulkua ja 
ottaa siitä persoonassa vastuuta. Merkitystasolla voidaan saavuttaa 
joissakin rajoissa myös intersubjektiivisuus ja siten persoonan käsit
teellinen yhteys toisiin ihmisiin sekä osallisuus kulttuuriin. Tajuntaa 
voidaan näin ollen pitää oikeutetusti inhimillisyyden kannalta yksilön 
tärkeimpänä olemassaolon muotona.

Psykoterapia subjektiivisen 
maailmankuvan kehittämisenä

Edellisten tarkastelujen pohjalta on helppo todeta, että psykoterapias
sa tutkimuksen ja vaikuttamisen kohteena ovat primaaristi subjektiivi
sen maailmankuvan merkityssuhteet. Siinä selvitetään sitä, miten 
merkitykset ovat kehkeytyneet epäsuotuisalla tavalla, ja etsitään kei
noja muunnella niitä persoonan elämän kannalta suotuisammiksi.

Miten kaikki tapahtuu, on ainakin jossain määrin kulloinkin sovel
lettavan terapeuttisen järjestelmän teorian suuntaamaa. Viime kädessä 
se on kuitenkin terapeutin ammattitaidosta riippuvaa. Vaikka psykote-
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rapeuttisessa prosessissa ovat edellä kuvatulla tavalla syvärakenteina 
mukana kehollisuus ja situationaalisuus, niihin ei konkreettisesti puu
tuta. Niitä käsitellään sikäli ja sillä tavalla kuin ne ovat merkityksinä 
edustettuina tajunnassa. Toimintataso ns. insight-terapioissa on siten 
vain merkitystaso ihmisessä. Siksi kaiken keskustelun tätä tyyppiä 
olevista psykoterapioista -  myös niiden tieteenfilosofisen analyysin -  
täytyy olla merkityksen ongelman kannalta adekvaattia. Sitä tässäkin 
esityksessä tavoitellaan.

Terapeutin kanssa yhdessä työskennellen autettava koettaa päästä 
ymmärtämään, miten hänen maailmankuvansa on vääristynyt, epärea
listinen, kehittymätön ja sisältököyhä sekä siksi hänelle itselleen ja 
hänen läheisilleen epätyydyttävä ja elämän rikkautta rajoittava. Merki
tysten syntyä ja niiden tarkoittavuutta erittelevässä tarkastelussa hä
nelle avautuu vähitellen toisin kokemisen mahdollisuus ja motivaatio 
siihen. Autettava huomaa, että hänen nykytilanteessaan aikaisemmat 
ehkä infantiilit merkityskokemukset eivät ole enää relevantteja. Rea- 
listisoitumisen prosessilla on tietenkin oma merkitysdynamiikkansa, 
jonka terapeutti havaitsee ja jota hän toiminnassaan hyödyntää. Se on 
kuitenkin vain reaalisessa empiirisessä terapiatilanteessa tavoitettavis
sa olevaa yksilöllistä merkityssisältöä, johon tässä psykoterapian ylei
sen struktuurin paljastamista tavoittelevassa analyysissa ei voida puut
tua. Menestyksellisessä psykoterapiassa saavutettu muutos on aina 
subjektiivisen maailmankuvan merkityssuhteiden sellaista realistisoi- 
tumista ja rikastumista, että autettavan elämän itseohjauksellisuus 
lisääntyy. (Yksityiskohtaisemmin esimerkiksi artikkelissani ”Maail
mankuvan muutos psyykkisissä häiriöissä”, 1990.) Taudista parane
misesta ei tällöin (adekvaattia ilmaisua soveltaen) pitäisi puhua.

Edistyminen psykoterapiassa merkitsee primaaristi elämäntaidon 
lisääntymistä. Sitä alkuperäistä ongelmavyyhteä, jonka vuoksi psyko
terapiaan on hakeuduttu, olisi siksi aiheellista kutsua elämäntaidolli
seksi problematiikaksi. Se olisi tutkimus- ja vaikuttamiskohteen pe
rusluonteesta johdettu adekvaatti nimi. Psykoterapeuttinen tapahtumi
nen, joka toimii kokemustasolla merkityssuhteita välittömästi kehitel
len, on tässä katsannossa luonteeltaan kasvatusta. Kasvatus on tällöin 
käsitetty niin väljästi, että sitä on kaikki kokemusta sen omalla mielel- 
lisyystasolla muuntelemaan pyrkivä toiminta. Hoitoa medisiinisessä 
merkityksessä psykoterapia ei ole. Merkityksiä ei voi hoitaa!
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Suotuisat muutokset maailmankuvan merkitystasolla voivat reso
noida myös kehollisuuteen ja situaatioon, kuten edellä on viitattu. 
Vastavuoroisesti suotuisat muutokset niissä edistävät taas maailman
kuvan myönteistä kehitystä. Näin psykoterapiassa saavutettu tulos 
koituu ihmisen kokonaisuuden hyväksi. Kokonaisuuden suotuisasta 
tilasta olen analyyseissani käyttänyt nimitystä hyvä olemassaolo. Ter
veys on spesifi nimi kehon hyvinvoinnille, mutta ei olisi mielekästä 
edellyttää, että elämäntilanteisuus tai tajunnan merkityssuhteet olisi
vat terveitä. Ei myöskään kaikissa olemuspuolissa vallitseva epäsuo- 
tuisuus ole kokonaisuuden sairautta. Johdonmukaisuutta tavoitellen 
olen tälle tilalle antanut nimen huono olemassaolo. Nimitykset hyvä 
ja huono olemassaolo ovat yläkäsitteinä riittävän väljiä niin, että 
kussakin olemuspuolessa esiintyvä spesifi suotuisuus ja epäsuotui- 
suus voivat loogisen moitteettomasti alakäsitteinä sijoittua mainittu
jen yläkäsitteiden alaan. Teiveyden ja sairauden käsitteet ovat kehon 
tiloja kuvaavia alakäsitteitä. Siksi olisi loogista mielettömyyttä nostaa 
ne myös itsensä sisältäviksi yläkäsitteiksi. Näin ihmisen kokonaisuu
den tutkimuksessa tarpeellinen systematiikka tulee järkeväksi.

Tällainen rationaalinen analyysi ei kuitenkaan psykoterapeutteja 
kokemukseni mukaan miellytä. Kaiken kattavassa sairausmystiikassa 
on ilmeisesti jotakin minulle käsittämättömällä tavalla kiehtovaa. On 
kuitenkin todennäköistä, että esittämäni näkemykset ns. mielenterve
yskysymyksistä ja niiden ongelmissa ihmisille avuksiolemisesta tule
vat ennen pitkää periaatteessa yleisesti hyväksytyiksi. Yksityiskohdis
sa lisäanalyysi on tietenkin tarpeen. Silloin myös psykoterapia saa 
vihdoinkin selväpiirteisesti rajautuvan toimintakentän ja hyvin perus
teltavan linjauksen tehtäväLleen. Tällöin loppuu sen tieteellinen mie- 
rolaisuuskin. Sitä voivat adekvaatisti tutkia ja kehitellä vain humanis
tiset reaalitieteet, lähinnä tajunnan psykologia ja kasvatustiede. Psy
koterapia on silloin oleva subjektiivisen maailmankuvan kasvatuksel
lista kehittämistyötä, jossa ei operoida sairaus-terveys-dimensiossa 
vaan elämäntaidon ulottuvuudessa. Koulu- ja ammattikasvatuksesta 
eroavan erityiskasvatusluonteensa johdosta se sopii kaikille kokemis
tapansa kehittämistä etsiville ihmisille.

Kun psykoterapia käsitetään edellä esitetyllä tavalla, menettävät 
psykoterapeuttisten järjestelmien keskinäiset kiistelyt paremmuudesta 
pääosan mielekkyydestään. iVlaailmankuvan merkityksiä voidaan sel-
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keyttää ja niiden suhteita realistisoida hyvin monin tavoin. Olennaista 
on, että siinä toimitaan mielellisyyden oman sisäisen logiikan edellyt
tämällä tavalla. Merkitykset suhteutuvat toisiinsa oman spesifin mie- 
lellisyytensä sitomana, ei minkään fyysisen syyn pakottamana. Psy
koterapeuttinen toiminta voi olla periaatteessa menestyksellistä aina 
silloin, kun merkityssuhteita selkeytetään, realistisoidaan ja rikaste
taan sekä koetetaan edistää niiden toisiinsa suhteutumista siten, että 
maailmankuva vastaa elämäntilanteen asiaintiloja. Miten se tapahtuu, 
siihen ei voida esittää yhtä ainoaa oikeaa mallia.

Yleinen ja yksilöllinen
Ihmisen tajunnalle on ominaista yleistävä potentiaali. Erilaiset aisti- 
kvaliteetit ja havaintokatkelmat yhdistyvät tajunnassa aivan spontaa
nisti laajemmiksi merkityskokonaisuuksiksi. Ihminen, jolta tämä 
yleistämiskyky puuttuisi, kokisi vain erillisten havaintodetaljien lo
puttoman virran, mutta ei hahmottuneita esineellisyyksiä eikä jäsenty
neitä käsitteellisyyksiä. Kyseessä on silloin vakava tajunnallinen häi
riötila. Tästä todetusta yleistämiskyvystä ei kuitenkaan seuraa ihmis
lajille standardisoitu samoin kokeminen. Päinvastoin eri ihmisten 
maailmankuvat ovat aina tarkkaan ottaen ainutlaatuisia ja -kertaisia. 
Yleiskäsitteilläkin on tendenssi tulkkiutua subjektiivisen maailman
kuvan merkityskontekstissa uudella tavalla. Jumala-käsite saattaa 
tulkkiutua psykoottisen maailmankuvassa siten, että hän itse on Ju
mala.

Subjektiivisen maailmankuvan yksilöllisyys on itse asiassa helpos
ti ymmärrettävissä. Jo ihmisen perinnöllisesti määräytyneet valmiudet 
kokemiseen ovat identtisiä kaksosia lukuunottamatta erilaisia. Ihmis
ten elämäntilanteet, joista merkitykset saavat sisältöaiheensa, ovat -  
eräistä ihmisille yhteisistä situaation tekijöistä huolimatta -  yksityis
kohdiltaan yksilöllisiä. Elämänkulkunsa vaiheissa ihmiset valinnoil
laan yksilöittävät situaatioitaan yhä enemmän. Kulloinkin jo olemassa 
oleva maailmankuva, joka ymmärtämisyhteytenä ikään kuin ottaa 
vastaan ja tulkitsee uuden kokemuksen sekä sijoittaa syntyneen mer
kityssuhteen kokonaisuuteen, on myös yksilöllinen. Elämänhistorias
sa ihmisen subjektiivinen maailmankuva tulee näistä seikoista johtuen 
iän myötä yhä yksilöllisemmäksi. Merkitystasolla esiintyvät epäsuo-
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tuisuudetkin ovat siksi aina vääjäämättömästi persoonakohtaisesti ku
toutuneita.

Tämän johdosta yleistävistä empiirisistä teorioista ei psykotera
peuttisessa merkitystajunnan kehittämisessä ole sellaista hyötyä kuin 
yleensä ajatellaan. Kokemusta koskevia yleistyksiä ja ennusteita voi
daan jonkinasteista luotettavuutta edellyttävästi tavoitella vain yhden 
ihmisyksilön kokonaisuuden omassa piirissä. Jos tunnetaan situaation 
rakenne ja siten siitä taijoutuvat merkityksen aiheet sekä toisaalta 
vanha tajunnallinen kokemustausta, on pieniä mahdollisuuksia tehdä 
yleistyksiä toisiaan vastaavien konstellaatioiden välillä ja ennustaa 
tulevaa kokemusta. Yksilöiden välisiä yleistyksiä ja ennusteita heidän 
maailmankuviensa merkityssisällöistä ei juuri voida tehdä. Merkityk
set eivät ole mitään neutraaleja datoja, joita voitaisiin samaa merkitse
vinä irrottaa omista maailmankuvallisista yhteyksistään ja muodostaa 
tilastoja. Sellaisella koosteella eli 'ei-kenenkään-maailmankuvalla' ei 
ainakaan psykoterapiassa ole paljon arvoa. Diagnostisia tyypittelyjä 
voidaan tarvita ja tehdä tilastoja varten, mutta merkitystajunnan syn
tyä ja muuntelumahdollisuuksia ne eivät paljoakaan selitä.

Psykoterapian ensimmäisistä kehittelijöistä Jung oivalsi Freudia 
paremmin maailmankuvan yksilöllisen luonteen. Hän ei yrittänyt ke
hitellä kaikkiin tapauksiin soveltuvaa teoriaa, vaan katsoi, että vaikeu
det on selvitettävä niissä ainutkertaisissa elämäntilanteiden kehyksis
sä, joissa ne ovat syntyneetkin. Yleistävät teoriat ovat syntyneet ole
tuksista, että olisi olemassa selvästi rajautuvia mielitauteja, joita sitten 
yhtenäisellä tavalla hoidettaisiin. Tämä on kuitenkin osoittautunut 
illuusioksi. Autettavan vähitellen uudistuvan kokemuksen pakottami
nen yleisen teorian pakkopaitaan on loukkaus persoonan integriteettiä 
kohtaan.

Psykoterapeuteilla ei kuitenkaan ole mitään aihetta alemmuuteen 
sen johdosta, että subjektiivista maailmankuvaa ei voida kehitellä 
nomoteettisten (kreik. nomos = tapa, laki) eli yleistävien teorioiden 
avulla. On väärin asetettua arvostusta pitää esimerkiksi elottomien 
olioiden tutkimuksessa adekvaattia yleistämisvaatimusta ohjeellisena 
myös subjektiivisen maailmankuvan tutkimisessa ja kehittämisessä. 
On huomattava, että riippuu tietenkin tutkittavan ilmiön luonteesta, 
mitä tutkimusstrategiaa sovelletaan. Yksilöllistä ja ainutkertaista ei 
voida yleistävästi tutkia ja selittää. Idiografinen (kreik. idios = indivi-
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duaalinen, erillinen, persoonalle ominainen) tutkimus on sille adek- 
vaateissa yhteyksissä yhtä hienoa ja arvokasta kuin nomoteettinen 
tutkimus omilla alueillaan. Idiografiselle tutkimukselle täytyy vain 
esittää omat järjellisyyskriteerinsä ja oikeuttaa se rationaalisin perus
tein. Mihinkään nöyristelyyn nomoteettisten vaatimusten edessä ei 
psykoterapian yhteydessä tarvitse alistua.
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m
HEINI HAKOSALO

Mielen manipuloinnista sielun 
kirurgiaan: suggestio ja 

psykoterapian synty

Kysymys psykoterapian syntyajankohdasta kuuluu niihin historial
lisiin kysymyksiin, joihin tuskin koskaan saadaan yksimielistä vasta
usta. Kysymyksen esittäminen voi silti olla kiinnostavaa, ainakin sillä 
edellytyksellä, että lähtökohtana on tutkittavan ilmiön edes karkea 
määrittely, jonkinlainen käsitys siitä, mitä pidetään sen erottamat
tomina ominaisuuksina. Jos psykoterapiaksi nimitetään mitä tahansa 
toimintaa, joka tähtää ihmisen olon parantamiseen sellaisin keinoin, 
jotka -  ainakin meidän näkökulmastamme -  ovat psyykkisiä, on 
tietysti perusteltua noudattaa perinnäistapaa ja ajoittaa psykoterapian 
synty ihmiskunnan aamuhämärään. Jos sen sijaan psykoterapia määri
tellään ammatillisesti erikoistuneeksi ja institutionaalisesti eriyty
neeksi toiminnaksi, joka kohdistuu psyykkisiin ongelmiin (erotuksek
si somaattisista) ja hyödyntää psyykkisiä vaikutusmekanismeja (ero
tukseksi fyysisistä), sen juuria tulee, kuten seuraavassa tehdään, etsiä 
1800-luvun jälkipuoliskolta. Tämä artikkeli keskittyy psyykkisten 
parannusmenetelmien kehitykseen nimenomaan neuropatologian (pi
kemminkin kuin institutionaalisen psykiatrian tai akateemisen psyko
logian) alueella, ja se lähestyy kysymystä psykoterapian synnystä 
yhden avainkäsitteen, suggestion, kautta.

Argumenttini on lyhyesti sanoen seuraavanlainen: 1800-luvun kol
men viimeisen vuosikymmenen aikana eurooppalaisessa lääketietees
sä yleistyi käsitys, että erityisen psyykkisen analyysi- ja terapiamallin 
kehittäminen on paitsi mahdollinen myös tarpeellinen projekti. Kehi
tyksen käsitteellisenä edellytyksenä toimi ilmiö, jota voisi nimittää 
psykofyysiseksi polarisoitumiseksi. Psykofyysisen parallelismin idea, 
joka tietysti oli tunnettu jo pitkään filosofisena periaatteena, konkreti
soitui, kun psyykkiset ja orgaaniset sairaudet sekä psyykkiset ja fyysi
set vaikutusmekanismit alettiin entistä huomattavasti määrätietoisem-

26



min erottaa toisistaan tieteissä ja hoitokäytännössä. Vuosisadan lopul
la syntymässä oleva psykoterapeuttinen diskurssi oli eräänlaisessa 
tienhaarassa: valittavana oli toisaalta erilaisten suggestioon perustuvi
en terapiamuotojen valtaväylä ja toisaalta psykoanalyysi, joka tässä 
vaiheessa oli lähinnä pahainen polku. Vastoin odotuksia jälkimmäi
nen peri 1900-luvulla voiton. Tämä artikkeli toimii muistutuksena 
paitsi suggestion keskeisestä ja positiivisesta merkityksestä psykote
rapian synnylle myös tieteenhistoriallisten kehityskulkujen sattuman
varaisuudesta.

Sähköhoito ja suggestio
Sähköhoidolla ei kenties päällisin puolin näytä olevan mitään teke
mistä p5>’A:oterapian kanssa. Suggestion käsitteen asema 1800-luvun 
viimeisten vuosikymmenten sähköterapeuttisessa diskurssissa on kui
tenkin kuvaava edellä mainitun polarisoitumiskehityksen kannalta. 
Toiseksi silmäys sähköhoidon historiaan kertoo siitä, miten merkityk
sellinen suggestion käsite oli 1800-luvun lopun neuropatologiassa. 
Kolmanneksi voidaan olettaa, että neuropatologien halu vahvistaa 
muovautumassa olevaa erityisalaansa leimallisesti neurologisella hoi
tomuodolla sekä sähköhoidon tässä suhteessa tuottama pettymys oli
vat osaltaan suuntaamassa heidän kiinnostustaan psyykkisten vai
kutusmekanismien laajempaan hyödyntämiseen. Vaikka sähköhoito 
oli 1800-luvun lopulla tärkeimpiä ellei kaikkein tärkein neuropatolo- 
gin käytössä olleista hoitokeinoista, se on silloisessa muodossaan 
käytännöllisesti katsoen lakannut olemasta. Siksi on varmaankin syy
tä aloittaa kertomalla, mistä sähköhoidossa oikein oli kyse.

1800-luvun sähköhoidossa ei ollut kyse sähköshokkihoidosta tai 
tiukasti ottaen edes sen esimuodosta. Ensiksikään sähköhoito ei ollut 
leimallisesti psykiatrinen hoitomuoto. Se erityisala, jolla sähköön 
innokkaimmin turvauduttiin, oli hennostollisten sairauksien hoito, 
mutta terapeuttinen sähköistäminen ei suinkaan rajoittunut niihin. 
Laajimmillaan sen sovellusalueena oli lähes koko patologian alue. 
Toiseksi mielisairauksia, kuten muitakin sairauksia, hoidettiin yleensä 
heikoilla virroilla, jotka eivät aiheuttaneet näkyviä kouristuksia tai 
voimakasta kipua. Rajuja kouristuksia, samoin kuin masennusta, tun-
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tohäiriöitä, unettomuutta, huimausta, heikkoutta ja oksentelua, pidet
tiin yleensä valitettavina sivuvaikutuksina (Stainbrook 1948). Halu 
välttää tällaisia sivuvaikutuksia oli osasyy siihen, että johtavat sähkö- 
terapeutit, sellaiset kuin saksalainen Wilhelm Erb (1840-1921), ke
hottivat terapeuttia tutustumaan sähkön vaikutuksiin oman kehonsa 
systemaattisen sähköistämisen avulla (Erb 1882/1883, 132).

Toisaalta ilmaisu ”sähköhoito” ei myöskään viittaa sähkön kaik
kiin lääketieteellisiin sovelluksiin, joita 1800-luvulla oli jo leegio. 
Kyse on nimenomaan sähkön välittömästä hoitavasta käytöstä. 1800- 
luvun sähköhoito oli välitöntä kahdessakin mielessä: sähkö johdettiin 
suoraan potilaaseen, ja sähkö itsessään nähtiin terapian vaikuttavana 
aineosana. Erbin sanoin:

Sähköhoidon olemus on yksinkertaisesti siinä, että ihmisruumis -  
joko kokonaan tai, kuten yleensä, osittain -  liitetään määrätyllä 
tavalla galvaaniseen (tai muuhun sähköiseen) "virtapiiriin”: toisin 
sanoen sähkövirta johdetaan elektrodin avulla ruumiiseen tai sen 
osiin, ja sen annetaan vaikuttaa tietyllä voimakkuudella vaihtele- 
van aikaa, joko ilman keskeytyksiä tai välillä keskeyttäen (emt., 5).

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että virtalähteestä -  jollaisena toimi 
joko staattinen generaattori, sähkömagneettinen generaattori tai paris
to -johdettiin kahden elektrodin avulla tietty määrä sähkövirtaa poti
laan iholle, josta se, niin oletettiin, eteni sisäelimiin, hermostoon, 
verenkiertoon jne. kohentaen potilaan tilaa. Suoran ihokosketuksen 
sijasta voitiin käyttää myös influenssisähköä, jolloin elektrodit tyy
dyttiin tuomaan potilaan läheisyyteen, tai sähköammetta, joLloin säh
kö johdettiin veteen ja sitä kautta vedessä istuvaan potilaaseen. Aika, 
jonka potilas kerrallaan vietti virtapiiriin kytkettynä, vaihteli menetel
mästä riippuen minuutista tunteihin (emt., 118-119).

Pahimman ongelman sähköterapian uskottavuudelle muodosti se, 
että lääketiede ei ollut pystynyt selvittämään, mihin sähkön väitetyt 
parantavat vaikutukset oikeastaan perustuivat, vaikka sähköhoitoa oli 
vaihtelevalla innolla haijoitettu 1700-luvulta saakka (sähköhoidon 
historiasta ks. Hakosalo 1995). Oli tietysti kiistatonta, että sähkö 
vaikutti jotenkin sekä terveeseen että sairaaseen ruumiiseen: Liikeher- 
mojen sähköinen ärsyttäminen supisti lihaksia, tuntohermojen ärsyt-
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täminen aiheutti erilaisia tuntemuksia kutinasta kipuun. Näköhermon 
ärsyttäminen synnytti näköaistimuksia, kuulohermon ärsyttäminen 
kuuloaistimuksia. Iho reagoi sähköiseen ärsytykseen punertumalla ja 
nousemalla kananlihalle. Franklinisoidun potilaan hiukset ja ihokar
vat törröttivät pystyssä. Vähemmän näyttäviä mutta helposti rekiste
röitäviä muutoksia tapahtui mm. pulssissa ja kehon lämpötilassa. 
Lisäksi sähköistäminen saattoi herättää potilaassa monenlaisia sub
jektiivisia tuntemuksia.

Objektiivisimmatkaan fysiologiset reaktiot eivät kuitenkaan riittä
neet todistamaan sähköisen ärsytyksen terapeuttisesta merkityksestä 
(vaikka sähköterapeutit mielellään kirjoittivat ikään kuin olettaisivat 
niin). Vaikutusmekanismin uskottiin olevan fysikaalis-kemiallista 
laatua, mutta sen täsmällisestä luonteesta oli olemassa vain enemmän 
tai vähemmän hypoteettisia teorioita. Erb esittelee stimulaatioteorian, 
jonka mukaan sähkön parantava vaikutus perustuu "ärsytykseen”, 
elektroniteorian, jonka mukaan katodilla on kiihdyttävä ja anodilla 
rauhoittava vaikutus, sekä katalyyttiteorian, jonka mukaan sähkön 
parantava vaikutus johtuu sen kyvystä tuhota hermovaivoja aiheuttava 
tulehduksen kaltainen patogeeni. Erb (1882/1883, 104—105) päätyi 
kuitenkin hylkäämään kaikki tarjolla olevat teoriat todistamattomina. 
Lääketieteellisen teorian puuttuminen oli sinänsä vaikuttavan sälikö- 
terapeuttisen rakennelman ilmeinen heikko kohta, eikä olekaan yllät
tävää nähdä arvostelijoiden iskevän juuri siihen.

Merkittävimmäksi sähköterapian kriitikoksi nousi 1880-ja 1890- 
luvulla miincheniläinen neuropatologi Paul Julius Möbius (1853— 
1907). Möbiuksen kritiikin ytimessä on suggestion käsite. Hän när
kästytti sähköterapeutit toteamalla:

Heti kun jätämme hermosärkyjen ja halvausten suhteellisen var
man maaperän, joudumme täydellisen epävannuuden alueelle. Ei 
olekaan helppo kumota niitä, jotka rinnastavat sähköterapian ho
meopatiaan ja animaaliseen magnetismiin ja väittävät, että suurin 
osa sen parantavista vaikutuksista on psyykkistä laatua (Möbius 
1894,89).

Möbius on kyliä valmis myöntämään että sähköistämisellä voi olla 
potilaan kannalta suotuisia, suorastaan ihmeellisiä seurauksia. Mutta
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nämä parantavat vaikutukset eivät perustu fysikaalis-kemiallisiin pro
sesseihin, kuten sähköterapeutit väittävät, vaan lähinnä terapeutin 
persoonallisuuden ja hänen mahtavan laitteistonsa potilaassa teke
mään vaikutukseen. Psyykkisperäisten sairauksien ohessa kyseessä 
samanlaisia tuloksia voidaan saavuttaa vaikka tislatulla vedellä, kun
han vain terapeutti onnistuu "lumoamaan" potilaansa (emt., 6). Möbi- 
uksen ansiosta sähkön terapeuttiseen käyttöön alusta saakka liittynyt 
taianomaisuuden mielikuva kääntyi sähköterapiaa vastaan. Terapeut
tisille ihmeille ei ollut sijaa tieteellisyydellään ylpeilevässä parannus- 
toiminnassa. Suggestiosta tulikin 1880- ja 1890-luvulla sähkötera- 
peuttien bete noir. Kun sähköterapeutit syyskuussa 1891 kokoon
tuivat Frankfurtissa, puhuja toisensa jälkeen joutui kamppailemaan 
tämän pedon kanssa. Kokous avattiin kysymällä, "missä määrin säh
köisten menetelmien seuraukset riippuvat suggestiovaikutuksesta", ja 
päätettiin toteamalla, että sen pääteema oli ollut "taistelu suggestion ja 
[aidon] terapian välillä" (Laquer 1892, 298).

Mutta miksi Möbiuksen suggestioteoria oikeastaan aiheutti sähkö- 
terapeuteille niin paljon päänvaivaa? Olihan sähköhoitoon sisältyväs
tä psyykkisen vaikuttamisen mahdollisuudesta oltu tietoisia kautta 
terapiamuodon historian, siis 1700-luvulta saakka. Ensiksikin oli tie
tysti eri asia myöntää psyykkisillä mekanismeilla olevan jonkinlaista 
merkitystä kuin väittää, että koko terapiamuodon teho viime kädessä 
perustui suggestioon. Toiseksi suggestion käsitettä oli erityisen vai
kea sovittaa yhteen sähköterapian fysikalistisen ja mekanistisen luon
teen kanssa. Kolmanneksi "[aidon] terapian ja suggestion" jyrkkä 
vastakkainasettelu kertoo psykofyysisestä polarisoitumiskehityksestä. 
Niin kauan kuin psyykkisten ja fyysisten vaikutusmekanismien erotte
lua ei pidetty olennaisen tärkeänä terapiamuotojen identiteettiä mää
rittävänä tekijänä, Möbiuksen suggestioteorialta puuttui kriittinen po
tentiaali. Mutta kun psyykkisten ja fyysisten vaikutusmekanismien 
erottelusta tuli itsestään selvä tapa luokitella terapiamuotoja, väite, 
että somaattisia sairauksia voitaisiin hoitaa monimutkaisen materiaa
lisen teknologian avulla, fysikaalista ilmiötä hyödyntäen mutta kui
tenkin pohjimmiltaan psyykkisin keinoin, alkoi kuulostaa mielettö
mältä. Sähköterapian orgaanis-fysikalistisessa kontekstissa suggestio- 
teorian hyväksyminen merkitsi, anakronistisesti ilmaisten, samaa kuin 
terapeuttisen sähköistämisen nimittäminen placeboksi.
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Hypnoosi ja suggestio
Jos sähköterapian ja suggestion suhde oli antagonistinen, niin hyp
noosin ja suggestion suhde oli huomattavasti monimuotoisempi. 
1800-luvun jälkipuoliskolla harjoitettu hypnoosi voidaan jakaa kol
meen tyyppiin sen mukaan, miten sen suhde suggestioon määrittyy. 
Näiden kolmen käsityksen mukaan (1) olennaista on itse hypnoottinen 
transsitila, hermostollinen erityistila, joka saa aikaan parantavat (tai 
patologiset) vaikutukset, (2) hypnoottinen transsitila on tehokkaan 
psyykkisen terapian välttämätön multa ei riittävä edellytys, se tarvit
see tuekseen potilaan mielen manipulointia suggestion avulla, (3) 
hypnoosi ei ole tehokkaan psyykkisen terapian välttämätön osa; tera
pian ”vaikuttava aineosa” ovat suggestiot.

(1) Hypnoosin historiat alkavat yleensä 1700-luvun lopun ”magne- 
tisoinnista”, menetelmästä, jonka wieniläinen Franz Anton Mesmer 
(1734—1815) keksi vuonna 1784. Magnetisointi merkitsee elävissä 
olennoissa vaikuttavan elämää ylläpitävän voiman tai virtauksen, 
”animaalisen magnetismin”, manipuloimista joko käsin tai erilaisten 
apuvälineiden (magneettinen amme, magnetisoidut puut, magnctisoi- 
tu vesi) avulla. Animaalinen magnetismi rinnastuu monissa suhteissa 
sähköön; tässä mielessä s ähkö te rap iällä ja hypnoosilla on yhteiset 
juurensa 1700-luvun fysiikassa. Mesmerin mukaan animaalinen mag
netismi on äärimmäisen hienojakoista virtausta, ”näkymätöntä tulta”. 
Näkymättömänä ja hienojakoisenakin se on kuitenkin nimenomaan 
fysikaalinen substanssi. Sitä ohjaillaan konkreettisin fyysisin keinoin, 
ja asiantunteva magnctisoija kukistaa sitä ohjailemalla niin orgaaniset 
sairaudet kuin mielenhäiriötkin. (Animaalisesta magnetismista ks. 
esim. Crabtree 1993.)

Ajatus erityisestä kosmisesta virtauksesta syrjäytyi 1800-luvun 
jälkipuoliskolla, ”tieteellisen” hypnotismin kaudella, jonka ajanlasku 
aloitetaan yleensä James Braidin teoksesta Neurypnology (1843). Laa
jempi lääketieteellinen kiinnostus hypnoosiin virisi kylläkin vasta 
myöhemmin, 1880-luvulla. Sen laukaisijana ja ylläpitäjänä toimi en
nen kaikkea ns. Salpétriéren koulukunta Jean-Martin Charcot'n 
(1825-1893) johdolla. Koulukunnan vaikutuksesta hermosto nousi 
entistäkin keskeisempään asemaan hypnoositutkimuksessa. Hypnoo
sia pidettiin erikoislaatuisena hermostollisena tilana, ja sen terapeutti-
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nen käyttö kohdistui ennen kaikkea hermostollisiin sairauksiin. (Char- 
cot suhtautui epäillen hypnoosin terapeuttiseen käyttöön. Hypnoosi 
oli Salpétriéressa ennen kaikkea kokeellinen ja diagnostinen apuväli
ne. Kuitenkin Charcofn julkaisuista löytyy viittauksia myös hypnoo
sin terapeuttiseen käyttöön.) Esimerkiksi Charles Féré (1852-1907) ja 
Alfred Binet (1857-191 1) korostavat, että

Hypnotismin käsite viittaa yksinomaan tietynlaiseen hermostolli
seen tilaan, joka voidaan havaita määrätynlaisissa olosuhteissa, 
joka noudattaa yleisiä lainalaisuuksia ja joka voidaan aikaansaada 
tunnettujen, ei millään tavoin salaperäisten menetelmien avulla ja 
jonka perustana ovat muutokset potilaan hermojärjestelmässä. 
Hypnotismi eroaakin animaalisesta magnetismista niin kuin fy- 
sikaalis-kemialliset tieteet eroavat keskiajan okkulteista tieteistä 
(Binet & Féré 1887/1888,46).

Vaikka Mesmerin kosminen virtaus sai kadota epätieteellisenä, teoria 
säilytti sekä fysikalisminsa että hypoteettisuutensa. Virtauksen paikan 
ottivat oletetut hermostolliset mekanismit. Esimerkiksi Binet’n ja 
Férén mukaan "hypnoosi on seurausta aivoärsytyksen ehtymisestä" 
(emt., 68). Hypnoosin vaikutusmekanismia kuvattaessa turhauduttiin 
usein myös "inhibition" muodikkaaseen ja joustavaan käsitteeseen 
(Smith 1992, 207).

Salpétriéren koulukunnan mukaan hypnoosi oli patologinen ja 
"objektiivinen" tila. Objektiivisuudella, josta muodostui koulukunnan 
hypnoositutkimukscn varsinainen taisteluhuuto, viitattiin kahteen 
seikkaan: toisaalta siihen, että on olemassa hypnoosin ideaalityyppi, 
ns. grand hypnotisme, joka aina ja kaikkialla noudattaa samaa univer- 
saaJia kehitystä letargisesta vaiheesta kataleptisen kautta somnambu- 
liseen (esim. Babinski 1889), ja toisaalta siihen, että hypnoosilla, 
kuten muillakin hermostollisilla häiriöillä, on omat pettämättömät 
somaattiset tuntomerkkinsä. Nämä tuntomerkit -  tai oikeastaan oireet 
-  todistavat hypnoosin somaattisesta perusluonteesta, koska ne "voi
vat kehittyä täysin suggestiosta riippumatta". Suggestioon perustuva 
hypnoosi, siis psyykkisin mekanismein tuotettu tila, olisi "puhtaasti 
keinotekoinen luomus" (Babinski 1889, 104—105). Ajatus siitä että 
psyykkinen vaikuttaminen voisi olla lääketieteen aito osa, oli Salpét
riéren koulukunnalle vieras. Suggestio oli subjektiivista ja siksi väittä-
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mätta ei-tieteellistä.
(2) Kilpailevan kannan mukaan suggestiolla, potilaan mielen pää

määrähakuisella manipuloinnilla, oli keskeinen ja positiivinen rooli 
hypnoterapiassa: se, mikä todellisuudessa vaikuttaa potilaan tilaan, ei 
ole itse hypnoottinen transsi vaan sen aikana potilaalle annetut sug
gestiot, ts. hänen tilaansa koskevat kehotukset, kiellot ja vakuutukset. 
Hypnoosi on tämän kannan mukaan tehokkaan hoidon välttämätön 
mutta ei riittävä edellytys. Hypnoosia tarvitaan luomaan se erityinen 
hermostollinen tila, joka mahdollistaa mielen systemaattisen ja täs
mällisen manipuloinnin. 1890-luvulle tultaessa tämä kanta oli -  aina
kin Pariisin ulkopuolella -  perinyt Salpétriéren koulukunnan tulkin
nasta voiton. Nykyisin ei enää uskota, Georg Flatau kirjoitti vuosisa
dan lopussa, "että hypnoosi kokonaan ilman suggestiota vaikuttaisi 
parantavasti”. Ja jos siltä joskus näyttääkin, vaikutuksesta saa tosiasi
allisesti kiittää joko potilaan itsesuggestiota tai lääkärin tiedostamat
taan harjoittamaa suggestiota (Flatau 1899, 908). Tämä kanta eroaa 
edellisestä ennen kaikkea siinä, että suggestiolle, vaikka sen vaikutuk
set ovatkin ”psyykkisiä, subjektiivisia, ei-objektiivisia” (Krafft-Ebing 
1889, 91), ollaan nyt valmiit antamaan positiivinen rooli lääketie
teellisessä terapiassa.

(3) Kolmannen tulkinnan mukaan sekä itse hypnoosi että kaikki 
sen väitetyt vaikutukset perustuvat puhtaasti psyykkiseen vaikuttami
seen. Tätä kantaa teki tunnetuksi ennen muita ns. Nancyn koulukunta 
professori Hippolyte Bemheimin (1840-1919) johdolla. Vaikka Nan
cyn koulukunta hypnoositutkimuksen alueella nousikin Salpetrieren 
koulukunnan päävastustajaksi, kannattaa muistaa, että Salpetrieren 
koulukunnan huomattava merkitys ja maailmanmaine perustuivat 
vain pieneltä osin hypnoosikokeiluihin, kun taas nancylaiset muodos
tivat nimenomaan suggestoterapeuttisen koulukunnan.

Nancyn koulukunnan mukaan terapeuttinen suggestio on yleisinhi
millisen psyykkisen vaikuttamisen systematisoitu muoto. Sen avulla 
terapeutti voi vaikuttaa niin potilaan mieleen kuin -  mielen välityk
sellä -  hänen ruumiiseensakin. Bemheimin tapauskertomukset sisältä
vät kuvauksia niin psyykkisten kuin somaattisten, niin funktionaalis
ten kuin lokaalistenkin sairauksien menestyksekkäästä suggestotera- 
piasta. Mitä hypnoosiin tulee, se on pohjimmiltaan vain tietyntyyp
pistä suggestiota, yleisinhimillisen psyykkisen vaikuttamisen yksi eri-
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tyistapaus, eikä siinä ole mitään patologista (Bemheim 1888, 146, 
167-169, 171). Bemheimin mukaan tiedostamaton suggestio on ollut 
asialla myös monissa sellaisissa tapauksissa, joissa terapeutti on 
kuvitellut vaikuttavansa suoraan potilaan ruumiiseen. Esimerkiksi 
sähkö- ja vesihoidon vaikutus perustuu suggestioon eli siihen, että 
"ilmiötä koskeva mielle istutetaan hypnotisoituihin aivoihin sanan, 
eleen, tunteen tai jälkihypnoottisen suggestion kautta" (emt., 167).

Bemheimin suggestoterapia oli luonteeltaan symptomaattista: se 
kohdistui suoraan sairauden oireisiin, ja parantumisen pääkriteeri oli 
oireiden katoaminen. 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä har
joitettiin kuitenkin myös toisentyyppistä suggestioterapiaa, josta voisi 
käyttää nimitystä kausaalisuggestio. Se pyrki vaikuttamaan sairauden 
oireisiin niiden aiheuttajan kautta. Siksi sen luonnollinen rinnakkais
ilmiö oli psyykkinen analyysi, jonka tehtävä oli identifioida sairauden 
aiheuttaja. Kausaaliterapia oli 1800-luvun lopussa vahvistuneen etio- 
logisen ajattelutavan terapeuttinen vastine. Etiologinen imperatiivi -  
kehotus palauttaa sairaus spesifiin ja välttämättömään syyhynsä -  sai 
alun perin käyttövoimansa bakteriologi an menestyksestä, mutta sen 
vaikutus tuntui pian koko lääketieteessä, neuropatologia mukaan luki
en. Kausaali- ja symptomaattisen suggestoterapian eroista kertovat 
myös niitä luonnehtimaan käytetyt metaforat: kun jälkimmäisen har
joittaja yleensä katsoi lisäävänsä jotain potilaan mieleen, edellistä 
kuvataan usein kirurgisen metaforan kautta, ikäänkuin mielestä pois
tettaisiin jotain vaarallista tai sinne kuulumatonta.

Kausaalisuggestio-nimitystä voi soveltaa esimerkiksi saksalaisen 
neuropatologin Adolf StriimpeUin (1853-1925) hahmottelemaan tera
piamuotoon. Striimpellin paljon keskustelua herättäneen virkaanastu- 
jaispuheen (1892) mukaan on olemassa sairauksia, jotka ovat mieltei
den aiheuttamia. Sairauden koko luonne määräytyy sen aiheuttajasta 
käsin, ja sairauden luonteen puolestaan tulee määrätä terapian luonne. 
Niinpä "se, mikä on syntynyt mielteiden kautta, voidaan taas poistaa 
tällä tavoin" (Striimpell 1893, 1228). Psyykkisperäiset vaivat parantu
vat, kun "uusi, rauhoittava mielle tunkee edeltävän ahdistavan [miel
teen] pois tietoisuudesta" (emä., 1227). Striimpelliä, samoin kuin 
hänen assistenttinaan aikoinaan toiminutta Möbiustakin, kiinnostivat 
erityisesti somaattisten oireiden alle piiloutuneet "miellcperäiset" sai
raudet. Näihin kuuluu esimerkiksi hysteria. Möbiuksen määritelmän
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mukaan hysterialle sairautena on luonteenomaista nimenomaan ”se 
epätavallinen helppous ja nopeus, jolla psyykkiset tilat näyttäytyvät 
monenlaisina ruumiillisina reaktioina” (Möbius 1894, 2).

Kausaalisuggestiota harjoitti tunnetusti myös Pierre Janet (1859— 
1947). Hän teki vuosina 1882-1888 Le Havressa sarjan terapeuttisia 
kokeita, joita hän selosti ensiksi Revue philosophique -lehdessä ja 
sitten L'automatisme psychologique -teoksessaan. Kuuluisin hänen 
"potilaistaan” (Janet ei vielä tässä vaiheessa ollut opiskellut lääketie
dettä) oli 19-vuotias Marie. Janet löysi Marien oireiden taustalta 
lapsuudessa ja nuoruudessa koettujen pelottavien tapahtumien seu
rauksena syntyneitä alitajuisia pakonomaisia mielteitä. Hän poisti 
oireet palauttamalla ”tunnetuin keinoin” (ts. hypnoottisella sugges
tiolla) Marien asianomaiseen ikään ja muokkaamalla sitten muistiku
van sisällön harmittomaksi. Seurauksena oli, että muistikuvaan kyt
keytynyt oire katosi välittömästi (Janet 1889, 436-440). Janet jatkoi 
kokeitaan 1890-luvulla Salpetrieressa, Charcofn suojattina. Vaikka 
Janet johdonmukaisesti analysoi ja hoiti neurooseja psyykkisperäisinä 
sairauksina, hän pysyi sikäli uskollisena Charcot’n perinnölle, että 
hän piti perustavana tekijänä potilaan perinnöllistä psykofyysistä 
konstituutiota. Hysteerikolle on hänen mukaansa luonteenomaista ”ta
junnan ahtaus” (retrécissement du champ de la conscience), joka estää 
häntä normaalilla tavalla integroimasta mielteitä, tunteita ja kokemuk
sia persoonallisuuteensa (Janet 1893/1911, 101). Tällainen käsitys 
luonnollisesti rajoitti Janefn uskoa suggestion mahdollisuuksiin täy
dellisesti parantaa hysteriaa, olla kausaalinen terapiamuoto sanan vah- 
vimmassa merkityksessä.

Janerin asema Freudin mahdollisena edeltäjänä on pitänyt huolta 
siitä, että hänen terapiamallinsa tunnetaan edelleen yleisesti. Mutta 
kausaalista suggestioterapiaa harjoittivat tai ainakin hahmottelivat 
1890-luvulla myös nykyisin vähemmän tunnetut henkilöt, esimerkiksi 
Heinrich Stadelmann, joka esitelmöi kansainvälisessä psykologisessa 
konferenssissa Miinchenissä elokuussa 1896 ”mielleperäisten sairauk
sien terapiasta”. Stadelmannin lähtökohta oli Striimpellin käsitys eri
tyisten psyykkisperäisten sairauksien olemassaolosta. Hän nimitti näi
tä sairauksia -  joiden hän arveli kattavan noin puolet kaikista sairauk
sista -  doksogeenisiksi. ”Niiden esiinnousun edellytyksenä on joko 
kertaluonteinen, tietyssä tietoisuuden tilassa esiintyvä mielle tai pit-
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kään kestävä mielle, joka säilyttää turmiollisen vaikutuksensa saman
kaltaisten mielteiden toistumisen ansiosta” (Stadelmann 1896b, 736). 
Näiden sairauksien terapia perustuu siihen, että ”pitkän assosiaa- 
tioketjun ensimmäisen jäsenen poistaminen tekee muut jäsenet 
tehottomiksi”, jolloin patologiset toimintatavat lakkaavat ja potilas 
parantuu (emä., 736). Patogeeninen mielle poistetaan siten, että mielle 
pyyhitään pois potilaan muistista suggestion avulla. Helpointa tämä 
on silloin, kun potilas on ensin hypnotisoitu. Suggestion tehokkuutta 
rajoittavat Stadelmanninkin mukaan potilaan perinnölliset taipumuk
set, joiden suhteen suggestoterapia on voimaton.

Vuosisadan vaihteen johtavien eurooppalaisten neuropatologien 
joukossa oli monia, joiden mielestä oli oikein ja tarpeellista kehittää 
erityistä psyykkistä terapiaa ja siihen kytkeytyvää analyysimallia. Sen 
ensisijaisena vaikutusalueena nähtiin yleensä ns. funktionaaliset neu
roosit, siis hermosairaudet, joilla ei -  ainakaan toistaiseksi -  ollut 
tunnettua anatomista vastinetta. Eri ytyni iskehitys näkyy myös käsit
teenmuodostuksessa. Kun 1880-luvulla puhuttiin pääsääntöisesti vie
lä ”psyykkisestä terapiasta” tai ”psyykkisestä analyysista”, 1890-lu- 
vulla ilmestyi jo ”psykoterapiaa” käsitteleviä teoksia (Stadelmann 
1896a; Löwenfeld 1896). Georg Flataun määritelmän mukaan ”ylei
seen psykoterapiaan” kuuluvat hypnoosin ohella ”kaikki valvetilassa 
suoritetut luonteeltaan suggestiiviset toimenpiteet .. . , koostuivatpa 
nämä verbaaleista tai nk. epäsuorista [lavirter], yhdentekeviä somaat
tisia keinoja apunaan käyttävistä suggestioista” (Flatau 1899, 908). 
Tärkein eri psykoterapeuttisia malleja yhdistävä piirre on se, että 
psykoterapian operatiivisen ytimen muodosti suggestio, potilaan mie
len yleensä sanallinen muokkaaminen. Poikkeukseksi tästä säännöstä 
muodostui psykoanalyysi, huolimatta siitä, että sen juuret, kuten seu- 
raavassa näemme, ovat nekin syvällä suggestoterapian perinteessä.

Freud ja suggestio: ystävistä vihollisiksi
Freud on modernin psykoterapian varhaiskehityksen kannalta siinäkin 
suhteessa kiinnostava hahmo, että hän ehti 1880-ja 1890-luvun aika
na, ennen päätymistään omaan psykoanalyyttiseen terapiamalliinsa, 
perehtyä kaikkiin edellä käsiteltyihin terapeuttisiin suuntauksiin.

Sähköterapiaa Freud olisi voinut välttää yhtä vähän kuin kukaan
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muukaan 1800-luvun lopun wieniläinen neuropatologi. Hän viittaa 
kirjeissään ja tapauskertomuksissaan useinkin sähkön käyttöön, mutta 
viittaukset ovat lyhyitä ja innottomia (esim. Freud 1985, 16, 18). 
Menetelmä ei selvästikään herättänyt hänessä terapeuttista tai teoreet
tista kunnianhimoa. Tosin kosketus sähköoppiin ja -tekniikkaan on 
käsitteellisten analogioiden muodossa jättänyt jälkensä hänen meta- 
psykologiaansa, ennen kaikkea vuonna 1895 laadittuun ''Hahmotel
maan tieteelliseksi psykologiaksi” (Freud 1895/1953, 283-397). Mitä 
sähkön parantavien vaikutusten laatuun tulee, Freud näyttää viimeis
tään 1890-luvun puolivälissä asettuneen Möbiuksen kannalle. Hän 
ylistää kirjeessä Wilhelm Fliessille Möbiusta yleensä ja tämän Neuro
logiselle Beiträge -teosta erityisesti (Freud 1985, 96). Tässä teoksessa 
Möbius mm. vetää yhteen sähköhoitoon vuosien varrella kohdista
maansa kritiikkiä (Möbius 1894, 88-137).

Freudin kiinnostus psykoterapiaan juontaa juurensa 1880-luvun 
puoleenväliin. Vaikka hän sen jälkeenkin jatkoi sähköhoidon ja mui
den konventionaalisten hoitomuotojen käyttöä praktiikassaan, tutkija
na hän panosti kasvavassa määrin psyykkisiin vaikutusmekanismeihin 
perustuvien menetelmien kehittelyyn. 1890-luvulle tultaessa hän kuu
lui jo selvästi niihin neuropatologeihin, jotka korostivat psyykkisen 
terapian ja siihen liittyvän psykologisen analyysimallin oikeutusta ja 
tarvetta. Teoreettisesti tätä vaatimusta perusteltiin sillä, että niin kauan 
kuin neuroosien hennoanatomista ja -fysiologista perustaa ei tunneta, 
on parempi puhua niistä ymmärrettävin psykologisin käsittein kuin 
"tieteellisyyden” nimissä postuloida hypoteettisia "soluja ja säikeitä” 
tai "psyykkisiä aivomekanismeja” (James 1890/1981, 88-89; Möbius 
1894, 23-24; Freud 1888/1953, 82). Kannattaa kuitenkin muistaa, että 
myös Freud korosti valintansa heuristista luonnetta: hän ei sinänsä 
epäillyt, ettei neurooseihin liittyvillä psykologisilla ilmiöillä olisi or
gaaniset vastineensa, jotka tiede ennen pitkää onnistuisi paljastamaan.

Vuosina 1888-1892, jolloin Freud aktiivisesti harjoitti hypnoottis
ta suggestiota, hän häilyi Salpetrieren ja Nancyn oppien välillä. Sal- 
petriören somaattispainotteiseen hypnoositulkintaan Freud tutustui 
omakohtaisesti talvella 1885-1886 Pariisissa. Hän seurasi CharcoFn 
demonstraatioita ja perehtyi tämän oppilaiden tutkimuksiin aiheesta. 
Heti Wieniin palattuaan Freud esitelmöi sikäläisille kollegoilleen hyp
noosista, saaden omien sanojensa mukaan erittäin hyvän vastaanoton
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(Freud 1970, 230). Freud ei kuitenkaan koskaan harjoittanut kokeel
lista hypnoosia å la Charcot (hänen institutionaalinen asemansa ei 
antanut sellaiseen mahdollisuutta). Hypnoosi kiinnosti häntä nimen
omaan suggestioon yhdistettynä terapeuttisena apuvälineenä. Vuonna 
1888 hän julkaisi ensimmäisen Bemheim-käännöksensä, mutta tunsi 
edelleen tarvetta puolustaa Salpetrieren somaattispainotteista tulkin
taa sitä vastaan, mitä hän pitää nancylaisten ylilyönteinä. Vierailtuaan 
kesällä 1889 Nancyssä ja osallistuttuaan sen jälkeen kansainväliseen 
hypnoosikonferenssiin Pariisissa hän siirtyi selvemmin Bemheimin 
kannalle. Hän esimerkiksi vakuuttaa, CharcoFn opeista poiketen, että 
hypnoosissa ei ole mitään patologista (1890/1918, 404).

Freud tunnettiin tällä kaudella Wienissä hypnoottisen suggestion 
vakaumuksellisena puolustajana. Hän esitelmöi aiheesta kaupungin 
lääketieteellisissä seuroissa, käänsi Charcofta ja Bemheimia, arvoste
li myönteisessä sävyssä hypnoterapeuttisia teoksia ja taittoi peistä 
hypnoosin vaikutusvaltaisimman wieniläisen vastustajan psykiatrian 
professori Theodor Meynertin (1833-1892) kanssa. Hänen asemas
taan johtavana hypnoterapeuttina kertoo se, että häntä pyydettiin laati
maan ”sielullista hoitoa” käsittelevä luku vuonna 1890 ilmestynee
seen terveysoppaaseen ja ”hypnoosia” koskeva kappale Anton Burnin 
terapeuttiseen sanakirjaan (Freud 1890/1918; 1891/1953). Ja kun pai
kallisen lääketieteellisen aikakausjulkaisun anonyymi kirjoittaja rin
nastaa yrityksen parantaa hysteriaa hypnoosin avulla yrityksiin 
parantaa morfinismi kokainismilla (Wiener medizinische Wochen- 
schrift 10.8.1889, 1254), kyseessä lienee ilkeämielinen viittaus juuri 
Freudiin, joka oli aikoinaan suositellut kokaiinia morfiinista vierotta- 
miseen (Freud 1884/1974, 70-71). Kirjoittajan näkökulmasta Freud 
siis kompromettoi itsensä terapeuttina jo toistamiseen ryhtyessään 
hypnoterapian puolustajaksi. Olipa kritiikillä osuutta asiaan tai ei, 
Freud aikoi pian itsekin suhtautua hypnoosiin skeptisesti. Hänen vii
meinen hypnoosia käsittelevä artikkelinsa ilmestyi vuosina 1892- 
1893. Sen jälkeen viittaukset hypnoottisen suggestion käyttöön muut
tuvat satunnaisiksi.

Freudin 1890-luvun alkupuolella harjoittama suggestoterapia on 
klassisilla bemheimilaisilla linjoilla. Yksinkertaisimmillaan se on 
sitä, että joko hypnoosissa tai valvetilassa olevalle potilaalle vakuute
taan, että hänen oireensa tulevat lievenemään tai katoamaan. Sugges-
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tiota voi tehostaa koskettamalla oireilevaa ruumiinosaa. Hysteriatutki- 
muksissa ja muissa 1890-luvun teksteissä kuvataan tuon tuostakin, 
kuinka Freud erilaisten hypnoosissa annettujen kieltojen ja käskyjen 
avulla "pyyhkii pois”, ”karkottaa”, ”poistaa” patogeenisiä mielteitä 
(ks. erityisesti Emmy von N:n tapaus). Vuonna 1889 hän kertoo 
pitävänsä hypnoottista suggestiota kausaalisena terapiamuotona, aina
kin hysterian hoidossa: hysteriatapaukset ovat ”patogeenisen idean tai 
järkyttävän kokemuksen tallentumisen suoraa seurausta. Jos tästä ide
asta päästään eroon tai tuota muistoa heikennetään -  mihin päästään 
suggestiolla -  häiriö tavallisesti voitetaan” (1889/1953, 100). Sen 
sijaan vuonna 1892 pitämässään esitelmässä Freud puolustaa hyp
noottista suggestiota sanomalla, että se tosin on vain symptomaattinen 
hoitomuoto, mutta ei siinä suhteessa eroa suurimmasta osasta muita 
lääketieteellisiä hoitomuotoja (Freud 1892, 855). Mutta tässä vaihees
sa Freud kehittelikin jo omaa vaihtoehtoaan perinteiselle bemheimi- 
laiselle suggestoterapialle.

