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Esipuhe
1970-luvuIIa kielen-, kulttuurin- ja kirjallisuudentutkimuksessa käynnis
tynyt lingvistinen käänne saavutti vähitellen m yös yhteiskuntatieteet
ja sen jälkeen psykologian. Tätä käännettä on kutsuttu myös tulkin
nalliseksi, diskursiiviseksi ja kontekstuaaliseksi. Se on niin ikään liitetty
uuteen herm eneutiikkaan ja postmoderniin ajatteluun. Jälkistruktu
ralismi ja dekonstruktio pyrkivät laajentamaan tekstin, tekstuaalisuuden,
kertomuksen ja narratiivisuuden käyttöalueita ja samalla uudistamaan
kirjallisuuskäsityksiä sekä kirjallisuden suhteita tieteisiin ja filosofiaan.
1980-luvulla viittaukset teksteihin, narratiiveihin, kerronnallistam iseen, lingvistisiin strategioihin ja retorisiin tehokeinoih in
yleistyivät useilla tiedonaloilla. Kertomusnäkökulmaa sovellettiin yhä
useammin tieteellisten tutkimusten metodina. 1980-luvun lopulla ja
lisääntyvästi 1990-luvulla myös terapia työssä näyttäytyi siirtymä kohti
nanatiivisia terapioita. Tämä siirtymä alkoi pitkälti perheterapioiden
piirissä irtautumisena sellaisista ohjaavista metaforista kuin struktuuri,
systeem i, inform aation käsittely ja ongelm anratkaisu. Erilaiset
keskusteluja, kertomuksia, vuorovaikutuksellisia merkitysneuvotteluja
ja sosiaalisia konstruktioita hyödyntävät terapiat ovat saaneet uusia
sovelluksia.
Etenkin psykologiassa on lisäksi ilm ennyt yrityksiä irtautua
kokeellisen psykologian hallitsemasta tutkimuksesta ja teorioinnista
kohti entistä kulttuurisempaa psykologiaa, kulttuuripsykologiaa, joka
tavallaan muuntaa nykyoloihin Wilhelm Wundtin toisen psykologian
eli kansainpsykologian perintöä. J o psykologian syntyvaiheissa
kamppailtiin tieclekeitomusten uskottavuudesta. Kokeellinen psykologia

7

ei ole osoittautunut ainoaksi eläväksi Wuncltin perinnöksi. Esimerkiksi
Jerom e Bmner, yksi kognitiivisen psykologian varhaisista uianuuitajista,
on vanhem m iten alkanut kehitellä kulttuuripsykologiaa, joka tutkii
arkipsykologiaa, jokaisen ihmisen arkielämään liittyviä odotuksia,
uskomuksia ja selityksiä. Brunerilainen kulttuuripsykologia keskittyy
keitomuksellisen eli narratii visen ajattelun ilmentymiin jokapäiväisen
eläm än tapahtumien, toimintojen ja sosiaalisten suhteiden kentässä.
Olennaista on se, mitkä perspektiivit valitaan kertomusten tulkintaan
ja miten merkitykset rakennetaan yhteisissä neuvotteluissa.
Kulttuuripsykologia on moniääninen, eri suuntauksista koostuva,
toisaalla purkautuva ja toisaalla uudelleen rakentuva tiedonala. Se on
likeisesti yhteydessä muun muassa nanatiivisten suuntausten, sosiaalisen
k o n stru k tio n ism in , d isk u rsiiv isen p sy k o lo g ia n , fem in istisen
psykologian, sosiokulttuurisen psykologian, kriittisen psykologian ja
toiminnan teorian kanssa.
Täm än teoksen kirjoittajat selvittävät myös moniäänisesti sitä,
minkälaisia kontakteja kulttuuri, kertomusnäkökulma ja psykologia
voivat solmia keskenään. Nämä kontaktit voivat olla nopeita ja vaihtuvia
niin kuin monet teknologiset verkkosuhteet, mutta ne voivat sisältää
myös pitkäjänteisten perspektiivien avautumisia, mahdollisuuksia
kehitellä kestäviä ja antoisia yhteistyöhankkeita. Kirjoittajat itse ovat
perehtyneet psykologiaan, antropologiaan ja yhteiskuntatieteisiin ja
niiden kertomuskulttuureihin. He pyrkivät selvittämään sitä, miten ja
minkälaisia kertom uksia käytetään esittäm ään, tulkitsem aan ja
oikeuttamaan elämän, kulttuurin, minuuden ja psyyken merkityksiä,
jatkuvuutta ja muutoksia.
T eo s rakentuu rinnakkaisista ja vaihtoehtoisista tiedekertomuksista. Teoksen aloittaa Jussi Silvosen kirjoitus psykologian omasta
keitomusidentiteetistä. Psykologian tieteenhistoriallinen sijoittaminen
on perinteisesti noudattanut luonnontieteellisen projektin juonta. Tämä
tarinointi on kuitenkin jättänyt marginaaliin kulttuuri kertomuksen
ja toisenlaisen psykologian, jota Silvonen jäljittää kokeellisen
psykologian pioneerin W ilhelm W undtin m assiivisesta kansainpsykologian tutkimushankkeesta. Lasse Lipponen jatkaa myöhemmän
8