Katarttinen menetelmä, jonka Freud yhdessä Josef Breuerin 
(1842-1925) kanssa esitteli tiedeyhteisölle vuonna 1893, pyrkii iden
tifioimaan ja tekemään vaarattomaksi hysteeristen oireiden taustalla 
olevan, patogeeniseksi muuttuneen mielteen. Koska mielteestä on 
tullut patogeeninen tietoisuudesta tukahduttamisen seurauksena, sen 
vaarattomaksi tekemiseen riittää sen nostaminen tietoisuuteen. Freu
din ja Breurin sanoin menetelmä

tekee lopun alunperin abreagoimatta jääneen mielteen vaikutukses
ta sallimalla sen tukahtuneen affektiivisen sisällön löytää ulospää
sy puheen kautta; ja se alistaa sen assosiatiiviseen korjaukseen 
tuomalla sen (kevyessä hypnoosissa) normaalitietoisuuteen tai 
poistamalla sen lääkärin suggestioiden välityksellä . . .  (Breuer & 
Freud 1895/1974, 68).

Viimeinen lause liittää vielä kirjoittajia perinteiseen suggestoterapi- 
aan. Sen sijaan ilmaisu "tuomalla sen (. . .) normaalitietoisuuteen” 
viittaa tietä Freudin terapiamallin kehityksen seuraavaan vaiheeseen, 
jossa suggestiot ovat kaventuneet yhteen: terapeutin päättäväiseen 
kehotukseen muistaa myös näennäisesti unohdetut ja merkityksettö
mät seikat ja lausua ne kainostelematta julki. Suggestoterapeuttista 
perinnäistapaa noudattaen Freud korostaa tätä suggestiota vielä koske -
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tuksen avulla, nimittäin painamalla kädellään potilaan otsaa (ns. pai- 
namistekniikka) (esim. emt., 173-174).

Hysteriatutkimusten kirjoittajat olivat täysin tietoisia siitä, etteivät 
he olleet ainoat, jotka harrastivat samantyyppistä psykoterapiaa. Pe
rustellusti he toteavat, että Janet (1889) sisältää ”selostuksen hysteeri
sen tytön hoitamisesta omamme kaltaisella menetelmällä” (Breuer & 
Freud 1895/1974, 57). Myös Möbiusta kiitetään, tosin sillä varauksel
la, että hän -  ainakin Breuerin mielestä -  menee liian pitkälle määri
tellessään kaikki hysteeriset ilmiöt luonteeltaan ideogeenisiksi (emt., 
260-261). Adolf Striimpell ja Moritz Benedikt (1835-1920) maini
taan niinikään, tosin Breuerin ja Freudin tässä yhteydessä lupaamaa 
seikkaperäistä vertailua heidän ideoidensa ja katarttisen menetelmän 
välillä ei koskaan tule (emt., 58). Toisaalta on ilmeistä, että Breuer ja 
etenkin Freud uskovat jo tässä vaiheessa tuoneensa orastavaan psy
koterapeuttiseen diskurssiin jotain aivan uutta. Erot Freudin menetel
män ja kausaalisen suggestoterapian välillä korostuivat 1890-luvun 
lopulla, Freudin samalla luopuessa katarttisen menetelmän käsitteestä 
”psykoanalyysin” hyväksi. Yksi tärkeimmistä eroista Flataun, Lö- 
wenfeldin tai Stadelmannin hahmotteleman ”yleisen psykoterapian” 
ja Freudin psykoanalyysin välillä on Freudin kielteinen suhtautumi
nen suggestioon, entiseen liittolaiseensa.

Vuosisadan vaihteeseen mennessä FreudiLle tulee ensiarvoisen tär
keäksi vakuuttaa lukijansa siitä, että sen paremmin tietoisella kuin 
tiedostamattomallakaan suggestiolla ei ole mitään tekemistä psyko
analyyttisen terapian lopputuloksen kanssa. Perustelut eivät vakuutta
neet arvostelijoita. Tuskin Freud oli ehtinyt luonnostella uuden tera- 
piamenetelmänsä perusperiaatteet ja esittää ne yksityisesti Wilhelm 
Fliessille, kun tämä jo huomautti, että ”ajatusten lukija vain lukee 
omat ajatuksensa muiden mieleen”, siis harjoittaa tiedostamattaan 
suggestiota. Freud suhtautui Fliessin huomautukseen erittäin jyrkästi. 
Moinen väite, hän vastaa Fliessille, ”tekee kaikki yritykseni arvotto
miksi” (Freud 1985, 447). Fliessin nihkeän suhtautumisen onkin ar
veltu olleen yksi naula heidän ystävyytensä arkkuun. Mutta hank
kiutumalla eroon Fliessistä Freud ei päässyt eroon suggestioväitteestä. 
Sata vuotta myöhemmin kysymys on edelleen mitä ajankohtaisin, 
kuten mm. Adolf Griinbaumin kritiikki osoittaa. Griinbaumille sugge- 
roitavuus on haaste, johon psykoanalyysi ei ole kyennyt vastaamaan,
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ja samaLla tärkeä syy epäillä psykoanalyysin epistemologisen perustan 
kantavuutta (ks. esim. Griinbaum 1984, 160).

Griinbaumin kritiikki voi myös auttaa ymmärtämään, miksi Freud 
niin päättäväisesti käänsi selkänsä suggestiolle, jota hän kuitenkin sai 
kiittää suurimmista terapeuttisista menestyksistään psykoterapian 
alueella ja jonka hyödyllisyys hyväksyttiin yleisesti ajan neuro- ja 
psykopatologiassa. Griinbaumin kritiikin valossa Freudin yllättävän 
jyrkkää suhtautumista suggestioon voi selittää sillä, että Freudin ihan
teena oli tieteellisyys luonnontieteellisessä mielessä ja että hän näki 
suggestion vaarantavan tämän ihanteen saavuttamisen. Luonnontie
teellisen peruskoulutuksen saaneena lääkärinä Freud oli tietoinen siitä, 
että ollakseen tieteellinen teorian tulee olla empiirisesti testattava, siis 
osoitettavissa joko oikeaksi tai vääräksi. Freudin mukaan ainoa pätevä 
tapa testata psykoanalyyttista teoriaa on psykoanalyyttisen terapian 
tehokkuus. Hänen rohkean, suorastaan häikäilemättömän väitteensä 
mukaan potilaan pysyvä parantuminen psykoneuroosista (hysteria ja 
pakkomielteet) riittää osoittamaan psykoanalyyttisen tulkinnan oike
aksi, koska parantuminen voi tapahtua ainoastaan sillä edellytyksellä, 
että tulkinta vastaa todellisuutta. Tätä postulaattia Griinbaum nimittää 
vastaavuusargumentiksi (rally argument) (Griinbaum 1984, 140; 
1993, 184-185).

Edellä sanottu selventää sitä, miten niin banaali ilmiö kuin sugges
tio kykeni vaarantamaan Freudin uuden terapiamallin tieteellisen us
kottavuuden: suggestiivisen vaikutuksen roolin tunnustaminen olisi 
pakottanut Freudin myöntämään, ettei psykoanalyyttisen terapian te
hosta välttämättä tarvitsekaan kiittää oikeaan osunutta analyysia, vaan 
että siihen on voinut olla osuutta myös sellaisilla satunnaisilla ja 
vaikeasti kontrolloitavilla tekijöillä kuin terapeutin tiedostamattaan 
harjoittamalla suggestiolla tai potilaan itsesuggestiolla. Tässä tapauk
sessa myös analyysissa identifioitua patogeeniä voitaisiin pitää pi
kemminkin konstruoituna kuin löydettynä, se olisi pikemminkin kei
notekoinen luomus kuin luonnonilmiöön rinnastuva, tutkijan toiveista 
ja tarkoitusperistä riippumaton ”aito” tosiseikka. Freud, joka halusi 
terapiamallinsa olevan tieteellistä sanan luonnontieteellisessä mieles
sä, ei voinut hyväksyä tällaista mahdollisuutta. Suggestio, josta jo 
hetken oli näyttänyt tulevan modernin psykoterapian kulmakivi, oli 
sen vuoksi alennettava terapeuttisen mielivallan synonyymiksi.
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JUHANI IHANUS

Terapioiden historiasta Suomessa

Mielisairaanhoidon ensiaskelia
Mielisairaanhoidon kehitys on eri maissa ollut kiinteässä yhteydessä 
mielisairaalainstituution ja sairauskäsitysten kehitykseen. Vankiloita 
ja luostareita, joihin oli sijoitettu myös psyykkisesti häiriintyneitä, 
alettiin Euroopassa muuttaa mielisairaaloiksi 1500-luvun loppupuo
lella. (Ensimmäisenä perustettiin Bedlam-mielisairaala Lontooseen 
1547.) Kuitenkin mielisairaat yhä eristettiin, ja he joutuivat ankarien 
pakkotoimenpiteiden kohteiksi. Kahleet, pimeät sellit, kylmät kylvyt, 
pakkopaidat, -muhvit ja -käsineet, "rauhoitustuolit”, dieetit ym. yllä
pitivät pikemminkin kidutuksen kuin hoidon ilmapiiriä. Mielisairaita 
katsottiin voitavan kohdella kuin eläimiä, koska heidän uskottiin ole
van ominaisuuksiltaan eläimellisiä.

Vasta 1700-luvun lopulla, jolloin myös viimeiset noitaroviot pys
tytettiin, alettiin vähitellen hyväksyä mielen ongelmien psykologisia 
selityksiä ja entistä psykologisempia hoitomenetelmiä. Ranskan val
lankumouksen aikana kuuluisa Bicétren, myöhemmin myös Salpét- 
riéren johtaja Philippe Pinel (1745-1826) poisti 1798 49 mielisairaa- 
lahoidokkinsa kahleet. Silti hänenkin käyttämänsä mielisairauksien 
luokittelutapa oli Tinnéläinen’, eli mallina oli kasvien ja eläinten 
luokittelu. Pinelin seuraaja Jean Esquirol (1772-1840) uudisti edel
leen mielisairaaloiden toimintaa. Ranskasta tuli aluksi keskeinen maa 
mielisairaiden 'humaanissa' hoidossa. Uudistajia ilmaantui 1800-lu- 
vulle tultaessa myös Englannissa, jossa John Conolly puolusti kaikis
ta pakkokeinoista vapaata hoitoa, Skotlannissa, Saksassa, Yhdysval
loissa ja Kanadassa.

Erityisesti ranskalainen ja saksalainen psykopatologinen tutkimus 
ja siihen liittyvä diagnostiikka muovasival myös osaltaan hoitokäy
täntöjä. 'Neuroosi'-käsite on peräisin 1700-luvulta, mutta vasta 1800-
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luvun jälkipuoliskolla kiinnostuttiin enemmän neuroosien hoidosta. 
"Neurologian isä” Jean-Martin Charcot (1825-1893) keskittyi Salpét- 
riéressä neuroosien, etenkin hysterian, tutkimiseen, diagnosointiin ja 
hoitoon. Hän oli saanut sairaalassa vastuulleen vanhoja epileptisiä 
naisia ja nuoria hysteerisiä naisia, joita näiden omaiset eivät enää 
voineet hoitaa. Jälkimmäinen potilasryhmä toisti usein edellisen epi
leptisiä kohtauksia ja tuotti näin keinotekoisesti ”suurta” hysteriaa.

Charcot’n ansiona oli demonstroida hysterian kliinisesti monimuo
toisia oireita ja osoittaa myös miesten hysterian esiintyminen. Sen 
sijaan hän ei näytä täysin oivaltaneen hypnoosin ja tiedostamattomien 
suggestioiden osuutta potilaiden harjaannuttamisessa oireiden tuotta
miseen. Hän uskoi myös erheellisesti, että vain hysteerikkoja voitiin 
hypnotisoida. Liébeaultin ja Bemheimin Nancyn koulukunta voitti 
tässä suhteessa lopulta Charcot’n koulukunnan väittäessään, että mil
tei kuka tahansa, ei pelkästään hysteerikko, voitiin hypnotisoida aina
kin jossakin määrin (ks. Ellenberger 1970). Charcot itse ei juuri 
koskaan hypnotisoinut potilaitaan vaan jätti sen avustajien tehtäväksi. 
Hän ei myöskään liiemmälti käynyt sairaalaosastoilla. Charcot edusti 
kliinisen katseen ja tarkkailun koulukuntaa, jonka 1900-luvun alussa 
syrjäytti kuuntelevan korvan psykoanalyyttinen koulukunta.

Neurologia ja psykiatria olivat pitkään läheisesti sidoksissa toisiin
sa. Wieniläisen lääkärin Ernst von Feuchterslebenin (1806-1849) 
käyttöön ottamat käsitteet 'psykiatria’ ja 'psykoosi' ovat vasta 1800- 
luvun alkupuolen perua. Vaikka psykiatrian oppikirjoja ja aikakaus
lehtiä alkoikin ilmestyä, psykiatria kehittyi verkkaisesti. Psykiatrian 
eriytymistä omaksi alakseen hidasti käsitys kaikista psykiatrisista sai
rauksista aivosairauksina. Tämän kannan oli muotoillut psykiatrian 
merkittävä pioneeri, saksalainen Wilhelm Griesinger (1817-1869). 
Vaikka hänellä olikin myös psykologisia käsityksiä (esim. toiveet 
saattoivat hänen mukaansa toteutua unissa), psykiatristen sairauksien 
hoito oli hänen nähdäkseen aivosairauksien hoitoa.

Mielisairaanhoidon ensiaskelia Suomessa
Tässä yhteydessä käsittelen niitä varhaisia 'mielen sairauksien’ tai 
'mielen häiriöiden* terapioita, joita kokeiltiin ja käytettiin ja joista 
keskusteltiin Suomessa 1800-luvulta 1930-luvun loppuun. Suomessa
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on niukalti dokumentaatiota mielisairaiden hoidosta aina 1800-luvulle 
saakka. 1600-ja 1700-luvulla erityisesti spitaalipotilaita varten perus
tetuissa hospitaaleissa hoidettiin myös mielisairaita. Tärkeimmät hos
pitaalit, joihin mielisairaita sijoitettiin, olivat valtion omistamat Seilin 
(Skjälön/Sjählön/Siälön) ja Kruunupyyn (Kronybyn) hospitaalit. 
1619 Nauvon saaristoon perustetussa Seilissä mainitaan ainakin jo 
1633 olleen mielisairaita. Kuninkaallisessa kirjeessä vuodelta 1755 
määrättiin, että hospitaaliin oli vastedes otettava etupäässä mielisairai
ta. Seili muutettiin kokonaan mielisairaiden turvalaitokseksi 1771. 
Kruunupyyn hospitaalissa oli vastaavasti muutamia mielisairaita aina
kin vuodesta 1687 lähtien. Myös se lienee muutettu jo 1760-luvulla 
pelkästään mielisairaiden hoitolaksi, houruinhospitaaliksi. (Mielisai
raanhoidon varhaishistoriasta Suomessa ks. Sarvilinna 1938; Seilin 
hospitaalista ks. Turunen & Achté [1983].)

Hoitotapojen harvoista kuvauksista voi päätellä, että Seilissä, joka 
sijaitsi saarella, rauhallisimmat potilaat saivat ajoittain liikkua vapaas
ti ulkona. Rauhattomampien potilaiden hoidosta Seilissä antaa vihjeen 
muistiinpano vuodelta 1687. Sen mukaan Seiliin hankittiin jalkarauta 
kahdella ketjulla, yksi pari käsirautoja sekä pari viilaa käytettäväksi 
silloin kun ”vangit päästettiin vapaiksi”. (Nikula 1918, 16.) Lääkäri 
vieraili Seilissä ensimmäisen kerran 1686, mutta vasta 1800-luvun 
alkupuolella pyrittiin mielisairaille järjestämään lääkärinhoitoa. Esi
merkiksi 1811 määrättiin Kruunupyyssä hospitaalipapin toimi lak
kautettavaksi ja sen sijaan ”sairaiden suuremmaksi hyödyksi” perus
tettavaksi lääkärin virka. Suomessa Josef Pipping (1760-1815; vuo
desta 1812 aateloituna Pippingsköld) oli ensimmäinen lääkäri, joka 
pyrki uudistamaan mielisairaanhoitoa, jopa keisarille osoitetulla 
muistiolla. Hän arvosteli varsinkin Seilin hospitaalia kovasta ja anka
rasta hoidokkien kohtelusta.

Helmikuun 4. päivänä 1840 annettu keisarillisen majesteetin ar
mollinen asetus määräsi, että hoitoa tarvitsevan mielisairaaksi havai
tun henkilön (”heikkomielisen”) oli saatava lääninlasaretissa kahden 
kuukauden koehoito, jota annettiin sekä köyhille että varakkaille poti
laille. Mikäli potilas tuossa ajassa parantui, hän saattoi palata kotiin. 
Muutoin häntä pidettiin edelleen lääninlasaretissa tai vaikeissa tapa
uksissa lähetettiin mielisairaalaan (”houruhuoneeseen”) lisähoitoon. 
Myös lääninlasarctticn ulkopuolella voitiin lääkärin valvonnassa an-
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taa ,Tkoetushoitoa”. Lisäksi varakkaille potilaille oli tarjolla päivämak
suun perustuvaa ”sisäänottohoitoa”. Viimein ”jatkohoidosta" makset
tiin kertakaikkinen hoitomaksu varallisuuden mukaan.

Vuoden 1840 asetuksen jälkeen lääninlasaretteihin rakennettiin 
”houruinkoppeja” koehoitoa varten. Tosin näissä lasareteissa oli ai
emminkin hoidettu mielisairaita. Vuonna 1841 avattiin Helsingin lä
helle Lapinlahden keskuslaitos. Tämä uusi hoitolaitos oli meiLlä en
simmäinen varsinaisesti mielisairaanhoitoa varten suunniteltu sairaa
la. Osa lakkautetun Kruunupyyn hospitaalin potilaista siirrettiin La- 
pinlahteen.

Lapinlahden keskuslaitoksessa käytettiin läpi 1800-luvun runsaasti 
pakkokeinoja sekä erilaisia hoitoaineita (esim. elohopeavoiteita, ulos
tuslääkkeitä, oksetusaineita, stimulantteja, digitalista, eteerisiä öljyjä, 
juureksia). Kuppaaminen ja laskimoveren laskeminen olivat myös 
käytössä. Pitkäkestoisten lämpimien kylpyjen arveltiin rauhoittavan 
potilaita. Kylpyhoito, johon saattoi kuulua myös kylmiä kylpyjä, 
muodostui Lapiniahdessa -  kuten eri maiden psykiatrisissa sairaalois
sa -  tärkeimmäksi hoitotavaksi. Yhdistettynä vuodehoitoon tarkan 
valvonnan alaisuudessa suurissa yhteissaleissa kylpyhoito oli vallitse
vana aina 1930-luvulle saakka, jolloin työterapia ja shokkihoidot 
muuttivat psykiatrisen sairaalahoidon kuvaa. (Achté 1974, 36-38.)

Lapinlahden keskuslaitoksen ylilääkäri ja tirehtööri Leonhard 
Adolfsson Fahlander (1807-1870) tutustui toisella opintomatkallaan 
1856 Euroopan eri maiden psykiatrisiin sairaaloihin. Etenkin Englan
nin mielisairaaloiden ”no restraint” (ei pakkoa) -järjestelmä teki Fah- 
landeriin suuren vaikutuksenpa hän päätti ryhtyä toteuttamaan pakko
keinoista vapaata hoitoa Lapinlahden keskuslaitoksessa. Parin vuoden 
ajan matkan jälkeen tämä onnistuikin, mutta varojen vähyyden, puut
teellisen organisaation ja ilmeisesti myös henkilökunnan vastustuksen 
vuoksi Fahlandcrin oli myönnyttävä pakkokeinojen käyttöön. Vielä 
1903 tunnettu unkarilainen psykiatri K. Pändy tarkasti Suomen-vie- 
railullaan mm. Lapinlahden ja Pitkäniemen keskuslaitokset ja sai 
aiheen paheksua niissä käytössä olleita kylpy verkkoja, jotka kuuluivat 
hänestä ”pakkohoidon arveluttavimpiin ja vaarallisimpiin muotoihin” 
(sit. Sarvilinna 1938, 607).

Vasta Christian Sibeliuksen (1869-1922) tultua Lapinlahden kes
kuslaitoksen virkaatekeväksi ylilääkäriksi vuonna 1904 pakkokeinois-

47



ta luovuttiin vähitellen Lapinlahdessa (vaikka satunnaisesti saatetuin
kin käyttää vielä pakkopaitoja) (Achté 1974, 75-79). Jo 1899 oli 
Albert Björkmanin aloitteesta otettu käyttöön pakkokeinoista vapaa 
hoito Niuvanniemen keskuslaitoksessa (kohta sen jälkeen lisäksi Pit
käniemen keskuslaitoksessa) (Sarvilinna 1938,486; Björkman 1905). 
Suomalaisista lääkäreistä myös Georg Smimoff (1872, 19-20) kuvaili 
matkakertomuksessaan pakkokeinot hylänneitä lontoolaisia mielisai
raaloita, joissa potilaiden hoitoon kuului työtä, kuvataiteita ja tanssiti- 
laisuuksia -  hoitajien toimiessa orkesterin muusikkoina.

Mielisairaanhoidon
uudistamisyrityksiä

Kysymystä mielisairaiden hoidon järjestämisestä Suomessa käsitteli
vät valtiosäädyt useaan kertaan 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900- 
luvun alussa. Mielisairaanhoidon uudistamista tutkinut komitea jätti 
senaatille ehdotuksensa 1874. Komitea ehdotti Suomeen rakennetta
vaksi mielisairaalaverkoston. Komitean jäsenenä Lapinlahden keskus
laitoksen ylilääkäri Anders Thiodolf Saelan (1834—1921) muistutti 
komitealle antamassaan lausunnossa, että monet mielisairaalapotilaat 
voitaisiin hoitaa paremmin laitosten ulkopuolella ja että mielisairaalat 
sijaitsivat liian etäällä asutuskeskuksista ja olivat yksitoikkoisen toi
mettomuuden ilmapiirissä omiaan tylsistyttämään kroonikkopotilaita. 
Saelan selosti myös Belgiassa Gheelissä alkunsa saanutta perhehoitoa 
eli sairaalaan yhteydessä olevaa perhesiirtolatoimintaa. Lisäksi Saela- 
nin mukaan lääkärikoulutukseen piti ehdottomasti sisältyä psykiatrian 
opetusta. (Achté 1974, 90-91.)

Saelanin uudenaikaiset ajatukset jäivät vuosikymmeniksi vaille 
vastakaikua. Tosin 1887 Fredrik Wilhelm Söderlingin aloitteesta ja 
senaatin päätöksen nojalla kokeiltiin Gheelin perhehoidon soveltu
vuutta sijoittamalla muutamia Seilin hospitaalin potilaita Rymättylän 
piirin talonpoikaisperheiden hoidettaviksi. (Ks. Söderling 1888, 101- 
103.) Talonpojat eivät kuitenkaan järin arvostaneet potilaiden työpa
nosta. Edvard Wilhelm Lybeck koetti Ruovedellä vuodesta 1903 läh
tien muutaman vuoden ajan yhdistää siirtolatoimintaa ja perhehoitoa. 
(Ks. Sarvilinna 1938, 520-525; Achté ym. 1994.) Myös Helsingin
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kaupungin köyhäinhoitoviranomaiset sijoittivat vuosisadan vaihteesta 
(1901) rauhallisia "heikkomielisiä” ja mielisairaita Sipoon pitäjän 
perheisiin. Nikkilän sairaalan aloitettua toimintansa 1914 perhehoito 
liitettiin sen yhteyteen. Vuosisadan alussa perhehoitosiirtoloita perus
tettiin lisäksi Tampereen ja Turun läheisyyteen.1

Saelanin johdolla perustettiin 1897 Skyddsföreningen för sinnes
sjuka (Turvayhdistys mielisairaita varten) Ruotsissa jo 1868 peruste
tun vastaavan yhdistyksen mallin mukaan (Saelan 1897). Yhdistys 
suuntautui edistämään mielisairaiden sosiaalista avustamista ja tuke
mista. Tuolloin ei kuitenkaan yleisemmin oltu vielä lainkaan valmiita 
tämänkaltaiseen työhön. Vasta 20 vuoden kuluttua 1917 yhdistys 
perustettiin uudelleen Christian Sibeliuksen johdolla. Yhdistyksen 
toiminnan laajetessa ja säädösten muuttuessa yhdistys sai 1919 uuden 
nimen Stiftelsen för psykisk hälsa eli Sielullisen terveyden edistämis
yhdistys (ks. Neuman-Rahn 1928; suomenkielinen nimi vaihtui heti 
Sielunterveysseuraksi, vuodesta 1939 Hermo- ja mielitautien vastus- 
tamisyhdistys, vuodesta 1952 Suomen Mielenterveysseura).

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Saelan (1885; 1900; 
1905) esitti vielä lisäehdotuksia mielisairaanhoidon jäijestämiseksi 
Suomessa. Vaikka uusia mielisairaaloita oli perustettu (esim. Niuvan- 
niemen keskuslaitos 1885 ja Pitkäniemen keskuslaitos 1900) ja vas
taanotto! ai toks ia akuutisti sairastuneita varten oli avattu lääninsairaa- 
loiden yhteyteen, mielisairaanhoidossa ilmeni jatkuvia puutteita, jois
ta vähäisin ei ollut sairaansijojen puute (ks. Nya Pressenissä asiasta 
käytyä keskustelua artikkeleissa ”Vården af botliga sinnessjuka” [n:o 
147/1900] sekä ”Sinnessjukvården i landet” [n:o 152/1900]). Saelan 
(1900, 715) totesikin, että vasta riittävän kehittynyt ja riittävästi sai
raansijoja sisältävä laitoshoitojärjestelmä mahdollisti esimerkiksi per
hehoidonkin toimivuuden. 1889 annettu uusi mielisairaanhoitoa kos
keva asetus siirsi myös kunnille velvoitteita, joita valtio ei pystynyt 
täyttämään. Niinpä 1890-luvulta lähtien moni kunta perusti köyhäin
talonsa yhteyteen osaston varattomille mielisairaille, ja eräät kunta
ryhmät rakensivat oman piirimielisairaalansa. Syrjäseuduilla akuutisti 
sairastuneiden hoitoon saattaminen oli kuitenkin erityisen ongelmal
lista (ks. Relander 
sairaaloita. Myös 
niintänsä.

1891). Kaupijrj 
pari yksity&\ä nnei

perustettiin kunnallisia mieli- 
aanhoitolaitosta aloitti toi-
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Mielisairaanhoidossa pakkokeinoista luopuminen tuli Suomessa
kin lääkäreiden yleisesti hyväksymäksi 1900-luvun alussa. Tähän joh
tivat myös ulkomailta kantautuneet kannustavat kokemukset pakko
keinoista vapaasta hoidosta. Esimerkiksi Hannu Kustaa Holck (1864— 
1919), tuolloin Pitkäniemen keskuslaitoksen 1 alilääkäri, vieraili 
1907-1908 psykiatrisella opintomatkallaan Saksassa ja Sveitsissä ja 
vakuuttui uusien hoitokeinojen eduista. ”Psykiaterein Mekassa” eli 
Miinchcnissä Holck (1908, 214—215) osallistui psykiatriseen jatko
koulutuskurssiin ja yliopistoluentoihin, joilla kuunteli mm. Kraepeli- 
nin, Alzheimerin ja Spechtin luentoja. Hän kävi myös Eugen Bleule- 
rin johtamassa Burghölzlissä (Ziirichin yliopistollinen psykiatrian kli
nikka), jonne ”uuden ajan tuulahdukset” olivat tunkeutuneet ja jonne 
”oli juuri rakennettu mallikelpoinen vartioimisosasto lukuisine kylpy- 
ammeineen ja muine mukavuuksineen” (Holck 1908, 216).

Holck arvioi vastasairastuneiden ”mielenvikaisten” hoidon kehit
tyneen huippuunsa Mtinchenin psykiatrisessa klinikassa. Pakkokeino
jen poistamiseen ei ollut päädytty pelkästään esteettisistä tai humanis
tisista syistä, vaan pääosin siksi, että pakkokeinojen myötä katosi 
myös sairaiden ”motorinen kiihtymys” ja ”sairasten hoitaminen käypi 
monta vertaa helpommaksi” (Holck 1908, 222). Myös muut ”levotus- 
keinot” jäivät entistä vähemmälle käytölle. Näistä Holck (1908, 222) 
luetleli Munchenin psykiatrisessa klinikassa käytetyn kapalokylpyä 
(jossa potilas käärittiin kaulaa myöten märkään lakanaan, jonka päälle 
kiedottiin villahuopa), lepokylpyä, bromisuoloja, paraldehydiä, sulfo- 
naalia, trionaalia, veronaalia, hyoskiinia ja oopiumia.

Sairaiden sulkeminen eristyskoppeihin oli Holckin (1908, 225) 
mukaan ”vanhan kansan psykiaterein A ja O”, joka oli ”kasvattanut 
hyökkääjiä, raivoilijoita, repijöitä ja tahrijoita”. Kaunopuheisesti 
Holck (1908, 226-227) puolusti mielisairaanhoidon uutta kraepelini- 
läistä ticteeilisperäisyyttä menneen maailman kauhuja vastaan:

Joka on nähnyt vanhanaikaisen koppiosaston ja muistaa kuinka 
sairaat siellä, useinkin ulostukset ja muu lika ainoana verhonaan 
vetelehtivät koppiensa tai käytäviensä nurkissa ja kuinka repimi
nen, särkeminen, tappelu, ulostuksilla maalaaminen ja masturbatio 
olivat ainoat askareet, joita tällä melun ja inhoittavan löyhkän 
täyttämällä osastolla näki toimitettavan -  joka muistaa tällaisen
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osaston ja saapi nähdä nykyaikaisen mielisairaalan, missä eristys- 
huoneita ei tarvita, missä ei ole yhtään ristikoilla, eikä tavallista 
paksummalla lasilla varustettua akkunaa, missä ei ole metriä kor
keampaa aitaa ja kuitenkin voidaan 'suljetuissakin’ paviljongeissa 
pitää akkunat sairasten avattavina [— ], hänen täytyy ehdottomasti 
yhtyä Kraepelin’in sanoihin, wenige Gebiete menschlichen 
Strebens sind so geeignet wie die Irrenheilkunde den ungcheuren 
Einfluss klarzulegen, den die rein wisscnschaftliche Forschung auf 
das Wohl und Wehe der Menschen austibt’. Sillä vasta sitten kun 
tieteellisen tukimuksen kautta oli päästy vakaumukseen siitä tosi
asiasta, että mielenvika on aivokuoren tautia päästiin oikealle tolal
le mielenvikaisten hoitamisessa. Sen sijaan kuin ennen oli vaivattu 
päitä varmuuskoppien särkyniättömäin astiain ja akkunain, repiä- 
mättömien vaatteiden, pakkotuolien, paitojen ja hansikkaiden kek
simisellä ympäristön suojelemiseksi noilta 'riivatuilta’, ruvettiin 
nyt hoitamaan mielenvikaisia samojen periaatteiden mukaan kuin 
muitakin sairaita.

Tähän tieteelliseen mielisairaanhoitoon kuului kylläkin vielä olennai
sena osana potilaiden vuodehoito, makuuttaminen "vioittuneen eli
men" eli aivokuoren "lepäyttämiseksi", mitä seurasi vähittäinen "har
joitus”. Vuodehoito ja makuuttaminen olivat kuitenkin myöhemmän 
näkemyksen mukaan haitallisia, ja tämäkin aikanaan auktoritatiivinen 
tieteellinen vakaumus sai myöhemmin väistyä, kun vuodehoito ja 
makuuttaminen osoittautuivat haitallisiksi.2

Opintomatkansa antamien kokemusten nojalla Holck (1908, 228- 
229) esitti akuutin "yleisen terapian” periaatteiden toteuttamiseksi 
seuraavia mielisairaanhoidon uudistuksia toimeen pantaviksi Suo
messa: (i) Lääkäreiden lukumäärää oli lisättävä, eikä yhden lääkärin 
hoidossa tullut olla enempää kuin 60-70 vastasairastunutta. (ii) Lai
toksiin oli hankittava tieteellistä kirjallisuutta ja niihin oli perustettava 
tieteellisiä laboratorioita, (iii) Taloudenhoitajille oli myönnettävä 
matkastipendejä, jotta he oppisivat hyödyntämään mielisairaiden työ
panosta laitosten taloudessa, (iv) "Hoitajattarille" oli järjestettävä 
kursseja ei pelkästään mielisairaanhoidosta vaan myös anatomiasta, 
fysiologiasta, yleisestä sairaanhoidosta ja psykologiasta, (v) Var- 
tioimissalit oli sisustettava siten, ettei sairaiden eikä vartijoiden tar-
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vinnut poistua niistä, (vi) Vartioimisosastoille oli hankittava ”siivoo
jattapa".

Nämä ehdotukset tähtäsivät henkilökunnan tiedon tason ja hoito
paikkojen viihtyisyyden lisäämiseen. Christian Sibelius, joka oli sa
moihin aikoihin (1906) tehnyt vastaavanlaisen opintomatkan Saksaan 
ja Skandinavian maihin, järjesti meillä ensimmäisenä mielisairaanhoi
don Lapinlahden keskuslaitoksessa kansainvälisten näkemysten mu
kaisesti. Sellit korvattiin valvonta-, kylpy-, makuu-, "rajatapaus”-3 ja 
lastenosastoilla. Osaston perustaminen ”rajatapaus”- ja  neuroosipoti- 
laille (”erikoissairaala hermosairaille”) kevensi suomalaista raskasta 
psykiatriaa ja oli askel eurooppalaisten mallien mukaiseen ”vapaaseen 
hoitoon”. Osastot olivat silti pitkään erittäin karuja. Hoitohenkilökun
nan määrää lisättiin. Sibelius, joka oli mukana mielisairashoitokomi- 
teassa (ns. Björkmanin komitea; ks. Mielisairashoito-Komitean Mie
tintö 1909), kehitti myös psykiatrista koulutusta ja tutkimusta. Hän 
sisällytti 1910 kliinisen psykiatrian koulutusohjelmaan neuroosit ja 
yleiset lievät psyykkiset häiriöt. 1913 hän piti Lapinlahden keskuslai
toksessa ensimmäisen mielisairaanhoitajakurssin. Samana vuonna 
aloitettiin myös Marian sairaalan yhteydessä Helsingin kaupungin 
sairaanhoitajatarkoulussa psykiatrian ja hermotautien opetus. Vuodes
ta 1918 lähtien Sibelius luennoi lisäksi lääketieteen kandidaateille 
psykologian peruskurssin. (Sibeliuksen toiminnasta ks. Sarvilinna 
1938, 464-492, 502-513; Achté 1974, 160-172.)

Suomalainen psykiatrinen tutkimus oli 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa selvästi jäljessä esimerkiksi Ranskan, Saksan, Ve
näjän ja Skandinavian maiden psykiatris-neurofysiologisesta tutki
muksesta. Melko harvat suomalaiset psykiatris-neurologiset kirjoituk
set käsittelivät enimmäkseen patohistologisia, kokeellis-psykopatolo- 
gisia tai oikeuspsykiatrisia aiheita. Neurooseista kirjoitettiin niukalti. 
Hysteriaa, neurasteniaa ja traumaattisia neurooseja selviteltiin muuta
missa kirjoituksissa kliinisinä ilmiöinä, mutta niiden hoitomenetelmiä 
ei juurikaan sivuttu.

Sibelius pyrki aktivoimaan psykiatrista tutkimustyötä. Hän itse 
esitteli mm. Carl Gustav Jungin assosiaatiokokeiden käytännöllistä 
merkitystä kliiniselle psykiatrialle. Sibelius (1910, 23) antoi arvion 
psykiatrisen tutkimuksen tilasta todetessaan, että valtaosa tutkijoista 
oli keskittynyt psykiatrian kliinis-diagnostisiin kysymyksiin, kun taas
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kliinis-terapeuttiset kysymykset olivat jääneet lähinnä käytännön mie- 
lisairaanhuoLlon piiriin. Sibelius suhtautui ylipäänsä optimistisesti 
kokeellisen psykologian menetelmien käyttökelpoisuuteen psykiatri
sessa työssä. Jungin assosiaatiomenetelmän -  pikemmin kuin Freudin 
”intuitiivis-subjektiivisen” metodin -  Sibelius (1910, 24) uskoi sovel
tuvan erilaisten terapeuttisten (lääkinnällisten ja dieettis-fysikaalisten) 
toimenpiteiden vaikutusten arviointiin.

Hypnoosi
1800-luvun lopulla Suomen lääkärikunnan keskuudessa ei varsinai
sesti ilmennyt kiinnostusta ”psykologiseen” vaikuttamiseen perustu
viin hoitokeinoihin, jotka myös lähtökohdiltaan sijoittuivat virallisen 
lääketieteen ulkopuolelle. Ainoa poikkeus on lyhyeksi ajaksi virinnyt 
keskustelu hypnoosista. Hypnoosikeskustelun varhaista täkäläistä 
aloitusta merkitsi Knut Felix von Willebrandin (1814-1893) puheen
vuoro "Om hypnotism” lehdessä Notisblad för läkare och pharmaceu- 
ter (joulukuun numerossa 1859). Willebrand (1859, 177) mainitsee 
hypnoosia esitellyn suomalaisessa päivälehdistössä jo tuolloin. Parii
sista oli kantautunut Suomeen tietoja hypnoosin ”todellisesta tieteelli
sestä tosiasiasta, jonka täytyy tulla käytännön lääkärille erinomaisen 
arvokkaaksi”.

Teoreettisen ja käytännöllisen lääketieteen professori sekä yleisen 
patologian ja lääketieteellisen klinikan professori, myöhemmin valtio
neuvos ja vapaaherra Willebrand oli ahkera ulkomaanmatkaaja ja 
esitelmöitsijä. Jo kymmenen vuotta hypnoosipuheenvuoroaan aiem
min, vuonna 1849, hän oli esitelmöinyt Helsingissä sähköisistä ilmi
öistä, etenkin galvanismista, ja viitannut siihen, että sähköiskuja oli 
käytetty myös sairaaloissa ”hermoheikkojen” hoitoon, tosin huonolla 
menestyksellä. Willebrand (1849, 36-37) muisteli nähneensä jo lap
suudessaan Suomen maaseudulla ”kuljeskelevia juutalaisia” , jotka 
”myivät suurista koneista sähköisiä töytäyksiä”. Samoin hän oli näh
nyt tällaisia ”sähköiskuja” jaetun vielä keväällä 1849 Pariisin Champs 
Élyséesllä. Crusellin tavoin Willebrand (1849, 38-39) katsoi, että 
galvanismi vaikutti elävään organismiin ”puhtaasti kemiallisesti tai 
mekaanisesti”, sisältämättä mitään arvoituksellista elämänvoimaa.
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Silti Willebrand uskoi, että galvanismilla oli jatkossa lääketieteessä 
oleva 'Varma" ja "loistava" asema, kuten sillä jo oli tekniikassa. 
("Säliköterapiasta" ks. myös Björnström 1863; Calonius 1879.)

Hypnoosia Willebrand (1859, 177) piti tuhansia vuosia vanhana 
(brahmiinisena) oppina. Kuitenkin vasta wieniläinen lääkäri Franz 
Anton Mesmer (1734-1815) oli tuonut magneettiset ilmiöt ("animaa
lisen magnetismin") Pariisin tieteellisten piirien ja laajemman yleisön 
tietoisuuteen 1770-ja 1780-luvun taitteessa. Manchesterilainen lääkä
ri James Braid (1795-1860) hylkäsi mesmerismin satanistisen 
"ihme"-luonteen ja koetti löytää mesmerismille luonnontieteellisen, 
fysiologisen selityksen. Samalla Braid 1842 nimesi animaalisen mag
netismin uudelleen hypnotismiksi. (Hypnoosin historiasta ks. Tinte- 
row 1970.)

Willebrand tunsi Braidin nimen ja kertoi jopa kokeilleensa hyp
noosia käytännössä -  pitämällä auringossa välkkyviä esineitä koe
henkilöiden silmien edessä. Hän ei kuitenkaan onnistunut saamaan 
koehenkilöissään aikaan hypnoottista unta. "Onko valo liian heikko
lyhyimpien päivien aikana [---- ], vai eivätkö pohjoiset hennomme
ole yhtä taipuvaisia häikäistymään ulkoisesta loistosta, vai oliko koe 
tehty epätäydellisesti?" Willebrand (1859, 180) kysyi selontekonsa 
lopuksi.

Tämä varhainen 1850-luvulla näyttäytynyt kiinnostus hypnoosiin 
ei kuitenkaan jatkunut Suomessa. Cleve (1854, 45—49) oli teoksessaan 
Försök till lärobok i psykologi käsitellyt lyhyesti "kaksoiselämää" ja 
maininnut kertaalleen "magneettisen unen". (Cleven teoksen suomen
noksessa [ 1869, 40] puhutaan "maneitillisesta unesta".) Samoin Rein 
(1884) tunsi hypnoosin ilmiönä, mutta vasta 1880-luvulla ja 1890- 
luvun alussa suomalaiset tieteenharjoittajat ja lääkärit kirjoittivat uu
delleen hypnoosista. (Tästä myöhemmästä hypnoosikeskustelusta ks. 
myös Aho 1993, 160-164.) Tuolloin Suomessa heräsi muutenkin 
kiinnostusta ns. "psyykkisiin ilmiöihin": hypnoosin ja suggestion 
ohella kirjoitettiin esimerkiksi spiritismistä, transsista, meedioista, 
telepatiasta ja kummittelusta.

Robert Tigerstedt (1880) oli perehtynyt saksalaiseen hypnoositut- 
kimukseen (Heidenhain 1880 ja Weinhold 1879), jonka avulla hän 
pyrki selittämään hypnoottiset tilat "puhtaasti fysiologisesti", hermo- 
järjestelmän toiminnan muutoksista aiheutuviksi. Tigerstedtin (1880,
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50-51) mukaan hypnoottisessa tilassa etenkin aivorungon hermosolu
jen toiminta ehkäistyi 'Tcasvojen ihohermojen, kuulo- tai näköhermo
jen heikon, jatkuvan ärsytyksen vuoksi”. Tigerstedt tunsi myös rans
kalaista ja venäläistä neurologiaa. Mutta varsinaisesti CharcoLn opis
sa hän ei oLIut käynyt.

Sen sijaan eräät suomalaiset lääkärit kävivät opintomatkoillaan 
Pariisissa tutustumassa Charcofn oppeihin ja toimintaan. Heistä var
haisin lienee ollut tuolloinen kirurgian dosentti Maximus Widekind af 
Schultén, joka vieraili Pariisissa talvella 1878-1879. Matkakuvauk
sessaan af Schultén (1879, 214-217) katsoo CharcoLn ja hänen kou
lukuntansa luoneen suuren innostuksen ja edistyksen hermojärjestel
mien fysiologian ja patologian tutkimiseen: ”Ja lääkärin, joka tuolloin 
vieraili Pariisissa, oli mahdotonta olla joutumatta yleiseen innostuk
seen, vaikka hänen varsinaiset tutkimuksensa olivatkin toisella tahol
la.” (af Schultén 1879, 217.) Charcot oli myös vahvistanut aiemmin 
petokseksi leimattujen hypnoottisten ilmiöiden olemassaolon, niitä 
kuitenkaan selittämättä. Lisäksi af Schultén pani matkallaan merkille 
sen, että psykiatrialta oli pitkään puuttunut Pariisissa oppituoli ja että 
neuropatologian ja psykiatrian välinen raja oli kaikkiaan epäselvä, (af 
Schultén 1879, 217-218.)

Muita suomalaisia lääkäreitä, jotka vierailivat Pariisissa CharcoLn 
luona, olivat Ernst Alexander Homén 1882-1883 ja 1886, Gustaf 
Heinricius 1884, Jarl Hagelstam 1885 (ks. myös Hagelstam 1925), 
Arthur Rudolf Clopatt 1887, Axel Holmberg 1888 sekä Louis 
Gratschoff 1888 (ks. Gratschoff 1889). Heistä Clopatt laati CharcoLn 
ja Bouchardin alaisuudessa lapsuuden hysteriaa koskevan väitöskirjan 
(Clopatt 1888). Varsinaisesti lapsipsykiatriaa ei muuten vielä vuosisa
dan vaihteen Suomessa ollut olemassakaan.

Ruotsalaisen psykiatrian professorin, ylilääkäri Fredrik Bjömströ- 
min 1887 julkaisema teos Hypnotismen, dess utveckling och nuvaran
de ståndpunkt tuli tuoreeltaan tunnetuksi Suomessakin. Niinpä Turun 
lääkäriyhdistyksen kokouksessa 14.12.1887 Karl Robert Paqvalin 
katsoi, että suomalaisten lääkäreiden oli tutkiskeltava suggestiota ja 
hypnoosia vakavasti ja selitettävä yleisölle myös hypnoosin ”varjo
puolia ja sen vahingollisuutta ihmiselle sekä fyysillisessä että psyykil- 
lisessä suhteessa” (Duodecim 1/1888, 15-16; FLH 2/1888, 103-104). 
Suomeen tilattiin myös Pariisista lehteä Revue de FHypnolisme expé-
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rimental et thérapeutique, joka oli alkanut ilmestyä heinäkuusta 1886 
lähtien.

Suomalaisista lääkäreistä hypnoosin innokkain puolestapuhuja oli 
Leppävirran kunnanlääkäri Reinhold Enwald (1860-1892). Hän oli 
ryhtynyt kokeilemaan hypnoosin käyttöä tammikuun puolivälistä 
1889. Jo saman vuoden aikana hän oli kertomansa mukaan kokeillut 
hypnoosia terapeuttisesti vähintään sataan potilaaseen ja usein suotui
sin seurauksin (Enwald 1889a). Enwald (1890) referoi hyväksyvästi 
Edgar Bérillonin (1890) käsityksiä hypnoosin indikaatioista. Hypnoo
silla saattoi Bérillonin mukaan olla parantavia vaikutuksia tietyissä 
neurooseissa, orgaanisperäisissä hermotaudeissa, neurasteniassa ja 
neuropatiassa, lasten hennotaudeissa ja jopa eräissä mielisairauksissa.

Enwald asennoitui hypnoosin käyttöön varsin kritiikittömästi (ks. 
myös Enwald 1889b; 1891). Sen sijaan toinen hypnoosia käytännössä 
kokeillut lääkäri Emil Broms (1889) oli huomattavasti skeptisempi. 
Hän oli saanut terapeuttisesti huonoja tai epäselviä tuloksia ja päätteli 
hypnoosin indikaatiot hyvin rajallisiksi (Broms 1889, 136):

Luulen siis hypnoottisten syggestionien parantavan vaikutuksen 
jotenkin rajoittuvan luulokipuihin ja kaikissa muissa tapauksissa 
vain antavan satunnaista huojennusta taudin oireista, itse tautia 
parantamatta ja niin muodoin sisältävän morfiinin, kokaiinin ja 
muiden tuntoa huumaavien aineitten sekä edut että vaarat. Varma 
on että, vaikkapa kokemus näyttäisi hypnotismin vaikutusten pi
temmällekin ulottuvan, tavalliset paranteet aina ulottuvat vieläkin 
pitemmälle, saamatta lääkäriä, kuten edellä mainittu, yleisön sil
missä puoskarin ja loihtijan vertaiseksi.

Hypnoosin puoskarimaisesta käytöstä varoitti myös Lindén (1887). 
Hypnoosilla hoidetuista tapauksista raportoi lisäksi Halii (1889; 
1890).

Perusteellisimman hypnoosia koskevan kirjoituksen Suomessa 
1800-luvun puolella julkaisi Suomen Lääkäriseuran puheenjohtaja 
Axel Holmberg (1890), joka oli tutustunut Ranskassa paitsi Charcofn 
myös Nancyn koulukunnan oppeihin. Hänkin etsi -  Tigerstedtin ta
voin -  hypnoosille fysiologista selitystä. Poikkeuksellisesti Suomessa 
hän asettui selkeästi tukemaan Nancyn koulukuntaa (Liébeault, Bem- 
heim, Beaunis, Liégeois) charcof laisia vastaan. Holmbergin nancy-
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laisen vakaumuksen mukaan hypnoottisia ilmiöitä hallitsi läpikotaisin 
suggestio. Suggeroitavuus oli, ainakin jossakin määrin, kaikkien ih
misten ominaisuus eikä rajoittunut hysteerikkoihin. Bemheim arveli 
hypnoottisessa tilassa vaikuttavan suggestiomekanismin perustuvan 
”ideomotorisen, ideosensitiivisen ja ideosensorisen refleksiärtyvyy
den lisääntymiseen” siten, että korkeammat aivorakenteet eivät ehti
neet toimia ehkäisevästi (ks. Holmberg 1890, 187). Paitsi lääketieteel
le hypnoosi oli Holmbergin (1890, 189-192) mukaan tärkeä väline 
myös kokeelliselle psykologialle. Hypnotismin Holmberg (1890, 
192) uskoi nousevan unohduksesta ja saavuttavan vähitellen ”yhä 
enemmän tunnustusta rationaalisen lääketieteen palveluksessa”. Pian 
tämän jälkeen hypnoosi vajosi kuitenkin meillä jälleen pitkäksi ajaksi 
unohduksiin.

"Psykoanalyyttinen metodi"
Freudin psykoanalyysilla ei ollut Suomessa juuri minkäänlaista vai
kutusta käytännön psykiatriseen hoitotyöhön ennen toista maailman
sotaa. Ruotsalainen lääkäri Poul Bjerre (1876-1964) esitelmöi kyllä 
Helsingissä psykoanalyyttisesta metodista jo 1909 sekä 1911 unien 
tulkinnasta ja omasta terapiatyöstään. Otto Wetterstrandin oppilaana 
Bjerre arvioi kuitenkin psykoanalyyttisen terapiamenetelmän margi
naaliseksi hypnoosiin ja suggestioterapiaan verrattuna. Hän pyrki yh
distämään hypnoosia ja suggestiohoitoa, mutta piti myös ”hypnoottis
ta analyysia” mahdollisena. (Ks. Ihanus 1994, 28-34.) Seksologian 
pioneeri August Forel (1911, 250-251; 1917, 181-182, 340) viittasi 
suomennetuissa teoksissaan lyhyesti Breuerin ja Freudin hysteriatut- 
kimuksiin ja katsoi samoin mahdolliseksi psykoanalyysin ja hypnoo
sin yhdistämisen.

Ensimmäinen Suomessa julkaistu psykoterapiamenetelmien esitte
ly, jossa Freudin ”psykoanalyyttis-terapeuttista metodia neuroosien 
hoitamiseksi” kuvataan parin sivun pituudelta, on Klas Holmbergin 
referaatti göttingeniläisen professorin A. Cramerin (1911) Saksassa 
ilmestyneestä esitelmästä. Cramer suhtautui myötämielisesti psykote
rapioihin. Kuitenkaan hän ei hyväksynyt Freudin metodia käytettä
väksi muuten kuin seksuaalisen trauman käsittelyssä. Cramerille 
(191 1, 183-184) psykoanalyyttinen työskentely merkitsi yksipuoli-
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sesti seksuaaliseen traumaan keskittymistä. Hän halusikin varjella 
erityisesti naisten sielunelämää psykoanalyysin ”seksuaalisväritteisel- 
tä kidutukselta”. Psykoanalyysin lisäksi Cramer mainitsi terapiamene- 
telminä hypnoosin, Dubois'n persuaasion (taivuttelun järkiargumen- 
tein) sekä ns. negatiivisen psykoterapeuttisen metodin (esim. hystee
rikkojen eristäminen). Psykoterapiat, jotka korostivat psykogeenisiä 
tekijöitä, olivat Cramerin mukaan vain osa lääkärin tutkimus-, diag
nosointi- ja hoitotyötä.

Suomessa ei 1910-luvulla käyty edes lääkärikunnan piirissä julkis
ta keskustelua psykoanalyysista eikä eri psykoterapiamuodoista. Lää
kärikunnastamme ainoana Harald Fabritius (1877-1948) julkaisi 
1910-luvulla pelkästään Freudin näkemyksille omistetun artikkelin. 
Fabritius oli 1912 kuunnellut Wienissä Freudin luentosarjaa (suoma
laisista lääkäreistä tiettävästi myös J. L. Lydecken on kuunnellut 
Wienissä Freudin luentoja). Artikkelissaan Fabritius (1913, 102, 110) 
vastusti eniten Freudin seksuaaliteoriaa, mutta näki Freudin neuroosi- 
teorian antoisaksi käytännön hoitotyössä. Psykoanalyyttinen psykote
rapia oli Fabritiuksesta tärkeä vastapaino liiallisesti käytetyille fysi
kaalisille terapioille, vaikka se olikin hänestä usein vaivalloinen ja 
aikaavievä menettelytapa. Fabritiuksen edustamalle psykiatriselle nä
kemykselle ajatus neuroottisen ja ”normaalin” psyykkisen tapahtumi
sen välisestä jatkumosta oli vielä perimmältään vieras. Fabritiuksen 
kiinnostus psykoanalyysiin oli lyhytaikainen, ja myöhemmin hän suh
tautui siihen kriittisesti.

Yrjö Kulovesi ja psykoterapian 
kehitysviivästymä

Psykoanalyysia koskeva keskustelu vilkastui Suomessa 1920-luvulta 
lähtien varsinkin tamperelaisen lääkärin Yrjö Kuloveden (1887-1943) 
ansiosta. Kulovesi alkoi 1920-luvun alusta lähtien perehtyä Freudin 
psykoanalyysiin. Wienin-matkoillaan (1.3.-1.5.1924 ja 3.10.1925- 
1.1.1926) Kulovesi kävi ensin Eduard Hitschmannin ja keskeyttämi
sen jälkeen Paul Fedemin luona oppianalyysissa. Hän tapasi myös 
lyhyesti Freudin ja otti osaa Wienin psykoanalyyttisen yhdistyksen 
kokouksiin. Kulovesi hyväksyttiin Wienin psykoanalyyttisen yhdis-
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tyksen jäseneksi 1931, ja 1936 hänelle myönnettiin koulutusanalyyti- 
kon asema. Hän ei kuitenkaan ehtinyt kouluttaa suomalaisia seuraajia. 
Yksityispraktiikassaan hän keskittyi neuroosien psykoanalyyttiseen 
hoitoon. Ahkerana kirjoittajana Kulovesi teki psykoanalyysia tunne
tuksi eri foorumeilla. Hän julkaisi myös 1933 ensimmäisen suomen
kielisen teoksen psykoanalyysista. (Yrjö Kuloveden toiminnasta ks. 
lähemmin Ihanus 1994, 70-118.)