(mm. Jerom e Brunerin hahmotteleman) kognitiivisesti suuntautuneen
kulttuuripsykologian teoreettisten perusteiden ja nykyisten tutkimus
alueiden tarkastelua. Kirjoituksesta kuvastuu se, miten monin tavoin
kertomus on toiminut ja toimii psykologista tutkimusta tuottavana ja
jäsentävänä metaforana.
T eoksen toisessa osastossa Vesa Talvitie esittelee aluksi mielen
filosofian, tekoälytutkim uksen ja kogn itiotieteen piirissä käytyä
keskustelua kielellisestä kehityksestä ja koko inhimillisen puhumisen
evoluutiosta. Tieteenalatkin ovat o m aksu n eet tietyt m erkkinsä ja
puhetapansa; kieli on tieteenkin vuorovaikutusten ja totuudeksi
todistam isten näyttäm ö. Sosiaalisten raken teid en ja kulttuurin
sisäistämistä tutkiskelee Niilo Kauppi vertaillessaan Pieire Bourdieun
kulttuurisosiologian keskeistä habitus-käsitettä Lev Vygotskin psyko
logian toim inta-käsitteeseen. Bourdieun teoriassa habitus yhdistää
sosiaalisia sääntöjä ja yksilöllisiä emootioita ja arvoja, kun taas Vygotskin
teoriassa toiminta yhdistää sosiaalisen maailman ja yksilön psykologiset
prosessit ulkoisen merkkitoiminnan muuttuessa sisäiseksi dialogiksi.
Anna Maria V iljasen tarkastelun kohteen a ovat antropologisen ja
psykiatrisen tutkimuksen kertomiskäytännöt: etnografiat ja psykiatriset
arvioinnit. Kulttuurisia tekijöitä koskevalla tiedolla on antropologiassa
ja psykiatriassa/kliinisessä psykologiassa tosistaan eroavat käyttö- ja
ym m ärtäm isyhteytensä. K ertom uksien avulla voidaan harjoittaa
tieteenalojen itsereflektiota.
K o lm a n n e ssa o s a s to s s a M inna Lahti lu o n ä k ö k u lm ia
antropologiseen emootioiden tutkimukseen. Etenkin mustasukkaisuus
moniselitteisenä ja -tulkintaisena emootiona saa valaistusta suomalaisten
retoriikkoja analysoim alla. M ustasukkaisuuden ja sen perustelujen
keironnalliset ilmenemismuodot tuovat näkyville laajan kulttuurisesti
m äärittyneen k o k em u sk irjo n . M arja-Liisa T ru x o n p u o lestaan
kulttuuripsykologisista ja -antropologisista lähtökohdista kehittänyt
yksilöarvioinnin menetelmiä, joiden käytöstä hän esittää kirjoitukses
saan esim erkkejä. Kulttuuriset erot m ielekkäästi h u om io o n ottava
ohjaamis-, neuvonta- ja arviointityö palvelee oikeudenmukaisuutta ja
tasa-arvoisuutta kulttuurienvälisissä kohtaamisissa.
9