Kulovesi joutui suomalaisen lääkärikunnan keskuudessa yksin 
kantamaan 1920- ja 1930-luvulla vastuun psykoanalyysin tunnetuksi 
tekemisestä. Itse asiassa tuolloin vallitsi psykoterapian kehitysviiväs- 
tymä. 1920-luvulla ”psykoterapeuttiseksi” muoti-ilmiöksi Suomessa 
nousikin Emile Couén suggestiohoito pikemmin kuin psykoanalyysi. 
Couéismin puoskarimaisia parannusoppeja sovellettiin yksityisissä 
"psykoterapeuttisissa instituuteissa” mitä erilaisimpiin vaivoihin. 
(Couéismista Suomessa ks. Ihanus 1994, 86-95.)

Kulovesi vierasti couélaisen suggestiohoidon ihmeparannuslupa- 
uksia ja oikoteitä onneen. Hän ei ylettömästi liioitellut psykoanalyy
sin mahdollisuuksia, mutta korosti jatkuvasti sitä, että psykoanalyytti
sen tiedon todenperäisyyttä oli koeteltava sekä empiiristen tutkimus
ten että käytännön terapiatyöstä kertyneiden havaintojen avulla. ”Ihai
lematta psykoanalyysia sen enempää kuin psykiatriaakaan” Kulovesi 
(1927, 157) muistutti psykoanalyysin irtautuneen niistä varhaisvai
heista, jotka olivat jääneet eräiden suomalaisten lääkäreiden mieleen. 
Psykoanalyysissa ei enää yksipuolisesti vainuttu ”seksuaalista trau
maa”, puhumattakaan että siinä olisi turvauduttu suggerointiin.

Puhdasoppisena freudilaisena Kulovesi liitti psykoanalyyttisen 
hoidon alueeseen lähinnä vain (psyko)neuroosit. Suomessa 1920-lu- 
vulla ilmestyneessä mielisairaanhoitajille tarkoitetussa oppikirjassa 
(Neuman-Rahn 1924a; 1924b) psykoanalyysi esitettiin vielä sup
peammin pelkästään hysterian hoitokeinoksi. 1930-luvulla mieli- ja 
hermotautien erikoislääkäri Väinö Mäkelä (1937) piti psykoanalyysin 
ja adlerilaisen individuaalipsykologisen neuroosien hoidon indikaati
oita kapeina. Hän uskoi, että neuroosien hoidossa yleislääkäri pääsi 
parhaisiin tuloksiin 'kombinoidulla psykoterapialla” eli yhdistämällä 
esimerkiksi suggestion ja persuaasion sekä tarpeellisen fysikaalisen 
hoidon ja lääkehoidon. Psykoanalyyttisten näkemysten soveltuvuu
desta psykoottisten häiriöiden hoitoon ei meillä tuolloin keskusteltu.
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Psykiatrinen hoito oli Suomessa 1930-luvulla pääosin somaattis- 
keskeistä. Esimerkiksi Lapinlahden sairaalassa käytettiin vuonna 
1938 insuliinishokki- ja kardiatsolishokkihoitoa sekä syfiliksen aihe
uttamaan paralysiaan malariahoitoa. Raskaan psykiatrian ja psyko- 
terapiamenetelmien uudistuminen sekä entistä psykogeenisemmän ja 
-dynaamisemman ajattelutavan omaksuminen lykkäytyi Suomessa 
toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, aina 1950-ja 1960-luvulle 
saakka.

Vapaat hoitomuodot
1900-luvun alussa käynnistynyt ns. vapaiden hoitomuotojen kokeilu 
(lähinnä perhehoito, siirtolajärjestclmä ja yleinen huoltotoiminta) 
tuotti uusia hankkeita 1920-luvun lopulla ja 1930-luvulla. Taustatu
kea vapaiden hoitomuotojen kokeilulle antoi mm. Sielunterveysseura. 
Seuran aloitteesta perustettiin 1927 Helsinkiin Suomen ensimmäinen 
psykiatrinen huoltotoimisto eli "avustustoimisto sielullisesti sairaille" 
(mielenterveystoimiston edeltäjä). Myös Veikkolan parantolan toi
minnan aloittaminen 1929 merkitsi varhaisten sosiaalipsykiatristen 
näkemysten kanavoitumista mielenterveystyöhön. (Vapaista hoito
muodoista ks. Kalpa 1931; Donner 1933; Rothström 1933; Soininen 
1938b.)

Perhehoitoa laajennettiin Suomessa 1930-luvulla, ja sitä alettiin 
soveltaa mm. Kellokosken sairaalassa vuodesta 1932 ja Pitkäniemen 
sairaalassa vuodesta 1935 lähtien. Perhehoidon tarkoituksena oli to
tuttaa potilaat itsenäiseen elämään ja tehdä mahdolliseksi paluu muu
hun yhteiskuntaan. Perhehoidon katsottiin vaikuttavan erityisen suo
tuisasti väistymässä olevaan skitsofreniaan. Ympäristön parantavan 
vaikutuksen arveltiin pääsevän oikeuksiinsa perhehoidossa, joka on
nistuakseen vaati potilaiden huolellista valintaa ja hoidon jatkuvaa 
seurantaa sairaalasta. (Perhehoidosta Suomessa ks. Päivänsalo 1940.) 
Myös yleisen huoltotoiminnan nähtiin olevan kansantaloudellisesti, 
sosiaalisesti ja moraalisesti perusteltua toimintaa (ks. Kalpa 1931).

Laitoshoitoonkin alettiin 1930-luvulla nähdä mahdolliseksi nivel
tää -  tosin hyvin varovasti -  ihmisen psykofyysis-sosiaalisen koko
naisuuden huomioon ottavia psykoterapeuttisia lähestymistapoja. Esi
merkiksi Aame Soininen (1938a, 146) arvioi, että laitoshoidossa sopi
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ottaa huomioon (i) yleinen miljöövaikutus, (ii) lääkärin ja hoitohenki
lökunnan suora vuorovaikutus potilaiden kanssa, (iii) työterapia ja (iv) 
vapaat hoitomuodot. Soininen (1938a, 150) tähdensi -  protestanttisen 
eetoksen perinteiden mukaisesti -  että työterapialla oli koko mielisai
raalalaitosta hyödyttäviä vaikutuksia. Helsingin kaupungin sairaan- 
hoitajatarkoulun johtaja Karin Neuman-Rahn (1924b, 327) oli jo mie
lisairaanhoidon oppikirjassaan arvostanut työterapiaa, koska missään 
ei näkynyt ”työn siunausta” selvemmin kuin mielisairaaloissa, ”joissa 
työterapia on pian tehnyt muistoksi vain kaikki nuo massat tylsisty
neitä, toimettomia, laiskottelevia, usein epäsiistejä ja hyökkäileviä 
potilaita, joissa vain animaaliset vietit enää ovat jäljellä”.

Myös erilaisten harrastusten ja askareiden katsottiin voivan täy
dentää psyykkistä vaikuttamista mielisairaanhoidossa. Neuman-Rahn 
(1924b, 320) puolusti etenkin ”sairaitten luovan vietin” taiteellista tai 
kirjallista ilmaisua, joka oli jäänyt liian vähälle huomiolle. Väheksyn- 
tä oli haitallista, sillä ”eikö schizofreenisen tauluissa ole paljon enem
män sielua kuin hänen päivittäisessä siivoustyössään?” Mielisairaiden 
taiteelliset ja kirjalliset tuotteet oli otettava talteen aineistoksi ”pato- 
grafiselle tutkimukselle” (Neuman-Rahn 1924b, 324).

Neuman-Rahn (1924b, 326) puhui myös sairaalakiijastojen4 puo
lesta: 'Täysin väärä on se käsitys, ettei sairas ymmärtäisi, mitä hän 
lukee. Useimmat käsittävät kyllä luetun vaikkakin omalla tavallaan, 
kuitenkin yhtä usein oikein, ja heillä on paljon iloa noista kirjojen 
ääressä viettämistään hetkistä, vaikkakin moni unohtaa pian lukeman
sa. Hyvin usein vaikuttaa sairaan sielunelämään suotuisasti tämä lues- 
kelu, joka sen lisäksi antaa hoitajattarille aihetta keskusteluihin poti
laittensa kanssa.” Vapaat toimet ja harrastukset saattoivat johtaa mie
len virkistykseen, iloon ja tyytyväisyyteen, ”harmonikan ja viulujen 
soidessa”. Näin oli aukeamassa myös keskusteleva ja jakava terapeut
tinen vuorovaikutussuhde, dialogi ”hulluuden” kanssa.

VIITTEET
1 Varhaisessa katsauksessaan psykiatriseen hoitojärjestelmään Therman (1904) 

esitti jaottelun suljettuihin hoitolaitoksiin, avonaisiin laitoksiin (eli maanvilje- 
lyssiirtoloihin) ja perhehoitoon. Therman ehdotti eurooppalaisen mallin mu
kaisten avohoitolaitosten ja perhehoidon kehittämistä Suomessa.
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2 Kuitenkin ensimmäisessä suomalaisessa mielisairaanhoidon oppikirjassa M ie li
s a ir a a t  ja  n iid e n  h o ito  todetaan vielä, että mielisairaanhoidossa tärkeitä ovat 
”rauha ja lepo sekä valvonta” (Nikula 1918, 49). Mielisairaanhoitajalta vaadit
tiin ”ystävällistä mieltä, ehtymätöntä kärsivällisyyttä ja kokemukseen perustu
vaa taitoa”. Hänen oli ”vältettävä kiihottavia keskusteluja” potilaan ”sairaal
loisten” ajatusten ja tekojen johdosta. Lisäksi oli vältettävä "pitkällistä lohdut
tamista ja kaikessa käytettävä vain lyhyttä ja asiallista puhetapaa” (Nikula 
1918,47).

3 ”Rajatapaus”-nimitys juontui saksalaisen psykiatrian ja diagnostiikan käyttä
mästä käsitteestä ”Grenzfall”. Esimerkiksi Kraepelinin psykiatrisessa diagnos
tiikassa oli kuvattu ”rajatapauksia” (”Grenzfälle”), jotka olivat diagnostisesti 
ongelmallisia ja sijoittuivat psyykkisen sairauden ja terveyden väliselle alueel
le. Tämä yleisluonteinen diagnostinen täsmentymaltömyys kanavoitui monesti 
nimitykseen "rajatapaus”.

Suomessa on 1900-luvun alkupuolella viitattu ”rajatapauksiin”. Mutta Suo
messa on jo varhain käytetty myös ”rajatila”-kasitettä, joka on tullut yleisem
pään käyttöön vasta huomattavasti myöhemmin. Varhaisimman painetun mai
ninnan "rajatiloista” olen löytänyt Lapinlahden keskuslaitoksen oikeuspsykiat
rian apulaislääkärin, lääketieteen lisensiaatti Akseli Nikulan teoksesta M ie lis a i
ra a t j a  n iid en  h o ito  (1918). "Rajatiloilla” Nikula (1918, 46) tarkoitti "henkisen 
sairauden ja terveyden välimailla” olevia tiloja. Nikula (sama) mainitsee lyhy
esti monenlaisia "rajatiloja”, joilla on eräitä kosketuskohtia nykyisen psykiatri
sen diagnostiikan kuvaamiin rajatilapersoonallisuusoireisiin ja muihin persoo
nallisuushäiriöihin (impulsiivisuus, addiktiot, seksuaalinen "poikkeavuus”): 
"Sellaisia ovat mielikuvitusrikkaat keksijät ja maailmanparantajat, pakkoaja
tusten vaivaamat henkilöt, sairaalloiset valehtelijat, maankicrläjat, sairaalloiset 
riitapukarit, morfinistit, sukupuolielämässään tavallisuudesta poikkeavat hen
kilöt ja useat ammattirikolliset.” Nikulan mielestä suun osa rajatiloista oli ”jo 
synnynnaisesti rappeutuneita eli degeneroituneita henkilöitä”. Lisäksi hän pes
simistiseen sävyynsä katsoi, että rajatilat olivat ryhmänä ”yhteiskunnalle san
gen raskaana taakkana”. Rajatilojen terapoinnista ci vielä tuolloin varsinaisesti 
keskusteltu.

4 Ensimmäinen kunnallinen sairaalakirjasto Suomessa aloitti toimintansa 1930- 
luvun lopulla Hangossa. Varsinaisesti sairaalakirjastotyö käynnistyi meillä vas
ta 1940-luvulla, jolloin alettiin puhua "biblioterapiasta” tai "lukuterapiasta”.
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PAAVO KETTUNEN

Psykoterapia ja sielunhoito

Yleistä
Tämän artikkelin tarkoituksena on käsitellä psykoterapian ja sielun
hoidon välistä suhdetta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä 
pääasiassa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Lähdemateriaali
na käytän kirkon omassa, lähinnä sielunhoidon koulutuksessa esille 
tulleita näkemyksiä sekä kirkollisen ja teologisen keskustelun asiasta 
antamaa kuvaa. Sielunhoidon koulutus ja käytäntö ei ole voinut olla 
irrallaan kirkon opetus-ja julistusvirasta tai kirkollisesta ja teologises
ta keskustelusta. Näkökantojen muotoutumiseen ovat vaikuttaneet 
myös kirkkopoliiniset kysymykset. Tarkastelujakson aikana ovat psy
koterapia ja sielunhoito kirkossa kulkeneet sekä rinnakkain että sisäk
käin.

Erilaisten korostusten ymmärtäminen sielunhoidossa ja psykotera
piassa on sidoksissa myös siihen ympäröivään yhteiskunnalliseen 
todellisuuteen, jossa sielunhoitoa ja psykoterapiaa harjoitetaan. Siksi 
käsiteltävän aiheen kannalta on tärkeää tiedostaa myös se poliittinen 
ja yhteiskunnallinen tilanne, joka tarkastelujakson aikana vallitsi.1

Psykoterapialla tarkoitan tässä lähinnä analyyttista yksilöpsykote
rapiaa sekä terapeuttisena hoitomuotona että psykoterapeuttisena tie
toutena, joka kirkon piirissä on levinnyt. Näin ollen käsittelyn ulko
puolelle jää kaikki se psykoterapeuttinen työ, joka kirkossa on tapah
tunut perheneuvontatyön yhteydessä.2 Suhtautumista psykoterapiaan 
kirkossa ei voida erottaa myöskään suhtautumisesta psykologiaan ja 
psykoanalyysiin. Varsin keskeinen on myös kysymys sielunhoidon 
päämäärästä ja auttamismenetelmistä.

Suhtautumista psykoterapiaan kirkon piirissä voidaan tarkastella 
useasta näkökulmasta. Tässä artikkelissa ovat monesti sisäkkäisinä 
useat eri ulottuvuudet.
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Suhde psykoterapiaan ja psykologiaan voidaan nähdä periaatteelli
sena ja historiallisena kysymyksenä. Tällöin tulevat kyseeseen muun 
muassa kirkollisessa keskustelussa käytetyt puheenvuorot, joissa on 
tarkasteltu periaatteellisella tasolla psykoterapiaa ja sen asemaa suh
teessa kirkon työhön.

Voidaan analysoida kirkossa tehtyä sielunhoitotyötä siitä näkökul
masta, missä määrin siinä on käytetty esimerkiksi psykoterapeuttisia 
menetelmiä ja pyritty samansuuntaisiin päämääriin.

Missä laajuudessa psykoterapeuttiset menetelmät ovat sisäistyneet 
sielunhoidon sisälle siten, ettei enää voidakaan puhua psykoterapeut
tisten menetelmien hyväksikäytöstä sielunhoidossa, vaan psykotera
pian menetelmät ovat tulleet osaksi sielunhoitoa?

Onko psykoterapia vaikuttanut kirkon opetus- ja julistustyöhön 
esimerkiksi siten, että ihmisten parissa tehtävässä työssä on alettu 
korostaa joitakin uusia näkökulmia ja painotuksia? Pohjimmiltaan 
tässä on kysymys siitä, onko psykologian tai psykoterapian ihmisku
valla ollut vaikutusta kirkossa vallinneeseen ihmiskäsitykseen. Tähän 
liittyy myös kysymys, onko psykologialla tai psykoterapialla merki
tystä kirkon tekemän hengellisen työn kannalta. Toisin sanoen: voi
vatko ne vahingoittaa kirkon hengellistä tehtävää, jopa ”viedä ihmi
seltä uskon”, vai toimia käänteisessä tehtävässä esimerkiksi auttaen 
häntä uskomaan tai vastaanottamaan anteeksiantamuksen?

Käsittelen esillä olevaa teemaa historiallisesti kirkollisen ja teolo
gisen keskustelun sekä sairaalasielunhoidon koulutusmateriaalin avul
la. Painopiste on 1950- ja 1960-luvulla. Lopuksi käsittelen vielä 
psykologian ja teologian välistä uusinta kysymyksenasettelua pasto
raalipsykologiassa.

Keskustelun lähtökohdat 
ennen toista maailmansotaa

Kirkollisessa keskustelussa puhuttiin papin ja lääkärin välisen yhteis
työn tärkeydestä jo 1930-luvulta alkaen. Tällöin korostettiin papin ja 
lääkärin yhteistyön merkitystä potilaan hoidossa.3 Yhteisiä lääkärei
den ja pappien kokouksia pidettiin niin ikään jo 1930-luvulta alkaen.-1
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Sen sijaan papin ja psykologin välisestä yhteistyöstä ei kirkollises
sa keskustelussa ole juurikaan puhuttu. Suurelta osaltaan tämä tietysti 
johtuu siitä, että psykologien ammattikunta on huomattavasti nuorem
pi kuin pappien ja lääkärien ammattikunnat.5 Yksinomaan tästä johtu
vaksi ilmiötä ei kuitenkaan voida selittää.6 Syynä saattoi olla ennen 
kaikkea se, ettei psykologin rooli ihmisten auttamistyössä Suomessa 
vielä ollut selkeytynyt.7 Puhuttaessa psykoterapeutista tarkoitettiin 
1940-ja 1950-luvulla kirkollisessa keskustelussa nimenomaan lääkä
ri-terapeuttia. (Simojoki 1949; Baunbaek 1951.)

Kirkollinen keskustelu Freudin psykoanalyysista ja siltä pohjalta 
nousseista psykoterapiamenetelmistä ja niiden vaikutuksista kirkon 
sielunhoitoon oli Suomessa ennen toista maailmansotaa vielä varsin 
vähäistä. Suhtautuminen oli ambivalenttia ja ripin ylivertaisuutta suh
teessa psykoanalyysiin korostavaa.8 Keskustelun vähäisyys oli varsin 
luonnollista, kun ottaa huomioon näiden menetelmien aseman Suo
messa yleensäkin. Psykoanalyysia koskeva keskustelu vilkastui Suo
messa 1920-luvulta lähtien, mutta se hiljeni seuraavan vuosikymme
nen aikana. Ennen toista maailmansotaa psykoanalyyttisia näkemyk
siä esiteltiin Suomessa lähes yksinomaan freudilaisessa muodossa. 
Psykoterapiamenetelmien uudistuminen ja aikaisempaa psykodynaa- 
misemman ajattelutavan omaksuminen lykkääntyi Suomessa aina 
1950-ja 1960-luvulle saakka. (Alanen & Tähkä 1978, 7; Ihanus 1994, 
244—252.) Tämä selittää sen, että myös kirkollinen keskustelu psyko
terapiasta aktivoitui vasta tuolloin.

Ihmiskäsityksen ja päämääräkysymysten 
keskeisyys 1950-luvulla

SIELUNHOIDON JA PSYKOTERAPIAN KÄSITYS 
IHMISEN HÄDÄSTÄ

Kirkollinen ja teologinen keskustelu psykoterapiasta alkoi varsinai
sesti 1940-ja 1950-luvun vaihteessa. Vuonna 1949 julkaisemassaan 
artikkelissa Martti Simojoki totesi, ettei psykoterapian ja sielunhoi-
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don välillä voi olla ristiriitaa. Hänen mukaansa kysymys on kahdesta 
eri asiasta. ”Psykoterapia tähtää ihmisen sielunelämän tervehtymiseen 
ja sitä tietä koko ihmisen terveyteen. Sielunhoito tähtää pelastukseen, 
Jumalan lapseuteen.” Psykoterapian perustana on Simojoen mukaan 
kausaalis-geneettinen tutkimus ja se käyttää apunaan ihmisluonnon 
omia voimia. Sielunhoito puolestaan perustuu uskonnollis-teologi- 
seen kysymyksenasetteluun ja vetoaa Jumalaan. (Simojoki 1949, 
121- 122.)

Simojoki ei siis nähnyt psykoterapiaa ja sielunhoitoa ristiriitaisina, 
mutta niiden tavoitteet ja työn perusta olivat selvästi erilaiset. Psyko
terapia rakensi ihmisessä itsessä olevien voimavarojen pohjalle sie
lunhoidon nähdessä avun tulevan ihmisen ulkopuolelta, Jumalalta. 
Samansuuntainen ero oli myös tavoitteissa. Sielunhoidolle ei Simojo
en mukaan riittänyt psykoterapian päämäärä ihmisessä itsessään ole
vasta terveydestä, vaan sielunhoidon oli tähdättävä itsen ulkopuolelle, 
Jumalan yhteyteen.

Sielunhoidon tavoitemäärittely oli tuona aikana hyvin yhteneväi
nen kirkon julistustyön tavoitteiden kanssa. Sielunhoitoa ei pidetty 
itsenäisenä kirkon työmuotona, vaan se oli pohjimmiltaan Jumalan 
sanan saarnaamista yksityiselle ihmiselle. Sielunhoidolla oli sanoma, 
keetygma, joka piti viedä apua tarvitsevalle ihmiselle. Kirkon julistus- 
työstä tällainen sielunhoito poikkesi ainoastaan siten, että julistuksen 
vastaanottajana oli kokoontuneen seurakunnan sijasta yksityinen ih
minen. Keerygmaattisen sielunhoidon juuret olivat dialektisessa teo
logiassa ja sitä edusti 1940-luvulla muun muassa sveitsiläinen Eduard 
Thumeysen, jonka näkemykset vaikuttivat paljon myös suomalaiseen 
sielunhoitoon. Tällöin sekä sielunhoito että psykoterapia ja psykolo
gia nähtiin kirkon julistustyön palvelijoiksi. Niiden merkitystä ei 
haluttu vähätellä, mutta ne olivat kirkon julistustyölle alisteisia. 
(Thumeysen 1946, 182-184.) Niistä voitiin ottaa se, mikä vei eteen
päin julistustyön päämääriä, mutta julistustyötä ei haluttu asettaa 
uudellcentarkastelun kohteeksi psykoterapeuttisen tai psykologisen 
tiedon valossa. Silloin kun sielunhoidon funktioksi asetettiin julista
minen, siihen voitiin käytännössä varsin vähän soveltaa psykotera
peuttisia metodeja.

Simojoen ajattelutavalle oli tyypillistä, ettei hän periaatteessa näh
nyt ristiriitaa psykoterapian ja sielunhoidon välillä, kunhan nämä vain
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rajoittuivat toimimaan omilla rajatuilla alueillaan. Sielunhoidon piti 
tajuta olevansa evankeliumin julistamista eikä ”sielullista terveyden
hoitoa”, eikä sen päämäärä ollut ”ihmissielun hannonia”. Hän varoitti 
senhetkistä sielunhoitoa vaarasta muuttua juuri viimemainittuun 
suuntaan. Silloin sen suhde uskon perusteisiin olisi kyseenalainen. 
(Simojoki 1949, 122-124.)9

Psykoterapian ja sielunhoidon välistä suhdetta sotienjälkeisessä 
kirkossa kuvaa hyvin se, miten sielunhoidon tehtävä nähtiin tuona 
aikana julkaistussa sielunhoidon oppikirjassa. Siinä haluttiin liittyä 
”viimeaikaiseen sielutieteelliseen tutkimukseen”, jonka mukaan ihmi
sellä on ”hänen olentonsa uumenissa eräitä perustavia sielun tarpeita, 
joiden on tultava tyydytetyksi, jos mieli elää onnellista ja sisäisesti 
rikasta elämää”. Näiden perustarpeiden toteutumiseksi ihmisen piti 
löytää vastaus kysymykseen elämän tarkoituksesta ja päämäärästä 
sekä nähdä oma elämänsä jossakin laajemmassa yhteydessä ja päästä 
sisäiseen rauhaan itsensä ja ympäristönsä kanssa. Virkkusen mukaan 
sielutieteellinen tutkimus oli nähnyt terävästi ihmisen syvimmät on
gelmat. Hänen mukaansa nämä tarpeet tulevat kuitenkin täysin tyydy
tetyiksi vasta uskonnollisessa kokemuksessa, kun ihminen löytää Ju
malan ja tulee henkilökohtaiseen uskonyhteyteen hänen kanssaan. 
(Virkkunen 1953,7.)

Virkkunen kuvaa tuon ajan ihmisen tilaa hätätilaksi, joka on seura
usta siitä, että huomio sotienjälkeisessä jälleenrakennustilanteessa oli 
kiinnitetty yksipuolisesti ihmisen ulkonaisten olosuhteiden kehittämi
seen, mutta sisäinen ihminen oli jäänyt hoitamatta. Tämän seuraukse
na ihminen oli sisäisesti rikkinäinen, yksinäinen ja tyydyttämätön. 
Pahinta ihmisen sielunhädässä oli, että hänen elämänsä oli käynyt 
tyhjäksi ja tarkoituksettomaksi, kun Jumala ja taivas olivat kadonneet 
hänen näköpiiristään ja elämältä puuttui siten korkeampi päämäärä. 
(Virkkunen 1953, 10-12.)

Virkkunen tukeutui ziirichiläisen ”hemiolääkärin” A. Maederin, 
ruotsalaisen lääketieteen professorin K. H. Giertzin ja sveitsiläisen 
”hemiolääkärin” C. G. Jungin näkemyksiin perustellessaan uskonnol
lisen elämän merkitystä ihmisen auttamiseksi hänen hätätilassaan. 
Ihmisen ongelma oli keskeisesti siinä, että hän oli uskonnollisen 
elämänsä kadottamisen myötä kadottanut elämänsä päämäärän. Virk
kunen siteerasi Jungia todetessaan, että psykoneuroosit ovat viime
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kädessä kärsimystä sielussa, joka on eksynyt päämäärästään. (Virk
kunen 1953, 12-15. Ks. Jung 1948, 11.)

Sielunhoidon suuri tarve 1950-luvun alun Suomessa nähtiin juuri 
edellä kuvattua ihmisen tilannetta vasten. Ihmisen hätä nähtiin uskon
nollisena hätänä, johon kirkon piti omalla sielunhoidollaan vastata. 
Psykologian ja psykoterapian kehitys vaikuttivat siihen, että enää ei 
nähty riittäväksi vain kirkon julistus- ja opetustyönsä kautta antamaa 
tukea ihmisille. Ihmisen hätää pidettiin yksilöllisenä hätänä, jossa ei 
välttämättä voitu auttaa parhaimmillakaan saarnoilla. Siksi papin tuli 
keskittyä nimenomaan yksityiseen sielunhoitoon. Sen suurta tarvetta 
perusteltiin toisaalta "hennosairauksien", neuroosien ja psykoosien 
lisääntymisellä ja toisaalta näkemyksellä, että ihmisissä oli herännyt 
kaipaus saada uskoutua jollekin. Dynaamisen psykologian näkemyk
siin viitaten todettiin, että omien kuormiensa ja sielullisten kärsimys
tensä kantaminen yksin vaatii ihmiseltä paljon energiaa ja voi aiheut
taa vakavia sielullisia kärsimyksiä. Vastaavasti sielunhoito voi lau
kaista näitä paineita. (Virkkunen 1953, 15-16, 19, 25-32.)

Ihmisen hädän hahmottaminen uskonnolliseksi hädäksi vaikutti 
ratkaisevasti siihen, että myös avun tähän hätätilaan saattoi antaa 
nimenomaan uskonnollinen auttaminen. Sielunhoidon tavoite oli 
identtinen kirkon julistustyön tavoitteen kanssa. Kysymys oli Jumalan 
pelastussanoman välittämisestä. Jokainen kaipasi sisimmässään sano
maa Jumalan anteeksiantavasta rakkaudesta ja uudesta vapautetusta 
elämästä hänen yhteydessään. Vain se saattoi johtaa ihmisen todelli
seen sielun terveyteen ja iloon. (Virkkunen 1953, 17-18.)

Suhtautuminen psykoterapiaan on kirkon piirissä ollut riippuvai
nen keskeisesti siitä, miten sielunhoito on ymmärretty. Aina 1960- 
luvulle saakka sielunhoito ymmärrettiin pääsääntöisesti ihmisen hen
gellisten ja uskonnollisten kysymysten hoitamisena. Se ei tällöin 
myöskään painottunut psykoterapeuttisesti. Tuon aikakauden ajatte
lua kuvaavaa on se, että psykoterapian tekijöinä pidettiin nimenomaan 
lääkäreitä ja että pappeja saatettiin jopa varoittaa, etteivät he yrittäisi 
'leikkiä asiantuntijaa sielun parantajina”. Heidän tehtävänsä oli rajoit
tua hengelliseen. Se kyllä pakotti mahdollisuuksien mukaan syventy
mään myös psykoterapian ja pastoraalipsykologian yhteisiin kysy
myksiin, "koska niillä kummallakin on sama kohde, nimittäin elävän 
ihmisen sielunelämä". (Kurki-Suonio 1957, 11.)
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PSYKOTERAPIA SIELUNHOIDON APUNA JA UHKANA

Vaikka tuona aikana painoteniinkin sielunhoidon ja psykoterapian 
erilaista tehtävää, sielunhoidolla arveltiin olevan myös opittavaa psy
kologialta ja psykoterapialta. Pitäessään aikansa ihmisen hätää juuri 
yksityisen ihmisen hätänä psykoterapia muistutti kirkkoa yksityisen 
sielunhoidon tarpeesta. Psykologia auttoi tuntemaan ihmisen sisäistä 
maailmaa ja lisäsi siten sielunhoitajan itsetuntemusta ja muiden ym
märtämistä. Huomion kiinnittäminen alitajuiseen sielunelämään mer
kitsi ihmisen hädän syvyyden tajuamista. (Simojoki 1949, 124; Virk
kunen 1953, 38-39; Kurki-Suonio 1957, 13.)

Simojoki näki psykoterapian hoitavan koko ihmistä ja muistutta
van siten kristillistä sielunhoitoa sen tehtävästä tuoda evankeliumin 
sanoma koko ihmiselle. Psykoanalyysin velvoite analyytikon omasta 
analyysista oli muistutus sielunhoitajille, etteivät nämä voi toimia 
toisten sielunhoitajina, elleivät he ole itse saaneet sielunhoitoa. (Si
mojoki 1949, 124.)

Virkkusen mukaan kristillisellä taholla tunnustettiin tuona aikana 
psykoanalyysin ansiot ja hyväksyttiin näkemys sielunelämän dynaa
misesta rakenteesta. Psykoanalyysin uskottiin jopa vahvistavan kris
tillisen antropologian näkemyksiä "puhuessaan synnin maailman 
hirvittävästä todellisuudesta". Nimenomaan Adlcrin koettiin osoitta
neen, että ihmisen perussynti on itsekkyys, jonka valtaan ja sidonnai
suuteen ihminen on joutunut. (Virkkunen 1953, 38-39.)

Kuvatessaan ihmisen sisäisiä ristiriitoja ja hänen tiedostamattomia 
voimiaan psykoanalyysi itse asiassa kuvasi sitä, millaisessa orjuudes
sa ihminen elää syntiä tehdessään. Syvyyspsykologian ihmiskäsityk
sessä ihmisen hädästä oli tunnistettavissa Raamatun näkemys ihmisen 
synnistä. (Virkkunen 1953, 32, 40, 46.)

Psykologian merkityksen tajuaminen sielunhoidon kannalta johti 
1950-luvun alussa vaatimuksiin psykologian ja psykiatrian liittämi
sestä sielunhoidon opintoihin teologisessa tiedekunnassa. Samoin 
vaadittiin lääkärien, psykologien ja pappien yhteistyön lisäämistä. 
Vaatimuksia ei esitetty sitä varten, että papit voisivat harjoittaa psyko
terapiaa, vaan siksi, että he voisivat paremmin ymmärtää ihmistä ja 
auttaa heitä elämänkatsomuskysymyksissä. (Baunbaek 1950, 29; Palo 
1950, 161; Baunbaek 1951, 80-81; Virkkunen 1953,46.)
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Yksityisen sielunhoidon tarpeen tiedostaminen johti kirkossa sen 
tiedostamiseen, että tuona aikana tarjottiin paljon myös ”ei-kirkollista 
sielunhoitoa”. Osa tarjonnasta koettiin kirkolle myönteisenä, mutta 
osa kielteisenä. Niinpä Freudin ja uudenlaisen psykoterapian oli on
nistunut ”suuressa määrin parantaa sairaita sieluja”. Vaikka kaikkea 
ihmisen sielulliseen hätään tarjolla ollutta apua pidettiin tervetulleena, 
koettiin uhkana se, että ristiriitojen vaivaamat ihmiset kääntyvätkin 
ensi sijassa lääkärien eivätkä pappien puoleen. Sielullisesti sairaiden 
kohdalla tällaista menettelyä pidettiin ainoana oikeana ratkaisuna. Sen 
sijaan valitettavaa oli, että monet ihmiset myös ”varsinaisessa sielun- 
hädässä” turvautuivat mieluummin lääkäriin kuin pappiin. (Virkku
nen 1953, 22-24, 33.)

Myönteisen suhtautumisen ohella psykoanalyysiin suhtauduttiin 
kirkon piirissä 1950-luvun alussa myös kriittisesti. Kritiikki kohdistui 
yhtäältä psykoanalyysin ihmiskäsitykseen ja arvopohjaan. Sen väitet
tiin tarkastelevan ihmistä ainoastaan biologisena olentona. Sitä pidet
tiin maailmankatsomuksena, joka oli selvästi materialistinen ja siksi 
kirkon kannalta vaarallinen. Varsinkaan freudilaisessa muodossaan 
sen ei katsottu antavan uskonnolle itsenäistä arvoa. Sen näkemyksen 
ihmisen viettielämästä väitettiin johtavan moraalisesti arveluttavaan 
elämään ja tekevän kristillisen käsityksen synnistä olemattomaksi. 
(Virkkunen 1953, 40-41.) Biologiseen ihmiskuvaan perustuvan psy
koanalyysin kritiikki oli siis freudilaisen mutta ei daseinanalyysin10 
arvostelua. (Ks. Kettunen 1990, 68-73.)

Toisaalta kritiikin kohteena oli myös psykoanalyysi ”parannusme- 
netelmänä”. Tällöin arvostelua saivat osakseen Freudin ja Adlerin 
neuroosiopit. Sen sijaan Jungin nähtiin antavan uskonnolle ratkaise
van merkityksen ja pitävän neuroosien parantamista pohjimmiltaan 
moraalisena kysymyksenä. Syy ihmisen sielullisiin kärsimyksiin löy
tyy syyllisyydentunteesta, ja ihminen kaipaa kipeimmin anteeksianta
musta. (Virkkunen 1953,41.)

Psykoanalyysiin kohdistuneen kritiikin taustalla oli ihmiskäsitys ja 
näkemys ihmisen hätätilasta sekä siitä, miten häntä voitiin auttaa. 
Ihmisen hätää ei kirkon piirissä tarkasteltu pohjimmiltaan sielunelä
män ristiriitoina, vaan hätätila johtui viime kädessä Jumalasta irtautu
misesta. Kun hätä liittyi syntiin, oli luonnollista, että avun siihen 
saattoi tuoda vain anteeksiantamus. Sielullisten konfliktien käsittelyä
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psykoterapeuttisesti ei saanut sekoittaa kristilliseen parannuksen ta
pahtumaan. (Virkkunen 1953, 42-43.)

Virkkunen korosti, ettei psykoterapiaa tullut käsittää sielunhoidon 
kilpailijaksi, vaan molempia tan/ittiin. Tunnusomaista oli sen painot
taminen, että molempien oli pysyttävä omilla alueillaan. Oli erotetta
va toisistaan ”sielunelämä ja hengenelämä”. Psykoterapia toimi sie
lunelämän alueella ja siinä pyrittiin ”ohjaamaan sieluntoimintoja nor
maaleihin raiteisiin”. Kirkon sielunhoito kohdistui ihmisen henkeen ja 
sen tarkoituksena oli ”evankeliumin julistaminen yksityiselle ihmisel
le ja tavoitteena oikean jumalasuhteen aikaansaaminen”. (Virkkunen 
1953, 43^44, 46-47.) Tälle dualistiselle ajattelutavalle oli sen sijaan 
vieras sellainen kysymyksenasettelu, että ”epänormaaleilla raiteilla” 
oleva sielunelämä olisi saattanut vaikuttaa hengenelämään ja jumala
suhteeseen.

On ilmeistä, että psykoterapiaa pidettiin ainakin potentiaalisesti 
kirkon sielunhoidon kilpailijana. Kun sielunhoidolla oli myös psyko
terapeuttista merkitystä, koettiin samanaikaisesti vaarana, että sielun
hoito siten menettää oman erityislaatuisuutensa ja varsinaisen tehtä
vänsä. Uhkana oli se, että sielunhoidosta tulisi liian ihmiskeskeistä. 
Vaikka sielunhoidon psykoterapeuttista merkitystä ei haluttukaan 
kieltää, korostettiin, että ”varsinainen tehtävämme on vielä paljon 
tärkeämpää”. Sielunhoidon tehtävänä ei ollut psykoterapeuttinen vai
kuttaminen, mutta psykoterapiaa pidettiin hyödyllisenä sielunhoidol
listen, so. hengellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. ”Joko toinen tai 
toinen on pääaineena, ja toista käytetään lisäksi aputieteenä.” (Kurki- 
Suonio 1957, 7-8, 11.) Psykoterapia oli aputieteenä sielunhoidolle 
alisteinen.11

Piispa Eino Sonnusen mukaan mentaalihygienialla, psykoanalyy
silla, syvyyspsykologialla ja persoonallisuuspsykologialla oli oma 
merkityksensä ihmisen auttamisessa, mutta samalla ne jäivät tässä 
tehtävässä vajavaisiksi. Harkiten käytettyinä ne kuitenkin auttavat 
tekemään diagnoosin sairaan ihmisen persoonallisuuden tilasta. Sor
musen mukaan puhe ihmisen tarpeista, komplekseista, piilotajunnas
ta, yliminästä ja sublimoinnista on voinut olla liioiteltua, mutta ”ih
mispersoonallisuuden selittämisessä tämä biologinen pohja ja siihen 
perustautuva soveltautuminen on ehdottomasti otettava huomioon”. 
Hänen mukaansa biologiasta ei kuitenkaan ole siltaa etiikkaan. ”Sie-
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lusyntyiset sairaudet, siveelliset ristiriidat, velvollisuus, vastuu, syyl
lisyys ja vapautus tapahtuvat aivan toisella tasolla.” Sielultaan raadel
tu, epätasapainoinen ja yksinäinen ihminen kaipaa persoonallisuuten
sa syvyyksiin ulottuvaa apua, ymmärtämystä ja myötätuntoa. Tämä 
kuuluu siveellisen eikä biologisen elämän alueelle. Ihmisen sopusoin
tuiseen hengenelämään kuuluvat totuus, kauneus ja hyvyys eli tiede, 
taide ja uskonto. (Sormunen 1954, 10-11.)

Sormunen kritisoi luonnontieteellisesti ja biologisesti painottunut
ta syvyyspsykologiaa. Onkin huomattava, että tuohon aikaan Suo
meen välittynyt psykoanalyyttinen tietous oli tullut lähes yksinomaan 
freudilaisessa muodossa. Sormunen ei halunnut kieltää sitä uutta, mitä 
ihmisestä näin on paljastunut, mutta hän ei selvästikään halunnut 
hyväksyä sitä kaikkia ihmisen ongelmia jäsentäväksi elämänmalliksi. 
Sormusen mukaan elämän tarkoituksen, kärsimyksen ja syyllisyyden 
ongelmaan ei voi saada vastausta kajoamatta metafysiikan ja uskon
non maailmaan. Tuon ajan teologisen ajattelun mukaisesti hän ym
märsi syyllisyyden nimenomaan syyllisyytenä Jumalan edessä. Sen 
syynä oli elämän väärä, Jumalalle vieras kokonaissuunta. Ihmiselä
män ristiriita oli siinä, että ihminen toisaalta ikävöi Jumalaa, jonka 
yhteyteen hänet on luotu, mutta toisaalta hän pyrkii koko ajan Juma
lasta poispäin. Tässä syyllisyydentunnossa eivät ihmistä auta Sormu
sen mukaan mitkään psykologiset keinot, vaan hän kaipaa Kristuksen 
sovitustyöhön perustuvaa vapautusta, pelastusta ja anteeksiantoa. 
(Sormunen 1954, 11-13.)

Sormusen tarkoituksena oli torjua ajattelutapa, joka tekisi psyko
analyysista tai syvyyspsykologiasta kristillisen sielunhoidon tai an
teeksiantamuksen julistamisen korvaavan auttamismuodon. Hän ei 
halunnut antaa niille uskonnon asemaa. Samalla hän koko ajan puhui 
vain Jumalan edessä koettavasta syyllisyydestä. Mutta sairaasta syyl
lisyydestä hän ei puhunut mitään.

SYNTI- JA SYYLLISYYSKÄSITYS
Suomessa esiintyi 1950-luvulla näkemyksiä, joiden mukaan kristinus
kon synti- ja syyllisyyskäsitys oli ihmisen terveydelle vaarallinen. 
Riippumatta siitä, pohjautuivatko nämä näkemykset psykoterapian
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välittämiin käsityksiin, ne saatettiin tulkita psykoterapian taholta tul
leiksi. Herätyskristillistä suuntausta kirkossa edustaneen Osmo Tiili- 
län mukaan psykoterapian syyllisyyskäsitys merkitsi vain syyllisyy
den tunnetta, joka oli osoituksena ihmisen sielun komplekseista tai 
kieroutuneista elämänkäsityksistä. Tiililän mukaan syyllisyyden hoi
tamisessa ei ole kysymys unohtamisesta vaan vapautuksesta. Jos ih
minen unohtaa jotakin, se ei vielä merkitse hänen vapauttamistaan 
siitä. Ihminen voi subjektiivisesti päästä jonkinlaiseen rauhaan, jos 
hän on välittämättä omantuntonsa ahdistuksista, mutta objektiivisesti 
ottaen kaikki on ennallaan. Tiililän mukaan kysymys on pohjimmil
taan siitä, että Jumala on ihmisestä riippumatta säätänyt, mikä on 
hyvää ja mikä pahaa. Juuri tästä syystä kaikki synti on teologian 
mukaan ensi sijassa syntiä Jumalaa vastaan. Kristinuskossa oli Tiili
län mukaan kysymys asioista, jotka eivät ole ihmisen vallassa. Jos 
esimerkiksi psykoterapia asettui omalla toiminnallaan tai ajatteluta
vallaan vastustamaan tätä näkemystä, se ajautui ristiriitaan kristillisen 
uskon kanssa. (Tiililä 1954, 112, 119.) Kritiikki psykoterapiaa koh
taan oli kritiikkiä sitä vastaan, että kaikkien asioiden nähtäisiin olevan 
ihmisen "hoidettavissa”.

Yhdeksi vedenjakajaksi suhteessa psykoterapiaan tuli kirkollisessa 
keskustelussa 1950-luvulla juuri synti-ja syyllisyyskysymys. Tällöin 
nähtiin, ettei psykoterapeuttinen ajattelu ota kyllin vakavasti ihmisen 
syntiä ja syyllisyyttä Jumalan edessä, vaan pyrkii käsittelemään kai
ken syyllisyyden tunteena, jota voidaan hoitaa ihmistenvälisessä koh
taamisessa. Tätä ajattelutapaa kritisoineiden teologien mukaan synnin 
ja syyllisyyden juuret olivat syvemmällä kuin ihmisen tunne-elämäs
sä. Ne ulottuvat syvälle ihmisen olemukseen, mutta niillä on ihmiso
lemuksen ja ajallisuuden rajat ylittävä luonne.

SAIRAUSKÄSITYS
Simojoki erotti sairauskäsityksessään lääketieteellisen ja kristillisen 
näkökulman. Edellisen mukaan sairaus on lähinnä biologinen asia. 
Simojoen kristillisessä sairauskäsityksessä on havaittavissa intentio
naalinen tulkintamalli. Sairaus on merkki siitä, että ihmiselämän pe
rusteissa on vikaa; ihmiselämän juuret ovat katkenneet. "Sairaus on
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seurausta siitä, että ihminen on langennut pois Jumalan yhteydestä, 
johon hänet on luotu.” Simojoen mukaan yksityisen ihmisen sairautta 
ei kuitenkaan voida johtaa hänen omasta synnistään, vaan kysymys on 
ihmissuvun kollektiivisesta kärsimyksestä. (Simojoki 1949, 121.) 
Sairauden viesti koskettaa koko ihmiskuntaa.

Simojoen sairauskäsitykseen liittyy läheisesti hänen näkemyksen
sä neurooseista. Sielunhoitaja, "joka tarkastaa tapausta Jumalan sanan 
valossa, ymmärtää neuroosin olevan merkkinä siitä, että Jumalan ja 
ihmisen välinen suhde on rikki”. Neurooseista puhuminen on lääkä
rin, ei sielunhoitajan tehtävä. Sielunhoitaja puhuu synnistä. Kysymys 
on kahdesta eri asiasta. Sairaus kuuluu Simojoen mukaan ihmisen 
tämänpuoleiseen elämään, synti hänen jumalasuhteeseensa. Vaikka 
synti onkin aivan muuta kuin sairaus, on neuroosien esiintyminen 
hänen mukaansa kuitenkin ilmaus ihmisen jumalasuhteen rikkoutumi
sesta. (Simojoki 1949, 122.)

Psykosomaattisen lääketieteen näkemykset ihmisestä kokonaisuu
tena avasivat mahdollisuuksia sielunhoidon uudenlaiselle ymmärtä
miselle. Tästä olivat osoituksena lääkärien ja pappien yhteistyö ja 
yhteiset kokoukset. (Virkkunen 1953, 32,46.)

Vaikka Simojoki ei kieltänytkään sielunhoidon terveydellisiä vai
kutuksia, hän korosti selkeästi, ettei sielunhoito ole ihmisen tervey
denhoitoa. Mutta juuri jumalayhteyteen ja rauhaan auttaessaan se voi 
tuoda voimakkaan lisän ihmisen tervehtymiseen. Tuon ajan sielunhoi
toa ei perusteltu ihmisen kokonaishoidosta käsin, mutta ilman jumala- 
yhteyden ulottuvuutta psykoanalyysinkaan ei katsottu muodostuvan 
tulokselliseksi. (Simojoki 1949, 123-124.) Psykoanalyysin merkitys 
sielunhoidon kannalta oli kuitenkin siinä, että se auttoi tekemään eron 
normaalin ja sairaan sielunelämän välillä ja ymmärtämään yksityisri- 
pin ja toiselle avautumisen merkitystä. (Virkkunen 1953, 40.)

Sielunhoidon tehtävänasettelun mukaisesti ei 1950-luvulla sielun
hoidon tehtävänä pidetty ensisijaisesti psyykkisissä vaikeuksissa ole
van ihmisen auttamista. Niinpä psykoterapian sielunhoitajalle välittä
mää syvällistä ihmistuntemusta pidettiin tärkeänä siksi, että näin sie
lunhoitaja saattoi tuntea autettavansa sisäistä maailmaa ja auttaa tätä 
hengellisissä kysymyksissä. (Kurki-Suonio 1957, 13.) Psyykkisissä 
vaikeuksissa olevan ihmisen auttaminen sen sijaan oli pääsääntöisesti 
psykoterapian tehtävä. Tyypillistä oli, että sielunhoitoa pidettiin ns.
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psyykkisesti terveen ihmisen auttamisena jumalasuhteen kysymyksis
sä, kun taas psykoterapiasta puhuttaessa puhuttiin sairaista ihmisistä. 
(Simojoki 1949; Baunbaek 1951.) Tämän kanssa sopusoinnussa oli, 
että syyllisyys käsitettiin kirkollisessa kielenkäytössä syyllisyydeksi 
Jumalan edessä, mutta sairaasta syyllisyydestä ei puhuttu.

Merkkejä uudenlaisesta orientaatiosta osoitti vuonna 1956 Järven
päässä pidetty pappien ja psykiatrien kokous, johon osallistui muun 
muassa italialainen daseinanalyysin perustajiin kuulunut Gaetano Be- 
nedetti. Kokouksessa käsiteltiin psyykkisiä sairauksia ilmauksena 
inhimillisen yhteiselämän kriiseistä. (Kotimaa 1/3.1.1956, ”Uutta va
loa mielisairauden ongelmiin”.)

Sairauskäsitystä ei 1950-luvun sielunhoitoa ja psykoterapiaa kos
keneessa kirkollisessa keskustelussa kovin tarkalleen määritelty. Syy
nä tähän lienee yksinkertaisesti ollut sielunhoidon tehtävän määrittely 
ihmisen jumalasuhteen hoitamisesta käsin. Sielunhoidon tehtäväksi ei 
nähty psyykkisesti sairaan ihmisen psyykkistä hoitamista eikä sielun
hoitoa myöskään määritelty ihmisen kokonaishoidosta käsin.

1950-luvulla koettiin useilla tahoilla kirkollisessa keskustelussa 
vaarana, että psykologian ja psykoanalyysin käsityksistä tulee ihmisil
le maailmankatsomuksia tai uskonnon korvikkeita. Tätä tukee myös 
psykiatri Martti Siiralan amerikkalaisen psykoanalyytikon Erich 
Frommin näkemysten arvostelu. Siiralan mukaan Fromm piti sielun 
terveytenä ihmisen kykyä nähdä totuus, kykyä rakastaa, olla vapaa ja 
vastuunalainen sekä herkkä omantuntonsa äänelle. Tienä tällaiseen 
terveyteen oli senaikaisen psykologian tarjoaman elämänviisauden 
levittäminen ja toteuttaminen. Kuitenkin tästä ideologiasta puuttui 
Siiralan mukaan Raamatun sanoman keskus, Kristus. Frommin käsi
tys terveestä sielusta ja terveestä elämästä oli Siiralan mukaan kristin
uskolle täysin vieras, sillä siitä puuttui kristinuskon realistinen puhe 
Jumalasta ja saatanasta, synnistä ja syntien anteeksiantamisesta, pe
lastuksesta ja uskosta. Siirala ei sinänsä arvostellut uutta psykologiaa, 
mutta hän ei hyväksynyt sen nostamista kristillisen uskon ja Raama
tun yläpuolelle. Psykologiasta ei saanut tulla pelastusideologiaa. ”Ai
noa terve elämä on elämä Jumalassa ja ainoa tie siihen on Kristus. 
Terve, aito elämä on siis jokapäiväistä uudestisyntymistä, taistelua, 
ahdistusta, toisten kuormien kantamista, vaeltamista Raamatun sanan 
valossa.” (Siirala 1951, 161.)
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YHTEISÖLLISYYS

Kirkon ja sen sielunhoidon yhtenä erityispiirteenä voidaan pitää yhtei
söllisyyttä. Kirkon sielunhoitotyötä tekevä samoin kuin hänen autetta- 
vansakin on useimmiten tietyn yhteisön, seurakunnan jäsen.12 Simo
joen (1949, 124.) mukaan sielunhoidon tehtävänä on saattaa ihminen 
elämään seurakunnan jäsenenä. Hänen mukaansa yhteyttä toisiin ih
misiin on myös psykoterapian kannalta pidettävä tavoiteltavana. Au
tettavan kannalta on tärkeää, että seurakunnan yhteydessä eläessään 
ihminen on jatkuvasti tekemisissä sielunhoitajansa kanssa, mutta poti
laan ja lääkärin välille ei yhtä helposti muodostu samanlaista suhdetta. 
Simojoki ei siis korostanut vain seurakuntayhteyden merkitystä vaan 
myös jatkuvaa kontaktia sielunhoitajaan. Ilmeisesti hän ei tällöin 
tarkoittanut jatkuvaa sielunhoitosuhteessa olemista vaan sitä hoitavaa 
merkitystä, mikä seurakuntayhteydellä voi olla.

Sveitsissä opiskellut psykiatri Martti Siirala toi daseinanalyysin 
näkemyksiä suomalaiseen kirkolliseen keskusteluun. Hän korosti yh
teisön merkitystä ihmisen terveyden kannalta. Ihmiset eivät ole vain 
joukko yksilöitä, vaan muodostavat yhdessä menneitten, nykyisten ja 
tulevien sukupolvien kanssa yhteisöruumiin. Myöskään psyykkinen 
terveys ei ole yksilön oma asia, vaan siihen ovat vaikuttaneet hyvin 
monet tekijät hänen lähipiirissään. Siirala liitti yhteisöllisyysajatte- 
luunsa yhtäältä psykologisen tiedon ihmisen elämänhistorian ja ympä
ristön vaikutuksista sekä toisaalta kristillisen näkemyksen synnistä ja 
tahdon vapaudesta. Synnin käsittäminen ihmisen tahalliseksi teoksi, 
johon liittyy mielikuva tahdon vapaudesta hyvään tai pahaan, ei Siira
lan mukaan kestä psykologisen tiedon valossa. Psykologian paljasta
ma ihmisen lapsuuskokemusten ja elämäntapahtumien ratkaisevan 
tärkeä merkitys hänen kehitykselleen ei puhu teologisen tahdonvapau
den ja yksilön riippumattomuuden vaan sidonnaisuuden puolesta. 
(Siirala 1951, 162.)

Yhteisöllisyyden painottaminen sielunhoitonäkemyksessä merkit
si etäisyyttä yksilökeskeisesti ja ihmisen sisäiseen maailmaan orien
toituneeseen freudilaiseen psykoanalyysiin, joka rakentui luonnon
tieteelliselle ajattelutavalle. Samalla siinä näkyi samansuuntaisuus 
daseinanalyysin ja antropologisen lääketieteen kanssa. (Ks. Pölönen 
1981, 37-39, 43, 49; Raitasuo 1981, 90-101; Kettunen 1990, 73.)
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Sielunhoidon murros 1960-luvulla

EPÄLUULOT JA UUDET HAASTEET

Suomalaisen sielunhoidon kehityksessä 1960-luku muodostui mones
sa suhteessa merkittäväksi. Vuonna 1960 aloitettiin maassamme viral
lisesti sairaalasielunhoidon koulutus.13 Palvelevan puhelimen toimin
ta ja päivystäjien koulutus käynnistyivät vuonna 1964. (Kettunen 
1990, 26-34.)

Kirkon piirissä levinneen psykoterapeuttisen ajattelun ja sielunhoi
don kannalta oli merkityksellistä, että juuri ennen sairaalasielunhoi
don koulutuksen aloittamista käynnistyi Suomessa analyyttisen psy
koterapian koulutus Therapeia-säätiön perustamisen myötä vuonna 
1958. Sen sijaan Suomen Psykoanalyyttinen Yhdistys (aluksi ”opin
toryhmä”) perustettiin vasta vuonna 1965, jolloin sen järjestämä kou
lutus alkoi. Samoihin aikoihin alkoi Suomessa myös oppimisterapeut
tinen koulutus. Therapeia-säätiön perustajajäseninä ja alkuvaiheen 
vaikuttajina oli muun muassa lukuisia kirkon edustajia. Jo tällöin 
asetettiin yhdeksi Therapeian tavoitteeksi tarjota koulutusmahdolli
suus myös teologeille. Tässä näkyi suomalaisen psykoterapian ja 
psykoanalyyttisen koulutuksen historiassa selkeä ero Therapeia- 
säätiön ja Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen välillä. Kun edelli
nen on alusta saakka ollut myös teologien koulutuspaikka, on Suomen 
Psykoanalyyttinen Yhdistys hyväksynyt koulutukseensa vain lääke
tieteen tai psykologian pohjakoulutuksen suorittaneita. Kirkon sielun
hoitokoulutuksessa käytetyt psykiatriasiantuntijatkin tulivat etupäässä 
Therapeia-säätiön piiristä. (Kettunen 1990, 68-75, 86.)

Suomalaisessa sairaalasielunhoidossa pyrittiin 1960-luvulla inte
groimaan kirkon perinteiseen sielunhoitoon psykoterapeuttisia näke
myksiä, mutta jouduttiin myös törmäämään tässä suhteessa moniin 
ennakkoluuloihin. Suomalaisessa teologiassa ja kirkollisessa elämäs
sä oli samanaikaisesti voimakas polariteetti herätyskristillisten ja uu
sia työmuotoja etsivien välillä.

Kuvaavaa on, että sairaalasielunhoidon koulutuksen alkaessa oli 
erityisen tarpeellista perustella, miksi koulutettaville opetettiin myös 
psykologiaa ja psykiatriaa. Monet koulutuksessa olleet pitivät sielun
hoidon opetusta liian psykologiapainotteiscna. Uskonnollisten kysy-

80



mysten tarkastelun psykologian näkökulmasta pelättiin vaarantavan 
ihmisen uskoa. Vaikka sielunhoidon kouluttajat näkivät psykologian 
ja psykoterapian tietouden huomioon ottamisen välttämättömäksi sie
lunhoidossa, he joutuivat kuitenkin -  kirkkopoliittisista syistä ja 
taatakseen mahdollisuuden kehittää sielunhoitotyötä -  ottamaan huo
mioon tuon ajan kirkollisen ilmapiirin. Kouluttajien oli sekä puolus
tettava sielunhoidon asemaa että oikaistava psykologiaan ja psykoana
lyysiin kohdistuneita ennakkoluuloja. Nimenomaan freudilaiseen psy
koanalyysiin liittyneet kielteiset mielikuvat vaikuttivat yleisemmin
kin suhtautumisessa psykologiaan.

Merkittävää oli kuitenkin se, että sairaalasielunhoidon koulutuk
sessa heti sen alkaessa vuonna 1960 oli teologian ohella luentoja myös 
henkilökohtaisesta huollosta, lääketieteestä, psykologiasta ja sosiolo
giasta. Sielunhoidon ihmiskäsityksen kannalta tämä merkitsi tärkeää 
valintaa ja liittymistä ajattelutapaan, jonka mukaan sielunhoito ei voi 
muodostaa näkemystään ilman muiden tieteiden ihmisestä välittämää 
tietoutta. Varsinaista kommunikaatiota sielunhoidon ja erilaisten tera
peuttisten näkemysten välillä ei 1960-luvun alun koulutuksessa kui
tenkaan ollut. (Kettunen 1990, 82-84.)

Eräs merkki psykologian ja tiedostamattoman sielunelämän todes
ta ottamisesta kirkossa oli vuonna 1967 ilmestynyt Leo Pennasen 
synodaalitutkimus Tiedostamaton sielunelämä -  vihollinen vai ystä
vä. (Pennanen 1967.) Merkittävää tämän Jungin psykologiaan keskit
tyneen tutkimuksen julkaisemisessa oli nimenomaan se, että se tapah
tui kirkon virallisesta toimeksiannosta.

Tuon ajan kirkkopoliittisen tilanteen hankaluutta sielunhoidon 
koulutuksen kannalta kuvastaa se, että vaikka sielunhoidossa toisaalta 
korostettiin dynaamisen psykologian ja psykoterapian merkitystä sie
lunhoidolle, toisaalta niiden merkitys saatettiin täysin kieltää. Tällöin 
painotettiin sitä, että sielunhoito voi perustua vain Raamattuun. Sel
vimmin tämä näkyi sairaalasielunhoidon kouluttajana toimineen ro
vasti Niilo Syvänteen näkemyksissä. Hän oli selvästi vakuuttunut 
siitä, ettei sielunhoidossa voida auttaa ihmisen ongelmia vain "hen
gellisesti" lähestyen. Kirkon uusiin työmuotoihin kohdistetun kritii
kin tähden hän ei kuitenkaan pystynyt olemaan näkemyksissään joh
donmukainen. (Kettunen 1990, 176-177.)
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ANTROPOLOGINEN SAIRAUSKÄSITYS

Lääketieteen historian kaksi toisistaan merkittävästi poikkeavaa saira- 
uskäsitystä -  ontologinen ja antropologinen sairauskäsitys14 -  vaikut
tivat taustalla myös 1960-luvun suomalaisessa sairaalasielunhoidossa. 
Ontologinen sairauskäsitys torjuttiin selkeästi, vaikka merkkejä myös 
sen vaikutuksesta voidaan havaita. Antropologisen sairauskäsityksen 
mukaisesti sairautta tarkasteltiin ihmisen oman elämänhistorian va
lossa. Sairastuminen oli ihmisen vastaus johonkin elämäntilanteeseen 
ja sille tuli inhimillisen puheenvuoron tai vetoomuksen luonne. Sai
rautta tarkasteltiin ihmisen sisältä päin. Jostakin syystä ihminen ”tar
vitsee sairauden”. Sairauden luonne kertoo jotakin myös asianomai
sen elämästä ja sairauden tehtävä voi olla juuri tuon elämänviestin 
välittäminen. (Kettunen 1990, 120-121, 129-130.)

Sairauksien tarkasteleminen psykosomaattisesta näkökulmasta ja 
psykologisina ilmiöinä merkitsi sitä, ettei ratkaisevina pidetty vain 
sairauden ”tosiasioita”. Tärkeäksi tuli sairaan oma kokemus elämänti
lanteestaan. Sairastaminen oli yksilön kannalta mielekäs oman tilan
teen ratkaisuyritys. Sielunhoidon tehtävänä ei ollut ensisijassa sairau
den poistaminen vaan ihmisen viestin kuuleminen, hänen hyväksymi
sensä omassa tilanteessaan, ahdistuksissaan ja ristiriidoissaan. (Ket
tunen 1990, 121-122, 127.)

1960-luvun alussa sairauskäsityksessä ei korostettu vain senhetki
siä merkityssuhteita ja elämänpiiriä vaan koko elämänhistorian merki
tystä. Sairaus saattoi olla merkki ihmisen kasvun ja kehityksen tukah
tumisesta. Kriittisesti tähän psykoanalyyttisen hoitomallin soveltami
seen sielunhoitotyöhön suhtautui Irja Kilpeläinen, joka vuosikymme
nen puolivälissä korosti potilaan kohtaamista hänen senhetkiseen ko
kemusmaailmaansa liittyen. Menneisyyden tapahtumien jatkuva esil
lä pitäminen saattoi olla potilaalle myös rasite. Nykyhetken korostuk
sessaan Kilpeläinen ilmensi toisaalta lyhytterapian ajattelutapaa jo 
ennen kuin se oli yleistynyt Suomessa. Toisaalta hänen korostuksis
saan näkyi kriisiterapian periaatteita. (Kettunen 1990, 121-122, 128.)

Daseinanalyysin vaikutus sairauskäsityksessä siirsi huomiota ih
misen psykososiaaliseen puoleen. Sairastaessaan yksilö sairastaa 
myös yhteisöään ja kertoo ympäristöstään ja siinä vallitsevista ihmis
suhteista. Sairas ihminen on sijainen, joka kantaa yhteisönsä taakkaa.
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Vastaavasti hoitotilanteessa yhteisön tulisi ottaa oma vastuunsa yksi
lön kannettavaksi siirretystä kuormasta. (Kettunen 1990, 123.)

Kirkollisessa keskustelussa kiinnitettiinkin huomiota eksistenssifi- 
losofiaan tukeutuvan Gaetano Benedettin psykoterapeuttisen ajattelu
tavan ja Paavalin teologian väliseen yhteyteen. Benedettin mukaan 
lääkäri ei ole vain syrjäinen ja objektiivinen lääketieteellisen tapauk
sen tarkkailija, vaan hän on ystävä ja myötäkärsijä, joka siirtää osan 
hoidettavansa taakasta omille harteilleen. Sormunen näki tässä samaa 
syvyysajattelua, joka Paavalin teologiassa on ominaista ihmisen ja 
Kristuksen väliselle yhteydelle. Ihminen elää, kärsii, kuolee, tulee 
haudatuksi, nousee ylös ja kirkastuu yhdessä Kristuksen kanssa. (Sor
munen 1964, 140-141.) Psykoterapeuttisessa ajattelumallissa lääkäri 
tai muu hoitaja ottaa taakan kantaakseen. Teologisessa ajattelumal- 
lisssa taakan kantaja ja jakaja on Kristus tai sielunhoitaja.

Antropologisen sairauskäsityksen painotukset sairaalasielunhoi
dossa muodostuivat eri tieteiden ja hoitokäytäntöjen yhteisvaikutuk
sena. Dynaamisen psykologian ja psykiatrian näkemyksiä integroitiin 
psykoterapian ja henkilökohtaisen huollon antamaan käytännön koke
mukseen. Käsitteenmuodostus perustui pääasiassa Therapeia-säätiön 
piirissä muotoutuneeseen ajattelutapaan. (Kettunen 1990, 122-123.) 
Kansainvälisiä antropologisen lääketieteen näkemyksiä välitti Suo
messa vuonna 1960 pappien ja lääkärien kokouksessa vieraillut Wil
helm Kiitemeyer Saksasta (Kotimaa 88/22.11.1960, "Yhteisön ja yk
silön sairaudella on sisäinen yhteys”; Syvänne 1961, 10.)

Empiiristen tieteiden välittämä käsitys ihmisen sairaudesta merkit
si sielunhoidon sairauskäsityksen painottumista psykosomaattisesti. 
Se ilmeni psyykkisen tasapainon ja ruumiillisen terveydentilan väli
sen vuorovaikutuksen korostamisena. Sielunhoidon sairauskäsityksen 
erityispiirre oli kuitenkin siinä nimenomaan Niilo Syvänteen näke
myksessä, että myös hengellisen elämän kysymykset vaikuttivat ih
misen sairauteen ja terveyteen. Edellisen vuosikymmenen ajatteluta
van mukaisesti Syvänne katsoi, että sairauden takana voi olla myös 
"hengellinen hätätila”, kysymykset arvoista ja Jumalasta. Logoterapi
an perustajan Viktor E. Franklin näkemyksiin liittyen hän korosti, että 
jumalasuhde on otettava kaikessa parantamisessa ensiarvoisen tärkeä
nä tekijänä huomioon. Korostaessaan hengellisen elämän merkitystä 
ihmisen terveyden ja sairauden kannalta Syvänne ei tyytynyt tarkaste

83



lemaan sairautta vain biologisena tai psykologisena ilmiönä. Teologi
sen antropologian mukaan ihminen on Jumalan kuva, mikä merkitsee 
myös transsendenttista ulottuvuutta. Jumala oli Syvänteellä osa ihmi
sen identiteettiä. Terveyden horjuessa ihmisen identiteetti saattoi kes
tää Jumalan varassa ja antaa kestävän pohjan myös sairauksien koh
taamiselle. Syvänteen mukaan jumalasuhde ja hengellinen elämä ovat 
ihmisolemusta määrääviä tekijöitä, joita ei voida syrjäyttää myöskään 
sairaan ihmisen hoitamisessa. Sielunhoito ei voinut olla vain ulko
naista potilaan hoitamista tai psyykkisten kysymysten käsittelyä. Sen 
oli oltava "olemuksenhoitoa”, johon kuului juuri jumalasuhde. Syvän
teen erityiskorostuksissa näkyy selvästi rajanveto psykosomaattisen 
lääketieteen kanssa, joka korosti ihmisen psyykkisiä ulottuvuuksia. 
(Kettunen 1990, 124-126.)

Antropologisen sairauskäsityksen painottuminen sielunhoidossa 
merkitsi sitä, että sairaus oli osa ihmisen elämäntilannetta, hänen 
puheenvuoronsa ja viestinsä oman elämänsä kokonaisuudesta. Sairaan 
hoito- ja auttamisprosessiin kuului luontevasti myös sielunhoitaja. 
Ontologisen sairauskäsityksen pohjalta toimittaessa roolijako olisi 
sitä vastoin ollut toisenlainen eikä sielunhoitajalla välttämättä olisi 
ollut paikkaa hoitotapahtumassa.

Antropologinen sairauskäsitys johti sielunhoidon laajentumiseen 
osaksi potilaan terveydenhoitoa, ja sielunhoitotyön tavoitteetkin jä
sentyivät potilaan kokonaishoidosta käsin. Ne eivät voineet olla yk
sinomaan uskonnollisia. Antropologinen sairauskäsitys, jota sielun
hoito edusti, tarjosi yhden vaihtoehdon terveydenhuollossa muuten 
ilmenevälle biolääketieteen ylivallalle. Samalla sairaalasielunhoitaja 
integroitui kiinteämmin sairaalayhteisöön ja etääntyi perinteisestä 
keerygmaattisen sielunhoidon ajattelumallista. Sairauskäsitys ilmensi 
sellaista teologisen antropologian näkemystä, jonka mukaan myös 
empiiristen tieteiden ihmisestä välittämä tieto ja kokemus ovat mer
kittäviä sielunhoidon ihmiskäsityksen osatekijöitä. Näin sielunhoito 
myös ihmiskäsityksessään integroitui sairaalayhteisöön. Sielunhoidon 
erityispiirteeksi jäi edellä kuvattu Syvänteen korostus jumalasuhteesta 
osana ihmisolemusta. Tämä oli kuitenkin ulottuvuus, jonka pelättiin 
liikaa jäävän syrjään sielunhoidon uuden paradigman muotoutuessa. 
Samalla kun sielunhoito lunasti paikkansa sairaalayhteisössä, se sai 
kirkon piirissä kritiikkiä liiallisesta suuntautumisestaan psykologiaan
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ja psykoterapiaan. Sielunhoidon ihmiskäsityksessä tämä johti myös 
kompromisseihin ja epäjohdonmukaisuuksiin. (Kettunen 1990, 131- 
133, 176-179.)

MUUTOS SUHTAUTUMISESSA 
PSYYKKISESTI SAIRAISIIN

Kirkkojen piirissä esiintyi vielä uudellakin ajalla näkemyksiä, joiden 
mukaan psyykkisesti sairaita pidettiin noitina ja heitä poltettiin roviol
la.15 Tämän vuosisadan alussa mielisairaan hoito käsitettiin kirkon 
kannalta ensisijassa uskonnolliseksi prosessiksi.16 Näkemys kuvasti 
tuon ajan sielunhoidon ajattelumallia, jonka mukaan kaikkia ihmisen 
ongelmia lähestyttiin uskonnollisesti. Tuolloin ei kirkon piirissä vielä 
juurikaan ilmennyt kiinnostusta auttaa ihmistä ”psykologisen” vaikut
tamisen avulla. Tämä ei merkinnyt sitä, ettei psykologisten tekijöiden 
merkitystä olisi tiedostettu.17 Ihmiseen ”vaikuttaminen” oli kuitenkin 
tavoitteiltaan uskonnollista, mutta siinä oli tiedostettu ihmisen psyko- 
loginenkin ulottuvuus.

Ennen vuotta 1960 oli psyykkisesti sairaiden sielunhoito Suomes
sa vähäistä. Se ei sinänsä johtunut kielteisestä suhtautumisesta mieli
sairaisiin vaan siitä, että sielunhoidon ajan katsottiin tulevan vasta 
sitten, kun psyykkisesti sairaat oli ensin ”hoidettu terveiksi”. (Virta- 
niemi 1981, 112; Kettunen 1990, 134.) Psyykkisesti sairaiden sielun
hoidon vähäisyys ei ole yllättävä, kun otetaan huomioon, että mieli
sairaiden hoito psykoterapeuttisin menetelmin yleistyi Suomessa vas
ta 1950-luvulla. (Pakkanen 1989, 33-34.)

Uudenlaista suhtautumista mielisairaiden sielunhoitoon merkitsi 
vuonna 1960 alkanut sairaalasielunhoidon koulutus ja erityisesti Irja 
Kilpeläisen vuonna 1966 julkaisema pastoraalitutkielma Psykoottis
ten sielunhoito.

Sairaalasielunhoidon koulutuksessa Niilo Syvänteen psyykkisen 
terveyden ihmisihanne oli varsin korkea. Psyykkisen terveyden ar
vioiminen tapahtui funktionaalisesti ympäröivän todellisuuden anta
mien ulkoisten kriteerien -  kuten tasapaino, kypsyys, tarkoituksenmu
kaisuus ja sopeutumiskyky -  eikä asianomaisen oman psykodynamii
kan tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Näin ollen siinä painottui 
ontologinen sairauskäsitys. (Kettunen 1990, 135-137.)
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Sielunhoidon sairauskäsityksen holistisuus puolestaan ilmeni nä
kemyksessä psyykkisen sairauden ja uskonnollisen elämän välisestä 
vuorovaikutuksesta. Turvallinen jumalasuhde oli terveyttä ja voimaa 
antava tekijä, kun taas rangaistusta ja Jumalan vihaa pelkäävä ihminen 
oli jatkuvan psyykkisen rasituksen alainen. Psyykkisten sairauksien 
nähtiin toisaalta vääristävän uskonnollista elämää ja uskonnollisen 
elämän vaurioiden ulottuvan toisaalta psyykkiseen elämään. Koska 
hengellistä elämää pidettiin osana ihmisen olemusta, se ei sinänsä 
voinut olla ihmistä sairastuttava. Sen sijaan hengellistä elämää ei 
voinut erottaa ihmisen psyykkisistä kokemuksista ja elämäntodelli- 
suudesta. (Kettunen 1990, 138.)

Psyykkinen sairaus asetti sielunhoidolle uusia haasteita. Niinpä 
Kilpeläinen korosti mielisairaan psyykkisen herkkyyden huomioon 
ottamista hartauselämässä. Kun aikaisemmin sielunhoidon tavoitteet 
oli määritelty kirkon julistustehtävästä käsin, Kilpeläinen vaati nyt, 
että sielunhoidon todellisuus -  tässä tapauksessa psyykkisesti sairaan 
ihmisen tilanne -  saisi vaikuttaa julistuksen sisältöön. Tämä merkitsi 
luopumista julistuksesta, jossa puhutaan Jumalan vaatimuksista ja 
tuomiosta. Tarkoituksena ei ollut kristillisen sanoman kaventaminen, 
vaan lähtökohtana oli mielisairaan sisäisen maailman tunteminen. 
Psyykkisesti sairas oli jo elämässään kokenut tuomion todellisuuden. 
"Psykoottisen sairaan sielunhoito on yritystä auttaa häntä evankeliu
min vapauteen." (Kilpeläinen 1966,22; Kettunen 1990, 138-139.)18

Psyykkisesti sairaan tarvitsema apu oli primaaristi psyykkisen elä
män eikä uskonelämän alueella. Tämä merkitsi sielunhoidon painottu
mista psykoterapeuttisesti sekä sen jäsentymistä lähimmäisenrakkau
desta ja diakoniasta eikä kirkon julistustehtävästä käsin. Psyykkisesti 
sairaiden sielunhoito ilmensi siis osittain toisenlaista teologista paino
tusta kuin muu tuon ajan sielunhoito.

Vaikka tuon ajan sairaalasielunhoidossa suhtauduttiin selkeästi uu
della tavalla psyykkisesti sairaiden sielunhoitoon, siinä on myös ha
vaittavissa selvästi ristiriitaisia ja dualistisia ajattelumalleja. Nämä 
tulivat esiin muun muassa suhtautumisessa psykoanalyysiin ja psyko
terapiaan. Toisaalta vallitsi perinteinen ajattelu, jonka mukaan ihmi
sen psyykkinen ja uskonnollinen puoli olisivat erotettavissa toisistaan 
ja niitä voitaisiin hoitaa erillisinä. Tämän mukaisesti saatettiin toijua 
sellainen sielunhoito, jossa käsiteltäisiin vain ihmisen psyykkistä elä-
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mää. Vastaavasti psykoanalyysin avulla ei saanut hoitaa ihmisen ju
malasuhdetta. (Kettunen 1990, 140-141.)

Toisaalta holistisemman näkökannan mukaan ihmisen jumalaku
vaa ei voinut irrottaa asianomaisen muusta elämänkäsityksestä, vaan 
psyykkiset sairaudet vääristävät sekä jumalakuvaa että elämän koko
naisnäkemystä. Hoidon kokonaistehtävänä oli sairaan saattaminen 
uuteen kokemukseen ihmisestä ja Jumalasta. Ihmiskokemus edelsi 
jumalakokemusta ja muodosti sen perustan. Antropologiseen sairaus- 
käsitykseen kuului se, että yhtäältä ihmisen psyykkistä terveyttä ja 
sairautta, toisaalta hänen jumalakuvaansa käsiteltiin yksilön elämän
historian ja kokemusmaailman valossa. (Kettunen 1990, 140-143.)

SIELUNHOIDON
AUTTAMISMENETELMÄT

Sairaalasielunhoidon koulutuksen käynnistyessä 1960-luvun alussa 
tärkeitä olivat sielunhoidon perinteiset auttamismenetelmät, kuten rip
pi ja sielunhoidollinen keskustelu. Toisaalta sielunhoitotyöhön tuli 
vaikutteita sosiaalityön auttamismenetelmistä ja psykoterapiasta.

Ainullaatuisimpana sielunhoidon auttamismuotona, jolle ei löydy 
suoranaista analogiaa psykoterapeuttisessa auttamistyössä, voidaan 
pitää rippiä, jossa ihminen tunnustaa syntinsä rippi-isälle tai rippiäi- 
dille ja saa tältä synninpäästön. Rippi siis vastasi kirkon julistustyön 
erästä tavoitetta välittää autettavalle Jumalan anteeksiantamusta. Sie
lunhoidon auttamismuodoista juuri rippi kertoo jo olemassaolollaan 
siitä, että kirkko on uskonnollinen yhteisö, jossa ollaan suhteessa 
Jumalaan. Ripin tehtävänä ei ollut ymmärtää eikä varsinaisesti käsitel
lä autettavan hädän syitä. Siksi psykologian merkitystä ripissä on 
pidetty vähäisenä. Ripin tehtävänä oli julistaa ripittäytyvän konkreet
tiseen syyllisyyteen konkreettinen anteeksiantamus. Rippi edellytti 
realistisesti tuntevaa ihmistä, joka tiedostaa syyllisyytensä jossakin 
tietyssä asiassa. Lisäksi se edellytti uskoa anteeksiantamuksen julista
jan auktoriteettivaltaan. Juuri nämä tekijät tekivät ripistä myös uuden 
sielunhoidon ongelmallisen auttamismuodon. Yhteiskunnassa koros
tettiin tasavertaisuutta ja demokratiaa ja sielunhoitajia opetettiin sa
manaikaisesti kohtaamaan ihmisten kysymyksiä kommunikaation 
avulla. Kaikki apua etsivät ihmiset eivät kokeneet luontevaksi tukeu-
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tua auktoriteettiin eivätkä kaikki sielunhoitajat välttämättä halunneet 
suostua ihmisten auktoriteeteiksi. (Kettunen 1990, 152-156.)

Ripin lisäksi hengellisen hoidon välineisiin ovat sielunhoidossa 
perinteisesti kuuluneet myös Raamattu, rukous ja ehtoollisen sakra
mentti. Niiden tehtävänä on ollut välittää autettavalle Jumalan armoa 
ja hänen hoitavaa läsnäoloaan. Ne ovat keskeisesti olleet ihmisen 
jumalasuhteen hoitamisen elementtejä. Keerygmaattisessa sielunhoi
dossa niillä oli itseisan'onsa. Lähimmäiskeskeisessä sielunhoidossa 
niitä perusteltiin diakonisesti autettavan tarpeesta lähtien. (Kettunen 
1990, 295-297.)

Sielunhoidollisina auttamismuotoina esiintyivät 1960-luvulla 
myös virsi ja musiikki. Niiden avulla ihminen saattoi ilmentää tuntei
taan ja purkaa sisintään. Rationaalisen ulottuvuuden ohella ne tavoitti
vat myös ihmisen tunne-elämän ja mystisen tason toimien hänen 
sisimpänsä kielenä. Tässä mielessä on yllättävää, että samanaikaisesti 
kun musiikkiterapia lisääntyi, näihin näkökulmiin kiinnitettiin kirkon 
sielunhoidossa vain vähän huomiota. (Kettunen 1990, 162-164.)

Hyvin merkityksellistä 1960-luvulla tapahtuneessa sielunhoidon 
uudelleen orientoitumisessa olivat henkilökohtaisen huollon (case 
work) metodien opettaminen osana sielunhoidollisia auttamismene
telmiä. Henkilökohtainen huolto käytti psykologiaan perustuvia työ
menetelmiä ja niiden ottaminen sielunhoitoon merkitsi sielunhoidon 
orientoitumista ja tavoitteiden asettamista entistä voimakkaammin 
yhden ihmisen tarpeista lähtien. Sosiaalityön arvoperustan vaikutuk
sesta yhteisöllinen ulottuvuus sielunhoidon funktiona heikkeni ja yk
silön jäsenyys seurakuntayhteydessä jäi toissijaiseksi. Sielunhoito pri
vatisoitui ja yksilön psyykkisten ongelmien käsittelyyn kiinnitettiin 
aikaisempaa enemmän huomiota. (Kettunen 1990, 164-167.)

Keerygmaattisen sielunhoidon auttamistapa oli perinteisesti ollut 
opettava, neuvoa-antava ja direktiivinen. Sielunhoitaja oli auktoriteet
ti, jonka toiminnalla oli supportiivinen luonne. Raamatun sanaa käy
tettiin paljon ja uskottiin, että sielunhoitajan mielestä lohduttavat 
sanat olisivat sitä myös autettavalle. Kriittisyys tällaisen auttamista
van kykyyn auttaa lisääntyi yhteiskunnan moniarvoistuessa. Se tarjosi 
kyllä ihmiselle mahdollisuuden tyydyttää auktoriteettitarvettaan, mut
ta auktoriteetti- ja riippuvuusongelman käsittelemiseen direktiivinen 
menetelmä soveltui huonosti. Vaikka se ei kieltänytkään ihmisen
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tiedostamatonta ulottuvuutta, se ei myöskään ottanut sitä keskeisesti 
huomioon. Se vetosi ihmisen intellektuaaliseen ja voluntaristiseen 
puoleen. Direktiivinen sielunhoito ilmensi behavioristista ajatteluta
paa. Sielunhoidon paradigman muutosta kuvastaa myös se, että direk
tiivinen sielunhoito ei 1960-luvulla kirkon sielunhoidon koulutukses
sa ollut enää kovin suositeltu auttamismuoto, vaikka sitäkin jatkuvasti 
käytettiin. (Kettunen 1990, 298-301.)

Aina 1960-luvun alkupuolelle saakka korostettiin suomalaisessa 
sielunhoidossa ripin terapeuttista merkitystä ja sitä saatettiin pitää 
psykoanalyysia parempana auttamismuotona. Vähitellen alettiin kui
tenkin nähdä ongelmallisena nimenomaan ripin terapeuttinen merki
tys ja sen mahdollisuudet auttaa neuroottisesta syyllisyydestä kärsiviä 
tai psykoottisia. Vuosikymmenen loppupuolella rippi muuttuikin kes
kustelevampaan ja hädän syitä laajemmin käsittelevään suuntaan. Se 
ei ollut vain syntien anteeksi julistamista, vaan myös syyllisyyttä 
aiheuttaneiden tekojen käsittelyä, mikä tapahtui kommunikaatiossa 
ripittäytyvän ja ripin vastaanottajan välillä. Rippikäsityksessä tapah
tunut muutos heijasti syyllisyyskäsityksessä tapahtunutta muutosta. 
Kun psykiatria oli ollut kiinnostunut vain sairaasta syyllisyydestä ja 
sielunhoito vain syyllisyydestä Jumalan edessä, haluttiin sielunhoi
dossa nyt ottaa aikaisempaa enemmän todesta myös sairas syyllisyys. 
(Kilpeläinen 1966, 48-49; Kettunen 1990, 286-295.)

Myös sielunhoidollinen keskustelu muuttui vähitellen psykotera- 
pcuttisempaan suuntaan. Toisaalta haluttiin auttaa ilman uskonnollista 
orientaatiota olevia, mutta kirkon sielunhoidosta apua hakevia ihmi
siä. Näin pyrittiin löytämään yhteys niihin kansankirkon ihmisiin, 
joita aikaisemmilla uskonnollisilla menetelmillä ei ollut tavoitettu. 
Tällöin tunne-elämän vaikeuksissa auttaminen tuli keskeiseksi ja psy
koterapeuttisen tietouden hyödyntäminen sielunhoidossa lisääntyi. 
Toisaalta herätyskristillisten piirien kritiikki psykoterapeuttisia mene
telmiä kohtaan aiheutti selviä vastakkainasetteluja ja ristiriitoja, niin 
että Raamatun ja empiiristen tieteiden näkemykset saatettiin myös 
sielunhoidossa asettaa toistensa vastakohdiksi.19 (Kettunen 1990, 
156-159.)

Psykoterapeuttisesti suuntautunut sielunhoito pyrki paneutumaan 
ihmisen vaikeuksiin ja myös muuttamaan hänen kuvaansa omasta 
todellisuudestaan. Se työskenteli tietoisen sielunelämän alueella, mut-
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ta pyrki ottamaan todesta myös tiedostamattoman ulottuvuuden. Me
todisen uudistumisen myötä ei vuosikymmenen loppupuolella suh
teessa psykoterapiaan enää kysytty, miten on lupa auttaa vaan miten 
pystytään parhaiten auttamaan. Myös sielunhoidon päämäärän kan
nalta tämä merkitsi muutosta. Aikaisemmin sielunhoidon tavoitteeksi 
oli nähty ihmisen saattaminen jumalayhteyteen. Psykoterapeuttisen 
tietouden lisääntynyt käyttö sairaalasielunhoidossa 1960-luvun puoli
välistä alkaen johti siihen, että sielunhoito tuli osaksi potilaan koko
naishoitoa. Vaikka hengellisen hoidon ulottuvuutta osana sielunhoitoa 
ei kiellettykään, tavoitteenasettelu nousi autettavan kokonaistilantees
ta. Sielunhoidollisen keskustelun päämäärä oli aikaisemmin jäsenty
nyt pelastuksesta, mutta nyt parantumisesta ja potilaan hoidosta käsin. 
Sielunhoidon tehtävänä oli olla mukana tietyssä ihmisen elämäntilan
teessa. mutta ei välttämättä saattaa häntä lopulliseen elämän täytey
teen saakka. (Kettunen 1990, 160-162.)

Suomalaiseen sielunhoitoon nondirektiivinen sielunhoitomenetel
mä yleistyi 1960-luvun loppupuolella lähinnä kahdesta syystä. Toi
saalta muuttuneesta yhteiskunnallisesta ja kirkollisesta tilanteesta joh
tui, ettei yksinomaan uskonnolliseen auktoriteettiin tukeutuvilla me
netelmillä voitu auttaa. Erityisesti tämä näkyi psyykkisesti sairaita 
kohdattaessa. Toisaalta henkilökohtaisen huollon (case work) metodi 
oli koettu auttavaksi sielunhoidossa ja sitä haluttiin kehittää henkilö
kohtaisen sielunhoidon metodiksi.20 (Kettunen 1990, 302, 308.)

Nondircktiivisessä, lähimmäiskeskeisessä sielunhoitomenetelmäs
sä oli kolme keskeistä piirrettä. Ensinnäkin painopisteen sielunhoidol
lisessa keskustelussa tuli aina säilyä autettavassa. Toiseksi autettavan 
häiriötekijöiden uskottiin olevan ennen kaikkea tunne-elämän alueel
la. Tunteitten käsittelyssä keskityttiin pääsääntöisesti asianomaisen 
senhetkisiin tunteisiin eikä menneisyyden kokemuksiin. Kolmantena 
piirteenä oli, ettei menetelmä ollut neuvoa-antava. Sielunhoitaja ei 
ollut tuomari, neuvoja eikä opastaja, vaan hänen tuli pidättäytyä mo
raalisista arvioinneista. Lähimmäiskeskeisen sielunhoidon taustalla 
oli dynaamisen psykologian näkemys ihmisestä. Se ei kuitenkaan 
paljastavan terapian tapaan pyrkinyt ihmisen persoonallisuuden muut
tamiseen vaan sen tukemiseen. (Kettunen 1990, 302-305, 308.)

Lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän yleistymiseen vai
kutti keskeisesti Irja Kilpeläisen 1960-luvun lopulla ilmestynyt
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Osaammeko kuunnella ja auttaa -teos, josta lyhyessä ajassa otettiin 
useita painoksia (Kilpeläinen 1969). Psykoterapeuttisesti orientoitu
neen sielunhoidon vahvistumisesta kertoo myös se, että tuolloin jul
kaistiin suomeksi useita amerikkalaisen sielunhoitoliikkeen piirissä 
syntyneitä sielunhoidon oppikirjoja. (Hiltner 1965; Wise 1969; Cline- 
bell 1973) Ne tukeutuivat näkemyksissään Carl R. Rogersin asiakas
keskeiseen terapiaan, jota USA:ssa oli sovellettu kirkon sielunhoito- 
työhön. Samalla ne esittelivät sielunhoidon kannalta myös muita psy
koterapeuttisia menetelmiä.

Psykoterapeuttisesti painottunut sielunhoito
1970- ja 1980-luvulla

TEESI JA ANTITEESI

Psykoterapeuttisesti painottuneen sielunhoidon asema vahvistui Suo
messa 1960-luvun loppupuolelta alkaen. Sielunhoidon teologian pe
rusteesinä olivat olleet aikaisemmin Manner-Euroopasta Suomeen 
levinneen keerygmaattisen sielunhoidon näkemykset, joihin suoma
lainen sielunhoito oli tukeutunut. Tässä sielunhoidon paradigmassa 
psykologialla ja psykoterapialla oli hyvin rajallinen ja osittain myös 
epäluuloihin perustuva asema.

Aikaisempaa pluralistisemmaksi muuttuneessa suomalaisessa yh
teiskunnassa luterilainen kansankirkko pyrki kuitenkin palvelemaan 
jäseniään myös muussa kuin uskonnollisessa hädässä. Voimakas 
muuttoliike aiheutti 1960-luvulla juurettomuutta ja yksinäisyyttä. 
Näistä johtuva ihmisten hätä samoin kuin psyykkiset ongelmat eivät 
olleet helposti kohdattavissa yksinomaan uskonnollisesti orientoitu
neen sielunhoidon avulla. Vaikka psykoterapeuttisesti painottunut sie
lunhoito ei pyrkinytkään rajalinjojen muodostamiseen aikaisempaan 
sielunhoitonäkemykseen, se todellisuudessa kuitenkin muodostui 
eräänlaiseksi antiteesiksi keerygmaattisen sielunhoidon paradigmalle.

Erilaisten ajattelumallien välinen jännite löi leimansa suomalai
seen sielunhoitoon useiden vuosikymmenten aikana. Tämä jännite on 
näkynyt erityisesti suhtautumisessa psykologiaan, psykoterapiaan ja 
psykoanalyysiin. Toisaalta on ollut ns. perinteisen näkemyksen puo-
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lustajia, jotka ovat korostaneet uskonnollista ja teologista suuntautu
mista. Näiden näkemysten taustalla on vaikuttanut teologia, joka on 
määritellyt sielunhoidon "Jumalan sanan saamaksi yksityiselle ihmi
selle". Äärimmilleen vietynä tähän ajattelutapaan ovat liittyneet mie
likuvat "psykologiasta, joka vie uskon”. Toisaalta on ollut niitä, jotka 
ovat halunneet siirtää psykologian ja psykoterapian tietoutta sielun
hoidolliseen kohtaamiseen. Äärimmilleen vietynä tähän ajatteluta
paan on liittynyt myös teologisen tai uskonnollisen kysymyksenaset
telun väheksymistä ja syrjäytymistä. Tällöin ei teologialla ole katsottu 
olevan mitään merkitystä ihmisen auttamisen kannalta. Tyypillistä 
tälle jännitteiselle kaudelle oli mainittujen näkemysten erillisyys ja 
kohtaamattomuus.

Mutta myös niiden keskuudessa, jotka ovat nähneet psykologian 
merkittäväksi sielunhoidolle, on ollut erilaisia näkemyksiä psykologi
an funktiosta. Aina 1970-luvun loppupuolelle asti oli Suomessa psy
kologiaan myönteisestikin suhtautuvien piirissä vallitsevana ajat
telutapa, että psykologia on tarpeellinen teologian ja sielunhoidon 
aputiede. Tällöin psykologia oli alisteinen teologialle ja siitä otettiin 
se hyöty, mitä psykologia saattoi antaa ihmistuntemuksen alueella. 
Sen sijaan ollessaan vain aputiede se ei voinut asettaa kyseenalaiseksi 
teologian omia näkemyksiä. Käytännön tasolla vasta 1970-luvun lop
pupuolelta on sielunhoidon piirissä lisääntynyt ajattelutapa, että psy
kologian ja teologian on oltava vuorovaikutussuhteessa keskenään. 
Tämä merkitsee sitä, että myös teologian on oltava valmis ajattele
maan uudelleen omia premissejään. Tällainen vuorovaikutusasenne ei 
sen sijaan juurikaan näytä saaneen sijaa psykologisen tutkimuksen 
piirissä.

Vaikeudesta sovittaa kahdenlaista ajattelumallia vuorovaikutuk
seen keskenään kertoo myös se, että spiritualiteetin osuus sielunhoi
dossa oli taka-alalla 1960-luvun lopulta aina 1980-luvun alkupuolelle 
saakka. Sen jälkeen hengellisen elämän hoitoon on kiinnitetty lisään
tyvää huomiota niin kansainvälisessä sielunhoitoliikkeessä kuin Suo
messakin. Yhtenä osoituksena tästä on hiljaisuuden viljelyn ja retriit- 
titoiminnan voimakas leviäminen sekä kiinnostus hengelliseen ohja
ukseen.21

Eräänä merkkinä psykologian ja teologian välisestä vuorovaiku
tussuhteesta voidaan pitää 1970-luvun puolivälissä tapahtunutta uu-
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delleen orientoitumista suhtautumisessa tiedostamattoman persoonal
lisuuden osan merkitykseen uskonelämälle. Kun aikaisemmin oli aja
teltu, että jumalasuhteen ”paikka” on tietoisen sielunelämän alueella, 
esiintyi sielunhoitokoulutuksessa nyt myös korostus, että uskolla on 
vastineensa sekä ihmisen tietoisessa että tiedostamattomassa persoo
nallisuuden osassa. Ihmisen ja Jumalan välinen kosketuskohta ei ollut 
vain tietoisessa sielunelämässä. Myös tiedostamaton on ihmisen ju 
malasuhteen taso. (Sainio 1973, 6-8; Kettunen 1990, 221-222.)22

Ihmismielen tiedostamattoman alueen painottaminen uskonelämän 
kannalta merkitsi, että syvyyspsykologian ihmistuntemus ja teologi
nen käsitys ihmisestä eivät ”löytäneet” toisiaan vain antropologian 
vaan myös kristologian alueella. Syvyyspsykologiaa, teologista antro
pologiaa ja kristologiaa ei voinut erottaa toisistaan. Ne kaikki olivat 
tärkeitä myös ihmisen hengellisen elämän kannalta. Kysymyksenaset
telu ei keerygmaattiscn sielunhoidon tavoin enää ollut yksinomaan, 
miten psykologia voi auttaa sielunhoitoa. Syvyyspsykologia asetti 
sielunhoidon jumalakuvalle, ihmiskäsitykselle, kristologialle ja van- 
hurskauttamistapahtumalle myös uudenlaisia kysymyksiä. (Kettunen 
1990, 224—226.)23

Näihin uusiin kysymyksenasetteluihin kiinnitettiin huomiota myös 
1970-luvun teologisessa keskustelussa ja haluttiin nähdä syvyyspsy
kologian antropologiset painotukset haasteena sielunhoidolle. Niiden 
ei tarvinnut olla kristinuskonvastaisia vaan yksinkertaisesti uusia. 
Niitä tuli ajatella uudelleen kristillisen uskon kokonaisuudesta käsin. 
Syvyyspsykologian näkökulmasta voitiin esimerkiksi perustellusti 
väittää, että rukousta saatetaan käyttää pakotienä sen sijaan, että ihmi
nen kohtaisi ja selvittäisi vaikeutensa. (Mannermaa 1975, 93-96).

Pastoraali psyko logisen ajattelun 
esiin murtautuminen

SYNTEESI

Varsinaista dialogia teologisen tradition ja psykologisten näkemysten 
välille ei 1970-ja 1980-luvulla kuitenkaan päässyt syntymään. Tämä 
johtui osaltaan myös siitä, että Suomessa uskonnonpsykologinen ja
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pastoraalipsykologinen tutkimusperinne on ollut valitettavan heikko. 
On ilmeistä, ettei se ole johtunut vain kirkon tai teologian piirissä 
ilmenneistä ennakkoluuloista. Myös psykologiassa ihmisen uskonnol
liseen elämään kohdistunut tutkimus on Suomessa ollut verrattain 
vähäistä.

Uudenlaista orientaatiota, eräänlaista synteesiä edustaa kuitenkin 
pastoraalipsykologinen ajattelumalli. Se on uusin vaihe suhtautumi
sessa psykologiaan ja psykoterapiaan sielunhoidossa ja kirkon piiris
sä. Siinä ei sen enempää teologia kuin psykologiakaan ole toinen 
toiselleen alisteinen, vaan keskinäisessä vuorovaikutuksessa oleva. 
Siinä pyritään samanaikaisesti ottamaan todesta ihmisen empiirinen 
elämäntodellisuus ja teologinen traditio.

Tiettävästi ensimmäinen pastoraalipsykologiaan erityisesti keskit
tyvä suomalainen julkaisu on 1994 ilmestynyt Sielunhoidon aikakaus
kirja 7. Vuonna 1995 julkaistiin hollannin kielestä suomennettu Wybe 
Zijlstran pastoraalipsykologian käsikirja (Zijlstra 1995) sekä Matti 
Hyrckin Kristinopin jumalakuvaa psykoanalyyttisen objektisuhdeteo- 
rian valossa tarkasteleva väitöskirja (Hyrck 1995).

Pastoraalipsykologista työskentelyä on Suomessa toki harrastettu 
jo usean vuosikymmenen aikana, mutta pastoraalipsykologian käsitet
tä on alettu käyttää maassamme oikeastaan vasta 1990-luvulla. Syyt 
tähän löytyvät sekä suomalaisen teologian ja sielunhoidon historiasta 
että kirkkopolitiikasta.

Vaikka sielunhoidon eri työmuotojen koulutuksessa on jo useiden 
vuosikymmenten aikana käytetty pastoraalipsykologisia elementtejä, 
on mieluummin puhuttu sielunhoidon tai pastoraali teologian kuin 
pdiSioxdLzWpsykologian opettamisesta.24

Uuden sielunhoitotyön kehittyessä Suomessa sotien jälkeisessä 
tilanteessa ei sielunhoidon teorianmuodostukseen ollut juurikaan 
mahdollisuutta. Sielunhoito kehittyi vastauksena ihmisten hätään. En
sisijainen tavoite oli tällöin auttaa apua tarvitsevaa. Vasta myöhem
min ruvettiin teoreettisesti tutkimaan, mitä auttamisprosessissa tapah
tuu.

Suomalaisen sielunhoidon käytäntöön kohdistuvaa tutkimusta on 
akateemisessa mielessä tehty oikeastaan vasta 1970-luvun loppupuo
lelta lähtien. Pastoraalipsykologisesti ajateltuna ”tutkimustyötä” on 
kuitenkin ollut kaikki se ihmisen hädän kanssa kasvotusten oleminen,
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missä sielunhoitajat ovat antautuneet apua tarvitsevan ihmisen puhu
teltaviksi. Tällöin he ovat suostuneet ottamaan todesta ihmisen elä
mäntilanteen, hänen tunteensa ja kokemuksensa, sen sijaan että he 
olisivat opettaneet autettavalle, kuinka asioiden pitäisi olla. Toisin 
sanoen sielunhoitotyö on ollut vuorovaikutuksessa olemista sen koke- 
mustodellisuuden kanssa, missä kärsivä ihminen on elänyt. Tämän 
kokemuksen kautta syntynyt tietoja ihmisen tuntemus on osa nykyai
kaista pastoraalipsykologiaa. Tätä tietoutta on tallennettu sellaiseen 
sielunhoitokirjallisuuteen, joka sisältää paljon ihmisten elämäntilan
teista nousevia tapauskertomuksia.25

PASTORAALIPSYKOLOGIA KASVAA 
SIELUNHOIDOSTA

Suomalaisen pastoraalipsykologian juuret ovat vahvasti sielunhoidon 
maaperässä. Sama pitää paikkansa myös kansainvälisesti. Uuden sie- 
lunhoitoliikkeen ja pastoraalipsykologian vaikutteet tulivat Suomeen 
aluksi Yhdysvalloista ja myöhemmin myös Keski-Euroopasta.

Amerikkalaisen pastoraalipsykologian isänä on pidetty pastori An
ton T. Boisenia. Jouduttuaan itse 1920-luvulla mielisairaalan poti
laaksi hän koki, kuinka vähän hän tuli autetuksi pappien pitämien 
saarnojen avulla. Sen sijaan hän kaipasi sairaana ollessaan vuorovai
kutusta ja keskusteluyhteyttä sielunhoitajan kanssa. Papeilla oli kyllä 
uskonnollista tietoa, mutta heillä ei ollut tarpeeksi ihmistuntemusta ja 
kykyä auttaa hädässä olevaa. Tämän oivalluksen tuloksena Boisen otti 
sairaalasta päästyään tehtäväkseen auttaa pappeja parempaan ihmis
tuntemukseen. Tätä hän toteutti järjestämällä papeille sielunhoitokou
lutusta sairaalassa. (Hedman 1971,237-238; Stollberg 1969, 60.)

Nykyaikainen pastoraalipsykologia ja sen mukainen sielunhoito- 
koulutus yleistyivät Euroopassa vasta useita vuosikymmeniä myö
hemmin kuin Yhdysvalloissa. Ratkaisevaksi muodostui 1960-luku, 
jolloin amerikkalaisen pastoraalipsykologian vaikutteet levisivät en
sin Hollantiin ja sitten Saksaan. Osallistuttu aan vuonna 1962 ensim
mäisenä eurooppalaisena amerikkalaiseen CPT-koulutukseen (Clini- 
cal Pastoral Training) Wybe Zijlstra järjesti seuraavana vuonna en
simmäisen pastoraalipsykologisen koulutuskurssin psykiatrian klini
kalla Hollannissa. (Becher 1976, 8-9; Rebell 1988, 177-178.)
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Psykologian ja teologian välistä vuorovaikutusta kohtaan tunnetut 
ennakkoluulot Suomessa ja Hollannissa olivat hyvin samansuuntaiset. 
Alussa sielunhoidon kliininen koulutus oli Hollannissa lähes täysin 
eristettyä. Useimmat lääkärit, psykiatrit ja psykologit ottivat hankkee
seen etäisyyttä ja suhtautuivat siihen skeptisesti. Myös kirkkojen pii
rissä oli vain vähän mielenkiintoa. Päinvastoin pelättiin kaikkien 
asioiden psykologisoimista ja sitä kautta sielunhoidon teologisen si
sällön näivettymistä. Tämä oli sikäli varsin luonnollista, että molem
missa maissa vaikutti eurooppalainen ajattelumalli, jonka mukaan 
teoriasta siirryttiin käytäntöön, "kirjaviisautta" sovellettiin käytännön 
tilanteisiin.26

Vastoin aikaisempaa perinteistä eurooppalaisen teologian ajattelu
tapaa pyrki myös eurooppalainen pastoraalipsykologia jo alusta al
kaen orientoitumaan hyvin empiirisesti. Sielunhoidon käytännöstä 
muodostettiin uutta teoriaa, ja tätä teoriaa testattiin käytännössä. Teo
ria ja käytäntö muodostivat jatkuvan vuorovaikutuksen siten, että 
molemmat olivat toisilleen korjaavina elementteinä.

PASTORAALIPSYKOLOGIAN
LAAJENEMINEN

Pastoraalipsykologia ei vain alkanut sielunhoidon piirissä, vaan mer
kittävä osa pastoraalipsykologista koulutusta tapahtuu jatkuvasti sie
lunhoitokoulutuksena. Silti olisi nykyaikaisen pastoraalipsykologian 
kaventamista nähdä se vain sielunhoidon alaan kuuluvana. Sen sijaan 
pastoraalipsykologia on nykyään ymmärrettävä tiettynä kaikkeen kir
kon työhön liittyvänä tarkastelunäkökulmana. Se ei ole psykologian 
soveltamista kirkon työhön vaan psykologisten näkökohtien "nosta
mista" kaikesta kirkon työstä ja sen opinmuodostuksesta. Teologia 
tarvitsee pastoraalipsykologiaa voidakseen puhua inhimillisestä koke
muksesta käsin. Pastoraalipsykologia onkin nähtävä linkkinä teologi
sen tiedon ja inhimillisen kokemuksen välillä.27

Pastoraalipsykologia lähtee siitä, että jokainen uskon tapahtuma on 
samalla myös psykologinen tapahtuma. Miten muuten voisikaan olla, 
jos uskon ajatellaan koskettavan ihmisen koko persoonaa.

Pastoraalipsykologia on tekemisissä sen kysymyksen kanssa, mi
ten ihminen uskoo ja mihin psyykkiseen tarpeeseen hän tuota uskoa
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käyttää. Tässä mielessä ihmisen usko ei ole vain dogmaattinen kysy
mys, vaan se liittyy kiinteästi hänen psykodynamiikkaansa.

Sillä miten, millä tavoin ja millaista uskon sisältöä saaden joku 
uskoo, on yhteytensä hänen omaan persoonalliseen elämänhistoriaan
sa ja kokemusmaailmaansa. Kun joku korostaa uskonsa sisällössä 
voimakkaasti armahtavaa Jumalaa tai toinen Jumalan oikeudenmukai
suutta tai rakkautta, on ilmeistä, että asianomaisen elämänkokemukset 
vaikuttavat siihen, miksi nämä puolet uskossa tai jumalakuvassa muo
dostuvat hänelle keskeisiksi. Itse kukin näkee, kuulee ja kokee tär
keäksi kirkon tradition tai uskonnollisen maailman rikkaudessa sen, 
mikä on hänelle itselleen merkityksellistä. Ihmismieli on tarkoitusha
kuinen ja se valikoi koko ajan myös uskonnollista todellisuutta. Tästä 
näkökulmasta uskon sisältö on psykologinen asia.

Uskonnollisen maailman valikoituvuus ihmismielessä liittyy asi
anomaisen ihmisen psyykkiseen todellisuuteen. Tämän tiedostaminen 
merkitsee sen tajuamista, ettei esimerkiksi anteeksiantamuksen julis
tamisesta seuraa automaattisesti, että ihminen myös kokisi sisimmäs- 
sään saaneensa anteeksi. Perinteinen teologinen traditio ei ole aina 
ottanut tarpeeksi huomioon ihmisen tarpeita. Kun pastoraalipsykolo
giassa kiinnitetään huomiota ihmisen sisäiseen maailmaan ja sen tar
peisiin, siinä samalla vaaditaan teologista ja uskonnollista traditiota 
jäsentämään kysymyksenasetteluaan ja työnsä tavoitteita myös vas
taanottajan psyykkisestä todellisuudesta käsin.

Suomalaisessa pastoraalipsykologiassa on 1990-luvulla kiinnitetty 
huomiota sen ristiriidan mahdollisuuteen, joka voi vallita sen välillä, 
miten teologia ja psykologia näkevät ihmisen tilanteen. Ristiriidasta 
saattaa olla seurauksena, että ihminen ei sisäisesti ole ollenkaan siinä 
tilassa, jota kirkon sanoman -  esimerkiksi anteeksiantamuksen -  vas
taanottaminen edellyttäisi. Pastoraalipsykologiassa käytettävä psyko
terapeuttinen tieto voi olla korvaamattoman arvokas juuri hahmotetta
essa sitä, mitä ihminen kulloinkin tarvitsee tai mihin hän kykenee. 
Hyvän esimerkin tästä tarjoaa container-funktion käyttö siinä, että 
kristillisen sovituksen todellisuus voisi koskettaa ihmisen sisäistä to
dellisuutta. (Ks. Hyrck 1994.)

Pastoraalipsykologian mukaan psykologisten tekijöiden vaikutus 
ei rajoitu vain yksityisen ihmisen uskon sisältöön. Se koskee myös 
kirkon traditiota ja erilaisia opin korostuksia. On tärkeää tiedostaa.
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että myös kirkon oppilauselmia muovanneilla ihmisillä -  piispainko
kousten ja kirkolliskokousten jäseniä myöten -  on ollut oma elämän
historiansa ja kokemusmaailmansa. Näillä on ollut vaikutuksensa sii
hen, miksi tietyt kristillisen opin kohdat ovat heitä puhutelleet ja 
muodostuneet keskeisiksi.28

Tämä on merkinnyt muun muassa sitä, että erilaisissa maailman
historian tilanteissa esimerkiksi jumalakuvassa ovat korostuneet eri
laiset piirteet. Kussakin tilanteessa eläneet ihmiset ovat ”tarvinneet” 
tietynlaista Jumalaa. Sota-aikoina ja maailmanhistorian katastrofeissa 
Jumalasta ovat tulleet läheisiksi toisenlaiset piirteet kuin rauhallisina 
aikoina.

Edellä mainittujen näkökulmien tajuaminen kirkon traditiossa 
merkitsee pastoraalipsykologian näkökulmasta ainakin kahta asiaa. 
Ensinnäkään toisen aikakauden kokemustodellisuuteen perustuvia 
opinkohtia ei voida suoraan siirtää meidän aikaamme. Toiseksi se 
merkitsee kirkon opinkappaleiden absolutisoimisen vaaran tiedosta
mista.

USKON PSYKODYNAMIIKKA

Psykologisten tekijöiden vaikutus uskon sisältöön näkyy siinäkin, että 
ihmisellä voi olla psykologisia esteitä uskoa, tai psykologisista teki
jöistä johtuen usko voi saada hyvin erikoislaatuisia ilmenemismuoto
ja. Näiden piirteiden käsittely ei täLlöin tahdo onnistua opillisesti. 
Tärkeää on ensin oivaltaa, mistä ihmisen sisäisistä ja elämänhistorial
lisista syistä usko on saanut mainitunlaisen sisällön.

Psykoterapia ja sielunhoito voivat tarjota mahdollisuuden käydä 
läpi niitä merkityskokemuksia, jotka vaikuttavat ihmisen uskoon tai 
muodostavat sille esteitä. Tällä tavoin sielunhoito ja psykoterapia 
voivat poistaa uskomisen esteitä tai auttaa uskon ja Jumalan uudenlai
seen mieltämiseen. Nämä korjaavat kokemukset voivat asianomaisel
le olla myös voimakkaita hengellisiä kokemuksia. Niinpä esimerkiksi 
jumalakuvan uudistumisprosessi voi olla yksi sielunhoidon ja psyko
terapian tärkeä tehtävä.

Pastoraalipsykologian merkitys tässä yhteydessä on siinä, että se 
läheisesti psykoterapeuttiseen ja sielunhoidolliseen kokemukseen pe
rustuen saa tietoa siitä kokemuksellisesta todellisuudesta, jossa ihmi-
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set elävät uskoaan todeksi ja jossa koko ajan on vahvasti mukana 
heidän psykodynaaminen ulottuvuutensa.

Psykoterapeuttiseen työskentelyyn ja ihmisen sisäiseen kokemus
maailmaan läheisesti liittyvällä pastoraalipsykologialla voi olla mer
kittävää annettavaa silloin, kun pyritään kohtaamaan pluralistisen yh
teiskunnan jäseniä. Aikamme ihmisiä yhdistävä kokemusmaailma ei 
välttämättä ole uskonnollinen.

Sen sijaan jokaisen ihmisen sisällä on psykologinen kokemusmaa
ilma. Se on jokaisella persoonallinen ja omanlaisensa. Se on olemassa 
jokaisella, tiedostipa hän sitä tai ei. Pastoraalipsykologia työskentelee 
tämän psyykkisen kokemusmaailman ja uskonnollisen kokemusmaa
ilman välisten kysymysten parissa.29

Jos uskon olennaisena liikesuuntana pidetään vertikaalista ulottu
vuutta, on pastoraalipsykologian näkökulma sen sijaan horisontaali
nen. Se tutkii ja selittää inhimillistä todellisuutta. Esimerkiksi jumala
kuvaa ja jumalauskoa selvittäessään se rajaa tehtäväalueensa imma- 
nenttiseen todellisuuteen. Pastoraalipsykologia ei näe tehtäväkseen 
määritellä transsendenttista todellisuutta, mutta se näkee tärkeäksi, 
että transsendenttisen todellisuuden vaikutuksia ja kokemuksia ihmis
ten immanenttiseen kokemusmaailmaan myös analysoidaan ja tutki
taan. Pastoraalipsykologia ei siis tutki esimerkiksi Jumalaa, kuole- 
manjälkeisyyttä tai iankaikkista elämää, mutta se tutkii sitä, millainen 
on ihmisissä ilmenevä kuva Jumalasta, mitä kysymys kuolemanjäl- 
keisyydestä tai iankaikkisesta elämästä heille merkitsee. Se rajaa teh
täväalueensa koskemaan ihmisen ja Jumalan välisen suhteen ”ihmi- 
senpuoleista” päätä.

Saksalainen psykoanalyytikko ja teologi Rudolf Affemann on 
todennut, että huomattava osa kristityiksi tunnustautuvien ihmisten 
jumalakuvan aineksista on analyysissa osoittautunut heidän oman 
elämänsä projektioksi. Persoonallisena ja transsendenttisena koettu 
Jumala onkin ollut mielensisäisen todellisuuden tiedostamaton pro
jektio. Kristillisestä uskosta on tullut vastapaino ihmisen sisäiselle 
epävarmuudelle. (Affemann 1972, 54-55.)

Tällaisen tuloksen ei tarvitse kristillisen uskon kannalta olla ongel
mallinen, jos tajutaan keskeinen käsite-ero Jumalan ja jumalakuvan 
välillä. Ihmisen jumalakuva on aina rajallinen, immanenttinen -  ja  eri 
asia kuin itse Jumala. Transsendenttiseen Jumalaan suuntautuessaan-
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kin jumalakuva jää aina immanenttiseksi ja ihmisen oman kokemus
maailman sävyttämäksi. (Ks. Kettunen 1990, 203, alaviite 19.) Juma
lakuvan suunta on alhaalta ylöspäin. Jumalan {Deus abscondidus) 
suunta on ylhäältä alaspäin.

PSYKOLOGIAN AUTONOMISUUS 
JA RAJALLISUUS

Voiko teologia siis myöntää syvyyspsykologialle täyden autonomian 
silloinkin, kun tämä käsittelee ihmisen jumalakuvaa ja hengellisen 
elämän asioita? Vastaus voi mielestäni olla sekä ”kyllä” että ”ei”. 
Käsitellessään sielunsisäisiä, ihmisen psykodynamiikkaan kuuluvia 
asioita syvyyspsykologia voi olla täysin autonominen. Hengellisellä 
elämällä on transsendenttisuuteen orientoitumisensa lisäksi myös 
psyykkinen ulottuvuus, jota on voitava tarkastella psykologisen todel
lisuuden valossa. Mutta psykologian tehtäväksi ei tule sälyttää sellais
ta, mikä sille ei kuulu. Terävinkään analyysi ei pure Jumalaan, joka 
jää aina salatuksi Jumalaksi. Syvyyspsykologia ei tutki Jumalaa vaan 
ihmistä. Tällöin ei voida ohittaa myöskään sitä, miten transsendentti
nen, jumalallinen todellisuus koskettaa ihmisen sisintä, hänen psyyk
kistä todellisuuttaan. Jumalan ja ihmisen ”kosketuskohta” ihmisen 
sisimmässä kertoo nimenomaan ihmisestä ja hänen reaktioistaan.

Pastoraalipsykologia tunnustaa oman rajallisuutensa. Se ei pyri 
absolutisoimaan omia käsityksiään eikä muodostamaan totaalista nä
kemystä olemassaolosta eikä elämän päämäärästä. Mutta se pyrkii 
tarkastelemaan inhimillistä olemassaoloa ottamalla huomioon ihmi
sen psyykkisen todellisuuden ja psykologisen kokemusmaailman. Sil
le ovat tärkeitä ihmisen elämänhistoria ja inhimillisen kokemuksen 
kautta saavutettu tieto. Silti se ei ole maailmankatsomus, kuten psyko
analyysin sotienjälkeisenä aikana usein koettiin olevan.

Pastoraalipsykologian luonnetta voidaan havainnollistaa ruotsalai
sen uskonnonpsykologin Owe Wikströmin käyttämillä käsitteillä me
todinen ja ontologinen reduktionismi. Metodisella reduktionismilla 
hän tarkoittaa pyrkimystä redusoida monimutkainen ihmisen todelli
suus muutamiin erityspiirteisiin, joihin pyritään paremmin perehty
mään. Tästä erityisnäkökulmasta nähdään tiettyjä asioita selvästi ja 
pelkistetysti. Näin pystytään kuvaamaan uskonnollisen ilmiön psyko
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logisia edellytyksiä ja taustaa. Silloin ei kuitenkaan sanota mitään 
tämän kokemuksen arvosta ihmiselle. Jos kuitenkin metodisista syistä 
valittu erityisnäkökulma saa kokonaisselityksen luonteen, jonka avul
la pyritään ilmaisemaan totaalinen näkemys olemassaolosta ja elämän 
päämäärästä, silloin on kysymys ontologisesta reduktionismista. 
(Wikström 1993, 16-17.) Myöntäessään oman rajallisuutensa ja osa- 
katsoniusluonteensa pastoraalipsykologia ei halua redusoida uskon
elämää tai teologisia kysymyksiä metodisesti eikä ontologisesti.

Lopuksi
Suhtautuminen psykologiaan ja psykoterapiaan on suomalaisessa sie
lunhoidossa ja kirkollisessa keskustelussa vuosikymmenien aikana 
vaihdellut. Perussuuntaus on koko ajan kuitenkin ollut selvä: vuosisa
dan alun epäluuloisuudesta ja torjunnasta on koko ajan edetty yhteis- 
työmyönteisempään ja vuorovaikutuksehisempaan suuntaan. Asen
teellisesti avoimimpia yhteistyölle ovat olleet ne sielunhoitajat, jotka 
ovat työskennelleet ihmisen konkreettisen hädän lähellä. Tällöin sie
lunhoito on ollut itsenäinen kirkon uskon ja elämän ilmaus, jonka 
tehtävänä on ollut ihmisen diakoninen auttaminen.

Kirkon omasta uskosta ja elämästä nouseva sielunhoito on toisaal
ta avoin kaikelle inhimillisestä todellisuudesta kertovalle tietoudelle, 
kuten psykologialle ja psykoterapialle. Toisaalta jos sielunhoito tun
nistaa omat kirkon uskosta nousevat juurensa, sen ei tarvitse etsiä 
perusteita sielunhoitotyölleen itsensä ulkopuolelta, kuten psykolo
giasta tai psykoterapiasta. (Virtaniemi 1981, 121.)

Ennakkoluulot ja yhteistyövaikeudet ovat olleet suurimpia siellä, 
missä sielunhoitoa on tarkasteltu muista kuin sielunhoidon omista ta
voitteista käsin. Tämä on näkynyt esimerkiksi silloin, kun sielunhoi
don tehtävä on määräytynyt kirkon julistustyöstä käsin. Tällöin sielun
hoidolla ei ole ollut omaa funktiota, vaan se jo itsessään on ollut alis
teinen ja suhtautunut epäluuloisesti psykologiaan ja psykoterapiaan.

Hyväksyessään käyttöönsä psykologista tietoutta ja psykoterapeut
tisia metodeja sielunhoito on periaatteessa itse asettanut itselleen teh
tävän selvittää myös tieteellisesti teologian ja humanististen tieteiden 
välisiä kysymyksiä suhteessa omaan työalaansa.30 Sielunhoidollisten 
näkökulmien kritiikitön yhdistäminen psykologisiin tai psykotera-
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peuttisiin näkemyksiin olisi hyvin lyhytnäköistä. Yhtä vähän voi tulla 
kysymykseen se, että nykyaikainen sielunhoito torjuu humanistiset 
tieteet. Ei myöskään huoli, että ne voisivat saada sielunhoidossa liikaa 
jalansijaa, ole riittävä peruste niiden torjuntaan. (Bliihm 1983, 32.)
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8 Vuonna 1942 Tampereen hiippakunnan piispa Aleksi Lehtonen ja Kuopion 
hiippakunnan piispa Eino Sormunen kiinnittivät huomiota ripin heikkoon ase
maan ja sen elvyttämisen tarpeeseen. Sormusen mukaan sielunhoidon yleinen 
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veden (1887-1943) ansiosta. Vuonna 1933 Kulovesi julkaisi ensimmäisen suo
menkielisen teoksen psykoanalyysista (Ihanus 1994, 95-97).

9 Simojoki kritisoi tässä yhteydessä C.G. Jungin näkemystä, ettei dogmeihin 
sidottu kirkko voi auttaa ihmisiä, joiden pääongelma on, kuinka voin elää. 
Simojoen mukaan Jung suosittelee psykoterapiaa hoitomuotona, jossa ihminen 
otetaan sellaisena kuin hän on: ”Hoidettavan täytyy tuntea, että toinen ottaa 
hänet vastaan, ottaa vastaan senkin, mikä hänessä on pahinta, eikä arvostele 
tilannetta dogmien kannalta.” Simojoki huomauttaa, että myös psykoanalyysi, 
eikä vain kirkon sielunhoito, perustuu tiettyihin ”dogmeihin”. Sielunhoidon 
"dogmit” ovat seurausta siitä, että sielunhoito on evankeliumin julistamista. 
Evankeliumin julistamisena sielunhoito ei voi muuttua ”dogmittomaksi” psy
koterapiaksi. (Simojoki 1949, 123-124.)

10 Therapeia-säatiön piirissä puhuttiin 1960-luvulla eksistentiaalianalyysista, 
mutta myöhemmin yleisemmäksi käsitteeksi vakiintui daseinanalyysi.

11 Aputiede-käsitteen otti käyttöön E. Pfennigsdorf, ja se on ollut yleinen dialekti
seen teologiaan tukeutuvassa sielunhoidon teologiassa. Tyypillistä tälle ajatte
lutavalle on ollut myös tiedon korostaminen. (Rössler 1986, 176-177.)

12 Tämä ei kuitenkaan pidä välttämättä paikkaansa esimerkiksi sairaalasielunhoi
dossa. 25 vuotta psykiatrisen sairaalan sielunhoitajana toiminut Päivi Luumi 
kertoo, että hänen kanssaan keskusteluja käyvät potilaat tulevat kaikista uskon
nollisista ryhmittymistä ja kirkkokunnista. Joskus jopa valtaosa potilaista voi 
olla kirkkoon kuulumattomia. (Luumi 1995, 126-127.)

13 Määräyksiä sairaiden sielunhoidosta oli jo vuoden 1571 kirkkojärjestyksessä. 
Ensimmäisenä sairaalasielunhoidon johtosääntönä Suomessa voidaan pitää 
vuonna 1894 annettua keisarillista julistusta. Ks. tarkemmin Kruus 1980, 14- 
19; Kettunen 1990, 26.

14 Ontologisen sairauskäsityksen mukaan sairaus on yksilöstä irrallinen realiteetti, 
joka tulee ihmiseen hänen ulkopuoleltaan. Ihminen ei ole sairas vaan hänellä on 
sairaus. Antropologisessa sairauskäsityksessä sairaus tulkitaan intentionaalises
ti. Sairaudella on jokin viesti ja sanoma, jota tulisi kuunnella. Sairaus on osa 
ihmisen persoonallisuutta ja ymmärrettävissä yksilön elämän ja kokemusmaail
man osana. Ks. lähemmin Vuori 1979, 238-239; Kettunen 1990, 116-119.

15 Kristinuskon suhteesta noituuteen ja noituudesta sairauksien selitysperusteena 
ks. Vuori 1979, 36-37 sekä suhtautumisesta mielisairaisiin sielunhoitokirjalli- 
suudessa ks. Kilpeläinen 1966, 19-22.
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16 ”[Kjärsivä kääntyköön, ollessaan vielä orjistuneena ylivoimaisten pakkoajatus
ten ja -tunteiden alla. Vapahtajan puoleen vapautta saadakseen” (Mannermaa 
1911, 68). Kuvaavaa on, että esimerkiksi Lapinlahden mielisairaalan henkilö
kuntaan kuului jo vuonna 1872 saarnaaja. (Pakkanen 1989, 12.) Hänen työ- 
kuvansa ei siis hahmottunut hoitamisesta vaan julistamisesta käsin.

17 Esimerkiksi raamatuntutkija ja sittemmin Oulun hiippakunnan piispa Manner
maa (1911) kiinnitti Jobin kirjaa koskevassa tutkimuksessaan huomiota kirjan 
psykologisiin oivalluksiin.

18 Kilpeläinen edusti hyvin toisenlaista ajattelutapaa kuin aikaisempi eurooppalai
nen ja myös suomalaiseen sielunhoitoon paljon vaikuttanut sielunhoitotraditio. 
Thumeysenin mukaan sielunhoidollisen keskustelun ainoana sisältönä on syn
tien anteeksiantamuksen julistaminen. Juuri anteeksiantamuksen todellisuutta 
ilmentäessään Kilpeläinen päätyi täysin vastakkaiseen menettelytapaan kuin 
Thumeysen. Hän vaati luopumaan tuomion julistuksesta, kun taas Thumeysen 
korosti, ettei ”ole olemassa ainoatakaan sielunhoidollista keskustelua, jossa ei 
jollain tavoin moitittaisi, jopa soimattaisi ja rangaistaisi.” (Kiesow 1978, 408.)

19 1960-luvulla teologia ja psykologia nähtiin sielunhoidossa hyvin usein vastak
kaisina ja korostettiin niiden välisten rajojen tärkeyttä. Psykoterapiassa käynyt 
työntekijä pelkäsi leimautumista. Vuosikymmenen loppupuolella asennoitumi
nen omaan terapiaan ja terapiatyön tekemiseen kuitenkin muuttui myönteisem
mäksi. (Kettunen 1990, 159.)

20 Potilaskeskeistä sielunhoitoa ryhdyttiin kehittämään Yhdysvalloissa 1930-lu- 
vulla. Amerikkalainen sielunhoitoliike ei kuitenkaan alkanut kirkon toimesta 
tai teologisen työskentelyn tuloksena vaan pappien ja lääkärien kliinisen yhteis
työn seurauksena. Sysäyksen tälle kehitykselle antoi pastori Anton T. Boisen, 
joka mielisairaalan potilaaksi jouduttuaan koki, että kirkko oli hylännyt mieli
sairaat. Hän etsi keinoja tämän hädän kohtaamiseen ja näki, että teologien tulisi 
saada sielunhoitokoulutuksensa ihmisten todellisuuden äärellä. Niinpä perustet
tiinkin vuonna 1930 ensimmäinen Council for the Clinical Training of Theolo- 
gical Students. (Stollberg 1969, 36-44.) Potilaskeskeistä sielunhoitoa alettiin 
siis kehittää noin kymmenen vuotta ennen Rogersin potilaskeskeisen terapia- 
mallin syntymistä. (Tästä ks. Purhonen 1988, 14.) Nondirektiiviscstä sielunhoi
dosta on Suomessa käytetty useita nimityksiä. Kilpeläinen puhui aluksi ei- 
ohjaavasta, potilaskeskeisestä keskustelumetodista, mutta päätyi 1969 käyttä
mään lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän nimeä. (Kilpeläinen 1969, 
24; Kettunen 1990, 302.) Rogersin terapiamallin muutosvaiheita ja antropologi
aa tarkastelee Mannermaa 1975, 97-100.

21 Vaikka toisenlaisiakin painotuksia esiintyy, on selvästi havaittavissa myös 
piirre, että sekä hiljaisuuden viljelyä ja meditaatiota (ks. Kettunen 1993, 412- 
420) että hengellistä ohjausta (ks. Junkkari 1990; Wikström 1995) ei tarkastella 
vain joko uskonnollisina tai psykologisina ilmiöinä vaan samanaikaisesti mo
lemmista näkökulmista. Tätä kuvaa myös Owe Wikströmin vuonna 1995 suo
meksi ilmestyneen hengellistä ohjausta käsittelevän kirjan ruotsinkielinen ala- 
otsake; O m  a n d lig  v ä g le d n in g  och  p s y k o lo g i  i v å r  tid . Mystiikan ja meditaation 
renessanssiin on vaikuttanut Rogersin koulukunnan piirissä ilmennyt painotus,
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että ihminen on vastaanottaja. Ihmisen olemukseen kuuluu vastaanottaa ole
massaolonsa merkitys ulkopuoleltaan. Ihminen on avoin koko olemiselle ja 
täten myös Jumalan todellisuudelle. (Mannermaa 1975, 100.)

22 Pelkästään tietoiseen minään rajoittuvaa uskoa pidettiin tietoisuuskristillisyyte- 
nä, joka koostuu totena pidetystä dogmatiikasta ja etiikasta. Sen ongelmana on 
eksistentiaalisen yhteyden puuttuminen ihmisen elämään. Jos uskontulkinnassa 
korostetaan vain rationaalista ulottuvuutta, se merkitsee ihmisen identifioimista 
rationaalisen tietoisuutensa kanssa. Sellaiseen todellisuudentulkintaan sopii 
huonosti Jumala, joka ei ole järjenvastainen vaan ihmisjärjen ylittävä olento 
(transrationales Wesen). (Affemann 1972, 58-59; Kettunen 1990, 222-223.)

23 Tiedostamattoman sielunelämän keskeisen merkityksen tajuaminen merkitsi 
tunne-elämän korostamista ja voluntaristisen perinteen kritiikkiä. 1970-luvulla 
sielunhoitoa myös arvosteltiin tunne-elämän tärkeyden liiallisesta painottami
sesta. Arvostelu kohdistui epäsuorasti myös sellaiseen syvyyspsykologiseen 
persoonallisuusteoriaan, joka näkee tiedostamattoman keskeiseksi persoonalli
suuden osaksi. (Kettunen 1990, 278.)

24 Sairaalasielunhoidon peruskurssin ohjelmassa todettiin jo vuonna 1967, että 
luentojen sisältöä kuvaisi paremmin pastoraalipsykologia, mutta pastoraaliteo
logia oli nimenä "sopivampi”. Syynä tällaiseen nimenvalintaan olivat ennakko
luulot psykologiaa kohtaan. (Kettunen 1990, 186, alaviite 29.)

25 Esimerkkeinä tällaisista voidaan mainita mm. Kilpeläisen lähimmäiskeskeisen 
sielunhoitomenetelmän opas (Kilpeläinen 1969) ja ihmisten kokemuksia lähes
tyvän kuoleman edessä käsittelevä teos (Kilpeläinen 1978).

26 Pastoraalipsykologian opiskelusta ks. Kettunen 1994, 18-21.
27 Pastoraalipsykologian määrittelystä ks. Stollberg 1968, 213-216; Stollberg 

1969, 62-65; Scharfenberg 1985, 46-49; Kettunen 1994, 25-32.
28 Myös uskonnollisen liikkeen korostuksia tai yleisen historian piirteitä voidaan 

tarkastella siihen vaikuttaneiden ihmisten psyykkisen maailman näkökulmasta. 
Esimerkkinä tällaisesta psykohistoriallisesta tutkimuksesta voidaan mainita 
Juha Siltalan herännäisyyttä koskeva teos (Siltala 1992).

29 Hollantilainen pastoraalipsykologi Wybe Zijlstra toteaa osuvasti: "Nykyihmi
sen kielenkäyttö on psykologista. Jos evankeliumi halutaan tehdä nykyihmisel
le ymmärrettäväksi, on pappien käytettävä sitä kieltä..." (Zijlstra 1995, 21.)

30 Esimerkkinä riittämättömästi reflektoidusta tavasta ottaa psykoterapeuttisia 
menetelmiä kirkon työhön voidaan mainita ratkaisukeskeisen terapian käyttö. 
Ratkaisukeskeistä psykoterapiaa on omaksuttu varsin laajalti ja kritiikittömästi. 
Sen taustalla on ns. positiivinen ajattelu. Teologisesti on kuitenkin ongelmallis
ta se, miten siinä suhtaudutaan syntiin ja ihmisen destruktiiviseen puoleen.
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I I I
JUSSI SILVONEN

Psyykkinen 'näyttämö' ja 
syvähermeneutiikka: teesejä 

psykoanalyysin kohteesta
Paras tapa ymmärtää psykoanalyysia on edel
leenkin sen synnyn ja kehityksen tutkiminen.

Sigmund Freud (1923)1

Psykoanalyysi on vaikutusvaltaisimpia ja kiistellyimpiä intellektuaa
lisia virtauksia ajassamme. Freudin perustavanlaatuisten oivallusten 
ensimmäisistä muotoiluista on kulunut sata vuotta, mutta konsensusta 
hänen näkemystensä ydinsisällöstä ei ole näköpiirissä. Uusin tutkimus 
näyttää pikemminkin vain lisäävän tulkintojen moninaisuutta ja lyk
käävän yksimielisyyden saavuttamista yhä kauemmas tulevaisuuteen. 
Tätä ei välttämättä tule tulkita psykoanalyysin heikkoudeksi. Jos luo
vumme positivistisesta yhtenäistieteen ideaalista, voimme pitää teori
an hedelmällisyyden osoituksena, että se tuottaa erilaisia -  vaikkakin 
kilpailevia -  tulkintoja omasta kohteestaan. Tämän näkökulman vai
keudeksi puolestaan kohoaa vaara yhteisen kielen katoamisesta. Jos 
koulukuntien runsaus on rikkaus sinänsä, mistä löydämme kriteerit 
niiden keskinäiselle vertailulle?

Tarkastelen seuraavassa yhtä mahdollista tapaa lähestyä psykoana
lyysin luonnetta koskevia kiistoja. Kutsun tätä Habermasin (1972) ja 
Lorenzerin (1976) teksteihin nojautuvaa lähestymistapaa teesiksi psy
koanalyysin Tieteellisestä väärinitseymmärryksestä’2. Teesin mukaan

psykoanalyysi on sisäisesti ambivalentti teoreettinen muodostuma, 
jonka hedelmällinen tulkinta ja kehittäminen edellyttää sen ' mani
festin tekstin' hajottamista ja 'latentin tekstin tasolla tapahtuvaa 
psykoanalyysin kohteen rekonstruoimista.

Esittelen ensin teesin pääsisällön ja siirryn sen jälkeen lukemaan 
eräitä Freudin tekstien englanninkielisiä käännöksiä, joiden käsiterat-
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kaisut Bettelheimin (1986) mukaan peittävät monissa kohdin 'vääri- 
nitseymmärrykseen’ liittyvät ambivalenssit. Lopuksi luonnehdin Lo- 
renzerin psykoanalyysitulkintaa ja sen pohjalta rakentuvaa käsitystä 
ymmärtämisestä psykologisena syvähermeneutiikkana.

Psykoanalyysin 'tieteellinen 
väärin itseymmärrys'

Habermasin mukaan psykoanalyysin teoriakieli ja sen varsinainen 
innovaatio -  uudenlainen terapeuttinen käytäntö -  ovat jännitteisessä 
suhteessa keskenään.

Teoreettisen itseymmärryksensä tasolla Freud tähtäsi sielunelämän 
aukottomaan materialistiseen ja kausaaliseen selittämiseen. Tämä tah
to 'tieteelliseen selitykseen’ läpäisee hänen tekstejään aina vuoden 
1895 Tieteellisen psykologian projektista’ viimeisiin metapsykologi- 
siin hahmotelmiin. Freudin retoriikka on johdonmukaista ja tinkimä
töntä (Freud 1915a): ”Jokainen determinismiin näin murrettu pienikin 
aukko romuttaa koko tieteellisen maailmankuvan” (s. 22). ”Olen jo 
kerran aikaisemmin huomauttanut, että teissä piilee syvälie juurtunut 
usko sielullisten tapahtumien vapauteen ja mielivaltaisuuteen, usko, 
joka on täysin epätieteellinen eikä kestä sielunelämääkin vallitsevan 
determinismin hyökkäystä” (s. 90). Determinismi ulottuu kaikkein 
vähäpätöisimmänkin tuntuisiin toimintoihin. ”(.. .) näennäisestä sat
tumanvaraisuudestaan huolimatta yksikään mieleen juolahtanut nimi 
ei ole irrallinen, koehenkilön lähimmistä olosuhteista, hänen erityis
piirteistään ja sen hetkisestä tilanteestaan riippumaton” (s. 91). Freu
din käyttämät teoreettiset käsitteet vahvistavat tätä vaikutelmaa. Hän 
puhuu 'psyykkisestä energiasta’ ja muotoilee 'konstanssin periaat
teen’, jonka mukaan "sielullisen apparaatin pyrkimyksenä on pitää 
siinä olevan ärsytyksen määrä mahdollisimman alhaisena tai ainakin 
vakiona” (Freud 1920, 65) -  ikäänkuin meidän tulisi tarkastella ihmis
mieltä fysiikan lakien kaltaisesti jäsentyvänä koneistona.

Terapeuttisen käytännön tasolla analyysi näyttäytyy toisessa valos
sa. Kyse on potilaiden kokemusmaailman ymmärtävästä tulkinnasta, 
joka tähtää muutokseen heidän toimintakyvyssään. Psykoanalyyttisen 
menetelmän keskiössä ovat kieli ja tulkinta. ”Analyyttiseen käsittelyyn
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ei sisälly mitään muuta kuin potilaan ja analyytikon keskustelu. Poti
las puhuu, kertoo entisistä elämyksistään ja nykyisistä vaikutelmis
taan, valittaa vaikeuksiaan, paljastaa yllykkeitään ja toiveitaan. Ana
lyytikko kuuntelee, koettaa ohjailla potilaan ajatuskulkuja, antaa hä
nelle virikkeitä, suuntaa hänen tarkkaavaisuuttaan, esittää selityksiä 
pulmallisiin ilmiöihin ja tarkkailee niitä oivaltamisen ja hyökkäämi
sen reaktioina, joita hän täten potilaassa aiheuttaa.” (1915a, 13; kurs. 
lisätty.) Terapia on kielellisesti tapahtuvaa vuorovaikutusta. ”Sanalla 
ihminen voi nostaa lähimmäisensä onnen kukkuloille tai syöstä epä
toivon kuiluun (.. .) Sanat herättävät tunteita ja ovat yleisin keino, 
millä ihmiset vaikuttavat toisiinsa” (emä.). Psykoanalyysissa on kyse 
jo koetun todellisuuden tulkinnasta, uudelleenmerkityksellistämises- 
tä. Siinä ”(. . .) on vaikea vältellä tuttuja asioita ja (. ..)  siinä ovat 
uudet kannanotot ja aineiston uusi hahmottaminen merkitsevämpiä 
kuin kerta kaikkiaan uudet löydöt.” (1933a, 458; kurs. lisätty.)

Asetelma 1: Psykoanalyysin ’ tieteellinen väärinitseymmänys’

Tiedemalli Metodi Sclitysperiaate Metafora

Manifesti teksti: 
'Tieteellisen 
psykologian 
projekti’

fysiologinen 
materialismi 
+ lamarckismi 

A

kausaalinen
selittäminen,
'parantaminen’

t

viettienergia

A

libido. Eros ja 
kuolemanviclti

A

Latentti teksti: 
Psykoanalyysi 
tulkintataitona

y r
arkeologia 
+ kaunokirjalli
suus

ymmärtävä
tulkinta,
toimintakyvyn
muuttaminen

vuorovaikutus-
näyttämöt

y r
Oidipuksen
draama

Freudin esittämän 'psykoanalyyttisen perussäännön’ mukaan potilaan 
'vapaa assosiaatio’ ja terapeutin 'vapaastileijuva tarkkaavaisuus’3 ovat 
metodinen lähtökohta prosessille, jossa manifesti teksti hajotetaan ja 
tunteensiirron mekanismien voimalla edetään kohti latenttien merki
tysten tunnistamista (Freud 1912a; Freud 1912b). Psykoanalyyttisen 
terapian lähtökohtana on psykososiaalinen kärsimys ja tavoitteena 
tämän kärsimyksen vähentäminen, potilaan ”nautinta- ja toimintaky
vyn palauttaminen” (Freud 1905, 105). Vuoden 1927 jälkisanoissa 
maallikkoanalyysia koskevaan esseeseensä Freud puhuu psykoana
lyysista 'sielunhoitona’ sanan parhaassa merkityksessä ja korostaa,
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että toisin kuin lääketiede psykoanalyysi ei voi konstruoida lain- 
mukaisuuksiaan potilaan käsityksistä ja kokemuksista riippumatta 
(Freud 1927) -  pikemminkin päinvastoin "sen tulokset määräytyvät 
potilaan omasta käyttäytymisestä, hänen ymmärtävyydestään, so
peutuvuudestaan ja kestävyydestään." (Freud 1915a, 11; ks. myös 
s. 88, 204.)

Tätä Freudin ajattelun sisäistä jännitettä hahmotetaan asetelmas
sa 1 (vrt. Silvonen 1992, 211), joka toimii samalla psykoanalyyttisten 
tekstien 'lukuoppaana'. Pitäytyminen Freudin itseymmärryksen, ma
nifestin tekstin tasolle johtaa harhaan. Tai toisin päin: psykoanalyysi 
ei kaadu sen manifestin tekstin kritiikkiin. Sellaisten populaarien 
Freud-kriitikoiden kuten A. Millerin ja J. Massonin kritiikki liikkuu 
pääasiassa tällä 'tekstin pinnan' tasolla. Freudin tieteisusko, metapsy- 
kologiset fantasiat ihmiskunnan historiasta tai vakaumus hankittujen 
ominaisuuksien periytyvyydestä ovat kaikki kritiikille alttiita, mutta 
ne eivät luonnehdi psykoanalyyttisen käytännön ydintä -  psykoana
lyysia ymmärtävänä tulkintana. Psykoanalyysi on psykoanalysoitava 
-  manifestista tekstistä on edettävä latenttiin -  ennenkuin pääsemme 
käsitteellistämään psykoanalyysin varsinaista kohdetta.

Standard Editionin Freud -  
kadotettu ambivalenssi?

Lorenzerin (1976) mukaan Freudin tieteellinen väärinitseymmärrys 
esti häntä käsitteellistämästä relevantisti sitä, mistä psykoanalyyttises
sa käytännössä varsinaisesti on kyse. Tai lievemmin ilmaistuna: Freu
din tekstejä luonnehtii alituinen ambivalenssi, horjunta käsitteellisten 
ratkaisujen luonteessa, mikä heijastaa tasapainon puuttumista käsit
teellisen itseymmärryksen ja varsinaisen käytännön välillä. Tästä seu
raa myös Freudin tekstien aito monitulkintaisuus. Kerroksinen teksti 
tarjoaa keskenään yhteismitattomia mahdollisuuksia teorian jatkoke
hittelylle (vrt. Bauman 1991; Foucault 1969; von Wright 1985). Psy
koanalyyttisen liikkeen historia on näiden erilaisten lukutapojen, tul
kintojen historiaa. Ja kun kyse on tulkinnasta, on kyse myös kielestä. 
Niinpä eri kielialueiden 'Freudit' -  vaikkapa Lacanin ja Melanie 
Kleinin -  poikkeavat huomattavasti toisistaan.
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Tähän kiinnittää huomionsa myös Bettelheim (1986), jonka mu
kaan psykoanalyysin positivistis-mekanistinen itseymmärrys sai huo
mattavaa vahvistusta Standard Editionin (jatkossa SE) käännösratkai- 
suista. Edellä esitetyn 'lukuoppaan’ kielellä sanottuna SE:n käännök
set kuvaavat Freudin tekstien manifestia pintaa, mutta niistä puuttuu 
alkuperäisten käsiteratkaisujen moniulotteisuus, niiden 'latentti’ mer- 
kitysmaailma. Laajalle levinneen lukutavan mukaan Freudin fysika
listiset metaforat vastaavat psykoanalyyttisen teorian luonnetta. Niin
pä esimerkiksi Gregory Bateson kytkee Freudin ydinretoriikan vain 
fysiikkaan -  viittaamatta lainkaan psykoanalyysin kategorioiden sisäi
seen ambivalenssiin. ”Ne 1800-luvun tiedemiehet (erityisesti Freud), 
jotka yrittivät pystyttää sillan käyttäytymistä koskevien havaintojen 
sekä fysiikan ja kemian välille olivat varmasti oikeassa pitäessään 
kiinni tällaisen sillan välttämättömyydestä, mutta uskoakseni väärässä 
valitessaan 'energian’ tämän sillan perustaksi.” (Bateson 1990, xxii.)

Bettelheim listaa huomattavan joukon käännöksiä, joissa hänen 
mukaansa alkukielisen ilmauksen humanistis-tulkitsevat ulottuvuudet 
korvautuvat lääketieteellisellä käsitteistöllä ja puhetavalla. Tapahtuu 
siirtymä merkitysten tulkinnasta luonnontieteelliseen 'selittämiseen’. 
Kahden ihmisen vuorovaikutukseen ja tässä vuorovaikutuksessa tuot- 
tuviin tulkintoihin perustuva malli korvautuu yksisuuntaisella tutkija- 
kohde-suhteella. Se, kuinka vaikeaa Freudin aikalaisten oli käsitteel- 
listää tätä psykoanalyysin uudentyyppistä tutkimuksellista vuorovai
kutussuhdetta, näkyi mm. maallikkoanalyysista käydyssä keskuste
lussa. Freud itse korosti psykoanalyysin psykologista luonnetta ja 
suhtautui skeptisesti lääketieteellisen tiedon hyötyyn sielullisten on
gelmien hoidossa. Siksi analyytikoksi on mahdollista tulla kokonaan 
ilman lääkärikoulutusta (Freud 1926). Esimerkiksi Ernest Jonesin 
kanta oli tässä kysymyksessä lähes vastakkainen Freudin lähestymis
tavalle -  Joneshan halusi kytkeä psykoanalyysin yksiselitteisesti lää
ketieteelliseen professioon ja lääketieteellisiin selitysmalleihin (ks. 
tarkemmin Kohon 1986a). SE:n käännösprojekti käynnistyi ja toteutui 
tämän lääke-/luonnontieteellisyyttä painottavan lukutavan ollessa hal
litseva.

Korostuneimmin tämä ilmenee ydinkategorioiden Minä (Ich), Se 
(Es) ja Yliminä (Uberich) kääntämisenä käsitteiksi Ego, Id ja Super
ego. Näin kadotetaan Freudin käsitevalinnan (spontaani) introspektio-
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nismi ja itseanalyysiin suuntautuva hermeneutiikka. Freudin käsiteva- 
linta kytkeytyi systemaattisesti arkikieleen, kaikille tuttuihin käsittei
siin, joiden avulla tavoiteltiin 'kulloisenkin minän', oman itsemme 
analyysia. Psykoanalyysin kieli rakentuu jokaiselle ennestään tutuille 
sanoille, arkikielestä kehitetyille käsitteille. Tämä on aivan muuta 
kuin kielellisesti vieraan 'superegon' toiminta 'psyykkisessä apparaa- 
tissani'. Bettelheim ei toki ole ainoa, joka on kiinnittänyt huomiota 
Standard Editionin ydinkäsitteiden ongelmallisuuteen. Vastaavan kri
tiikin voimme lukea esimerkiksi Giddensiltä (1984, 41 ff.), jonka 
mukaan ego-superego-id -ratkaisu on 'onneton'.

Ongelmia liittyy muihinkin ydinkäsitteisiin. Otan esimerkiksi en
simmäisen luennon Johdatuksesta psykoanalyysiin. Kun Freud puhuu 
'vieteistä' (Trieb), 'sielusta' (Seele) ja 'kulttuurista' (Kultur) (1915b), 
niin SE kääntää nämä 'instinct', 'mental' ja 'civilization' (1915c). 
Jokainen näistä käännöksistä on ongelmallinen.4

Sielun muuntaminen 'mentaaliseksi' kaventaa ilmiselvästi alkupe
räisen ilmauksen monimerkityksisyyttä. Sielulla on toki uskonnolli
nen ulottuvuutensa, mutta se viittaa myös 'henkiseen' laajemmassa 
merkityksessä. Näitä 'henkisyyteen' liittyviä painotuksia 'mentaali
nen' ei mitenkään pysty tavoittamaan.

Vietin kääntäminen vaistoksi muuttaa kokonaan alkuperäisen 
Trieb-käsitteen merkityksen ja tekee mahdottomaksi ymmärtää Freu
din myöhemmän ilmauksen: "Viettioppia voisi sanoa psykoanalyysin 
mytologiaksi. Vietit ovat näet kuin myyttisiä olentoja ja suurenmoisia 
kaikessa epämääräisyydessään. Työssämme emme voi hetkeksikään 
päästää niitä näkyvistämme emmekä silti koskaan tiedä, näemmekö 
ne riittävän selvästi." (1933a, 488.) Puhe vaistoista 'mytologiana' 
olisi käsittämätöntä, mutta viettien kohdalla tämän ilmauksen ymmär
rämme helpommin. Vietin käsitteellä Freud irtaantuu biologisesta 
reduktionismista ja tematisoi inhimillisen kokemuksen biososiaali- 
suutta (Görlich 1988).

Kulttuurin samaistaminen 'sivilisaatioon' poistaa tekstistä alku
kieliselle ilmaukselle tärkeän painotuksen. Saksan 'Kultur' on koros
tetusti henkistä kulttuuria, joka erotetaan sivilisaatiosta. Sivilisaatio 
liittyy yhteiskunnan tekniseen kehittyneisyyteen, luonnonhallintaan ja 
teknologiaan, kulttuuri viittaa nimenomaan 'henkisen' merkitykseen 
(ks. Elias 1991).
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KaikJci kolme käsitettä (vietti, sielu, kulttuuri) ovat psykoanalyytti
sen teorian käsitteellisessä keskiössä ja jokaisen niiden kohdalla ta
pahtuu samansuuntainen merkitysten kaventuminen. Kääntäjät ovat 
lukeneet Freudia objektivistisesta horisontista, joka on johtanut rat
kaisuihin, jotka ovat omalta osaltaan olleet oikeuttamassa valittua 
tulkintaa. Kutakin käännöstä erikseen tarkasteltaessa merkityssiirty- 
mä saattaa tuntua mitättömän pieneltä, mutta syntyvästä kokonaisuu
desta voi Freudin termein sanoa, että se on 'ylideterminoitunut’ 
(Freud 1895, 56) kääntäjän antamilla tulkinnoilla.

Esitän seuraavassa lisäesimerkin, joka vahvistaa sekä Bettelheimin 
että Lorenzerin tulkintoja. Kyse on Freudin ensimmäisestä, esiana- 
lyyttisesta metapsykologiasta, jonka hän esitti 1895 julkaistun Studien 
iiber Hysterien viimeisessä luvussa (Freud 1895; Freud & Breuer 
1895; Breuer & Freud 1895). Lorenzerin (1976) mukaan psykoana
lyysin alku voidaan paikantaa tässä teoksessa kuvattuihin tapausselos
tuksiin (vrt. Sartre 1994; Sjögren 1991). Psykoanalyysin kohde mää
rittyy niissä alustavasti tavalla, joka on tärkeä myös Freudin myöhem
pien esitysten kannalta.

Vertaan seuraavassa Freudin alkutekstiä Standard Editionin kään
nökseen. Perustellusti voidaan sanoa, että eräs Freudin esityksen kes
keinen metaforailmaus kääntyy SE:ssa suoranaiseksi vastakohdak
seen.5

Freudin mukaan psyykkinen apparaatti muodostaa kuvaannollises
ti puhuen kolmikerroksisen rakenteen, joka voidaan esittää oheisen 
kuvion muodossa (kuvio 1, vapaa tulkintani tekstistä). Freudin avain
käsitteet ovat seuraavat: Ensimmäistä kerrosta luonnehtivat teemat 
(Themen/themes), toista kerrostumaa vastarinta (Widerstand/resistan- 
ce) ja kolmatta ajatussisällöt (Denkinhalte/lhought-content). Psyyken 
dynamiikkaa määrittää ydin (Kem/nucleus), jonka ympärille nämä 
kolme tasoa kiertyvät. Ajatussisältöjen taso on logiikaltaan dynaami
nen, kaksi ylintä ovat morfologisia ja ylimmän logiikkaa voidaan 
luonnehtia ajallisesti lineaariseksi. Tasot yksi (teemat) ja kolme (aja
tussisällöt) noudattavat siis erilaista logiikkaa. Katarttisen terapiame- 
todin tehtävänä on löytää näiden kerrosten välinen kytkentä, ne toi
siinsa yhdistävä logiikka. Tämän tehtävän ratkaisua Freud kuvaa il
mauksella Rösselsprungaufgabe.
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Rossel-
sprung-
aufgabe

Kuvio 1: Freudin metapsykologia Studien iiber Hysteriessä 1895

Katarttisen metodin tehtävänä on löytää kytkentä käyttäytymistä jä
sentävän kokemusytimen ja tietoisuuden pinnan välillä. Tietoisuuden 
pinnalla kokemukset ja muistot jäsentyvät kronologisesti, päällim
mäisinä ovat viimeisimpänä tapahtuneet, ja niiden alle kerrostuvat 
vanhemmat kokemukset. Terapeutin tehtävänä on löytää polku pääl
limmäisistä muistisymboleista alimmaisiin. Tehtävää kuitenkin vai
keuttaa potilaan vastarinta, torjunta, joka estää alkuperäisen traumaat
tisen kokemuksen esiintulemista. Siksi terapiaa ei voida keinotekoi
sesti nopeuttaa eikä yrittää tunkeutua suoraan 'ytimeen'. Vastarinta on 
'sulatettava', on edettävä päällimmäisestä 'vuorovaikutusnäyttämös- 
tä’ (Szene) aina edelliseen, kunnes päästään alkuperäisen trauman 
tasolle. Näin tapahtuva traumaattisen kokemuksen 'läpityöstäminen' 
mahdollistaa sen vaikutuksen purkamisen.

Vaikka Freudin myöhempi käsitys psyykkisen trauman luonteesta 
muuttuikin, sisältyy katarttiseen metodiin kuitenkin useita analyytti
sen lähestymistavan ydinoletuksia, jotka säilyttävät merkityksensä 
jatkossakin. Terapian tehtävänä on vastarinnan 'sulattaminen' ja tämä
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edellyttää potilaan omaa työskentelyä muistisymboliensa kanssa. Te
rapeutti ei voi tunkeutua suoraan 'kokemusytimeen', vaan eteneminen 
on mahdollista vain ’kärsivällisyyspelinä\ jossa siirrytään kokemuk
sen kerrostumalta toiselle. Terapeutin tehtävänä on tarjota prosessin 
edetessä tulkintoja, jotka saavat potilaan työstämään omaa kokemus
taan ja auttavat eteenpäin kohti traumaattisen kokemuksen ydintä. 
Ratsunhyppytehtävän metafora liittyy tässä terapeutin työhön, siihen 
miten hän ymmärtää teeman ja ytimen väliset suhteet tarjoutuvassa 
aineistossa. Terapeutin on kyettävä tulkitsemaan aineistonsa, mutta 
miten se tapahtuu?

Standard Edition kääntää tähän liittyvän kohdan seuraavasti:

(in) the solution of a Knight’s Move problem, which cuts across 
the squares in the diagram of the chess-board. (Breuer & Freud 
1895, 375.)

Kyseessä näyttäisi olevan shakki tehtävän ratkaisun kaltainen ajattelu. 
Syntyy mielikuva loogista sääntöä seuraavasta ongelmanratkaisusta, 
jossa terapeutti viileän analyyttisesti oikeaa logaritmia seuraten löytää 
kytkennän eri muistisymbolien välille.

Mutta kun katsomme alkutekstiin, huomaamme, että siellä ei pu
huta lainkaan shakkilaudasta:

(also) ähnlich wie das Zickzack der Lösung einer Rösselsprung- 
aufgabe iiber die Felderzeichnung hinweggeht. (Freud & Breuer 
1895,233.)

Itse asiassa kirjaimellinen, sanatarkka käännös 'hevosenhyppytehtä- 
vä’ on tuottanut virheellisen assosiaation shakki tehtävään. Rössel- 
sprungaufgabella voidaan toki viitata myös ratsun siirtämiseen liitty
viin shakkitehtäviin, mutta ilmauksen varsinainen merkitys liittyy 
sana-arvoituksen ratkaisemiseen. Kyseessä on yksittäisistä tavuista 
muodostuva 'Felderzeichnung’, tavusanaristikko, ja kyse on tehtäväs
tä, jossa täytyy kyetä muodostamaan merkityksellinen sanonta anne
tuista tavuista.

Käännöksessä Freudin ajattelua tulkitaan loogis-propositionaalise- 
na, selittävänä ongelmanratkaisuna, josta puuttuu kokonaan sanaris- 
tikkometaforaan liittyvä ulottuvuus -  näkemys terapiasta inhimillisil
lä merkityksillä operoivana hermeneutiikkana. 'Loogisen' päättelyn
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sijasta kyse on kokemussisällöistä, merkityksistä ja niiden kytkentö
jen ymmärtämisestä.

Vastakohta alkutekstin ja käännöksen välillä käy entistä selvem
mäksi, kun luetaan SE:n toimittajien tulkinta Studien iiber Hysteries- 
tä. Richards (1986) ei viittaa sanallakaan edellä esitettyyn metapsyko- 
logiseen malliin. Sen sijaan koko teksti kytketään 'tieteellisen psyko
logian projektiin’ ja psyykkisen energian metaforaan. Psykoanalyysi 
saa kausaalis-selittävän, luonnontieteellisen tulkinnan.6

Lorenzerin mukaan Freudin tekstien 'pinta’ ei voi siis olla lähtö
kohtana psykoloanalyysin kohteen määrittelyssä, vaan tämä kohde on 
luettava esiin -  rekonstruoitava -  teksteissä kuvautuvista käytännöis
tä. Näin menetellen kuva prosessin luonteesta muodostuu toisenlai
seksi kuin SE:ssa. Lorenzerin teesi kuuluu: psykoanalyysin kohde ei 
ole erillisen yksilön alitajunta, kieli tai vietteihin palautuva psyykki
nen energia, vaan siinä on kyse 'psyykkisten vuorovaikutusnäyttämöi- 
den’ (Szene) analyysista. Psykoanalyysi tutkii näyttämöllisesti jäsen
tynyttä, alitajuistunutta vuorovaikutusdynamiikkaa. Psyykkisen näyt
tämön käsite mahdollistaa psykoanalyyttisen käytännön positiivisen 
(uudelleen)tulkinnan ilman Freudin metapsykologian mekanistis-ma- 
terialistisia sitoumuksia7 (Görlich 1988; Lorenzer 1976).

'Ymmärtäminen' ja tulkinta 
psykoanalyysissa

Tiivistän Lorenzer-tulkintani teesinomaiseksi näkemykseksi psyko
analyyttisen menetelmän luonteesta:

Psykoanalyyttinen menetelmä on luonteeltaan hermeneuttinen. Se 
ei tähtää psyykkisen tapahtumisen kausaaliseen selittämiseen, 
vaan sisäistyneiden ja alitajuistaneiden vuorovaikutus näyttämöi
den ymmärtämiseen. Pelkästä psykologisesta ymmärtämisestä sen 
erottavat erityinen terapeuttinen tekniikka (vapaa assosiaatio, va- 
paastileijuva tarkkaavaisuus, tunteensiirto jne.) sekä teoreettinen 
rakenne (’näyttämöllinen ymmärtäminen ). Psykoanalyysin tavoit
teena ei ole poikkeavuuksien 'parantaminen , vaan kokemuksen 
ymmärtämisen ja uudelleentulkinnan kautta avautuva mahdolli
suus salpautuneen toimintakyvyn avartumiseen.
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Lorenzer luonnehtii psykoanalyyttista menetelmää syvähermeneutii- 
kaksi, joka eroaa yhtä hyvin kausaalisesta selittämisestä kuin arkielä
män myötäelävästä ymmärtämisestäkin. Oheisessa asetelmassa (ase
telma 2; vrt. Volmerg 1988) havainnollistetaan tätä syvähermeneutti- 
sen menetelmän erityisluonnetta. Siinä erotetaan toisistaan loogiset, 
psykologiset ja syvähermeneuttiset ymmärtämisen muodot ja niitä 
vastaavat propositionaaliset, psykologiset ja intentionaaliset merkitys
ulottuvuudet. Näiden erot havainnollistuvat yksinkertaisilla ymmärtä
misen luonnetta kuvaavilla kysymyksillä.

Propositionaalinen ulottuvuus paikantuu kysymyksellä: 'Mitä
lausuma x merkitsee?’ Kysymys tähtää ilmauksen loogis-käsitteelli- 
seen ymmärtämiseen ja kohdistuu sen sisältöön. Tällainen 'ymmärtä
minen' tähtää toiminnan/kokemuksen kausaaliseen tai probabilisti- 
seen selittämiseen. Kun selittäminen perustuu kausaalisiin invarians- 
seihin, muuttumattomiin yleispäteviin lakeihin, merkitsee se sekä 
inhimillisen kontekstin että kulloisenkin toimijan sulkeistamista seli
tysmallista. Tässä suhteessa voimme sanoa, että tällaiset selitysmallit 
ovat dekontekstualisoivia. Jos sama syy tuottaa aina saman seurauk
sen, pätee se yhtä hyvin niin Pekkaan kuin Liisaankin. Näin yksilölli
nen subjekti korvautuu anonyymillä henkilöllä. Toiminta saa loogisen 
ja lainmukaisen selityksen, mutta se mitä selitetään ei ole enää ainut
kertainen kokemus tai persoonallisuuden rakenne, vaan yleisen lain 
ilmeneminen yksilössä (vrt. Allport 1981). 'Dekontekstualisoiva ra
tionaalisuus’ (Wertsch 1990) tarkastelee ihmisiä ajallisista ja paikalli
sista kulttuurisista ehdoista riippumattomina universaaleina yksilöinä.

Psykologista ulottuvuutta kuvaa kysymys ’Mitä N tarkoittaa lau
sumalla x (Nx)?’ Kysymys ei suuntaudu ilmauksen sisältöön tai loogi
seen rakenteeseen, vaan siihen yksilölliseen merkitykseen, jonka N 
antaa ilmaukselle x. Ilmaukset, jotka ovat propositionaaliselta kannal
ta mielettömiä (2 + 2 = 5) voivat olla psykologisesti mielekkäitä. 
Ymmärtäminen on tällöin luonteeltaan eläytyvää, yksilöllisen koke
mistavan tunnistamiseen tähtäävää. Psykologinen ymmärtäminen voi 
olla epäloogista ja sisäisesti ristiriitäistäkin -  arkiajattelumme on 
tyypillisesti tällaista ymmärtämistä. Annamme samoille asioille ja 
ilmauksille erilaisen merkityksen erilaisissa tilanteissa. Vastaavasti 
myös ymmärrämme lähimmäisiämme tilanteiden tarjoamien tulkinta- 
kehikkojen varassa, niin että voimme tunnistaa yksilöllisen ja ainut
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kertaisen kokemuksen. Psykologinen ymmärtäminen on yksilöivää ja 
tilannesidonnaista, kun looginen taas on yleistävää ja tilanteista riip
pumatonta. Siksi nämä ymmärtämisen muodot myös koetaan niin 
helposti toistensa vastakohdiksi.

Myös psykologian historia voidaan nähdä näiden ääripäiden välille 
jännittyvinä vastakkaisuuksina ja kiistoina: yleistävä nomoteettinen 
selittäminen saa aika ajoin haastajakseen erilaisia idiografisuutta ko
rostavia, ymmärtäviä teorioita. Esimerkkeinä 1800-luvun lopun 
mannereurooppalainen metodikiista, sen toisinto Yhdysvalloissa tä
män vuosisadan alkupuolella, humanistinen psykologia reaktiona be
haviorismiin jne. (Frank 1986.) Tietyssä määrin myös kliinisen psy
kologian irrallisuus akateemisen psykologian mainstreamista vastaa 
tätä teoreettisia jakautumista.

Asetelma 2: Selittäminen vs. psykologinen ja henneneuttinen ym
märtäminen psykologiassa

Merkitysulottuvuus Propositionaalinen Psykologinen Intentionaalinen

Merkityksen pai
kantava kysymys

Mitä lausuma x 
merkitsee?

Mitä N tarkoittaa 
lausumalla x (Nx)?

Kuinka Nx tuottaa 
N:n elämismaailmaa 
ja toimintaa?

Ymmärryksen laji Looginen Psykologinen Syvähermeneuttinen
(Näyttämöllinen)

Selitysmalli Kausaalinen tai 
probabilistinen 
(dekontekstualisoiva)

Eläytyvä (kontcks- 
tualisoiva)

Ymmärtävä 
uudelleentulkinta 
(dekonstruoiva ja 
rekontckstuali soiva)

Lorenzerin hahmottamassa mallissa syvähermeneutiikka merkitsee 
ulosastumista tästä kaksinapaisesta vastakohtani allista. Psykologinen 
eläytyminen ei tarjoa riittävää lähtökohtaa psykoterapioiden kehittä
miselle, mutta niiden tieteellistäminen ei myöskään voi tapahtua no- 
moteettisen ajatusmallin pakottamisena terapeuttista käytäntöä koske
viin kuvauksiin. Syvähermeneutiikka on 'tuottavaa tulkintaa’, metodi
sesti kontrolloituun ymmärtämiseen perustuvaa vuorovaikutusta, jon
ka tuloksena persoonallisuuden alitajuistuneet rakenteet työstetään 
läpi tavalla, joka mahdollistaa uusien toimintamallien syntymisen.
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Syvähermeneuttinen 'ymmärtäminen’ on eräässä mielessä jopa 
vastakkaista kausaalisen selittämisen kanssa. Tämä kuvastuu selkeim
min Freudin Nachträglichkeit -käsitteessä (Freud 1918, 162-163; vrt. 
Kohon 1986a, 42-^t3)8. Psyykkiselle kokemukselle jälkikäteen annet
tu tulkinta muuttaa sen nykyisyyttä uudella tavalla ohjaavaksi. Men
neet tapahtumat eivät määrää nykyisyyttä mekaanisesti tai suoralinjai- 
sesti menneisyydestä käsin, vaan ovat läsnä nykyisyydestä 'tulkkiu- 
tuen’. Merja Hintsa kuvaa tätä osuvasti:

Freudin käsitys tästä kausaalisuudesta kiteytyy käsitteessä Nach
träglichkeit, viivytetty toiminta, jälkikätisyys. Siinä on yksinker- 
taisimmalla mahdollisella tasolla kyse tilanteesta, jossa myöhem
män tapahtuman satunnaisuus herättää aikaisemman tapahtuman 
tai kuvan muiston, joka ei ehkä koskaan olisi tullut tietoisuuden 
piiriin ellei myöhempi tapahtuma olisi toteutunut. Jälkikätisyyden 
välittömin vaikutus on tuhota ajatus ajassa yhteen suuntaan ete
nevästä syy-seuraus-suhteesta. Jälkikätisyys vaatii sen tunnusta
mista, että vaikka aikaisempi tapahtuma jossain määrin olisikin 
myöhemmän tapahtuman syy, aikaisempi tapahtuma on joka ta
pauksessa myöhemmän tapahtuman vaikutus. Psykoanalyyttisessa 
kausaalisuudessa aikaisempi tapahtuma voi olla paradoksaalisesti 
myöhemmän tapahtuman syy vasta kun myöhempi on tapahtunut. 
(Hintsa 1993, 20-21.)

Syvähermeneutiikka ei ole ainoastaan nykyisyydessä tulkkiutnvan 
merkityskonstellaation ymmärtämistä, sen myötäelämistä, vaan psy
koanalyyttisena prosessina siinä on kyse sellaisen vuorovaikutusmuo
don käynnistämisestä, jossa menneisyys tulkkiutuu uudelleen tavalla, 
joka antaa sille nykyisyyttä uudella tavalla määrittävän luonteen. 
Psykoanalyyttinen tekniikka tähtää tällaiseen muutoksen mahdolli
suuden tuottamiseen -  se ei ainoastaan ymmärrä, vaan myös hajottaa 
ja uudeLleenrakentaa alitajuistuneita kokemusrakenteita. (Lorenzer 
1983; 1984. Vrt. Silvonen 1992.) Näin ymmärretty terapeuttinen pro
sessi voi nojautua useisiin erilaisiin tekniikoihin ja vaihdella ajalliselta 
kestoltaan -  aivan kuten Freudinkin käyttämät tekniikat muuttuivat ja 
hoitosuhteiden pituudet vaihtelivat. Olennaista eivät ole tekniset yksi
tyiskohdat, vaan 'näyttämöllinen’ ymmärtämisen malli, terapia alita
juistuneita vuorovaikutusmuotoja purkavana vuorovaikutusmuotona.
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Tulkinta ja paradigmat: 
kohti dialogisuutta

Edellä on tulkittu Freudin psykoanalyysia ambivalenttina, monitul
kintaisena teoreettisena muodostumana. Psykoanalyysia koskettaa 
erityisen voimakkaasti koko psykologian syntyvaiheelle ominainen 
jännite luonnontieteellisen ja ihmistieteellisen selitysmallin välillä 
(Silvonen 1992; 1995b). Freudin ajattelussa jännittyy ristiriita meka- 
nistis-materialistisen 'manifestin’ tekstin ja tulkinnallis-hermeneutti- 
sen 'latentin' käytännön välille. Psykoanalyyttisen liikkeen kehitys 
voidaan tulkita tämän ristiriidan erilaisina lukutapoina ja käytännöllis- 
terapeuttisina ratkaisuyrityksinä. Ei ole yhtä psykoanalyysia, vaan 
'psykoanalyysi' muodostuu erilaisten tulkintojen kamppailuna samal
la teoreettis-käytännöllisellä 'kentällä'. Se, millaiseksi psykoanalyyt
tisen tiedon luonne tulkitaan, on osa tämän kentän rakentumisen 
logiikkaa. Tulkinnoilla paitsi tuotetaan tietoa myös käytetään valtaa 
psykologian kentällä (ks. Foucault 1971; 1977).

Freudin tekstien monitulkintaisuudesta seuraa, ettemme voi re
konstruoida mitään 'todellista' Freudia virhetulkintojen vastakohdak
si. Käsityksemme Freudista on aina tulkkiutunut oman paradigmam
me kautta. Siksi Standard Editionin käännökset eivät ole vain 'virhei
tä' -  ne ovat johdonmukaisia yhden mahdollisen tieteenkäsityksen 
pohjalta. Toisenlaisen lukutavan näkökulmasta ne ovat virheellisiä ja 
tulkinnallisia ulottuvuuksia kaventavia.

Monitulkintaisuuden tunnistaminen ei kuitenkaan tarkoita auto
maattisesti sellaista asennetta, jossa kaikki tulkinnat hyväksyttäisiin 
yhdenvertaisina. Itse asiassa kyse on lähes päinvastaisesta kannan
otosta. Juuri Freudin tekstien objektivistinen lukutapa on johtanut 
psykoanalyyttisten konstruktioiden ontologisoimiseen. Tässä on epäi
lemättä yksi osasyy psykoanalyyttisen liikkeen historialliseen hajanai
suuteen. Jos kukin koulukunta esittää 'oikean' tulkinnan sekä oppi- 
isästään että tutkittavasta todellisuudesta, ei edellytyksiä teoreettiselle 
dialogille ole enää olemassa. Tällainen monologinen totuuskäsitys on 
epäilemättä luettavissa myös Freudin tekstien pinnalta. 'Tahto totuu
teen’ näyttää olleen eräs psykoanalyysin syntyyn vaikuttaneista motii
veista.
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Freudilta on luettavissa esiin myös toisenlainen, dialogisempi nä
kemys psykologisen tiedon luonteesta. Terapeuttinen tilanne on kah
den subjektin välistä vuorovaikutusta, keskustelua ja neuvottelua, 
jonka lopputuloksena rakentuu tulkinta, jota ei etukäteen ollut ole
massa. Olennaista tässä on se, että tulkinnan synty edellyttää molem
pien aktiivista mukanaoloa tulkintaprosessissa. Kyse on tietoa raken
tavasta dialogista (vrt. Bahtin 1991). Tämä dialoginen malli voidaan 
laajentaa koskemaan myös psykonalyyttisen tiedon luonnetta yleensä. 
Kun 'tahto totuuteen’ tuottaa poissulkevaa monologista tietoa, niin 
dialoginen tieto pyrkii tunnistamaan omat sosiaaliset syntyehtonsa. 
Niinpä psykoanalyyttinen käsitteistö tai tieto eivät vielä sinänsä anna 
taetta 'emansipatorisesta' psykologisesta tiedosta tai psykologian 
'emansipatorisesta’ soveltamisesta. Mikään menetelmä sinänsä ei va
pauta psykologia tai tutkijaa tiedon käyttöön ja tiedon tuottamiseen 
liittyvistä valtasuhteista (Foucault 1977; ks. Silvonen 1994). Myös 
psykoanalyyttinen tieto voi toimia vallankäytön välineenä. Dialogi
seen tulkintaan liittyvä ontologisoitujen psykologisten totuuksien hyl
kääminen tähtää juuri näiden valtarakenteiden purkamiseen. Monolo- 
gisen teorianmuodostuksen sijasta se tähtää muutokselle ja oppimisel
le avointen terapeuttisten mallien ja käytäntöjen luomiseen, ja näiden 
mallien tuottaman tiedon testaamiseen teoreettisissa vuoropuheluissa. 
Psykoanalyysin kohdetta koskevien historiallisten kiistojen analyysia
kaan ei tässä yhteydessä tule käsittää vain 'menneisyyden’ tutkimuk
seksi tai 'oikeiden’ klassikkoja koskevien tulkintojen tuottamiseksi. 
Kyse on pikemminkin siitä, kuinka terapeuttisen ajattelun ja ongel
mien historian kautta etsitään uusia hedelmällisiä näkökulmia ja dia
login edellytyksiä nykyongelmia koskevaan keskusteluun.

VIITTEET
1 Freudin teksteihin viitataan niiden alkuperäisen ilmestymisvuoden mukaan.
2 Olennaisesti saman teesin hieman toisin esitettynä löydämme myös Louis 

Althusserilta. Ks. artikkelia ”Freud ja Lacan” (Althusser 1984).
3 Freudin termi on 'gleichschwebende Aufmerksamkeit’ eli kirjaimellisesti suo

mennettuna 'samoinleijuva tarkkaavaisuus’. Haluan vapaalla suomennoksellani 
korostaa 'perussäännön' molempien elementtien välistä homologiaa: vapaa 
assosiaatio -  vapaastileijuva tarkkaavaisuus.
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4 Sanojen saksankielisestä etymologiasta ja merkityksistä ks. DUDEN 1989.
5 Suppeampi versio tästä tulkinnasta on esitetty Psykoterapia-lehdessä 1/95 (Sil

vonen 1995a).
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313-317).
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MIKAEL LEIMAN

Lihasta sanaksi: 
kokemuksen hahmottuminen 

psykoterapiassa

Tässä kirjoituksessa paneudun psykoterapian keskeiseen tapahtu
maan, joka perinteisesti on hahmottunut kysymykseksi siitä, miten 
tiedostamaton tulee tietoiseksi. Terapiakoulukunnat ovat suhtautuneet 
ilmiöön varsin eri tavoin. Ne suuntaukset, jotka eivät pidä olennaisina 

\ tiedostamattomia psyykkisiä tapahtumia, ovat jättäneet kysymyksen 
; vähälle huomiolle. Kuitenkin jokaisen terapeuttisen menetelmän on 

ratkaistava, miten potilaan ongelmat alkavat näyttäytyä terapiaproses- 
sissa ja miten ne asettuvat yhteisen työskentelyn kohteiksi.

Tiedostamattoman tuleminen tietoiseksi on prosessin hahmottami
sen tapa, joka on sidoksissa Freudin psykoanalyyttisen metodin kehi
tykseen. Pyrin tuonnempana valottamaan sitä, miten Freud menetel
mää kehitellessään oli oman, erikoislaatuisen affektiteoriansa vanki
na. Muuttamalla kysymystä jäsentäviä käsitteitä saamme ilmiön uu
delta tavalla takaisin psykoterapian prosessitutkimuksen piiriin ja 
voimme kenties oppia paremmin ymmärtämään sen toteutumistapo
jen moninaisuutta.

Oman näkökulmani muotoutumiseen ovat ehkä eniten vaikuttaneet 
Mihail Bahtinin dialoginen ihmiskäsitys ja Donald Winnicottin teoria 
transitionaalisista ilmiöistä (Leiman 1994). Kognitiivis-analyyttinen 
terapia (Ryle 1990; Ryle 1995) puolestaan on toiminut sinä käytännön 
ahjona, joka on tuonut ilmiön konkreettisena näkyviin -  menetelmälle 
ominaisella tavalla. Kirjoitukseni perusteesi onkin, että tapa, jolla 
terapeutti ja potilas asettuvat olemaan terapiasuhteessa, määrää, mitä 
voi tulla näkyviin ja millaisena se kummallekin näyttäytyy.
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Freudin varhaiset havainnot
Freud julkaisi 1894 artikkelin, jossa hän tarkasteli hysteerisiä dissosi- 
aatioita (Freud 1894/1958). Artikkeli on erityisen kiintoisa siksi, että 
siinä esitetään torjunnan, tiedostamattoman ja viettivarauksen käsit
teet varhaisessa asussaan.

Sielunelämän lohkoutuminen syntyy kirjoituksessa esitetyn käsi
tyksen mukaan siten, että ihminen kokee voimakkaan, hänen arvos- 
tustensa ja tietoisen minäkäsityksensä kannalta yhteensovittamatto- 
man tapahtuman. Selviytyäkseen hän karkottaa tapahtuman mieles
tään, tai mikäli hän ei siihen pysty, hän ikäänkuin riistää tapahtumalta 
sen affektisisällön. Tapahtuman muisto jää ”heikkona ideana” hänen 
mieleensä, mutta se ei enää tuota emotionaalisesti kuluttavaa sisäistä 
ristiriitaa.

Torjuttu affekti sisältö on kuitenkin sijoitettava muualle. Hysteeri
sissä oireissa ihmisen onnistuu kanavoida se ruumiintoimintoihinsa. 
Fobioissa ja pakko-oireissa tämä kanavointi ei ole onnistunut, ja niin 
affektilataus ikäänkuin joutuu etsimään itselleen paikan sielunelämän 
sisällä. Kun se kiinnittyy johonkin mielensisältöön, tuo uusi sisältö 
perii alkuperäisen kokemuksen pelottavat tai hävettävät sävyt ja alkaa 
toimia psyykkisenä oireena. Freud ryhtyikin kutsumaan affekteja 
”siirtymiskykyiseksi suureeksi”.1

Pierre Janet tutki Freudin ja monien muiden tavoin hysteerisiä 
dissosiaatioita. Hänen teoreettinen kuvauksensa poikkesi Freudista 
siinä, että hän ei erottanut ideaa ja affektia toisistaan. Janet ajatteii 
dissosiaation syntyvän emotionaalisesti voimakkaan kokemuksen tu
loksena, jota ihminen ei kykene käsittelemään ja siten integroimaan 
sitä osaksi tietoisuuttaan (van der Hart & Horst 1989). Trauman 
synnyttämä muisto sisältää kaikki alkuperäisen kokemuksen aistimel
liset puolet ja myös sen tunnesisällön, mutta tuo muistijälki on disso- 
sioitunut omaksi saarekkeekseen, joka ei ole ihmisen tietoisen havain- 
noinin ja muistamisen tavoitettavissa.

Janefn teoria sielullisten toimintojen dissosioitumisesta on psyko
logisesti hyvin moderni, mutta se jäi vuosikymmeniksi unohduksiin ja 
on vasta viimeaikaisen trauma-ja katastrofipsykologisen tutkimuksen 
myötä löydetty uudelleen.
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Freudin näkemystä affektin ja idean erottumisesta ja affektiivisen 
komponentin siirtyvyydestä voidaan pitää virheellisenä. Sillä oli kui
tenkin suuri vaikutus hänen käsitykseensä tiedostamattomasta sielun
elämästä, minkä vuoksi monia hänen esittämiään käsityksiä olisi syy
tä arvioida uudelleen. Freudin erikoisella affekti te ori ali a oli myös 
välillinen vaikutus hänen näkemyksiinsä siitä, miten tiedostamatto
mat ilmiöt tulivat näkyviin neuroottisten potilaiden hoidossa.

Psyykkinen dissosiaatio syntyi siis Freudin mielestä torjunnan 
tuloksena, jossa yhteensovittamattoman idean affektisisältö irrotettiin 
alkuperäisestä yhteydestään. Tällöin ilmaantuvat oireet olivat synty
neen dissosiaation ja sen takana olevien tunnepitoisten mielensisältö- 
jen heijastumia. Freud kutsui oireita traumaattisten tapahtumien tun
nelatausta kannatteleviksi symboleiksi. Ne olivat kuin puoliksi maa
han hautautuneita saviastian palasia, jotka antoivat vihjeen muinaisten 
ruukuntekijöiden elämästä.

Oireet olivat potilaalle kärsimystä tuottavia arvoituksia, joita hän 
ei pystynyt hallitsemaan. Potilaan vapautuminen oireistaan saattoi 
tapahtua vain siten, että pois torjutun idean tunnesisältö palautui 
alkuperäiseen yhteyteensä ja osaksi hänen arkitietoisuuttaan. Brcuer 
oli käyttänyt hypnoosia ylittääkseen potilaansa dissosioituneiden sie
luntilojen välisen rajan. Kun Freud luopui hypnoosin käytöstä, hänen 
täytyi etsiä uusi tapa dissosiaation käsittelemiseen.

Freud kuvaa Clarkin yliopistossa pitämissään luennoissa (Freud 
1910/1958) kiehtovasti psykoanalyyttisen menetelmän kehittymistä. 
Juuri tässä kuvauksessa ilmenee havainnollisesti se, miten tutkijan 
tapa asettua ilmiön yhteyteen vaikuttaa sen näyttäytymiseen.

Freud luopui hypnoosista osittain siksi, että hänen onnistui vaivut
taa transsiin vain osa potilaistaan. Hän oli myös joutunut havaitse
maan, että hypnoosihoito synnytti usein potilaassa vahvasti idealisoi
van ja eroottisen suhtautumistavan terapeuttia kohtaan. Freud päätyi 
lopulta siihen, että hypnoosi tosin toimi keinona päästä potilaan disso
sioituneiden sieluntilojen yhteyteen, mutta se ei auttanut poistamaan 
itse dissosiaatiota, joka näytti vain lujittuvan hypnoosin käyttämisen 
myötä.
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Torjunta, vastustus ja tiedostaminen
Kun hypnoosi oli suljettu pois, Freud joutui tutkimaan, miten olisi 
mahdollista rakentaa yhteys tietoisuudessa ilmenevän oireen ja alku
peräisen tapahtuman affektisisällön välille. Ensimmäisenä apuneuvo
na hän sovelsi ranskalaisen hypnoosilääkärin Bemheimin havaintoa, 
jonka mukaan hypnoosissa tapahtuneet asiat olivat säilyneet koehen
kilöiden mielessä, vaikka he transsista vapauduttuaan ensin kielsivät 
muistavansa niitä.

Bemheimin inspiroimana Freud alkoi käyttää suggestiivista mene
telmää, jossa hän pani kätensä potilaan ohimoille ja vakuutti potilaal
le, että oireen takana oleva muistikuva ilmaantuisi samassa hetkessä 
hänen mieleensä. Joskus näin tapahtuikin, usein ei. Potilas saattoi 
sanoa, ettei mieleen tullut ajatus voinut liittyä torjuttuun kokemuk
seen, ja Freudkin oli tästä samaa mieltä.

Freud totesi tuolloin katuneensa sitä, että oli luopunut hypnoosin 
käyttämisestä. Ratkaisevan avun pulmaansa hän mainitsi sitten saa
neensa C.G. Jungin Sveitsissä tekemistä sana-assosiaatiokokeista. 
Jung oli kehittänyt testin, jonka avulla hän jäljitti yksittäisten sanojen 
virittämien mielleyhtymien ketjua. Jung oli tällöin havainnut, että 
potilaiden mielenliikkeet pyrkivät ohjautumaan kohti emotionaalisesti 
latautuneita mielikuvia ja ajatuksia.

Freud kokeili Jungin testiä, mutta saattoi pian havaita, että potilai
den mielenliikkeet pyrkivät etenemään kohti torjuttuja muistikuvia ja 
ajatuksia silloinkin, kun heitä pyysi vapaasti kertomaan kaiken, mitä 
oireen esiintyminen toi heidän mieleensä. Samaa menetelmää hän 
ryhtyi käyttämään potilaiden unien tulkinnassa. Kun potilas kertoi 
unen, siitä viriävät assosiaatiot veivät vääjäämättömästi kadonneiden 
mielensisältöjen äärelle, mikäli potilas ei itse pysäyttänyt prosessia.

Juuri näin kuitenkin usein tapahtui. Potilas saattoi vaieta. Hän 
saattoi kertoa, ettei hänelle tullut mitään mieleen tai hänelle tuli 
mieleen terapeuttiin liittyviä mielleyhtymiä ja kuvitelmia. Potilas 
näytti vastustavan yhteisesti asetetun tehtävän toteuttamista. Näin 
potilaan dissosioituneisuus ilmeni uudessa hoitoteknisessä ase
telmassa vastarintana, johon hän näytti turvautuvan, kun hänen 
mielenliikkeensä alkoivat lähestyä pois työnnettyjä psyykkisiä si
sältöjä.
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Freud teki tästä oletuksen: voima, joka ilmeni analyyttisessä työs
kentelyssä vastustuksena, oli vaikuttamassa jo alunperin siinä, että 
mielensisäliöt olivat kadonneet potilaan tietoisen havainnoinnin ulot
tuvilta. Tätä voimaa hän kutsui torjunnaksi. Psykoanalyyttisessä työs
kentelyssä se vain ilmeni vastarintana.

Jo työskennellessään Breuerin menetelmällä hysteeristen potilai
den hoitamisessa Freud oli muotoillut teoriansa tiedostamattoman 
muodostumisesta dissosiaation tuloksena samoin kuin olettamuksen
sa affektilatausten siirtymisestä. Tämän näkemyksen perusteita ei ke
hittynyt psykoanalyyttinen tekniikka muuttanut. Torjunnan käsite oli 
vain voiman metaforan varaan rakennettu täsmennys dissosioitunei- 
den sieluntilojen syntymisestä.

Psykoanalyyttisessä menetelmässä, siten kuin Freud sitä luennois
saan kuvaa, määritellään varsin selvästi, mitä potilaan ja analyytikon 
tulisi yhdessä tehdä. Potilaalta vaaditaan itsenäistä halua selvittää 
häntä vaivaava arvoituksellinen oireilu. Hänen on ikäänkuin asetutta
va samalle puolelle analyytikon kanssa tutkimaan oman mielensä 
tapahtumia. Tämä ilmenee mitä selvimmin analyyttisen työskentelyn 
perussäännöstä, jonka mukaan potilaan tuli mitään salaamatta kertoa 
analyytikolle kaikki, mikä hänen mielessään liikkuu. Tästä asetelmas
ta potilaat lipesivät säännöllisesti, kun he lakkasivat tuottamasta asso
siaatioita tai heidän mielleyhtymänsä alkoivat suuntautua terapeuttiin.

Intersubjektiivisuus sieiuntoiminnoissa
ja terapiassa

Entä jos luovumme olettamasta, että potilas asettuu analyytikon avus
tamana tutkimaan omaa sielunelämäänsä? Jospa hän jo alusta pitäen 
lähestyy analyytikkoa ja eteen asettunutta tehtävää suhtautumalla sii
hen kuten on oppinut suhtautumaan uusiin tilanteisiin ja niihin sisälty
neisiin vaatimuksiin aiemmin elämässään.2 Eikä potilas edes lähesty 
analyytikkoaan ulkopuolisena, oman subjektiivisuutensa rajaamana, 
vaan tämän vastaan tuleva ymmärtäminen työskentelee potilaan mie
lessä jo ennen kuin sanaakaan on ehditty sanoa.

Intersubjektiivisuus on 1980-luvulla tunkeutunut psykologiseen 
ajatteluun lähes lumivyöryn tavoin ja esiintyy nyt metodisena vaihto
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ehtona niin perinteisen kognitiivisen psykologian kuin freudilaisen 
psykoanalyysinkin paradigmoille. Kognitiivisen psykoterapian piiris
sä se näkyy tällä hetkellä konstruktivistisen näkökulman kasvavana 
suosiona. Psykoanalyyttisessä liikkeessä intersubjektiivisuudella on 
ollut puolestapuhujia jo varsin varhain; brittiläisessä perinteessä 
Winnicott ja ranskalaisessa Lacan ovat murtaneet psyyken sisäsyn
tyisen kehityksen teorian ja siirtyneet tutkimaan niitä sisäisiä ja ulkoi
sia suhteita, joissa minuus rakentuu.

”Lasta ei ole olemassa!” on Donald Winnicottin kuuluisa väite 
(Winnicott 1960/1985). Hän täsmensi sitä toteamalla, että pieni vauva 
voi olla olemassa vain yhteydessä hoitavaan aikuiseen, jonka toiminta 
auttaa vauvaa säilymään elossa ja myös avaa hänelle ympäröivän 
maailman psyykkisesti merkityksellisenä. Tämä teesi on naulinnut 
Winnicottin varhaiskehityksen psyykkisen eriytymättömyyden teo- 
reetikoiden ryhmään, johon kuuluvat monet psykoanalyysin perin- 
teenkantajat. Heidän kehityspsykologiset näkemyksensä ovat vähitel
len syrjäytymässä kokeellisen vauvatutkimuksen myötä, jonka piiris
sä on korostettu vauvojen psyykkistä erillisyyttä (Stem 1985). Niin 
heidän näkemyksensä ovat alkaneet näyttää pölyisiltä ja aikansa elä
neiltä.

Onkin totta, että Winnicott uskoi äidin olevan vauvan mielessä osa 
tätä itseään. Hän kirjoitti primaarista sulautuneisuudesta sekä äidin ja 
vauvan ykseydestä. Mutta tästä huolimatta hänen teoreettisilla näke
myksillään on paljon annettavaa nykyäänkin. Hän näet poikkesi yh
dessä suhteessa kaikista muista aikansa psykoanalyytikoista tavalla, 
joka tuo hänet lähelle psykologian suurta venäläistä klassikkoa Lev 
Vygotskia ja intersubjektiivisen kehityksen kulttuuripsykologista tut
kimusta (Vygotsky 1978). Winnicott oli kiinnostunut siitä, miten 
esineet, liikkeet, eleet ja symbolit alkoivat välittää vauvan ja äidin 
yhteyttä ja miten niistä tuli äidin läsnäolon merkkejä vauvalle.

Winnicott poikkesi klassisesta psykoanalyysistä myös siinä, että 
vieteillä ei ollut kovinkaan merkitsevää paikkaa psyykkisten ilmiöi
den selittäjinä. Vygotskin tavoin hän korosti vauvan maksimaalista 
sosiaalisuutta. Yhteys hoitavaan aikuiseen ja siinä ilmenevä jatkuvuus 
ovat Winnicottin mielestä vauvan psyykkisen elämän perusedellytyk
siä. Yhteyden katkeaminen saattaa vauvan psyykkiseen katastrofiti- 
laan. Epäjatkuvuuskokemukset ja yritykset tulla toimeen niiden kans
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sa näyttäytyvät myöhemmin ihmisen toiminnassa ja kokemusten mer
kityssisällöissä.

Lähtökohtansa perusteella Winnicott oli erityisen kiinnostunut 
psyykkisten ilmiöiden intersubjektiivisuudesta, joka on psykoterapi
assa selvimmin näkyvissä sen luovissa tapahtumissa (Winnicott 1971/ 
1974). Tilanteet, joissa potilas uskaltautuu hellittämään neuroottista 
kontrollipyrkimystään ja sietämään "hahmottomuutta”, ovat Winni- 
cottin mielestä terapeuttisen kehitysprosessin ydintä. Hahmottomuus 
ei ole kaaosta eikä tyhjyyttä. Potilaan ja terapeutin mielentoiminnat 
jäsentyvät ikäänkuin yhden, dyadisen subjektin toiminnaksi, josta 
potilas voi ammentaa kokemuksensa rakennusainetta ja uutta ymmär
rystä.

Islantilainen psykoanalyytikko Olafur Hallgnmsson on kuvannut 
psykoterapian intersubjektiivisuutta hiljattain ilmestyneessä kirjoituk
sessa (Hallgnmsson 1994). Potilaan ja terapeutin mielentoimintojen 
sisäkkäisyys voi ilmetä vaikkapa potilaan unissa tai terapeutin mieli
kuvissa. Hallgnmsson kertoo, miten hän oli pitänyt kongressiesitel- 
män, jonka tapausvinjetlinä hän oli käyttänyt erään potilaansa aineis
toa. Pian tämä näki unen, jossa hän piti kädessään kaksipuolista 
värivalokuvaa. Toisella puolella oli kuva kokouksesta tai kongressis
ta, jonka yleisössä hän tunnisti analyytikkonsa. Toisella puolella oli 
kuva hänestä itsestään. Unta kertoessaan potilas muisti muutamaa 
viikkoa aiemmin näkemänsä unen, jossa hän oli nähnyt käsikirjoituk
sen analyytikon pöydällä ja kysynyt, mitä siinä oli. Tämä oli vastan
nut kirjoittaneensa hänestä.

Artikkelin toisessa tapausselostuksessa Hallgnmsson kuvaa vai
kean ja deprivoidun lapsuuden eläneen miehen psykoanalyysiä. Erääl
lä tunnilla potilas näkee mielikuvan. Se on kuva viulusta, joka on 
hänen sisällään. Fantasia on niin elävä, että se tuntuu todelta. Soitti
mesta tulee sitten yhteinen, metaforinen työväline, jonka avulla poti
las pystyy kuvaamaan kokemustaan.

Analyysissä tulee vaikeampi vaihe. Potilas kertoo, että viulun 
luokse johtava käytävä alkaa täyttyä maalla. Myöhemmin, vaikeuk
sien jatkuessa, hän sanoo, että viulua peittää asfalttikerros. Analyyti
kon ja potilaan välinen yhteys alkaa tuntua kaukaisemmalta. Hall
gnmsson kuvaa, miten hänelle eräällä tunnilla muotoutuu vahva mie
likuva potilaastaan, joka kulkee jylhässä louhikossa. Potilas kantaa
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taakkaa, joka näkyy olevan hänen isänsä. Hän saapuu helpompaan 
paikkaan, jossa on kasvillisuutta ja myös muita ihmisiä. Silloin isä 
kumartuu kuiskaamaan pojan korvaan: 'Tämä ei ole oikea polku.” 
Potilas kääntyy takaisin ja alkaa kulkea kohti kallioista seutua. Hän 
löytää pimeän luolan ja vetäytyy sen suojaan liikkumattomana.

Hallgnmssonin tapausselostukset kuvaavat erittäin havainnollises
ti Winnicottin ajatusta psykoterapian interpsyykkisestä tilasta, jonka 
sisällä potilaan kokemusmaailma hahmottuu. Myös kokemusta tavo i
televat kuvaukset syntyvät tässä tilassa, niin että joskus on vaikea 
sanoa, kumpi sen tekee. Sanoiksi pukeminen on yhteistä toimintaa. 
Tuon toiminnan sävyt ja sisällöt jäävät elämään sanojen merkitys
sisällöissä. Kun analyytikkoja potilas puhuvat viulusta tunnelin pääs
sä, he käyttävät yhteisesti syntynyttä kielikuvaa. Tuohon syntytapah- 
tumaan sisältyy yhteyden kokemus ja toivon murtautuminen potilaan 
sisäiseen autiomaahan.

Kun potilas vetäytyy kauemmaksi terapeuttisesta yhteydestä, hän 
voi kuvata sen käyttämällä viulumetaforaa. Viulun hautautuminen 
maahan asfalttikerroksen alle on emotionaalisesti hyvin väkevä meta
fora, joka analyytikon on helppo ymmärtää. Hän vastaa siihen luola- 
kuvauksellaan, joka ei enää sisällä soivaa instrumenttia vaan isänsä 
taakan alla vaeltavan hahmon. Kuvaus palauttaa yhteyden; potilas 
sallii löytää itsensä uudelleen.

Psykoterapiassa syntyvät yhteiset merkit ovat usein juuri tuollaisia 
Hallgnmssonin kuvaamia metaforia. Ne voivat myös olla eleitä tai 
ilmeitä. Terapeutin tapa kohauttaa kulmiaan voi hetkessä auttaa poti
lasta huomaamaan, että hän on jälleen kertomassa sitkeästi toistuvasta 
toimintatavastaan. Ne voivat olla terapiahuoneen esineitä, jotka alka
vat puhutella potilasta. Taideterapiassa yhteinen symbolointityö to
teutuu kuvallisin keinoin. Mikä merkkimuoto hyvänsä voi tulla kan
nattelemaan potilaan ja terapeutin yhteistoimintaa, josta se ammentaa 
sisältönsä ja emotionaalisen värinsä.

Juuri tämä yhteyden aineellistuminen ja kiteytyminen esineisiin tai 
toimintoihin on Winnicottin traditionaalisten ilmiöiden ydintapahtu- 
ma. Sen prototyyppinä on äidin läsnäolon todellistuminen vauvan 
pehmolelussa tai unirievussa. Tapahtuma ei kuitenkaan ole mekaani
nen tai kertakaikkinen. Jos yhteys menee poikki, ei traditionaalinen 
objekti pysy elävänä kauankaan. Se kuihtuu. Hoitava aikuinen ei
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myöskään voi päättää, että yhteyttä kannattava merkki syntyy tai että 
se saisi ennalta suunnitellun sävyn. Vauva luo sen itselleen oman 
osallisuutensa kautta.

Myös psykoterapiassa yhteisesti syntyneet merkit elävät ja kehitty
vät vain terapeuttisen suhteen kannattelemina. Unirievusta ne kuiten
kin eroavat siinä, että potilaan on helppo kuljettaa niitä mukanaan 
terapiahuoneen ulkopuolellakin. Hän vie nämä mielensä uudet työvä
lineet arkielämäänsä, jossa ne auttavat häntä näkemään ihmisiä ja 
tapahtumia toisessa valossa kuin ennen. Ne tuovat myös terapeutin 
mukaan näihin tapahtumiin, sillä hänen äänensä on ikäänkuin ankku
roitunut merkin sisään. Tässä mielessä oivallukset ovat kaksinkertai
sesti varmistettuja. Ne tarkentavat näkökykyä ja samalla niihin sisäl
tyy sisäistä rauhaa ylläpitävä yhteyden kokemus terapeuttiin.

Psyyken dialogisuus
Vygotskin ohella on toisella suurella venäläisellä klassikolla Mihail 
Bahtinilla paljon annettavaa psykoterapian ymmärtämiseen. Bahtin 
oli kirjallisuudentutkija, semiootikko ja filosofi, joka kehitti omape
räisen dialogisen näkemyksen ihmisen sielunelämästä. Hänen mu
kaansa ihminen on olemukseltaan moniääninen. Hänessä puhuvat 
hänen kasvattajansa, mutta usein myös jo ammoin unohtuneiden esi- 
isien ja äitien tukahtuneet äänet.

Ihmismielen dialogisuutta kannattelevat merkit, joista Bahtin käyt
tää metaforista ilmaisua "sana” (Bakhtin 1963/1984). Sana syntyy 
ihmisten välisessä yhteistoiminnassa, se on silta heidän välillään. 
Sana syntyy ihmisen sisäisen ja ulkoisen maailman välisellä rajalla, 
hyvin samaan tapaan kuin Winnicottin transitionaaliset objektitkin. 
Koska sana on elävän yhteyden välittäjä ja kantaja, sanamerkitykset 
'varastoivat’ itseensä sanan kulloisetkin käyttöyhteydet. Siksi ne kan
tavat menneiden tapahtumien äänen itsessään. Bahtin toteaa: sana on 
pohjaton.

Ihmisen psyykkistä toimintaa välittävien merkkien suunnaton rik
kaus ja historiallinen kerrostuneisuus on Bahtinin merkkiteorian kes
keinen ajatus. Tämä merkkiteoria avaa kiinnostavan näkökulman esi
merkiksi Jungin kollektiivista piilotajuntaa ja arkkityyppejä koskeviin 
näkemyksiin. Voidaan väittää, että Bahtin ja Jung lähestyvät samoja
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ilmiöitä eri lähtökohdista. Jungilla tuo lähtökohta on jonkinlainen 
kulttuuribiologismi, Bahtin puolestaan lähestyy ihmismielen rakentu
mista kulttuurin semioottisesta historiasta käsin.

Ihmismielen läpikotainen dialogisuus muodostuu oikeastaan kak
sinkertaisena toteutuvien vuorovaikutussuhteiden varassa. Sielulliset 
toiminnot ovat merkkien välittämän yhteistoiminnan tuotosta, sen 
sisäistyneitä muotoja. Siksi niiden perusrakenne sisältää ?minän’ ja 
’sinän\ Mutta nämä sisäisen dialogin kantajat ovat olemassa ”ääni
nä”, jotka ovat toisiinsa yhteydessä niiden merkkien kautta, joita 
yhteistoiminnassa on käytetty. Historiallisesti kerrostuneet sanat tuo
vat siksi dialogiin mukaan myös menneiden polvien äänen.

Ihminen ei välttämättä ole lainkaan tietoinen sisäisistä dialogeis
taan, puhumattakaan niitä kannattelevien merkkien kerroksellisuudes
ta. Sanat kätkevät sisäänsä myös unohdettuja merkityksiä.

Kenet tapaamme terapiatunnilla?
Olen edellä korostanut terapian interpsyykkisyyttä perustana, jonka 
varassa potilaan kokemus saa symbolisen ilmiasun. En ole vielä ku
vannut tältä kannalta sitä, mitä ovat ne kokemukset, jotka potilas tuo 
terapiatunnilleen enemmän tai vähemmän kätkettyinä ja muuntunei
na. Freudille ne hahmottuivat torjunnan voimasta pois sysätyiksi sie- 
luntoiminnoiksi. Dialogisen ihmiskuvan valossa ilmiö näyttäytyy toi
senlaisena.

Bahtin on esittänyt mielenkiintoisen väitteen. Hänen mukaansa 
sana, ja sen mukana koko ihminen, haluaa tulla kuulluksi (Bakhtin 
1986). Sanalle ei ole mikään pahempaa kuin vastauksen puuttuminen. 
Ihminen kantaa itsessään kulttuurinsa merkkivarantoa, joka toteutuu 
hänessä menneiden polvien ääninä. Häntä voidaan eräässä mielessä 
pitää sekä vastauksena noihin puhutteluihin että puhujana, joka odot
taa vastausta muilta.

Tällaisen näkemyksen mukaisesti ihmisen neuroottiset oireet ovat 
puhetta. Ne ovat osittain mykistynyttä ja aukollista ilmaisua tapahtu
neesta, jota kukaan ei ole kuullut tai joka häpeän pelosta on jätettävä 
sanomatta.

Terapiassa emme niinkään taistele potilaan vastustuksen kanssa.
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Olemme pikemminkin arvoituksellisten sanomien vastaanottajia tai 
epäselvän kuvan katselijoita. Potilas ei yleensä odottele kauankaan 
ennen kuin hän näyttää meille, millaisten sisäisten dialogien kantajana 
hän on ja on ollut. Heti kun vastaan tuleva ymmärryksemme osuu 
oikeille jäljille, potilas näyttää meille -  ja samalla itselleen -  enem
män. Sana haluaa tulla kuulluksi, ei kätkeytyä.

Jos näyttää siltä, että sana haluaa piiloutua, siihen on pätevät syyt. 
Kun tutkitaan dialogisia suhteita, joiden osana kielletty ilmaisu on, 
'torjunta' alkaa näyttää uudenlaiselta. Se ei ole enää fysikaalisen 
voiman kaltainen. Se ilmenee ihmisessä Toisen äänenä. Isoa alku
kirjainta on syytä käyttää siksi, että tuo Toinen ei suoranaisesti ole 
ymmärtämätön äiti, ankara isä tai ilkkuvat sisarukset. Toisten äänet 
meissä ilmenevät niiden dialogisten suhteiden osana, joita olemme 
itse olleet rakentamassa.3

Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen sisäiset hahmot ovat interpsyyk- 
kisten tapahtumien tuloksena muotoutuneita, metaforisia hahmoja, 
eivät ulkomaailman kopioita mielessä. Melanie Klein korosti tätä 
väittämällä, että sisäiset objektit ovat fantasioita. Hän ei tosin ollut 
niinkään kiinnostunut kokemuksemme interpsyykkisestä luonteesta. 
Fantasiat olivat hänelle elämän-ja kuolemanviettien tuottamia, miltei 
demonisia hahmoja (Klein 1946/1984).

Winnicott oli tässä kohdassa täsmällisempi. Hän korosti sisäisten 
objektien interpsyykkistä alkuperää. Ne ovat vauvan luomuksia, joi
den rakennusaineet syntyvät yhteistoiminnassa hoitavan aikuisen 
kanssa. Niissä vauvan vielä hauraat mielikuvat ja idullaan olevat 
toiminnat sulautuvat aikuisen todelliseen toimintaan ja sen takana 
oleviin mielikuviin. Yhteinen toiminta on siis sekä aikuisen että vau
van puolelta kaksinkertaisesti määriteltyä, tekojen ja niitä kannatte - 
levien tulkintojen leikkiä.

Winnicott antaa avaimen ymmärtää, miten Toisen ääni muotoutuu 
mielemme sisällöksi. Bahtin puolestaan auttaa näkemään, että tuo 
ääni on todella meissä toimiva subjekti ja että se kantaa mukanaan 
itseään laajempaa kokemusta.

Toisen ääni, kutsummepa sitä sitten sisäiseksi objektiksi tai fanta
siaksi, voidaan oikeastaan ymmärtää vastaukseksi. Se on esimerkiksi 
isän tai äidin tapa tulkita vauvan nälkäitkua, sitä, miten hän ottaa 
vauvan syliin, millä tavalla rauhoittaa ja miten hän seuraa vauvan
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syömisrytmiä. Tämä vastaaminen on samalla yhteistä toimintaa, jo 
hon vauva osallistuu niillä keinoilla, joita sillä on.

Toisen ääni on ollut vastausta meidän ilmaisuumme, silloin kun 
olimme pieniä. Mutta yhtä hyvin se on voinut olla vastausta muiden 
ihmisten ilmaisuun, ihmisten, jotka ovat olleet näkymättöminä läsnä 
äidin tai isän mielessä, silloin kun he hoitivat tai ojensivat meitä tai 
leikkivät kanssamme.

On esimerkiksi mahdollista, että potilas kantaa sisällään nujerret
tua ja häpeävää vanhempaansa, joka on kokenut olevansa oman per
heensä torjuma mustalammas. Samoin on tavallista, että aikuinen 
sijoittaa lapseensa ikäänkuin itsensä suhteessa vanhempaansa. Hän 
saattaa myös nähdä lapsessa tuon vanhemman, jonka kanssa hän on 
itse yrittänyt tulla toimeen. Vanhemmat eivät siis koskaan ole vain 
vauvan puhuteltavina, vaan kaikkien niiden hahmojen, jotka ovat 
heidän mielessään tai jotka tulevat heidän mieleensä silloin, kun 
vauva avaa silmänsä, itkee epämukavuuttansa tai hymyilee.

Näin menneiden sukupolvien hahmot ovat elävästi läsnä jokaisessa 
vuorovaikutuksen palasessa. Ne puhuttelevat meitä. Ne odottavat vas
tausta kuten odottivat jo muinoin. Ne asuvat mielikuvissa, sanoissa ja 
jopa eleissä. Bahtin toteaa kuitenkin, että ne voivat olla kuin ammoin 
haudattujen ja jo unohdettujen ihmisten luut erämaassa. Emme välttä
mättä tiedä kulkevamme hautojen päällä.

Psykoterapiassa nuo sisäiset hahmot alkavat elää uudelleen. Ne 
eivät suinkaan aina puhu vaan tulevat psykoterapian interpsyykkiseen 
tilaan ikäänkuin ruumiillistuneina, lihana, joka vasta odottaa sanoiksi 
pukemista. Terapeutti saattaa tunnistaa tämän itsessään vain epämää
räisinä somaattisina tuntemuksina. Häntä voi ruveta viluttamaan, veri 
tuntuu pakenevan käsistä ja jaloista. Hän saattaa tuntea yhtäkkistä 
pelkoa tai raivoa tai autiutta. Hänen voi olla vaikea tunnistaa, ovatko 
ne hänen oman mielensä tuotteita vai viriävätkö ne terapeuttisen 
yhteyden sisältä.

Jos terapeutti malttaa pysyä levollisena, tapahtuma alkaa saada 
ääriviivoja. Potilaalla ei ehkä vielä ole sanoja, eikä hän pysty näke
mään omaa osuuttaan siinä, mitä hänen ja terapeutin välillä tapahtuu. 
Se, mitä tapahtuu, saattaa kuitenkin olla jo toiminnallista: potilas 
tavallaan kutsuu terapeuttia vastavuoroiseen ”tanssiin”. Terapeutti voi 
tunnistaa itsessään halua lohduttaa, tai potilas alkaa näyttää vaativalta
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ja terapeutille tulee tunne, että hänen pitäisi antaa periksi jollekin. 
Hänelle voi myös tulla yllättävä halu kontrolloida potilasta tai arvioi
da tätä.

Sitten tulee hetki, jolloin kiteytyvä yhteinen kokemus tai vastavuo
roinen asetelma voidaan kuvata. Syntyy yhteinen merkki, kuva tai 
sana. Kun tähän on päästy, potilas voi muodostaa aiempaa tietoisem
man suhteen omaan kokemiseensa. Hän ei enää ole vain näyttämö, 
jolla henkilöt etsivät tekijäänsä. Hänestä tulee myös katsoja ja kenties 
myös dramaturgi, joka voi ryhtyä muovaamaan tapahtumien kulkua.

VIITTEET
1 Englanninkielisessä käännöksessä tämä ajatus esiintyy termeillä 'displacable 

quantity', ’sum of excitation’, 'quota of affect’.
2 Nykyisin, varsinkin psykoanalyysin kleinilaisessa suuntauksessa, transferens

sin käsite ymmärretään paljolti tällä tavalla (Salzberger-Wittenberg 1970). 
Freudilla tuo käsite rajautuu pääasiallisesti psykoanalyyttiseen työskentelyyn ja 
sen dynamiikkaan: transferenssi on analyyttisen metodin vähitellen kehittyvä 
osa ja tuote.

3 Toinen' on Jacques Lacanin ajattelussa keskeinen käsite, jolla hän kuvaa 
tiedostamattoman rakentumista kielen lakien mukaan, paikkana, josta käsin 
"subjekti puhutaan” (Haugsgjerd 1986/1989; Myyrä 1991). Käsitteen läheinen 
yhteys de Saussuren kieliteoriaan. Lacanin näkemykset symbolisen järjestyksen 
luonteesta ja hänen erikoislaatuinen tapansa hahmottaa objektisuhteita sijoitta
vat 'Toisen' hänen ajattelussaan kuitenkin varsin erilaiseen teoreettiseen kon
tekstiin kuin tässä esitetään.
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VESA TALVITIE

Tiedostaminen -  salaisuuden 
paljastumista vai tietorakenteiden

muodostumista?

Tietoisuus psykoanalyysissa 
ja kognitiotieteessä

Tietoisuuden ja tiedostamattoman tutkimisen mielletään usein kuulu
van psykoanalyysille, eikä muulla psykologialla uskota olevan aihees
ta juurikaan mielenkiintoista sanottavaa. Käsitys on kuitenkin van
hentunut, sillä kognitiivinen psykologia on 1980-luvulta lähtien osoit
tanut kasvavaa kiinnostusta tietoisuuteen liittyviä kysymyksiä koh
taan. Myös mielen filosofian "nojatuolitutkimus" on lähentynyt psy
kologiaa, kun empiirisille tutkimustuloksille on alettu antaa yhä 
enemmän painoarvoa.

Aivovaurioista seuranneet psyykkisen toiminnan häiriöt valaisevat 
joissakin tapauksissa tietoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Näköaivo
kuoren vaurion seurauksena on toisinaan näkökentän kapeutiiminen: 
muodostuu alueita, joiden kohdalla potilas on ikäänkuin sokea. On 
kuitenkin todettu, että tälle alueelle lankeava ärsyke voi vaikuttaa 
yksilön toimintaan tietoisuuden ohitse.

Kasvojentunnistushäiriöstä kärsivä potilas puolestaan ei kykene 
tunnistamaan kaikkein tutuimpiakaan kasvoja. Tuttujen kasvojen nä
keminen aiheuttaa potilailla kuitenkin erilaisia herätepotentiaaleja ai
voissa sekä erilaisia muutoksia ihon sähkönjohtokyvyssä verrattuna 
tuntemattomiin kasvoihin. (Revonsuo 1994, 64—69.)

On myös kehitetty tietoisuuden tutkimiseen soveltuvia koeasetel
mia. Perinteisimmässä asetelmassa koehenkilöille väläytetään erityi
sellä laitteella kuvia niin nopeasti, etteivät he kykene niitä havaitse
maan. On kuitenkin havaittu, että väläytetyt kuvat voivat edesauttaa 
toisten kuvien tunnistamista: alle ärsykekynnyksen väläytetty sana
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"tuoli" voi aiheuttaa sen, että sana "pöytä" voidaan tunnistaa normaa
lia lyhyempänä väläyksenä. (Ks. esim. Schacter 1987.)

Risto Näätänen (esim. 1990) tutkimusryhmineen puolestaan on 
tehnyt kuuloärsykkeiden prosessointiin liittyvää kansainvälisesti mer
kittävää tutkimusta. Niin sanotun dikoottisen kuuntelemisen kokeissa 
koehenkilön korviin tulee kuulokkeista erilaisia ärsykkeitä -  esimer
kiksi piippauksia tai sanoja -  ja hänen täytyy kiinnittää huomionsa 
esimerkiksi vain vasempaan korvaan tuleviin ärsykkeisiin. Tällaisessa 
koeasetelmassa voidaan vertailla tiedostettujen ja tiedostamattomien 
ärsykkeiden herättämien aivovasteiden eroja.

Myös teoreettisesti kognitiivisella lähestymistavalla on nykyään 
huomattavat valmiudet käsitellä tietoisen ja tiedostamattoman rajan
vetoon liittyviä kysymyksiä (ks. esim. Fodor 1985; Baars 1988; Re- 
vonsuo 1993, 59-64, 74-87). Psykoanalyysin ja kognitiivisen lähes
tymistavan vuoropuhelu on kuitenkin varsin vähäistä yhteisistä kiin
nostuksen kohteista huolimatta. Syy on osaksi yhteisen kielen puuttu
misessa: psykoanalyysin osin romanttissävytteinen (Eros, Thanatos 
jne.) terminologia on infonmaatiön prosessointiä tutkivalle tieteenalal
le vieras, ja kognitiivisen lähestymistavan representoitumiseen keskit
tyvä, käsitteiltään "teknologisempi" tutkimusote on puolestaan jäänyt 
psykoanalyysille etäiseksi. Vieläkään ei ole kuultu kovin paljoa esi
merkiksi siitä, kuinka defenssit ovat representoituneena mielessä tai 
millä tavalla tietoiset ja tiedostamattomat representaatiot eroavat toi
sistaan.

Tässä esityksessä pyritään luomaan kognitiotieteellistä ja psyko
analyyttista lähestymistapaa integroivaa mallia yhdestä psykoanalyy
sin keskeisestä käsitteestä, tiedostamisesta. Jottei tiedostaminen vai
kuttaisi tieteellisessäkin tarkastelussa kovin mystiseltä ilmiöltä, on 
määriteltävä sen suhde muihin mielellisiin tapahtumiin: havaitsemi
seen, representoitumiseen, muistamiseen, mieleenpalauttamiseen ja 
representaatioiden kielellistämiseen. On myös huomattava ero tietoi
suuden ja itsetietoisuuden käsitteiden välillä. Tietoisuus on tietoisuut
ta jostain asiantilasta ("punainen auto törmää vasempaan etuoveen") 
ja itsetietoisuus tietoisuutta omista mielenliikkeistä ("en ehtinyt edes 
säikähtää kun jo kuulin rysähdyksen ..." ) . Itsetietoisuus -  minkä 
laajenemista tiedostaminen on -  on siis representaatioita jo olemassa 
olevista representaatioista.
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Psykoanalyysi ja tiedostamaton salaisuutena
Potilaan (analysoitavan) vapautuminen oireestaan psykoanalyysissa 
kuvataan yleisesti (esim. Achté, Alanen & Tienari 1990, 110; Sandler, 
Dare & Holder 1979, 11-15; Waelder 1970, 36-37, 46) seuraavanlai
sena prosessina:
1. Analysoitavalla on psyykensisäinen ristiriita tietoisten ja torjuttu

jen pyrkimysten välillä.
2. Torjutut mielensisällöt ilmenevät oireen muodossa (toistamis- 

pakko).
3. Kun analysoitava tiedostaa torjutun mielensisällön, hän pystyy 

ratkaisemaan/muotoilemaan uudelleen ristiriidan.
4. Oire menettää merkityksensä ja häviää.

Torjuttu mielensisältö voi olla traumaattinen muisto tai oma fanta
sia, ja se ilmenee toistamispakoksi nimettynä ilmiönä. Toistuvan 
materiaalin assosioinnin ja tulkinnan avulla fantasia tai alkuperäinen 
traumaattinen tapahtuma voidaan tiedostaa.

Kun psykoanalyyttinen prosessi mielletään mainitunlaisena jatku
mona, kuvaus pitää sisällään oletuksen torjutusta mielensisällöstä 
jonain (ainakin periaatteessa) selkeästi hahmotettavana kokonaisuute
na. Tällaisesta näkökulmasta katsottuna -  prosessia voi toki tarkastel
la muultakin kannalta -  psykoanalyysi on salapoliisityötä, jossa pyri
tään selvittämään se, mitä todella on tapahtunut. Kun tämä on tehty, 
oireet muuttuvat tarpeettomiksi. 'Totuus on tekevä teidät vapaiksi”.

Ajatus tiedostamisesta salaisuuden paljastumisena on usein impli
siittisenä taustakäsityksenä psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa sekä 
psykiatrian ja psykoanalyysin ammattilaisten kesken käydyissä kes
kusteluissa. Selvimmin se ilmenee kuitenkin maallikkojen näkemyk
sissä psykoanalyysista. Tiedostaminen ymmärretään usein jonkinlai
sena äkillisenä valaistumisen kokemuksena. Tiedostamisen mieltämi
nen salaisuuden paljastumiseksi on kuitenkin ongelmallista, kuten 
tulemme jatkossa huomaamaan, ja se pohjautuu varsin valikoivaan 
luentaan Freudista.

Torjuttuja muistoja ja fantasioita siirtyy tietoisuuden alueelle ana
lysoitavan vapaan assosioinnin ja analyytikon tulkintojen myötä. Psy
koanalyyttisen tulkinnan suhdetta elämänhistoriallisiin tapahtumiin ja 
tulkittavaan materiaaliin havainnollistaa kuval.
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Analyytikon
tulkinta

Ulkomaailma

Analysoitava!
psyykkinen
rakenne

Nykyhetkessä
viriävät
mielikuvat

T
Elämänhistorialliset
tapahtumat

Oire
Kuva 1: Elämänhistoriallinen tulkinta

Historiallisten tapahtumien ja analysoitavan mielikuvien (muistojen) 
välinen suhde on varsin monimutkainen. Analyysitilanteessa ollaan 
pelkästään analysoitavan assosioiman materiaalin varassa -  esimer
kiksi kotivideoita tai perheenjäsenten tietoja ei käytetä hyväksi -  ja on 
vaikea tarkasti määrittää kerrotun suhdetta todellisiin tapahtumiin. On 
ilmeistä, etteivät mieli- ja muistikuvamme ainakaan kovin yksiselit
teisellä tavalla kuvasta ulkopuolista todellisuutta ja menneitä tapahtu
mia.

Todellisuuden suhde sitä esittäviin representaatiohin -  puhuttuun 
ja kirjoitettuun kieleen, kuvaan, mielen representaatioihin -  on pohdi- 
tuttanut humanistisia tieteitä varsin laajasti. Tiedostamisen ja psyko
analyyttisen tilanteen kannalta ongelma voidaan jakaa kahteen osaan. 
Ensinnäkin on kysymys elämänhistoriallisten tapahtumien suhteesta 
muistikuviin, mielellisiin representaatioihin. Tätä osa-aluetta tarkas
tellaan seuraavassa mm. representoitumisen ja muistamisen lainalai
suuksia tutkivan kognitiivisen psykologian näkökulmasta.

Representaatioita voidaan_tutkia.._vain välillisesti koska niitä ei 
saada suoraan havaittaviksi esimerkiksi jonkin aivoista tehtävän mit
tauksen avulla. Näin representaatioita tutkittaessa ollaan aina tutkitta
van kuvauksen varassa. Tässä tullaan wittgensteinilaisen kielifilosofi
an ja hermeneutiikan ongelmakenttään: missä määrin tutkittavan kie
lellinen kertomus mielikuvasta vastaa itse mielikuvaa. Tätä todelli
suuden ja representaation välisen suhteen toista ongelma-aluetta käsi
tellään jäljempänä narratologisen psykoanalyysin ja hermeneutiikan 
näkökulmista.
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Informaation prosessointi 
psykoanalyyttisessa tilanteessa

Kognitiivisen vallankumouksen ytimen voisi tiivistää vaikkapa seu- 
raavaan lauseeseen: ”muistiin koodaaminen ja muistista noutaminen 
(informaation prosessointi) sisältää valikointia, tulkintaa ja uudel
le e njäsenny s tä”.

Yksilön elämänhistoriaa on koodattu muistijälkinä tai representaa
tioina aivoihin. Muistijäljet eivät kuitenkaan ole tapahtumien identti
siä kopioita, vaan muistiin koodaaminen on valikoivaa ja epätäydel
listä. Koodatun muistiaineksen mieleenpalauttaminen ei myöskään 
ole täydellistä: torjuntamekanismit ja puutteelliset muistivihjeet vää
ristävät ja rajoittavat mieleenpalauttamista.

Analyysitilanteen kannalta tämä merkitsee sitä, että alkuperäinen 
tapahtuma kulkeutuu monen transformaation (kuva 2) kautta analyyti
kon korviin. On aiheellista kysyä, kuinka paljon ja millä tavalla 
kielellistetyt muistikuvat vastaavat itse tapahtumia.

Tapahtuma

Kertomus
tapahtumasta

Representaatio
(muistijälki)

Kielellistä-
minen

Mieleen
palauttaminen

Torjunta
mekanismit

Kuva 2: Kielellistetyn muistikuvan suhde koettuun tapahtumaan

Muistikuva ei siis ole todellisuuden vääristymätön esitys, eivätkä 
representaatiot säily vuosien saatossa muuttumattomina. Tämä koskee 
myös tiedostamattomia representaatioita; muuten tiedostamattomalta 
puuttuisi sisäinen dynamiikka, ja se olisi jonkinlainen kivettyneiden 
muistojen ja kuvien säiliö (”On kuitenkin virheellistä kuvitella, ettei 
esitietoisilla mielen tapahtumilla olisi vaikutusta myös mielen tiedos
tamattomaan alueeseen” [Freud 1915, 190]).

Vastaavalla tavalla analysoitavan kertomus kulkee tulkintaketjun 
läpi, ennenkuin se palaa takaisin analyytikon tulkintana tai komment
tina (kuva 3).
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Analysoitavan
kertomus
tapahtumasta

▲

Palauttaminen
analysoitavalle

A

Merkityksen määrittely 
psykoanalyyttisen teorian 
kannalta (analyytikko) ^

Kuva 3: Psykoanalyyttinen tulkintaprosessi

Ajatelkaamme tilannetta, jossa tiedostamaton mielensisältö on jokin 
lapsuudessa sattunut traumaattinen tapahtuma. Kognitiivisen psyko
logian näkökulmasta käsin voimme todeta seuraavaa: ensinnäkin lapsi 
koodaa muistiinsa traumaattisesta tapahtumasta ne piirteet, joille hän 
voi antaa jonkin mielen ja/tai jotka ovat emotionaalisesti koskettavia. 
Toiseksi myöhempi muisteleminen tapahtuu traumat il anteen jälkeen 
syntyneiden tietorakenteiden läpi. Ajatus, että traumaattinen tapahtu
ma olisi ikäänkuin tulikirjaimilla kirjoitettu selkeä ja muuttumaton 
kokonaisuus, on siis varsin vaikeasti puolustettavissa. Aivoissa/mie- 
lessä ei ole totuutta, jota tiedostamisella tavoitella (ks. esim. Rosen- 
ficld 1988, 162-163; Laplanche 1992).

Vastaavalla tavalla torjutun fantasian stabiilius on kyseenalainen; 
myöhemmät kokemukset, tiedot ja tulkinnat muokkaavat fantasiaa 
(tai sen muistijälkeä). On hieman harhaanjohtavaa puhua samasta 
vanhasta fantasiasta, kun se koetaan myöhemmin muodostuneiden 
tietorakenteiden 'läp i”.

Fantasian muuntuminen muistuttaa ilmiötä, jota kirjallisuustie
teessä kutsutaan intertekstuaalisuudeksi (ks. esim. Viikari 1991; Wor- 
ton & Still 1990). Aiemmin kirjallisuustieteessä painotettiin kirjaili-

Analyytikon
representaatio

Analyytikon
torjunta
mekanismit

Analyytikon
täydentävät tunnereaktiot 
(vastatransferenssi)

Suhteuttaminen aiempaan 
materiaaliin (analyytikko)
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jän neroutta ja autenttisuutta: lahjakkuutensa avulla tämä pystyy luo
maan nimenomaan ainutlaatuisia taideteoksia. Intertekstuaalinen lä
hestymistapa korostaa romanttisesta taiteilijanäkemyksestä poiketen 
taiteilijan perustavanlaatuista sidosta kirjallisiin vaikutteisiinsa ja laa
jemmin aikakauteen ja kulttuuriin. Jo ennen luomisprosessin alkamis
ta taiteilija on vaikutteiden kyllästämä, eikä teoksessa siten ole vaikut
teista täysin vapaita aineksia. Intertekstuaalisesti suuntautuneessa kir
jallisuustieteessä teosta (vrt. fantasia) pidetään kirjailijan vaikutteiden 
solmukohtana.

Tulkinta ja ymmärtäminen psykoanalyysissa
Psykoanalyyttisista kirjoituksista heijastuva käsitys kielen ja todelli
suuden välisestä suhteesta on usein varsin viaton; lause joko on totta 
tai sitten ei. Ludwig Wittgensteinin myöhäisen tuotannon (alkaen 
vuonna 1953 julkaistusta Filosofisista tutkimuksista) myötä kieli on 
kuitenkin joutunut luopumaan viattomuudestaan.

Wittgenstein (1981) ymmärsi filosofian tehtävän terapeuttiseksi: 
se voi poistaa kielen virheellisestä käytöstä johtuvia ongelmia. Myö
häistuotannossaan Wittgenstein päätyi siihen, ettei kieli tai yksittäinen 
lause voi millään neutraalilla tai objektiivisella tavalla kuvata ulko
maailmaa. Lauseen ”totuus” määrittyy olennaisesti kontekstista -  kie
lipelistä -  missä sitä käytetään. Wittgensteinin tutkimukset liittyvät 
läheisesti hermeneutiikkaan ja tulkitsemisen ongelmiin. (Ks. esim. 
Kannisto 1986.)

Hermeneutiikan kannalta kiinnostavia aiheita ovat muun muassa 
kielenkääntämiseen sisältyvät ongelmat ja kysymys vieraan kulttuurin 
ymmärtämisestä. Ymmärtäminen voidaan tässä yhteydessä määritellä 
kyvyksi kuvitella, mitä on olla toisen ihmisen tilanteessa; miltä tun
tuu, kun on voittanut lotossa, tai miltä tuntuu pelätä voodoota. On 
kyseenalaista, voiko länsimainen ihminen todella ymmärtää, mistä 
voodoossa on kyse: kirjallisuuden lukemisen ja Haitissa asumisen 
jälkeenkin tieto kulttuurista on vajavaista.

Ymmärtäminen edellyttää paitsi kontekstin tuntemista, myös mie
len rakenteiden samankaltaisuutta. Klassisessa artikkelissa ”What is it 
like to be a bat?” Thomas Nagel (1974) esittää, ettei ihminen voi 
ymmärtää (tietää, millaista on olla esimerkiksi lepakko) olentoja,
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I

joiden kognitiivinen järjestelmä poikkeaa omastamme. Mutta onko 
edes lajitoveruus ja yhteinen kulttuuritausta riittävä perusta ymmärtä
miselle? Voiko pidättyvä ja perinjuurin rauhallinen terapeutti todella 
ymmärtää impulsiivista potilastaan?

Intuitiivisesti vastaus kysymykseen tuntuisi olevan: ei, emme pys
ty "tuntemaan nahoissamme" kaikkia inhimillisiä reaktiomahdolli- 
suuksia. Psykoanalyysin kannalta olennaisinta on kuitenkin, että ana
lyytikko voi auttaa analysoitavaa löytämään tämän reaktioiden dynaa
misen mielen. Ymmärtäminen voi olla tässä avuksi, mutta toisaalta se 
on intensiivisimmillään jo analyytikon omaa transferenssia. Joka ta
pauksessa psykoanalyysissa on tärkeää analysoitavan eikä analyyti
kon ymmärryksen kasvaminen.

Tulkinnassa on wittgensteinilaisittain ajateltuna kyse kahden eri
laisen käsitejärjestelmän tai kielipelin välisestä suhteesta. Kun länsi
mainen antropologi tutkii haitilaisen kulttuurin uskomuksia, hän ym
märtää kulttuurin ilmiöt oman kulttuurinsa yliopistossa sisäistäneensä 
käsitejärjestelmien pohjalta. Wittgensteinin mukaan käsitejärjestel
mää ei kuitenkaan voida tyhjentävästi kääntää toisen käsitejärjestel
män kielelle. Näin "oikean", "toden" tai "mielekkään" tulkinnan mää
ritteleminen muodostuu ongelmalliseksi.

Tulkitseminen ja ymmärtäminen ovat psykoanalyysissa keskeisel
lä sijalla. Esimerkiksi unen tulkinta psykoanalyyttisessa tilanteessa 
edellyttää itse asiassa monta tulkintaa: unen visuaalisten ainesten 
tulkintaa kielellisiksi, analyytikon tulkintaa analysoitavan puheen 
merkityksestä, metapsykologista tulkintaa ja lopuksi analysoitavan 
tulkintaa analyytikon puheesta (tulkinnasta). Hermeneuttisiin kysy
myksenasetteluihin tullaan käytännön psykoanalyysissa monelta ta
holta: voivatko analyytikon ja analysoitavan erilaiset kulttuuritaustat 
muodostua ongelmaksi, mistä tiedämme, että tulkinta on tosi tai aina
kin parempi kuin jokin toinen tulkinta?

Teoreettisempia ongelmia ovat kysymykset psyykkisen realiteetin 
suhteesta historialliseen realiteettiin (vrt. viettelyteoria) sekä elämyk
sellisen ja metapsykologisen kuvauksen välisestä suhteesta. Juuri me- 
tapsykologian asema ja psykoanalyysin suhde luonnontieteisiin ovat 
hermeneuttisesti suuntautuneidi 
koanalyysin edustajien välisen 
Sharpe 1987; Leary 1989; Sass

en tutkijoiden ja pertfT^feftfp
keskustelun polttopisteessä
& WoolfoLk 198§).
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IPA:n vuosien 1987, 1989 ja 1991 kongresseissa nousi keskeiseen 
asemaan kysymys psyykkisen realiteetin suhteesta ulkoiseen realiteet
tiin1 (Hamiltonl993). Haastattelututkimuksessaan Hamilton (1993) 
havaitsi psykoanalyytikoilla olevan varsin erilaisia käsityksiä psyko
analyyttisen tiedon luonteesta. Intemalistisen käsityksen mukaan psy
koanalyysissa tutkitaan vain psyykensisäistä todellisuutta eikä pyritä
kään sanomaan mitään siitä, mitä todella on tapahtunut. Ekstemalisti- 
sen totuuskäsityksen omaavat analyytikot taas ovat valmiimpia puhu
maan sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välisestä suhteesta (ks. myös 
Laplanche 1992; Cavell 1991). Painotuserot ilmentävät Freudin risti
riitaa luonnontieteellisten ihanteiden ja psykoanalyysin hermeneutti
sen tulkinnan välillä (ks. esim. Ricoeur 1970; Laplanche 1992).

Freudin kirjoituksista (esim. Freud 1910) voidaan lukea hänen 
luonnontieteellisiin ihanteisiinsa liittyvää "tiedostamaton salaisuute
na" -ajattelua (ks. Laplanche 1992; Cavell 1991, 147). Hänen laajasta 
tuotannostaan löytyy kuitenkin myös vastakkaisia painotuksia: "Mitä 
enemmän me pyrimme tavoittamaan metapsykologista näkökulmaa 
mielelliseen elämään, sitä enemmän meidän täytyy luopua ajatukses
ta, että nimenomaan oireen tiedostaminen on tärkeää" (Freud 1915, 
193).

Tätä puolta Freudista heijastelee Jacques Lacanin alulle panema 
ranskalaisen psykoanalyysin suuntaus. Lacanilaisen terminologian 
vaikeaselkoisuus voidaankin nähdä pyrkimyksenä välttää edellä tar
kasteltuja ongelmia. Lacania käsittelevässä artikkelissaan Ihanus 
(1991, 122) toteaa: "Puhuvan (kirjoittavan) subjektin ehkäistymät, 
oireet ja ahdistuneisuudet eivät kuitenkaan koskaan raukea tyhjentä
västi. Mikään analyysi (tulkinta, luenta) ei ole rauhoitettujen merki
tysten viimeinen leposija." Toiveesta löytää lopullinen varmuus on 
tässä siis luovuttu.

Kerronta psykoanalyyttisessa tilanteessa
Kun haluamme välittää mielemme sisältöjä toisille, useimmiten ker
romme, mitä ajattelemme tai tunnemme. Mahdollista on myös kom
munikoida vaikkapa piirtämisen, tanssimisen tai soittamisen välityk
sellä. Kehonkielemme on niinikään kommunikaatiokanava.
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Psykoanalyyttisessa tilanteessa puheen ulkopuoliset tekijät on py
ritty minimoimaan: analyytikko istuu divaanilla makaavan analysoita
van takana, eivätkä he siten ole katsekontaktissa. Näin psykoanalyy
sissa analysoitavan mielikuvat todentuvat (ainakin periaatteessa) ai
noastaan puheen välityksellä.

Koska puheen asema on psykoanalyysissa erityisen keskeinen, on 
nimenomaan sitä hedelmällistä tarkastella kerronnan näkökulmasta. 
Psykoanalyysin niin sanottu narratologinen suuntaus keskittyy tämän
laatuiseen tutkimukseen. Narratologisen suuntauksen tunnetuimpia 
edustajia ovat yhdysvaltalaiset psykoanalyytikot Donald Spence ja 
Roy Schafer.

Schafer on tutkinut myös psykoanalyyttista kirjoittamista. Hän 
(Schafer 1992, 150) luonnehtii psykoanalyyttisen kirjoittamisen reto
riikkaa ilmaisulla ”drab style” (drab: ikävä, yksitoikkoinen). Tällaisen 
retoriikan käyttö palvelee hänen mukaansa sitä, että lukijan mielessä 
syntyisi kuva neutraalista, sukupuolettomasta, arvoista ja vastatrans- 
ferenssista vapaasta kirjoittajasta. Narratologinen suuntaus keskittyy 
kuitenkin kerronnan rooliin analyytikon ja analysoitavan vuorovaiku
tuksessa.

Analysoitavan puheessa mielensisällöt eivät ole enää ”puhtaita”, 
vaan ne on ilmaistu kerronnan lainalaisuuksien puitteissa. Mitä nämä 
kerronnalliset lainalaisuudet ovat ja mikä niiden merkitys on psyko
analyysissa? Näihin kysymyksiin tiivistyvät Schäferin ja Spencen 
edustaman narratiivisen lähestymistavan lähtökohdat.

Mainittakoon luettelonomaisesti muutamia kokemusta ja kerrontaa 
erottavia seikkoja: kerronta on kontekstisidonnaista ja kokemuksia 
johdonmukaisempaa; siinä on alkuperäisistä kokemuksista puuttuvia 
merkityksiä ja se sisältää valikointia, tiivistämistä ja fokusointia 
(Ricoeur 1977, 843-844; Sass & Woolfolk 1989, 432; Schafer 1992, 
44-45).

Tällaisesta näkökulmasta katsottuna analysoitavan puhe onkin 
”vain” kertomuksia, joiden suhdetta todellisuuteen on vaikea määri
tellä. Tällainen suhteellinen totuudellisuus ei silti vedä mattoa psyko
analyysin alta. Kertomuksen merkityksiä, jännitteitä ja suhdetta mui
hin muistikuviin ja fantasioihin on perusteltua tutkia niiden historialli
sesta totuudellisuudesta riippumatta. Ne ovat yksilölle tärkeitä ja si
säisinä realiteetteina ohittamattomia.
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Tiedostaminen -  siltoja 
ja läpäiseviä solukalvoja

Ajatus tiedostamisesta salaisuuden paljastumisena on houkutteleva; se 
lupailee lopullista ratkaisua ongelmallisiksi koettuihin asioihin. Käsi
tys tiedostamisprosessista arkeologisena kaivauksena, jossa maan alle 
peittynyt, jo unohdettu esine löydetään, on perustaltaan kuitenkin 
hatara. Tämä ei silti merkitse sitä, että tiedostaminen tai -  vähemmän 
dramaattisesti ilmaistuna -  oman mielen toimintaa koskevan ymmär
ryksen laajeneminen olisi vain jonkinlainen psykokulttuurin tuottama 
harhakuva.

Pohjimmainen ongelma tiedostamisen ja totuuden yhteenkytkemi- 
sessä on se, että käsitys sisältää kategoriavirheen. Jos tiedostaminen 
liitetään mielen ja maailman välisen suhteen oikeellisuuteen, ollaan 
filosofian, tarkemmin sanottuna tieto-opin alueella (Laplanche 1992, 
431). Tiedostaminen palvelee psykoanalyysissa kuitenkin sitä, että 
analysoitava voisi vapautua oireistaan.

Psykoottisista oireista poiketen neuroottiset oireet (joiden hoitoa 
tiedostaminen -  oireiden poistuminen -mallilla kuvataan) eivät suora
naisesti liitykään yksilön representaatioiden oikeellisuuteen. Neuroo
sissa on psykoanalyyttisen käsityksen mukaan kysymys psyyken ra
kenteiden keskinäisestä ristiriidasta. Esimerkiksi aggressiiviset im
pulssit voivat olla ristiriidassa sen kanssa, minkälainen kuva yksilöllä 
on itsestään tai mitä hän pitää oikeana ja suotavana.

Pelkkä virheellisen representaation ”realiteettiterapia" ei siis ole 
riittävää, vaan psyyken rakenteiden välisten suhteiden on muututtava. 
Ennenkuin idistä lähtöisin olevia torjuttuja impulsseja voidaan sisäl
lyttää egon alueelle, on yliminärakenteen tultava joustavammaksi. 
Rakenteellinen muutos tapahtuu välittävien tietorakenteiden kautta.

Assosioidessaan analysoitava tulee keränneeksi tietoa toijutuista 
mielensisällöistään. Analyytikon (ja analysoitavan omat) tulkinnat 
sekä erilaiset konstruktiot voidaan ymmärtää kartoiksi analysoitavan 
tiedostamattomasta. Maantieteelliset kartat kuvaavat mm. suunnista
misen kannalta mielekkäällä tavalla maastoa, mutta ovat kuitenkin 
tyystin erilaisia kuin maan pinta: sileitä, hajuttomia, paperisia. Vas
taavalla tavalla tiedostaminen on torjutun alueen kartoittamista, ei sen 
kopioimista tietoisuuteen.
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Karttalehdet toimivat ikäänkuin siltoina tai läpäisevinä solukalvoi
na toisistaan eristettyjen mielen alueiden (representaatiojäijestelmien) 
välillä. Ne mahdollistavat tiedostamattoman merkityssisällön sulautu
misen tietoiseen sisältöön.

Sikäli kuin halutaan pysytellä psykologian alueella, tiedostaminen 
on siis nähtävä psyykkisten rakenteiden lisääntyneenä vuorovaikutuk
sena. Tällaisen lähtökohdan avulla voidaan välttää sekavuus, joka 
seuraa filosofian ja psykologian huolimattomasta yhdistelystä.

Kirjoituksen loppuosassa pyritään määrittelemään psykoanalyysis
sa tapahtuva tiedostaminen kognitiivista psykologiaa ja tekoälytutki
musta hyödyntäen. Tavoitteena on välttää edellä käsitellyt ongelmat.

Tietoisuus ja teoreettinen tekoälytutkimus
1950-luvulta lähtien mielen filosofinen pohdinta (philosophy of 
mind) on kiinteästi liittynyt tietokoneen ja ihmisen mielen rinnastami
seen. Psyyken toiminnan mallittaminen tietokoneella on kaukainen 
haave, mutta joidenkin psyyken häiriöiden simuloiminen on nykyään 
mahdollista (ks. Blum, 1989; Jalonen 1990, 122). Tietokone-metafo
ran viehätys ei kuitenkaan ole pyrkimyksessä tehdä koneista ihmisiä, 
vaan kysymyksessä, ”onko tietokoneen ja psyyken toiminnassa jokin 
periaatteellinen eroavuus, ja jos on, niin mikä”. Tunnetuimmista 
mielen filosofeista mainittakoon Jerry Fodor, Daniel Dennett ja John 
Searle.

Tekoäly tutkimus on psykologian kannalta hyvin tärkeä tieteenala 
havaitsemisen, ajattelemisen ja representoitumisen suhteen: ihmisen 
hermosolujen perustalla toimivaa mentaalista tapahtumista voidaan 
mallittaa piilastujen varassa toimivaa tietokonetta ohjelmoimalla. Tie
teenalojen eroavuus on motivaatioon liittyvissä kysymyksissä. Ihmi
sestä poiketen tietokone ei tunne mitään eikä varsinaisesti pyri mihin
kään -  tai se pyrkii siihen, mihin se ohjelmoidaan pyrkimään.

On valitettavaa, ettei kognitiivisessa psykologiassa ja psykoterapi
assa ole nykyistä enempää tukeuduttu mielen filosofiaan. Mielen 
filosofian avulla kognitiivinen suuntaus voisi nimittäin määritellä 
teoreettiset lähtökohtansa nykyistä selkeämmin, ja tämä puolestaan 
mahdollistaisi mielekkäämmän vuoropuhelun psykoanalyysin kanssa.
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Nykyisellään kognitiivisesta suuntauksesta puuttuu teoreettinen pe
rusta, joka abstraktiotasoltaan vastaisi psykoanalyysin metapsykolo- 
giaa.

Vasta viime aikoina mielen filosofian piirissä on virinnyt kiinnos
tus psykoanalyysia (esim. Colby & Stoller 1988; Turkle 1988; Horo- 
witz 1988) ja tietoisuutta kohtaan (esim. Jackendoff 1987; Marcel & 
Bisiach 1992). Hiljaisuus on toki ollut molemminpuolista; viittaukset 
tekoälytutkimukseen ja mielen filosofiaan jäävät psykoanalyysissakin 
varsin vähiin (ks. kuitenkin esim. Alper 1990).

Tietokone-metaforaan pohjautuvalla tekoälytutkimuksella on pal
jon annettavaa psykoanalyysille. Esimerkiksi tietoisen sekundaaripro- 
sessoinnin ja tiedostamattoman primaariprosessin määritteleminen 
kognitiotieteen käsittein toisi psykoanalyysia lähemmäksi psykologi
an valtavirtaa. Myös psykoanalyysin käsittelemää psykodynamiikkaa 
on mahdollista lähestyä eritasoisten tietorakenteiden vuorovaikutuk
sen näkökulmasta (ks. Baars 1988).

Daniel Dennettin (1993) vuonna 1991 julkaisemaa Consciousness 
explained -teosta on pidetty tietoisuuden tutkimuksen huomattavim- 
pana tapauksena sitten Freudin. Dennettin mukaan moderni tietoisuu
den tutkimus syyllistyy edelleen kartcsiolaisiin virheisiin. Teoriat 
sisältävät yhä (implisiittisesti) ajatuksen, että tietoinen kokemus on 
jonkin yksittäisen mielen/aivojen alueen ominaisuus.

Käsityksessä tiedostamisesta salaisuuden paljastumisena on piir
teitä, jotka ovat yhteneviä Dennettin ”kartesiolaiseksi teatteriksi” ni- 
meämän lähtökohdan kanssa. Jos tiedostaminen on tosiolevaisen pal
jastumista, on olemassa jokin psyykkinen tila tai instanssi, joka ei ole 
psykologisten lainalaisuuksien vaikutuspiirissä. Tiedostaminen on 
kuitenkin käsitettävä yhdeksi psyykkiseksi prosessiksi muiden jou
kossa.

Dennett tutkii tietoisuutta lähinnä filosofian, ajatuskokeiden ja 
havaintopsykologian pohjalta -  siis aivan toisesta näkökulmasta kuin 
psykoanalyysi. Dennettin teorioista käsin on varsin vaikea haijoittaa 
perinteistä psykologista tutkimusta tai ajattelua, mutta hänen ajatuk
siaan pidetään yleisesti mielenkiintoisina ja stimuloivina. Seuraavassa 
esitettävällä on intertekstuaalinen kytkentä Dennettin Consciousness 
explained -teokseen, vaikkakin on todettava, että aihepiirien eroavai
suudesta johtuen suhde on lähinnä analoginen.
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Tiedostaminen tietorakenteiden 
vuorovaikutuksena

Jotta vältyttäisiin olettamasta mieleen jonkinlaisia kätkettyjä totuuk
sia, tiedostaminen on määriteltävä toisenlaisista lähtökohdista: tiedos
tamisprosessissa löytyviä (torjuttuja) tunteita ja ajatuksia ei ole ollut 
traumahetkellä, vaan ne projisoidaan tiedostamisen myötä traumati- 
lanteen representaatioon (vrt. Dennett 1993, 130-131).

Psykoanalyyttisen käsityksen mukaan traumatisoituminen johtuu 
siitä, ettei ole kyetty sitomaan vapaata viettienergiaa mielikuviin (ks. 
esim. Vuorinen 1990, 97-99; Laplanche 1992, 444). Näkökannat 
voivat vaikuttaa yhteensovittamattomilta, mutta lähemmin tarkastel
tuna niiden välillä ei välttämättä ole ristiriitaa.

Ei-traumaattisessa tilanteessa yksilö kokee tilanteenmukaisia tun
nereaktioita, kykenee puolustautumaan fyysisesti tai verbaalisesti ja 
pystyy ajattelemaan tilanteen syitä ja seurauksia. Kaikki tämä ei luon
nollisestikaan tule tyhjästä, vaan toiminnan pohjana on tiettyjen tieto
rakenteiden2 aktivoituminen. Traumaattinen tilanne puolestaan on 
niin kaoottinen ja yllättävä, ettei asianmukaisia tietorakenteita kyetä 
aktivoimaan (tai niitä ei ole olemassa).

Tapahtuman läpityöskentelyssä yksilö pyrkii elämään tilanteen uu
delleen asianmukaisten, traumatilanteessa puuttuneiden tietorakentei
den 'läp i”. Hän projisoi representaatioonsa tunteet ja ajatukset, joiden 
myötä tilanne ei olisi muodostunut traumaattiseksi. Trauman läpityös- 
kentely on ikäänkuin mielikuvan editointia (vrt. Dennett 1993, 120).

Tietorakenteiden puuttumisen tai olemassaolon lisäksi on tarkas
teltava myös niiden keskinäisiä suhteita, jotta tiedostaminen voitaisiin 
määritellä tyydyttävästi. Analogiana tietorakenteiden keskinäisille 
suhteille voidaan ajatella tietokoneiden yhteensopivuutta tai -sopimat
tomuutta (Macintosh -  PC), tai mahdollisuutta aktivoida tietokoneen 
eri tiedostoja samanaikaisesti käyttöön.

Lajinkehityksellisesti ajatellen on edullista, että tietorakenteita 
voidaan aktivoida mahdollisimman joustavasti. Informaation rinnak
kainen prosessointi eri tietorakenteissa takaa parhaiten optimaalisen 
sopeutumisen muuttuvaan ympäristöön.

Tietorakenteiden keskinäisen luettavuuden puuttuminen merkitsee 
useimmiten ongelmia. Äärimmäisenä esimerkkinä tästä on sivuper-
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soonahäiriö. Siinä laajojen mielellisten rakenteiden aktivoituminen 
edellyttää toisten sulkemista pois tietoisuudesta.

Myös esimerkiksi pyromanian selittäminen tuntuisi vaativan viit
taamista mielen tiedostamattomiin kerroksiin. Psykoanalyyttisesti 
ajatellen pyromaanilla palamiseen liittyy varhaisesta seksuaalisuudes
ta juontuvaa torjuttua mielihyvää. Polttamisepisodien ulkopuolella 
tämä mielihyvä on tietoisen kokemuksen tavoittamattomissa.

Tietorakenteiden näkökulmasta tarkasteltuna palamiseen liittyvän 
mielihyvän sisältävä tietorakenne ja sen vaarat (ihmishenkien vaaran
tuminen, vankilatuomio) käsittävä tietorakenne eivät pyromaanilla ole 
yhtä aikaa aktivoituneina, tai ne eivät ole vuorovaikutuksessa keske
nään. Psyykkisen toiminnan jäsentymättömyys johtuu tällaisessa ta
pauksessa siis tietorakenteiden riittämättömästä vuorovaikutuksesta 
eikä niiden puuttumisesta. Perhettään pahoinpitelevällä ihmisoikeus- 
aktivistiLla eivät sanokaamme ideologinen tietorakenne ja ihmissuh
teita koskeva tietorakenne puolestaan ole ”keskusteluyhteydessä”.

Kognitiotieteessä mielen sisällön (tai ärsykkeen) tietoiseksi tule
misen edellytyksenä pidetään sitä, että yksittäinen sisältö kytkeytyy 
muihin tietorakenteisiin (ks. esim. Gennardo 1992; Näätänen 1990, 
229-232; Weiskranz 1992, 193; Van Gulick 1989, 221-228). Edellä 
esitetty on siis hyvin samoilla linjoilla kognitiotieteen nykykäsityksen 
kanssa.

Tiedostamisen kannalta keskeiseksi nousee kysymys, ”millaiset 
lainalaisuudet säätelevät tietorakenteiden välisiä suhteita” tai ”millä 
ehdoilla tietorakenteet voivat aktivoitua yhtaikaisesti”.

Tiedostaminen ja metatietorakenne
Kun tiedostaminen määritellään omia mentaalisia tiloja koskevan tie
torakenteen (”sillan”/”kartan”/”läpäisevän solukalvon”) muodostumi
seksi, herää kysymys, mikä tietorakenteen erityispiirre on nimen
omaan tiedostamiselle ominainen?

Tiedostamiseen liittyvä tietorakenne eroaa siis muista tietoraken
teista siinä, että se on metarakenne. Se ratkaisee kahden tai useamman 
tietorakenteen välisen ristiriidan tai määrittelee niiden välisen suh
teen.
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Ajatelkaamme tilannetta, jossa analysoitava alkaa myöhästeLlä 
tunneiltaan ennen analyytikon lomaa. Analysoitava pitää myöhästely
jen syynä erilaisia kasautuneita sattumia ja voi olla harmissaankin 
hukkaamistaan kalliista minuuteista. Myöhästymiset eivät ole hänen 
mielestään kuitenkaan missään tekemisissä lähestyvän loman kanssa.

Ennen analyysin alkua osapuolet ovat tehneet joitakin hintoja, 
maksutapoja ja aikatauluja koskevia sopimuksia. Näihin sisältyy ana
lyytikon yleisluontoinen maininta lomien ajankohdista. Analysoita
van tietoisuuden tasolla asia on siten ongelmaton: toimitaan molempi
en hyväksymien sopimusten mukaisesti.

Loman ajankohdan määräytyminen pitää sisällään kaksi seikkaa. 
Ensinnäkin analyytikko pitää loman (sovituissa puitteissa) silloin, kun 
hänelle itselleen sopii. Toiseksi analyytikko ei osoita kiinnostustaan 
sitä kohtaan, sopiiko ajankohta analysoitavalle. Nämä asiat eivät ole 
analysoitavalle mitenkään erityisen torjuttuja, vaan ne ovat tehdyn 
sopimuksen esitietoisia implikaatioita.

Asetelma virittää analysoitavan mielessä usein kaksi vuorovaiku- 
tusteemaa (tietorakennetta): sadomasokistisen, jossa toinen määrääjä 
toinen tottelee, sekä hylkäämiseen ja läheisten välinpitämättömyyteen 
liittyvän teeman. Jos teemat kytkeytyvät analysoitavalla erityisen 
traumaattisiin kokemuksiin, hän ei välttämättä pysty lomaa edeltäväs
sä tilanteessa havaitsemaan teemoja tietoisesti.

Ei ole kuitenkaan välttämätöntä olettaa jotain yksittäistä muistiku
vaa, jonka analysoitava kaikissa olosuhteissa torjuisi tietoisuudestaan. 
Riittää, että lomaa edeltävässä tilanteessa aktivoituva abstrakti tieto- 
rakenne virittää hänessä mentaalisen tilan, jossa informaation proses
sointi eroaa normaalitilanteesta. Tilanne on rinnasteinen kirjoituksen 
alussa mainitulle koeasetelmalle, jossa ”tuoli”-sanan nopea väläyttä
minen nopeuttaa ”pöytä”-s an an tunnistamista: ensimmäinen sana ak
tivoi ”huonekalut”-tietorakenteen. Vastaavalla tavalla loman lähesty
minen aktivoi analysoitavan tietoisuuden ohi sadomasokistisen vuo- 
rovaikutusteeman ja hylkäämistä ennakoivan tietorakenteen. Näiden 
abstraktien rakenteiden aktivoituminen puolestaan vaikuttaa infor
maation prosessointiin.

Tietorakenteen tiedostamaton aktivoituminen on kognitiivisen 
psykologian hyväksymä ilmiö: ravintolaan mentäessä siellä toimimis
ta ”esittävä” skeema aktivoituu. Ilmiötä on tutkittu myös kokeellisesti

157



(”semanttinen aktivoituminen ilman tietoista tunnistamista”, ks. esim. 
Kunst-Wilson & Zajonc 1980; Reingold & Merikle 1988; ”ärsyke- 
kynnyksen alittava psykodynaaminen aktivoituminen”, ks. esim. 
Bomstein 1990).

Se, mikä analysoitavalle on torjuttua, on ajatus tai tulkintamahdol
lisuus, että analyytikko(kin) olisi välinpitämätön tai sadistinen. Tor
junnan kohde on siis mahdollista asiantilaa koskeva representaatio tai 
fantasia. Psykoanalyyttisen teorianmuodostuksen mukaan torjutut 
mielensisällöt taas ilmenevät usein virhesuorituksina, tässä tapaukses
sa myöhästymisinä.

Myöhästymisessä on sopimuksen tavoin implikaationsa. Ensinnä
kin sadomasokistinen tilanne kääntyy myöhästelyn myötä toisinpäin: 
analysoitava määrääkin ajankäyttöä. Toiseksi myöhästyminen voi tar
koittaa sitä, että tapaaminen ei ole myöhästyjälle kovin tärkeä (näin 
analysoitava olisikin ikäänkuin hylkäämässä analyytikkoaan). Jos 
analysoitava myöhästelee siksi, että sadomasokistinen tai hylkäämi
seen liittyvä teema on hänelle vaikea, sopimuksen ja myöhästymisen 
sisältämät implikaatiot (tietorakenteet) eivät ole aktivoituneet hänellä 
samanaikaisesti. Hän ei huomaa toimiensa implikoivan samaa, mitä 
hän itse analyytikon taholta pelkää (vallankäyttöä ja välinpitämättö
myyttä).

Sikäli kuin teemat muuttuvat terapian kuluessa helpommin käsitel
täviksi, sopimuksen ja myöhästymisen sisältämät implikaatiot voivat 
ennen analyysitaukoakin aktivoitua yhtaikaisesti. Terapiaprosessin ai
kana on siis muodostunut metatietorakenne, joka toimii ikäänkuin 
siltana aiemmin erillään olleiden teemojen välillä.

Metatietorakenne pitää sisällään seikkoja sadomasokistisen tai hyl
käämiseen liittyvän vuorovaikutusteeman luonteesta. Metatietoraken- 
teen läpi analysoitava voi hahmottaa itsensä sekä hylkääjänä/määrää- 
jänä että hylättynä/tottelijana. Hän pystyy näin hahmottamaan moni
puolisemmin vuorovaikutussuhteita ja siten toimimaan joustavammin 
eri tilanteissa.

Jos metatason tietorakenne on laaja-alainen ja 'Tekeytyy” suhteelli
sen nopeasti, voi tiedostamisen kokemus olla voimakaskin. Ulkomaa
ilma ja oma itse vaikuttavat varsin erilaisilta kuin vielä jokin aika 
sitten.
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Lopuksi
Bruno Bettelheim (1985) arvostelee teoksessaan Freud and man*s 
soul Freudin tuotannon virallista käännöstä englannin kielelle. Hänen 
mielestään Freudin käyttämien arkikieleen kuuluvien sanojen kääntä
minen teknisiksi termeiksi on perinjuurin virheellistä.

Terapeutille ei ole haitaksi ajatella asioita välillä muun kuin oman 
koulukuntansa käsitteiden kautta. Tämän kirjoituksen loppupuolella 
käytetyt käsitteet saattavat tuntua sopimattomilta oman sielunelämän 
kuvaamiseen (”mitä tietorakenteita tämä aktivoi aivoissasi?”). Tieto
kone-metaforasta lainattujen käsitteiden valuminen arkikieleen muut
taisi ihmiskuvaamme mekanistisemmaksi epäilemättä enemmän kuin 
Freudin tuotannon englanninkielinen laitos.

Lehdistössä aika ajoin käytävät terapiakeskustelut jäävät hedel
mättömiksi osaksi siksi, ettei terapia-alan ammattilaisilla ole yhteistä 
käsitystä siitä, mistä psykoterapiassa on kyse. Mikään terapeuttisista 
kielipeleistä ei muodostune hallitsevaksi lähitulevaisuudessakaan, jo
ten olisi edullista luoda jonkinlaista integroivaa käsitystä psykoterapi
an luonteesta.

Tässä kirjoituksessa integraatioon on pyritty siten, että on lähdetty 
liikkeelle psykoanalyyttisesti määritellystä ongelmakentästä ja kuvat
tu sitä käsitteillä ja malleilla, jotka ovat lähempänä kognitiivisia suun
tauksia.

Dosentti Juhani Ihanuksen ja valt. kand. Antti Heikkilän kommen
tit ovat olleet suureksi hyödyksi kirjoituksen viimeistelyssä. Esitän 
heille kiitokseni.

VIITTEET
1 Tällä on epäilemättä yhteytensä postmodernista käytyyn keskusteluun. Käsityk

seen tiedostamisesta ”salaisuuden paljastumisena” kohdistamassani kritiikissä 
onkin selvä samanmuotoisuus Derridan ”läsnäolon metafysiikka” -kritiikin 
kanssa (ks. esim. Derrida 1988).

2 Tietorakenteella tarkoitan erityiseen teemaan tai aihepiiriin kytkeytyvää aja
tus-, tunne- ja mielikuvakompleksia. Sana voidaan hyvin korvata vierasperäi
sellä skeeman tai scriptin käsitteellä. Ajatus yhtä aikaa aktivoituneista tietora
kenteista on analoginen Dennettin mallille, jonka hän on nimennyt Multiple 
Drafts Modcliksi.
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OLAVI LINDFORS

Onko psykoterapia 
tuloksellista?

Psykoterapia on osoittautunut olevan kohtalaisen tuloksellista psyyk
kisten häiriöiden hoidossa. Useita satoja yksittäisiä tuloksellisuustut- 
kimuksia käsittävien meta-analyysien pohjalta tehdyt selvitykset ovat 
kiistattomasti osoittaneet psykoterapian hyödyllisyyden (Lambert & 
Bergin 1994). Tuloksellisuustutkimuksen kenttään sisältyy kuitenkin 
myös paljon selvittämättömiä kysymyksiä ja ristiriitaisia tutkimustu
loksia: erityyppisten ja -pituisten psykoterapioiden vaikuttavuuden 
eroista on olemassa vain niukasti luotettavaa tietoa, eikä terapiapro- 
sessin vaikuttavista tekijöistä ole kovin selkeää kuvaa (Lindfors ym. 
1995).

Psykoterapian tuloksellisuustutkimuksen tehtävä on arvioida niitä 
vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia, joita tuloksellisuuteen nähden on 
potilaalla, terapeutilla ja erilaisilla terapiaprosessiin liittyvillä muuttu
jilla. Psyykkisten häiriöiden, eri terapiamuotojen ja yksilöllisten per- 
soonallisuustekijöiden vuoksi tuloksellisuustutkimuksissa ollaan te
kemisissä niin mittavan muuttujajoukon kanssa, että yritykset rajata ja 
keskittyä vaikkapa vain olennaisimpien ulottuvuuksien huomioonot
tamiseen jäävät pakosta vain suuntaa antaviksi. Tähänastinen tutki
mus on kuitenkin osoittanut suunnan olevan sen, että psykoterapia eri 
muodoissaan on perusteltua ja vaikutuksiltaan yleensä selvästi myön
teistä. Vaikutukset ovat terapiamuodosta riippumatta keskimäärin vä
hintään samaa luokkaa kuin lääke- tai muulla hoidolla on saavutettu ja 
selvästi parempia kuin ilman psykoterapiaa jääneillä (Lipsey & Wil
son 1993; Lambert & Bergin 1994; Mynors-Wallis ym. 1995). Erityi
sen paljon tietoa on kertynyt psykoterapian myönteisistä vaikutuksista 
oireiden Levittymisen suhteen, mikä on ollut tutkimuksellisesti hel
poimmin mitattavissa. Myös sosiaalisen toimintakyvyn ja työkyvyn 
suhteen psykoterapia on yleensä osoittautunut tulokselliseksi (Lipsey 
& Wilson 1993; Lambert & Bergin 1994).

* * *
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Psykoterapiaan hakeudutaan elämäntilanteessa, jossa potilas ainakin 
jollain elämänalueellaan haluaa muutosta tilanteeseensa. Hoitoon ha
keutumisen laukaissut oire tai elämäntilanne on useimmiten jollain 
lailla hämmentävä ja potilaalle itselleen vaikeasti ymmärrettävä: äkil
liset paniikkikokemukset, toistuvat masennusjaksot, piinaava jännit
tyneisyys tai pelkotilat. Toisinaan on kyse vaikeiden elämänmuutos
ten laukaisemasta tilanteesta, joka pakottaa uudenlaiseen suhtautumi
seen elämään. Psykoterapiaan hakeutuvat ovat itse pyrkineet löytä
mään ratkaisua tai helpotusta oloonsa ja ongelmiinsa, mutta eivät ole 
sitä riittävästi omin avuin ja mahdollisesti lähipiirinsä tai muun tuen 
avulla saavuttaneet.

Subjektiivisena kokemuksena psyykkiset oireet häiritsevät elämää, 
estävät toimintakykyä tai muuten vaikeuttavat sitä. Ihmissuhteiden 
tasolla ongelmat ilmenevät usein ajautumisessa yhä uudelleen samalla 
tavalla epätyydyttävään tilanteeseen, samaan rooliin tai ihmissuhde- 
asetelmaan. Kokemus itsestä voi olla yksipuolinen, jakaantunut, kiel
teinen tai väheksyvä, niin että ihminen ei pysty käyttämään voimava
rojaan ja mahdollisuuksiaan itsensä, itselle tärkeiden ihmisten tai 
pyrkimystensä hyväksi. Muutoksen tarve nousee koetun tai uhkaavan 
lamaannuksen, vetäytymisen, kehityksen esteiden, kaoottisuuden, tu- 
hoavuuden tai epätoivon pohjalta. Lieväasteisissä häiriöissä psykote
rapiaan hakeutuva saattaa olla toimintakykyinen ja kohtalaisen tyyty
väinen elämäänsä kokonaisuudessaan mutta kokea jollain elämänalu
eellaan ongelmia, joita ei itse pysty selvittämään, tai kyseessä voi olla 
laaja-alainen psykososiaalisen toimintakyvyn, minuuden rakenteen, 
minäkokemuksen ja ihmissuhteiden häiriö.

Psyykkisten häiriöiden keskeisimmistä tekijöistä ja muutokseen 
auttavasta hoidosta ei ole olemassa yksimielisyyttä. Psykopatologian 
ja psykoterapian tuloksellisuuden tutkiminen on moniulotteinen kysy
mys, jonka arvioinnissa myös arvonäkökohdat ovat aina mukana: 
mikä on tuloksellista toimintaa, minkälaisella aikaperspektiivillä ja 
kenen kannalta tuloksellisuutta tarkastellaan? Kukin tutkija lähestyy 
tuloksellisuutta omasta näkökulmastaan, ja valittu asetelma ja valitut 
metodit rajaavat sitä, minkälaisin käsittein, havainnoin ja päätelmin 
sitä voidaan amoida.

Tässä kirjoituksessa esitetään katsaus empiirisen psykoterapiatut- 
kimuksen taustaan ja nykytilaan. Tarkastelu on rajattu aikuisten avo-
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hoitopotilaiden yksilöterapiaan. Kirjoituksessa painottuu yleisen ta
son tuloksellisuuden tarkastelu ja metodisten ongelmien kuvaaminen. 
Psykoterapiatutkimuksella tarkoitetaan tässä nimenomaan empiiristä, 
mitattaviin havaintoihin pohjautuvaa tutkimustraditiota. Tämän ohel
la merkittävä osa psykoterapiatutkimusta käsittää teoreettisia tutkiel
mia ja kokemuksellisen terapia-aineiston tarkastelua, ”case”-tutki- 
muksia, mikä traditio on ollut erityisen suosittu psykoanalyyttisen 
koulukunnan piirissä. Tapaustutkimusten taustalla olevassa herme
neuttisessa metodissa väittämien perustelut poikkeavat selvästi empii
risen tutkimuksen perusteluista: ryhmätason numeraalisten vertailujen 
sijasta käytetään sanallista argumentaatiota. Potilaan kokemusmaail
man mahdollisimman elävä tavoittaminen, sen kuvaaminen ja yhdis
täminen kehityspsykologisiin ja psykoterapian teorioihin on ollut em
piiristä tutkimusta merkittävämpää terapiatekniikoiden ja -käytäntö
jen kehittämisessä ja terapiaprosessin tarkastelussa yksittäisen poti
laan kohdalla. Eri terapiamuotojen vertailuun ja yleisen tuloksellisuu
den tarkasteluun tarvitaan kuitenkin myös ryhmätason tutkimuksia ja 
yhtenäisiä mittareita, vaikka näiden antama tieto on yksilötasolla 
rajoittunutta (Lindfors & Hannula 1993).

Mitä pidemmälle meneviin johtopäätöksiin psykoterapian tulok
sellisuudesta halutaan pyrkiä, sitä enemmän joudutaan yhdistämään 
sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusotteen menetelmiä. 
Mitä yleisluontoisempia väittämiä ryhmätason empiiriset tutkimukset 
tarjoavat psykoterapioiden tuloksellisuudesta, sitä tärkeämpää on tar
kastella tuloksia myös laaja-alaisemmin ja siitä näkökulmasta, joka on 
ollut sivummalla: yksittäisen ihmisen kokemuksellisesta ja yksilöllis
ten merkitysten näkökulmasta. Samalla lailla tulisi pyrkiä olemaan 
kriittinen tapaustutkimusten ja muun kvalitatiivisen tutkimuksen löy
döksiä kohtaan ja pyrkiä testaamaan niitä empiirisin menetelmin.

Mihin tuloksetlisuustutkimusta tarvitaan?
Tarve arvioida psykoterapian tuloksellisuutta on kasvanut viime vuo
sikymmeninä. Yksi keskeinen syy liittyy psyykkisten häiriöiden ylei
syyteen, niiden seurannaisvaikutuksiin potilaan lähipiirissä ja niiden 
mittavaan vaikutukseen sekä kansanterveyteen että -talouteen. Mie
lenterveyden häiriöiden esiintyvyys väestössä asettuu epidemiologi
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sissa selvityksissä 20 %:n molemmille puolille. Mini-Suomi tutki
muksen mukaan häiriöiden esiintyvyys on 17.6 % (Lehtinen ym. 
1991).

Psyykkiset häiriöt aiheuttavat yksilötasolla psyykkistä kärsimystä, 
ihmissuhdeongelmia, työ- ja toimintakyvyn häiriöitä. Mielentervey
den häiriöiden merkittävyys työkyvyttömyyden aiheuttajina on lisään
tynyt: yli 35 % kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mie
lenterveyshäiriöiden perusteella. Lisäksi noin yksi kolmannes perus
terveydenhuollon resursseista ohjautuu psyykkisten häiriöiden hoi
toon (Aromaa ym. 1989). Tutkimukset mielenterveyden häiriöistä 
aiheutuvista yhteiskunnallisista kustannuksista osoittavat, että valta
osat kustannuksista ei aiheudu itse hoidosta, vaan ns. sekundaarisista 
kustannuksista: eläkkeistä, työstä poissaolosta, sosiaalitoimen
kustannuksista, jne. (Vinni 1989; Östman 1992).

Opetusministeriön asettama psykoterapiakoulutustoimikunta on 
arvioinut, että noin 2% väestöstä on psykoterapian tarpeessa ja hyö
tyisi siitä (Alanen ym. 1989). Riittämättömien resurssien vuoksi tarve 
psykoterapeuttisen toiminnan arviointiin ja kehittämiseen on hyvin 
ajankohtainen. Avohoitopainotteinen mielenterveyden häiriöiden hoi
to edellyttää monipuolista psykoterapeuttista osaamista terveyden
huollon henkilökunnalta. Tähän viittaa myös se kokemus, että yrityk
set psykiatrian laitosvaltaisuuden nopeaan purkamiseen ovat kaikkial
la maailmassa epäonnistuneet, vaikka lääkehoitojen saatavuus on ollut 
riittävää. Nopeassa muutoksessa ei ole onnistuttu kehittämään riittä
viä psykososiaalisia hoitostruktuureja, joissa psykoterapialla olisi 
keskeinen merkitys.

Psykoterapiaa on harjoitettu perinteisesti luottaen sen vaikuttavuu
teen pyrkimättä tätä erikseen osoittamaan. On katsottu, että omat 
kokemukset, koulutus ja luottamus tiettyyn terapeuttiseen metodiin ja 
vuorovaikutukseen ovat riittäviä takeita sille, että perustelluissa tapa
uksissa hoito on tuloksellista. Tätä ovat saattaneet tukea monet yksit- 
täiskuvaukset. Terapiaprosessiin liittyvät käytännöt ovat kehittyneet 
pitkälti erillään empiirisestä tutkimuksesta, kliinisten kokemusten ja 
havaintojen pohjaltapa empiirisen tutkimuksen vaikutus terapiakäy
täntöihin on jäänyt marginaaliseksi. On mahdollista, ettei sen antaman 
rajallisen näkökulman kautta olekaan järkevää kovin pitkälle pyrkiä 
ohjailemaan kliinisiä hoitokäytäntöjä, mutta tuloksellisuutta an/ioi-
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daksemme tarvitsemme kuitenkin tutkimuksellista näyttöä. Vain tällä 
tavoin voidaan suunnitellusti arvioida erityyppisten terapioiden, poti
laiden ja terapeuttien vaikutusta tuloksellisuuteen.

Yksi merkittävä peruste tämäntyyppiselle tutkimukselle on lisään
tynyt tarve esittää näyttöä hoitomuotojen kustannus-hyöty-suhteesta. 
Maassamme suuri osa psykoterapiasta toteutetaan julkisin varoin sub
ventoituna, julkisen terveydenhuollon piirissä, sairasvakuutuksen tai 
KELAn kuntoutuksen piirissä. Terveydenhoitojärjestelmän kehittämi
sen yhteydessä on yhä enemmän alettu tarkastella sitä, mihin ja millä 
lailla psykoterapiavaroja tulisi kohdentaa: tehokkuuteen ja kustannus
ten karsimiseen pyrkivässä yhteiskunnallisessa ilmapiirissä on esitetty 
yhä enemmän odotuksia siitä, että psykoterapian kustannus-hyöty
suhdetta tulisi parantaa, vaikka se onkin havaittu kohtalaisen tehok
kaaksi kuntoutusmuodoksi. Toistaiseksi riittävää tutkimuksellista 
näyttöä ei ole olemassa siitä, minkälainen psykoterapiamuoto missä
kin tilanteessa olisi riittävän hoidollisen vasteen kannalta perusteltua. 
Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa siitä, minkälaisia pitkäaikais- ja 
seurannaisvaikutuksia erityyppisistä hoitomuodoista ja eripituisista 
terapioista on erilaisten häiriöiden kohdalla. Laajojen ja asianmukais
ten psykoterapian tuloksellisuustutkimusten puute on monissa maissa 
alkanut olla kohtalokasta nimenomaan pitkäkestoiselle psykoterapial
le. Liman tieteellistä näyttöä ”puolesta” tai ”vastaan” -tyyppiset pu
heenvuorot ovat jääneet monesti hedelmättömäksi kiistelyksi tai 
puhtaasti uskonasiaksi.

Mitä psykoterapia on 
ja mihin sillä pyritään?

Psykoterapia on yläkäsite monille eri psykoterapiamuodoille. Tieteel
lisessä kirjallisuudessa on raportoitu noin 400-500 erilaista psykote- 
rapiatekniikkaa, ja vaikuttaa siltä, että niiden määrä on ennemminkin 
kasvamaan kuin vähenemään päin (Lambert ym. 1986). Kaikessa 
psykoterapiassa tarkoituksena on ”edesauttaa muutoksia toisessa ih
misessä tai ihmisissä, psykologisen vuorovaikutuksen kautta, amma
tillisesti ja tietoisesti, tarkoituksella poistaa tai lievittää psyykkisiä 
häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä” (Lääkintöhallitus 1984).
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Lähtökohtana hoidolle on potilaan tilanne: hänen kokemansa on
gelmat, oireet tai vaikeudet. Terapeutin kiinnostus suuntautuu yleensä 
siihen, miten potilas kokee elämänsä, miten mielessään hahmottaa 
itseään ja ongelmiaan, minkälainen kuva hänellä on itsestään ja vaike
uksistaan. Vaihtelevasti eri terapioiden mielenkiinto suuntautuu myös 
siihen, minkälaisia aikaisempia elämänvaiheita ja selviytymistapoja 
potilaalla on ollut, minkälaisessa ihmissuhteiden verkostossa hän elää 
ja on elänyt. Painotuseroja on myös sen suhteen, keskitytäänkö hoi
dossa lähinnä käytännöllisten ratkaisujen etsimiseen vai käytetäänkö 
enemmän aikaa ongelmien yhteyksien ja merkitysten tutkimiseen ja 
muutoksen vastavoimien kartoittamiseen. Esimerkiksi voimavarakes- 
keisessä terapiassa tavoitteena on voimavarojen mahdollisimman 
tehokas havaittavaksi tekeminen ja hyödyntäminen, käytännöllisten 
ratkaisujen löytäminen ja asiakkaiden arvokkuuden tukeminen. 
Työskentelyssä etsitään välineitä ongelmien ratkaisemiseen potilaan 
voimavaroista ja hyviksi havaituista toimintatavoista, sen sijaan että 
tutkittaisiin niiden psyykkisiä yhteyksiä ja mahdollista yhteyttä aikai
sempaan elämänhistoriaan. Erilaisissa kognitiivisissa terapiamalleis
sa painopiste on potilaan kognitiivisten toimintojen, ajattelu- ja ha- 
vaintotapojen ja myös tunneperäisten kokemusten, niihin liittyvien 
tottumusten, mallien ja merkitysrakenteiden (nk. kognitiivisten skee
mojen) tarkastelussa ja niihin vaikuttamisessa. Psykoanalyyttisissa 
psykoterapioissa tavoitteena on potilaan kanssa määriteltyjen keskeis
ten ristiriitojen ja ongelmien piirissä tapahtuva työskentely tai laaja- 
alaisempi nk. psyykkisen työskentelyn kyvyn ja itsetuntemuksen edis
täminen. Päämääränä on lisätä kykyä havaita, ymmärtää ja käsitellä 
omia ongelmia ja luoda mahdollisuuksia sisäiselle muutokselle.

Yleisellä tasolla on yhteistä valtaosalle terapiasuuntauksia se, että 
ongelmana nähdään yleensä olevan, systeemiteoreettista termiä käyt
täen, suljetun systeemin tilanteen: negatiivisten, huonosti toimivien 
tai vanhentuneiden ajatus-, tunne- ja käyttäytysmismallien kehän, 
josta potilas ei omin avuin pääse irti. Eri terapiasuuntaukset käyttävät 
vaihtelevia käsitteitä tästä samasta perustilanteesta ja sen muuttami
seen tarkoitetuista terapeuttisista toimintatavoista, mutta itse asiassa 
puhutaan samasta asiasta, vaikka eri kielellä.

Psykoterapian avulla tavoitellun muutoksen luonne ja siihen pyrki
misen keinot voivat vaihdella paljonkin eri psykoterapioissa. Se voi
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olla perustavanlaatuiseen itsetuntemuksen lisääntymiseen ja sisäisen 
vapauden kasvuun pyrkimistä tai pyrkimistä eroon yksittäisestä oi
reesta tai muutokseen sen suhteen, miten tulee toimeen oireittensa 
kanssa. Osaltaan tämä tavoitteiden erilaisuus liittyy vaikeuksiin tehdä 
vertailevia arvioita tuloksellisuudesta.

Mitä terapiassa tapahtuu?
Psykoterapiatutkimuksen piirissä voidaan erottaa kaksi toisistaan 
poikkeavaa tutkimussuuntausta: prosessitutkimus ja varsinainen tu- 
loksellisuustutkimus. Prosessitutkimuksissa pyritään havainnoimaan 
mahdollisimman tarkasti psykoterapiaprosessia joko ulkopuolisen tut
kijan, potilaan tai terapeutin näkökulmasta. Tuloksellisuustutkimuk- 
sissa taas painopiste on vaikuttavuuden tutkimisessa. Raja on osittain 
keinotekoinen, koska prosessihavaintoja suhteutetaan usein saavutet
tuun hoitotulokseen. Prosessitutkimuksissa keskitytään lähes aina 
muutaman harvan, jopa vain yksittäisen terapian tai joidenkin terapia- 
istuntojen yksityiskohtaiseen analysointiin, kun taas tuloksellisuustut- 
kimus hyödyntää laajoja aineistoja yleistettävyyden saavuttamiseksi 
(Lindfors & Hannula 1993).

Prosessitutkimuksissa tutkitaan yksityiskohtaisesti terapeutin ja 
potilaan välistä vuorovaikutusta, sitä mitä terapiassa tapahtuu. Tyypil
lisiä kysymyksenasetteluja ovat olleet mm.: Mitkä terapiaprosessin 
tekijät ovat yhteydessä potilaan edistymiseen hoidossa? Miten tera
peutin toiminta heijastuu potilaan toimintaan? Miten potilaat ja tera
peutit havainnoivat yksittäisen terapiaistunnon tapahtumia? (Kazdin 
& Wilson 1978; Orlinsky & Howard 1986).

Prosessitutkimuksessa käytetyt menetelmät ovat perinteisesti kä
sittäneet terapeutin, työnohjaajan tai potilaan usein toistuvia arvioita 
meneillään olevasta prosessista (Orlinsky & Howard 1986), mutta 
viime vuosina on yhä enemmän siirrytty tämän ohella kokonaan ääni- 
tai videonauhoitettujen terapioiden yksityiskohtaiseen analysointiin 
(Gomes-Schwartz 1978; Shapiro & Shapiro 1982). Prosessitutkimuk- 
sen ongelmat nivoutuvat toisaalta tutkimusintervention häiriövaiku
tukseen terapioiden suhteen ja toisaalta vaikeuteen määritellä tarvitta
vat käsitteet ja havainnoitavan vuorovaikutuksen ulottuvuudet.
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Empiirisissä prosessitutkimuksissa edellytetään tutkittavan proses
sin operationalisoitavuutta: kuvailuun sisältyvien käsitteiden on olta
va selkeästi määriteltyjä, mitattavissa ja arviointien luotettavasti tois
tettavissa. On selvää, ettei tämä voi tapahtua tinkimättä kuvattavan 
prosessin monitahoisuudesta ja elämyksellisestä rikkaudesta. Pyrki
myksenä onkin ollut kehittää toimiva, teoreettisesti perusteltu, mutta 
yksinkertaistettu metodiikka, jolla voitaisiin tavoittaa mahdollisim
man olennaiset pääpiirteet todellisesta terapeuttisesta vuorovaikutuk
sesta. Tämän kehittelyn pohjalta on syntynyt lukuisia terapeutti-poti- 
las-vuorovaikutuksen havainnointi- ja luokittelujärjestelmiä (Lubors- 
ky & Crits-Christoph 1990; Benjamin 1974; Weiss & Sampson 1986; 
Horowitz 1987), joiden kautta on myös tarkasteltu prosessin eri teki
jöiden vaikutusta tuloksellisuuteen.

Varhaiset empiiriset 
tuloksellisuustutkimukset

Psykoterapian empiirisiä tuloksellisuustutkimuksia on tehty yli puo
len vuosisadan ajan, viime vuosikymmeninä selvästi kiihtyvällä tah
dilla. Ensimmäiset tutkimukset on tehty 1930-luvulla (Fenichel 
1930), ja varsinainen mielenkiinto aluetta kohtaan on kasvanut 1950- 
luvulta lähtien. Alun alkaen psykoterapian tuloksellisuuteen liittyvät 
kysymykset esitettiin yleisellä tasolla: onko psykoterapiasta lainkaan 
hyötyä? Yksi ensimmäisiä tämänkaltaisten kysymysten esittäjiä oli 
Eysenck (1952), joka oli vakuuttunut siitä, että psykoterapiasta ei ole 
hyötyä: kaikki muutos johtuu spontaaniparanemisesta. Myöhemmät 
tutkimukset ovat osoittaneet Eysenckin väittämän perusteettomaksi. 
Vaikka spontaaniparanemisia on, ne selittävät vain osan muutoksista. 
Psykoterapian vaikuttavuudesta alkoi 1960-1970-luvuilla tehtyjen 
tutkimusten pohjalta muotoutua käsitys, että sen tuloksellisuus ylittää 
selvästi spontaaniparanemisen ja ne myönteiset muutokset, jotka on 
saavutettu nk. placebo-hoidolla (”standard clinical management”). 
Toisaalta yksittäisten terapiamuotojen tuloksellisuudesta on esitetty 
ristiriitaisia tuloksia, yleensä sen suunnan eduksi, jota tutkija on edus
tanut (Lambert & Bergin 1994).

Varhaisten tutkimusten laajaa ja metodisesti kirjavaa joukkoa on
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sittemmin pyritty analysoimaan monissa yhteenvetotutkimuksissa. 
Kuntoutumis- tai toipumisarvioita on yhdistetty tai hyödynnetty nk. 
”boxscore”-metodia (Luborsky ym. 1975), jonka pohjalta on arvioitu, 
kuinka monta tutkimusta on tietyn terapiamuodon ”puolesta”, kuinka 
monta taas sitä ”vastaan” -  ja kuinka monessa tutkimuksessa on 
syntynyt ”tasatulos”. Näiden tutkimusten pohjalta Luborsky ym. 
(1975) ovat todenneet alalla pitkään eläneen yleiskäsityksen eri tera
piamuotojen tuloksellisuudesta: ”Ali have won and everyone must 
have prices.” Konsensusta ei ole syntynyt siitä, onko näin tasapuoli
nen näkemys perusteltu.

Merkittävimmät tutkimukset 1970-luvun loppuun saakka ovat ol
leet Meltzoffin ja Komreichin (1970), Berginin (1971), Malanin 
(1973) ja Luborskyn ym. (1975) tuloksellisuustutkimukset. Näiden 
pohjalta syntynyt johtopäätös on ollut, että psykoterapia on keskimää
rin 60-70 %:ssa tapauksista tuloksellista, kun spontaaniparanemisen 
kautta tilanne paranee 30-40 %:n tapauksista. Kaiken kaikkiaan psy
koterapian katsottiin osoittautuneen hyödylliseksi, mutta ei kaikille 
potilaille.

Tuloksellisuustutki musten 
meta-analyysit

1970-luvun lopulla kehitettyä meta-analyysitekniikkaa (Smith & 
Glass 1977) on laajalti sovellettu psykoterapian vaikuttavuuden arvi
oinnissa. Tämän sinänsä yksinkertaisen tilastomatemaattisen mallin 
avulla on pystytty yhdistämään useita tuloksellisuustutkimuksia 
ikäänkuin yhdeksi, usein tuhansia potilaita käsittäväksi laajaksi tutki
mukseksi. Smith, Glass & Miller tekivät itse ensimmäisen mittavan 
yhteenvetotutkimuksen 1980. Materiaalina oli kaikkiaan 475 yksit
täistä psykoterapian tuloksellisuustutkimusta (Andrews & Harwey 
1981; Landman & Dawes 1982; Prioleau ym. 1983). Myöhemmissä 
tutkimuksissa on käytetty uusia tutkimusotoksia ja selvitelty joko 
psykoterapian tuloksellisuutta yleisellä tasolla (Shapiro & Shapiro 
1982; Nicholson & Berman 1983; Lipsey & Wilson 1993) tai tulok
sellisuutta tietyn häiriön yhteydessä, kuten änkytykseen (Andrews 
ym. 1980), päänsärkyyn (Blanchard ym. 1980), depressioon (Quality
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Assurance Project 1983; Steinbrueck ym. 1983), agorafobiaan (Quali- 
ty Assurance Project 1982) tai skitsofreniaan (Quality Assurance Pro
ject 1984) liittyen. Jotkin meta-analyysit ovat myös pyrkineet vertai
lemaan eri terapiamuotoja keskenään (Dush ym. 1983; Miller & Ber- 
man 1983).

Yleisesti ottaen meta-analyysit ovat osoittaneet psykoterapian tu
lokselliseksi monien erilaisten häiriöiden hoidossa (Lambert & Bergin 
1994; Smith ym. 1980; Lipsey & Wilson 1993). Lukuisten meta- 
analyysien joukossa on vain yksi, jossa psykoterapiapotilaiden ei ole 
katsottu hyötyneen hoidosta verrattuna hoidotta jääneeseen kontrolli
ryhmään (Prioleau ym. 1983). Tuloksellisuutta osoittavia luotettavia 
tutkimuksia on siinä määrin, ettei psykoterapian yleisestä tulokselli
suudesta ole alan tutkijoiden mielestä epäilystä. Tuloksellisuutta ei 
voida selittää pois meta-analyysitekniikkaan liittyvillä puutteilla tai 
yleistyneillä placebo-vaikutuksilla. Kun painopiste on pitkäaikaisvai
kutusten analysoinnissa, tuloksellisuusarviot hieman heikkenevät, 
mutta ovat silti keskimäärin merkittäviä (Lipsey & Wilson 1993).

Smithin, Glassin ja Millerin (1980) pioneeritutkimuksessa keski
määräinen vaikutus (effect size, ES)2 oli 0.90 ja kahden vuoden jäl
keen 0.50. Tämän tutkimuksen myöhemmät, laajennetut toistotutki- 
mukset (Andrews & Harwey 1981; Landman & Dawes 1982) ovat 
osoittaneet vastaavansuuntaisia lukuja: ES on vaihdellut välillä 0.50- 
1.40 verrattuna hoidotta jääneeseen ryhmään (Lambert & Bergin 
1994; Shapiro & Shapiro 1982; Nicholson & Berman 1983). Seuraava 
taulukko kuvastaa psykoterapian tuloksellisuusarvioidcn vaihtelua 
usean sadan meta-analyysitutkimuksen pohjalta, jotka sisältyvät Lam- 
bertin & Berginin (1994) ja Lipseyn & Wilsonin (1993) laajoihin 
katsauksiin.

Taulukko 1: Keskimääräinen vaikuttavuus (ES) 40:ssä psykoterapian 
meta-analyysitutkimuksessa (Lindfors ym. 1995)

Keskim. ES Mela-analyysien määrä

alle 0.25 
0.25-0.50 
0.50-0.75 
0.75-1.00 
yli 1.00

3
6

15
20

7
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Keskimäärin psykoterapia parantaa kuntoiltuniisennustetta noin kak
sinkertaiseksi siitä, mikä se on hoidotta jäävässä ryhmässä (34 %:sta 
69 %:iin, kun ES on 0.80). Toinen tapa ilmaista tämä on, että keski
määräisen terapiaryhmän potilaan tila on parempi hoidon jälkeen kuin 
80 %:lla vertailuryhmän potilaista. Psykoterapian jälkeen potilasryh
mä siirtyy selvästi normaaliväestön jakauman suuntaan, mutta ei ko
konaan saavuta sitä (Robinson ym. 1990; Nietzel ym. 1987).

Placcbo-hoitoon (esim. har/ajaksoiset seurantakäynnit) verrattuna 
psykoterapian vaikutus on jossain määrin pienempi kuin nk. hoidotta 
jääneisiin verrattuna, mutta silti merkittävä. Lambertin ym. (1994) 
yhteenvetotutkimuksen mukaan psykoterapian vaikutus placebo-ryh- 
mään verrattuna on suurin piirtein samaa luokkaa kuin placebon vai
kutus verrattuna kokonaan hoidotta jäämiseen (ES 0.48 ja 0.42). On 
kuitenkin huomattava, että placebon käsite psykoterapiatutkimukses- 
sa on kokonaan eri asia kuin lääketieteessä yleensä. Siinä, missä 
farmakologinen placebo viittaa tilanteeseen, jossa lääke ei sisällä 
lainkaan farmakologisesti vaikuttavaa ainesosaa, psykologinen place
bo sisältää kaikkeen terapiaan liittyvät psykologiset, epäspesifit vai
kuttavat tekijät.

Vertailu hoidotta jääneisiin on ongelmallista psykoterapian koh
dalla, koska vain äärimmäisen harvoin tilanne todellisuudessa on 
sellainen, että potilas todella jää ilman minkäänlaista hoitoa. Tällainen 
tutkimus olisi epäeettistä ja useimmiten myös käytännössä mahdoton
ta toteuttaa, ellei kyseessä ole lyhyen aikavälin vertailu jonossa ole
viin potilaisiin. Käytännössä "hoidotta jääneet" saavat vähemmän 
hoidollista panosta kuin "placebo-verrokit", mutta kumpikin näistä 
ryhmistä on yleensä jonkinasteisesti psykiatrisen tai muun hoidon tai 
neuvonnan piirissä. Tältä osin psykoterapiatutkimusta on verrattu 
mm. koulutusjärjestelmien tuloksellisuustutkimuksiin, joissa tilanne 
yleensä on se, että uutta opetustapaa tai koulutusjäijestelmää verrataan 
perinteiseen, tavanomaiseen käytäntöön. Tuloksellisuuden kannalta 
onkin mielenkiintoista lähinnä sé, mitä 'lisäarvoa’ tietty opetustek
niikka tai järjestelmä tuottaa, minkälaisin kustannuksin tai kustannus
säästöin (Lipsey & Wilson 1993).
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Terapian kesto, vaikuttavuus 
ja vaikutuksen pysyvyys

Yli 2000 potilasta käsittävän meta-analyysin pohjalta Howard, Kopta, 
Krause ja Orlinsky (1986) ovat osoittaneet saadun terapian määrän 
olevan selvästi yhteydessä tuloksellisuuteen. Pääasiallisesti lyhytkes
toisten terapioiden pohjalta arvioituna on ilmennyt, että merkittävää 
oireiden lievittymistä tapahtuu jo 8. terapiaistuntoon mennessä 50 
%:lla potilaista ja 26. istuntoon mennessä 75 %:11a. Terapiaryhmien 
ulkopuolisilla vertailupotilailla myönteiset muutokset jäävät selvästi 
heikommiksi. Tuloksellisuus ilmentyy lyhyellä tähtäimellä ensin oi
reilun vähenemisessä, ja sosiaalinen toimintakykyjä persoonallisuus- 
rakenteeseen liittyvät häiriöt korjaantuvat hitaammin. Esimerkiksi 
yleisen tuskaisuuden edellä mainitut tutkijat havaitsivat lievittyneen 
noin 80 %:lla potilaista 52. terapiatuntiin mennessä, mutta persoonal
lisuushäiriöihin liittyvät ongelmat olivat samassa ajassa lievittyneet 
vain noin puolella potilaista (Kopta ym. 1992).

Valtaosa psykoterapian tuloksellisuustutkimuksista (yli 90 %) on 
tehty lyhytkestoisista psykoterapioista, joissa terapiakäyntien yhteis
määrä on ollut 5—40. Suurimmassa osassa tutkimuksista tulokselli
suutta on mitattu terapian lopussa, ilman seurantatietoja. Yhteenveto- 
tutkimusten pohjalta arvioituna terapian loppupisteessä tehdyt tulok- 
sellisuusarviot korreloivat kuitenkin merkittävästi seuranta-arvioihin, 
ja vertailevissa tutkimuksissa eri terapiamuotojen väliset erot pääasial
lisesti säilyvät seurannan jälkeenkin (Nicholson & Berman 1983). 
Depressiopotilaita koskevien tuloksellisuustutkimusten pohjalta Ro
binson ym. (1990) ovat osoittaneet erittäin merkittävän yhteyden 
(r=0.98; p<0.001) loppupisteen ja seurannan välisissä vaikuttavuusar- 
vioissa. Keskimääräinen seuranta-aika näissä tutkimuksissa on ollut 
3-4 kuukautta. Onkin esitetty, että muutaman kuukauden seuranta-ar
viot eivät anna olennaista lisätietoa tuloksellisuuden arviointiin, koska 
ne vastaavat niin suuresti terapian loppumishetken tilannetta (Lambert 
& Bergin 1994). Sen sijaan tarvitaan pitkäaikaisseurantaa sekä oireta- 
son arvioita laaja-alaisempaa vaikuttavuuden analysoimista.

Yleisesti ottaen psykoterapian tuloksellisuus on kohtalaisen pysy
vää (Andrews & Harwey 1981; Nicholson & Berman 1983; Monsen 
ym. 1994). Tuloksellisuus suhteessa lääkehoitoon korostuu, kun mita
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taan tulosten pysyvyyttä ja kykyä estää sairauden uusiutumista (Stein- 
brueck ym. 1983; Dobson 1989; Mynors-Wallis ym. 1995). On myös 
olemassa joitain metodisesti korkeatasoisia seurantatutkimuksia, jo t
ka viittaavat siihen, että tulosten pysyvyys ei välttämättä ole kovin 
hyvä. NIMH:n (National Institute of Mental Health) depressiotutki
muksessa, jossa verrattiin kolmen erityyppisen lyhytterapian tuloksel
lisuutta toisiinsa, havaittiin, että vaikka hoidon aikana paraneminen 
oli merkittävää, 18 kk:n seurannan jälkeen hoitoryhmien tulokset 
eivät enää merkittävästi eronneet vertailuryhmän tilanteesta. Valta
osalla potilaista oli edelleen kliinisesti haittaavia oireita (Elkin ym. 
1985; 1989; Shea ym. 1992). Myös Thase ym. (1992) ovat julkaisseet 
vastaavansuuntaisia tuloksia, ja jossain määrin pysyvyyden ongelmal
lisuuteen on viitannut myös Svartbergin ja Stilesin tutkimus (1991).

Mitään tieteellistä näyttöä pitkäkestoisen psykoterapian sen enem
pää paremmuudesta kuin huonommuudestakaan suhteessa lyhytkes
toisiin terapiamuotoihin tuloksellisuuden tai vaikutusten pysyvyyden 
suhteen ei ole olemassa. Pitkäkestoisen psykoanalyyttisen terapian ja 
psykoanalyysin tuloksellisuudesta on parikymmentä pitkäaikaisseu
rantaa sisältävää tutkimusta. Vertailun kannalta ne sisältävät merkittä
viä metodisia puutteita. Ainoatakaan tutkimusta ei ole olemassa, jossa 
olisi prospektiivisen ja satunnaistetun asetelman puitteissa verrattu 
toisiinsa pitkäkestoisia (yli 100 käyntikertaa) ja lyhyitä psykotera
pioita.

Muutamia tutkimuksia on julkaistu, joissa on verrattu toisiinsa 
käittä erilaista psykoanalyyttisen terapian muotoa. Suurin osa pitkäai
kaista psykoterapiaa käsittelevistä tutkimuksista on ollut asetelmal
taan naturalistisia ja retrospektiivisia, eikä niissä ole käytetty kontrol
liryhmiä. Tulokset ovat osoittaneet pitkien terapioiden olevan yleensä 
selvästi tuloksellisia. Vaikuttavuusluvut vastaavat niitä, joita on esitet
ty lyhytkestoisten psykoterapioiden yhteydessä: keskimäärin 60-80 % 
hoidoista on katsottu tuloksellisiksi. Suurimmassa osassa tutkimuksis
ta hoidon pituus on ollut merkittävä hoidon tuloksellisuutta ennustava 
tekijä (Diirssen 1965; Diirssen & Jobswieck 1965; Sashin ym. 1975; 
Weber ym. 1974; Weber ym. 1985a; 1985b; Erle 1979; Erle & Gold- 
berg 1984; Hannula ym. 1989; Waldinger & Gunderson 1994). Stan
dardoitujen arviointimenetelmien puute ja potilaiden valikoitumiseen 
liittyvät tekijät eivät mahdollista yleistäviä johtopäätöksiä.
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Myös joitain prospektiivisia vertailevia tutkimuksia on tehty pit
kistä terapioista (Kemberg ym. 1972; Rudolf ym. 1988; 1994; Kordy 
ym. 1988; Weiner & Exner 1991). Näissä tuloksellisuusarviot vastaa
vat edellä mainittuja naturalististen tutkimusten antamia tuloksia. 
Vaihtelu tutkimuksesta toiseen on merkittävää: joissain tutkimuksissa 
tulee esille erittäin merkittäviä paranemistuloksia ja tulosten pysyvyys 
pitkäaikaisseurannassa (Monsen ym. 1994), ja toisissa taas tulokset 
ovat jääneet varsin vaatimattomiksi huolimatta hyvin pitkäaikaisista 
hoidoista (Kemberg ym. 1972). Tutkimusasetelmiin liittyvistä meto
disista puutteista johtuen näidenkään tulosten pohjalta ei juuri voida 
tehdä päätelmiä hoidon intensiteetin ja keston vaikutuksesta tuloksel
lisuuteen.

Psykoterapiamuoto
Pääosin lyhytterapiatutkimusten pohjalta tehty yleinen johtopäätös 
on, ettei kovin merkittäviä eroja ole eri terapiamuotojen välillä (Smith 
ym. 1980; Thompson ym. 1987; Gallagher-Thompson & Steffen 
1994; Shapiro ym. 1994). Terapiat saattavat tuottaa samankaltaisia 
tuloksia erityyppisen terapiaprosessin seurauksena tai sitten yhte
neväisyyttä selittävät kaikille terapiamuodoille yhteiset, ammatilli
seen vuorovaikutussuhteeseen liittyvät, yleensä epäspesifeiksi nime
tyt tekijät, kuten terapeutin ymmärtämis- ja yhteistyöpyrkimykset, 
potilasta arvostava suhtautuminen ja ajankäyttö potilaan hyväksi.

Alan kirjallisuudessa on toisaalta enemmän näyttöä kognitiivis- 
behavioraalisten terapiasuuntausten tuloksellisuudesta suhteessa mui
hin terapiamuotoihin (Smith ym. 1980). Ensiksi mainitut ovat yli
edustettuina tuloksellisuustutkimusten alueella verrattuna esimerkiksi 
aidosti psykodynaamisiin terapioihin. Shapiron & Shapiron (1982) 
meta-analyysissa kognitiiviset ja behavioraaliset terapiat osoittautui
vat tuloksellisuustutkimuksissa olleen useammin myönteisiä tuloksil
taan (keskimääräinen ES 1.0) kuin psykodynaamiset ja ”humanisti
set” terapiat (ES 0.4). Tutkijat kuitenkin korostavat, kuten myös 
Smith ym. (1980) aiemmassa tutkimuksessaan, että kognitiivis-beha- 
vioraalisissa terapioissa on useammin käytetty vapaaehtoisia potilaita, 
että niiden potilasaines on ollut lievemmin häiriintyneitä ja mittaus
menetelmät soveltuvampia tämän terapiamuodon kannalta.
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Metodisesti korkeatasoisempia tutkimuksia käsittävässä laajassa 
19 tuloksellisuustutkimuksen katsauksessaan Svartberg & Stiles 
(1991) ovat tulleet siihen tulokseen, että lyhytkestoinen psykoanalyyt
tinen psykoterapia on tuloksiltaan heikompi kuin vertailuterapiat -  
kognitiiviset ja kognitiivis-behavioraaliset. Aikaisemmin Dobson 
(1989) on päätynyt samaan tulokseen. Tuloksellisuuden hajonta vai
kuttaa myös olevan suurempi psykoanalyyttisesti suuntautuneissa te
rapioissa (Sloane ym. 1975). Svartbergin ja Stilesin (1991) meta- 
analyysista poikkeavasti Crits-Christophin (1992) 11 vertailevaa tut
kimusta käsittävässä yhteenvetotutkimuksessa tulokset ovat vastak
kaisia. Hän kuitenkin katsoo erojen olevan niin pieniä, etteivät ne 
anna mahdollisuutta kuin todeta, että eri hoitomuodot ovat varsin 
yhdenveroisia tuloksellisuuden suhteen. Samaan johtopäätökseen 
ovat tulleet myös Robinson ym. (1990) ja Nietzel ym. (1987).

Mikä sitten selittää näitä poikkeavia arvioita? Monissa meta-ana- 
lyyseissa eri terapiamuotojen tuloksellisuusarvioita verrataan asetel
massa, jossa hoitoja on toteutettu erilaisilla potilasaineistoilla ja eri 
mittausmenetelmin. Tämän vuoksi vertailukelpoisuus on pääsääntöi
sesti jäänyt vajavaiseksi. Osaltaan kyse on siitä, että tutkijat ovat 
käyttäneet suurimmaksi osaksi eri tutkimuksia selvitystensä pohjana 
ja määritelleet toisistaan poikkeavasti tuloksellisuusarviot: esimerkik
si Svartberg ja Stiles (1991) ovat laskeneet yhteen tietyillä metodisilla 
korjauskertoimillä painotettuja tuloksellisuusarvioita ja Crits-Chris- 
toph (1992) puolestaan on tarkastellut erikseen neljää eri tulokselli
suuden ulottuvuutta. Myös terapeuttien koulutuksessa on ollut eroja: 
ensin mainitussa selvityksessä osa psykodynaamista terapiaa toteutta
vista ei ollut saanut tähän terapiamuotoon lainkaan koulutusta, kun 
taas jälkimmäisessä kaikki olivat koulutettuja ja toteuttivat manuali- 
soituja terapioita (Henry ym. 1994).

Yksittäisten häiriöiden kuten depression hoidossa yleinen trendi on 
ollut kognitiivisten tai interpersoonallisten terapiamuotojen eduksi, 
kun oirekeskeistä paranemista on käytetty tulosmittarina (Robinson 
ym. 1990; Hill 1987; Dobson 1989). (Lnterpersoonallinen terapia 
sijoittuu kognitiivisten ja psykodynaamisten terapiamuotojen väli
maastoon, ja se on vaihtelevasti laskettu mukaan jompaankumpaan 
näistä pääryhmistä). Joissain tutkimuksissa depression hoidossa ei 
kuitenkaan ole havaittu crojaeri terapiamuotojen välillä (Shapiro ym.
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1994; Gallagher-Thompson & Steffen 1994; Thompson ym. 1987), 
erot ovat olleet kovin pieniä tai tulleet esille vain osalla potilaista 
(Elkin ym. 1989).

Häiriötaso ja muut potilaaseen 
liittyvät piirteet

Monissa tutkimuksissa psyykkisen häiriön ja häiriötason määrittely 
on ollut varsin yleisluontoista. Vain harvoin on käytetty standardoitu
ja diagnosointijärjestelmiä tai muulla tavoin varmistettu arvioinnin 
luotettavuus. Kuitenkin melko johdonmukaisesti monissa tutkimuk
sissa on tullut esille potilaan häiriötason merkitys hoidon tulokselli
suudelle. Mitä vaikeampi häiriö, sitä rajallisempia tulokset ovat tera
pi amenetelmästä riippumatta. Tämä tendenssi on tullut esille, on sit
ten käytetty häiriön määrittelyssä varsinaista psykiatrista diagnostiik
kaa (Fairweather ym. 1960; Berzins ym. 1975) tai psykodynaamisia 
häiriötason tai persoonallisuusrakenteen määrittelyjä, kuten objekti
suhteiden kehittymättömyyttä tai egon heikkoutta (Kemberg ym. 
1972; Piper ym. 1985; 1991). Myös terapiaan liittyvien negatiivisten 
vaikutusten on havaittu korreloivan vahvasti häiriötasoon (Kemberg 
ym. 1972; Feighner ym. 1973; Horwitz 1974). Sama ilmiö on todettu 
myös terapian varhaisvaiheiden yhteistyösuhteen arvioinneissa: häi
riötaso ilmentyy merkittävästi suurempina vaikeuksia yhteistyösuh
teen kehittymisessä, mikä puolestaan on keskeinen heikomman tulok
sellisuuden ennustaja (Horvvitz 1974; Luborsky ym.1985).

Eri häiriöryhmien väliset tuloksellisuusarviot ovat mittavasti toi
sistaan poikkeavia. Ääripäissä ovat esimerkiksi agorafobisten oireiden 
helpottuminen lähes 90-prosenttisesti vain muutaman terapiatunnin 
jälkeen ja toisaalta pitkäaikaisiin persoonallisuushäiriöihin liittyvien 
oireiden pysyvyys (Lambert & Bergin 1994; Kopta ym. 1992). Pitkä
aikaisseurannan alueella on kuitenkin alettu kiinnittää enemmän huo
miota siihen, että paranemistuloksia tulisi verrata kunkin potilaan 
omaan lähtötasoon, jolloin vaikeamminkin häiriintyneiden potilaiden 
kohdalla tuloksellisuus näyttäytyy usealta toimintakyvyn alueella sel
västi aikaisemmin esitettyä myönteisempänä (Najavits & Gunderson 
1995).
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Sosioekonomisilla tekijöillä ei yleensä ole osoitettu olevan suurta 
merkitystä terapian tuloksellisuudelle (Smith ym. 1980; Lorion 1973; 
Garfield 1986). Jotkin tutkijat ovat katsoneet riittävän samankaltaisen 
taustan olevan merkittävä terapeutti-potilas-suhteessa, joskin tutki
muksellinen näyttö tästä on varsin vähäistä (Berzins 1977). Kaiken 
kaikkiaan on vähän sellaista tutkimustietoa, jonka pohjalta voitaisiin 
arvioida potilaan sosioekonomisen taustan suhteellista merkitystä tu
loksellisuuteen. Sama pätee potilaan iän ja sukupuolen merkitykseen 
(Smith ym. 1980; Garfield 1994).

Terapiaprosessi ja tuloksellisuus
Prosessitutkimuksen kautta pyritään kuvaamaan ja selittämään niitä 
potilaaseen, terapeuttiin tai heidän väliseensä yhteistyöhön liittyviä 
prosesseja, joiden kautta tapahtuu muutosta psykoterapiassa (Orlinsky 
& Howard 1986). Terapiaprosessi ja tuloksellisuus ovat siten saman 
kokonaisuuden eri aspekteja. Prosessiin on useimmissa tutkimuksissa 
katsottu kuuluviksi rakennetekijät, kuten terapian ulkoiset puitteet, 
mm. terapian kestoja intensiteetti, terapiasopimus, erilaiset interven
tiot ja terapeuttinen suhde (”therapeutic alliance”) (Kazdin 1986; 
Goldfried ym. 1990).

Mitä yksityiskohtaisemmin terapiaprosessin suhdetta tulokselli
suuteen tarkastellaan, sitä moniulotteisemmaksi tulevat sekä terapian 
sisäiset tapahtumat että tuloksellisuuden eri aspektit. Orlinsky ym. 
(1994) ovat havainnollistaneet näitä ulottuvuuksia yhdeksän eri tason 
kautta, joilla yhteyttä voidaan tarkastella: ääripäässä ovat (mikrotasol
la) yksittäisen terapiatunnin hetkelliset, useimmiten vain sekunnin 
murto-osan kestävät, helpotusta tai oivallusta kuvastavat eleet ja il
meiden vaihtelut ja toisessa ääripäässä (makro- ja megatasolla) mm. 
koetun sisäistämiseen ja terapian pitkäaikaisvaikutuksiin perustuvat, 
vuosien perpektiivillä tapahtuvat persoonallisuus-ja elämäntapamuu
tokset.

Kunkin terapiasuuntauksen piirissä prosessiin liittyvät käsitteet 
ovat määrittyneet sellaisiksi, että niiden kautta on mahdollista tarkas
tella juuri sen nimenomaisen terapiamuodon tapahtumia jäsentynees- 
ti. Mittavimmin prosessitutkimusta on tehty psykoanalyyttisen tera
piamuodon alueella. Erityisen paljon sen piirissä on painotettu trans
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ferenssin ja terapeuttisen allianssin, yhteistyösuhteen merkitystä. Lu- 
borskyn ja Crits-Christophin (1990) näkemysten mukaan terapiapro- 
sessin keskeisimmin tutkittuja kysymyksiä ovat: Miten terapeuttisen 
allianssin luominen vaikuttaa tuloksellisuuteen? Minkälainen transfe
renssi asetelma hoitoon kehittyy ja miten se muuttuu? Minkälaisia 
tulkintoja terapeutti esittää, kuinka täsmällisiä ja osuvia ne ovat? 
Johtaako terapeutin toiminta potilaan itseymmärryksen lisääntymi
seen? Sitä vastoin varsin vähän empiirisesti tutkittuja alueita ovat 
olleet mm. vastarinnan ja läpityöskentelyn alueisiin liittyvät kysy
mykset. Tutkimuksia on myös siitä kysymyksestä, mikä merkitys on 
tekniikan tarkalla, mahdollisesti manualisoidulla noudattamisella ja 
toisaalta sillä, että suhteen annetaan kehittyä ja muotoutua vapaasti 
(Luborsky & Crits-Christoph 1990).

Kognitiivis-behavioraalisten terapiamuotojen parissa puolestaan 
on keskitytty enemmän potilaan ongelmanratkaisutaitoihin liittyviin 
tekijöihin ja nk. kognitiivisten skeemojen muutoksiin tähtäävään tera
peutin toimintaan ja tällä aluella tapahtuviin muutoksiin. Skeemojen 
avulla on selitetty mm. ahdistusta, masennusta, huolestuneisuutta ja 
persoonallisuushäiriöitä ja näissä tapahtuvia muutoksia. Myös kogni- 
tiivis-behavioraalisen suuntauksen piirissä on kiinnitetty huomiota 
hoitosuhteen laatuun ja allianssin muodostumiseen (Goldfried ym. 
1990; Rovasalo 1994).

Joistain prosessin osa-alueista on varsin pitkällekin menevää yksi
mielisyyttä eri terapiasuuntausten välillä, vaikka terminologia onkin 
toisistaan poikkeavaa. Yksi tällainen alue ovat itseen liittyvät käsityk
set ja mielikuvat muista ihmisistä. Psykoanalyyttiset ja psykody- 
naamiset näkemykset viimeisten parin vuosikymmenen aikana (Pine 
1985; Blatt & Lemer 1983; Kembcrg 1995) ovat korostaneet persoo
nallisuuden sisäisten itse-ja objektisuhderakenteiden organisoitumis
ta psykopatologian keskeisimpänä psykologisena selittäjänä. Myös 
kognitiivisemmin painottuneet tutkijat hahmottavat psykopatologian 
olemuksen varsin samalla tavalla: kognitiivis-affektiivisia skeemoja 
itsestä ja muista ihmisistä (so. sisäistettyjä objektisuhteita psykoana
lyyttisen terminologian käsittein) pidetään yksilön psyykkistä ter
veyttä ja toimintakykyisyyttä keskeisesti ohjaavina tekijöinä ja sisäi
sen muutoksen keskeisimpänä alueena (Ainsworlh 1982; Blatt 1991; 
Horowitz 1987; Benjamin 1993). Nämä objektisuhteet -  tai sisäiset
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skeemat -  muotoutuvat alkuun varhaisissa vuorovaikutuskokemuk- 
sissa ja muuntuvat elämän myötä sekä myönteistä kehitystä tukevien 
että sitä traumatisoivien kokemusten vaikutuksesta. Patologisessa ke
hityksessä objektisuhteet muokkaantuvat rigideiksi, joustamattomiksi 
tai epävakaiksi ja suotuisissa olosuhteissa ne tuloksellisen psyykkisen 
työskentelyn ja psykoterapian kautta muuntuvat enemmän vastavuo
roisuutta ja monipuolista minuuden kokemusta vahvistavaan suuntaan 
(Azim ym. 1991; Blatt ym. 1995).

Seuraavassa on koottu muutamia keskeisiä tuloksia prosessi-tulok- 
sellisuustutkimuksista psykoanalyyttisten terapioiden piiristä. Yksi 
tutkituimpia prosessitekijöitä tuloksellisuuden kannalta on ollut tul- 
kintatyöskentelyn ja etenkin transferenssitulkintojen merkitys. Trans- 
ferenssitulkinnat ovat olennainen osa psykoanalyyttisesti suuntautu
nutta terapiaa. Niiden määrällisestä käytöstä ja tulkintojen osuvuudes
ta on paljon tutkimuksellista tietoa, mutta suurin osa tutkimuksista 
tälläkin alueella rajoittuu lyhytkestoisiin terapioihin. Juuri lyhytkes
toisen psykoanalyyttisesti suuntautuneen terapian alueella transfe- 
renssitulkintojen optimaalisen käytön selvittäminen on koettu erityi
sen tarpeellisena, koska käytettävissä oleva aika on niin rajallinen.

Malan (1976) ja Marziali (1984) ovat tutkimustensa pohjalta pää
tyneet tukemaan ”enemmän on parempi” linjaa, kun taas uudemmat ja 
metodisesti vahvemmat tutkimukset ovat osoittaneet tulkintojen run
sauden olevan ennemminkin käänteisessä suhteessa tuloksellisuuteen 
ja tukeneet siten pyrkimyksiä säästeliääseen, tarkoin harkittuun trans
ferenssitulkintojen käyttöön (Piper ym. 1991). Ilmiön moniulottei
suutta kuvastaa se, että kun välittävinä tekijöinä otetaan huomioon 
myös terapian vaihe, yhteistyösuhde ja potilaan objektisuhteiden ke
hitystaso, tulkintojen määrän ja osuvuuden selitysvoima yleisellä ta
solla pienenee. Tämän sijasta tulevat näkyville erityyppisten potilai
den tarpeet ja valmiudet hyödyntää tulkintoja, ja terapeuttien erityis
taidot tulkintoja muodostaessaan (Joyce 1992; Crits-Christoph ym. 
1988). Joyce (1992) on katsonut tämän viittaavan siihen, että transfe
renssitulkintojen hyöty korostuu objektisuhteiltaan suhteellisen kehit
tyneillä potilailla, kun taas syvemmissä häiriöissä tai terapian varhai
semmissa vaiheissa tarvitaan enemmän vastavuoroista ja tyydyttävää 
terapiasuhdetta.

Omalla tavallaan transferenssitulkintojen empiirinen tutkimus on
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hyvä esimerkki terapiasuhteen sisäisten tapahtumien tutkimuksen ra
joituksista: Menetelmät rajoittavat ja kapeuttavat pakostakin tutki
muksen kohdetta, ja siten jää saavuttamatta se vivahteikkuus ja elä
myksellisyyden merkitys, joka tapaustutkimusten kautta vakuuttavas
ti voi tehdä ymmärrettäväksi vaikkapa sen, miksi tietylle potilaalle 
juuri tietyssä vaiheessa pitää tulkita jokin transferenssisuhteen aspekti 
tai miksi se pitää jättää tekemättä. Empiirisenä tutkimuksena kyse on 
vielä toistaiseksi tavallaan perustutkimuksesta, mitä kuvastaa myös 
se, että transferenssia käsittelevien tapaus- ja teoria-artikkelien määrä 
on noin 500-kertainen samaa aluetta käsitteleviin empiirisiin artikke
leihin nähden (Henry ym. 1994).

Toinen merkittävä tutkimuskohde tuloksellisuuden kannalta on 
ollut allianssin, yhteistyösuhteen tutkimus. Terapian alkuvaiheessa 
kehittynyt allianssi on toistuvasti osoitettu merkittävästi tulokselli
suutta ennustavaksi tekijäksi sekä psykoanalyyttisten että muiden 
terapiasuuntausten kohdalla (Crits-Christoph ym. 1988; Gomes- 
Schwarz 1978; Gaston ym. 1991). Aluetta käsittelevässä meta-analyy- 
sissa Horvath ja Symonds (1991) ovat havainneet lyhytterapioiden 
piirissä yhteistyösuhteen keskimääräisen vaikutuksen vastaavan ES- 
lukua 0.26. Samansuuntaisia lukuja on esitetty pitkistä terapioista ja 
eri potilasryhmien, kuten skitsofreenikkojen (Frank & Gunderson 
1991) ja depressiopotilaiden (Krupnick ym. 1992) kohdalla.

Terapeutin persoona 
ja kokemus

Terapeutin persoonan ja kokemuksen merkitystä laajan tutkimusai
neiston pohjalta arvioidessaan Lambert & Bergin (1994, 180) ovat 
todenneet: 'Terapeutit. . . jotka ovat ammattitaitoisia ja käyttävät sitä 
terapiamenetelmää, johon ovat paneutuneet ja joka heille soveltuu 
. . . ,  saavat yleensä aikaan merkittävää terapeuttista muutosta poti
laissaan.” Monissa tutkimuksissa terapeutin koulutus ja etenkin hänen 
persoonansa merkitys on sivuutettu tuloksellisuuttta arvioitaessa. 
Meta-analyyseissa koulutus ja kokemus eivät ole osoittautuneet ole
van aukottomasti yhteydessä tuloksellisuuteen. Valtaosassa tutkimuk
sista tulokset kylläkin viittaavat korkeasti koulutettujen ja kokeneiden
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terapeuttien saavan jossain määrin parempia tuloksia potilaidensa 
kanssa (Carey & Burish 1987; Weisz ym. 1987; Hannula ym. 1989; 
Lyons & Woods 1991), mutta jotkut yksittäiset tutkimukset osoitta
vat, että terapeutiksi opiskelevat tai ei-ammattilaiset voivat saada yhtä 
hyviä tai parempiakin tuloksia (Hattie ym. 1984). Joissain tutkimuk
sissa esiintyy myös viitteitä terapeutin sukupuolen tai iän vaikutukses
ta tulokseen erityyppisillä potilailla, mutta nämä tulokset eivät ole 
metodisten puutteiden, kuten potilaiden valikoitumisen, vuoksi yleis
tettävissä (mm. Hannula ym. 1989).

Terapeutin henkilökohtaisten ominaisuuksien on todettu olevan 
selvästi alitutkittu tekijä, joka on alkanut osoittautua merkittäväksi 
tuloksellisuuden kannalta. Suuressa osassa vertailevia tutkimuksia 
terapeutin henkilökohtainen vaikutus kätkeytyy terapiatekniikan taak
se, jota tutkijat ovat yleensä pitäneet ydinkysymyksenä. Käytännön 
terapiatyössä yhteensopivuuskysymyksen ja terapeutin persoonan 
merkitys on yleensä hyvin tiedostettu, mutta tuloksellisuustutkimuk- 
sissa tämä aspekti on jäänyt sivuun. Joitain tutkimuksia alueelta kui
tenkin on. Luborsky ym. (1985) ovat osoittaneet, että samantyyppisiä 
potilaita samanlaisella terapiamuodolla hoitaneiden terapeuttien me
nestyksellisyys vaihtelee varsin merkittävästi. Yhdeksää terapeuttia 
(joilla kullakin oli ollut keskimäärin 10 potilasta terapiassa) koskevas
sa tutkimuksessa tutkijat havaitsijat, että keskimääräinen tulokselli
suus (ES) vaihteli eri terapeuteilla 0 .13:sta 0.74:ään. Crits-Chris- 
tophin (1991) mukaan terapeutin persoonan merkitys vastaa keski
suurta vaikutusta tuloksellisuuteen, eli saman verran tai enemmän 
kuin käytetty terapiamenetelmä. Tutkijat painottavat sitä, että jättä
mällä huomiotta terapeutin persoonan merkityksen on saatettu rapor
toida terapiamuodon välisinä sellaisia eroja, jotka todellisuudessa 
ovatkin henkilöidenvälisiä.

Tutkimusmenetelmiin liittyviä 
näkökohtia

Tutkimusasetelmaan ja -menetelmiin liittyvät kysymykset ovat psy- 
koterapiatutkimuksen keskeisin haaste, johon vain harva tutkimus on 
tyydyttävästi kyennyt vastaamaan (Kazdin 1986). Ihmismielen, käyt
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täytymisen ja mielenterveyden moniulotteisuus asettaa mittaamiselle 
erityisiä vaatimuksia.

Tuloksellisuustutkimuksen kentällä on julkaistu tuhansittain tutki
muksia, joissa on joltain näkökannalta selvitetty terapian tulokselli
suutta ja verrattu sitä joko eri terapiamuotojen tai potilasryhmien 
kesken tai jostain muusta sinänsä merkittävästä näkökulmasta. Valta
osa tutkimuksista ei kuitenkaan kestä metodista tarkastelua: potilaiden 
valikoituminen ja epäedustavuus on yksi keskeinen ongelma. Joissain 
tutkimuksissa on käytetty vapaaehtoisia koehenkilöitä todellisten po
tilaiden asemesta tai sitten vertailevissa tutkimuksissa potilasaineistot 
ovat poikenneet toisistaan merkittävästi. Esimerkiksi valtaosassa pit
kiä psykoanalyyttisia psykoterapioita ja psykoanalyysia käsittelevistä 
vertailevista tutkimuksista analyysiryhmä on ollut koulutetumpi ja 
alun alkaen lievemmin häiriintynyt.

Tutkimusasetelmat ovat yleensä olleet retrospektiivisia, eivätkä 
siten ole mahdollistaneet todellisten vaikutussuhteiden luotettavaa 
arviointia. Etupäässä on tutkittu lyhytaikaisia terapioita, joissa tera
peutit ovat olleet suhteellisen kokemattomia, seuranta-ajat ovat olleet 
lyhyitä tai niitä ei ole ollut lainkaan. Tuloksellisuusarviot ovat ylei
simmin olleet globaaleja paranemislukuja, joiden luotettavuudesta ei 
ole tietoja saatavissa, tai ne ovat keskittyneet yksittäiseen oiremitta- 
riin. Katsauksessaan alueen tulosmittareihin Floyd & Lambert (1989) 
ovat löytäneet viiden vuoden ajanjaksona (1983-1988) peräti 840 
erilaista, vain yhdessä tutkimuksessa käytettyä tulosmittaria. On sel
vää, että tämä aiheuttaa suuria ongelmia tutkimustulosten vertailulle. 
Helppokäyttöisten oirekyselyiden rinnalla työ-ja toimintakykyarviot, 
vuorovaikutuskyvyt ja muut sosiaaliset dimensiot ovat yleensä jääneet 
pitkälti huomiotta (Mitz ym. 1992). Myöskään persoonallisuusraken- 
teen muutoksia tai muita sisäisiä muutoksia ei juuri ole raportoitu.

Pienet ryhmäkoot ovat olleet empiirisen tutkimuksen tilastollisen 
voiman kannalta erityisen selvä haitta (Kazdin 1986). Kvantitatiivisis
sa tutkimuksissa tutkimusryhmien tulisi olla riittävän suuria, jotta ryh
mien välisiä eroja päästäisiin analysoimaan, etenkin silloin, kun erot 
yleisellä tasolla ovat pienehköjä. Kun tilastollisen analyysin pohjalta 
ei tule esille merkittäviä eroja, ajatellaan yleensä, ettei eroa todellisuu
dessa ole, mutta lähdetään harvoin tarkastelemaan tilannetta toisesta 
suunnasta: estävätkö tutkimusasetelma ja siihen sisältyvät metodit
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erojen havaitsemisen, vaikka niitä todellisuudessa olisikin? Juuri tä
mäntyyppinen tilanne on psykoterapiatutkimukselle ominainen: tilas
tollinen voima on vain harvoin ollut riittävä erojen havaitsemiseen.

Oma kysymyksensä on se, missä määrin ja kuinka pitkälle psyko
terapian tuloksellisuutta voidaan tarkastella ryhmienvälisenä ilmiönä. 
Tiettyyn pisteeseen asti näin voidaan menetellä, kun pyrkimyksenä on 
saada yleistettävää, suhteellisen karkean tason tietoa tuloksellisuudes
ta. Joihinkin peruskysymyksiin on ainakin tyydyttävästi vastattu: psy
koterapia on pääasiallisesti tuloksellista ja vaikutukset ovat suotuisia. 
Tällä alueella on kuitenkin vielä lukuisia selvittämättömiä kysymyk
siä, kuten yksityiskohtaisempi terapiatekniikkojen ja potilaan ja tera
peutin välisen vuorovaikutussuhteen merkittävyyden analysointi sekä 
terapian intensiteetin vaikutus tuloksellisuuteen. Lukuisia projekteja 
onkin käynnistynyt tai käynnistymässä, joiden puitteissa mm. näitä 
kysymyksiä tulee mahdolliseksi tarkemmin arvioida (Psykoterapia- 
projekti 1994; Monsen ym. 1994; Kordy ym. 1994).

Toisaalta ryhmävertailujen rinnalla tarvitaan pienimuotoisia kvali
tatiivisia tutkimuksia, tapaustutkimuksia ja metodikehittelyä, joka 
mahdollistaisi entistä paremmin yksilöllistettyjen tulosarviointien 
käytön myös empiirisissä tuloksellisuustutkimuksissa. Lähes kaikki 
terapiamenetelmät korostavat hoidon yksilöllisyyttä ja yksittäisen po
tilaan ainutkertaisuutta. Ryhmätason vertailut saattavat ”pyyhkiä 
pois" yksilölliset merkitykset, kuten terapiaprosessin ja terapiassa 
kasvamisen ja kehittymisen kokemuksellisen merkittävyyden. Tämän 
tuloksellisuuden aspektin huomioonottamiseksi tarvitsemme myös 
tutkijoina terapeuttista ”kolmatta korvaa” kuullaksemme ja nähdäk
semme sen, mitä empiirinen tutkimus ei kerro.
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