T e o k s e n viim eisessä o sasto ssa Ja rl W ahlström lähestyy
psykoterapiatyötä narratiivisuuden ja sosiaalisen konstruktionismin
kannalta. Narra tiivinen työskentely aio psykoterapiaan rikastuttavaksi
ulottuvuudeksi keskustelujen ja kertom usten aktiivisen ja vuoro
vaikutteisen jakamisen osallisaijien välillä. Teoksen päättää kirjoitukseni
m inäkertom uksista, joiden avulla itsekukin rakentaa ja ylläpitää
yksityisesti ja sosiaalisesti ainutkertaista muuttuvaa minuuttaan.
Suhteutan minä kertomuksia persoonallisuus- ja viestintäpsykologiaan
ja pohdin m inän mahdollisia kerronnallisiä maailm oja uusissa
kulttuurisissa yhteyksissä, mediaverkostoissa ja kyberavamuksissa.
Kulttuurit, kertom ukset ja psyyket m uodostavat muuntuvia
kertomusyhdistelmiä. Niiden historialliset kontaktit saavat nykyhetkessä
rtilkintoja, joista voimme vain aavistaa tulevia ääriviivoja. “Kuka siis
voi päättää, missä on tarinan alku ja missä sen loppu? Siinä, missä
jotakin loppuu, jotakin muuta on vasta alkamassa”, toteaa Alexis Kouios
filosofisessa lastenkirjassaan Gondivcincin lapset (1997). Kertomuksettomat kulttuurit ja psyyket kuoleutuvat. Kertomisen eloisa leikki
jatkuu niin kauan kuin kulttuurit, kertom ukset ja psyyket kohtaavat
itseään toisissa ja toisiaan itsessä.

Helsingissä helmikuun 16. päivänä 1999
Juhani Ihanus
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Jussi Silvonen

Tarinoita psykologian synnystä
- Tapaus Wundt ja unohdettu kansainpsykologia
New Icleas in Psychology -lehdessä käytiin 1980-luvun lopulla laajahko
keskustelu psykologian teoreettisesta hajanaisuudesta ja tieteenalan
pemsteiden yhtenäistämisen mahdollisuuksista. Omassa puheenvuo
rossaan David Krantz luonnehti psykologian syntyvaihetta seuraavasti:
”Kun psykologiasta tuli tiede joskus sata vuotta sitten, se valitsi fysiikan
roolimallikseen. — Tämä valinta määritti tieteenalan luonnontieteeksi
(ihmistieteiden vastakohtana), joka arvostaa laboratorioiden taijoamaa
m an ip u lo itu a k o n tr o llia .” (K ran tz 1 9 8 7 , 3 3 1 .) S e, että tätä
syntykeitomusta ei asetettu käydyssä keskustelussa kyseenalaiseksi, kuvaa
hyvin akateem isen psykologian itseymmärrystä. Psykologia liittyy
luontevasti modernin tieteen synty- ja edistystarinaan, jossa se nähdään
luonnontieteiden kaltaisena kokeellisena tieteenä, joka tuottaa edistyvää
ja kasautuvaa tietoa psyyken lainmukaisuuksista. Vilkaisu keskeisiin
oppikirjoihin osoittaa, kuinka itsestään selvästi ”psychology as science”
psykologian määritelmänä on hyväksytty (ks. esim. McGuigan 1993).
Kutsun tätä psykologian itseymmärrystä jatkossa science-orientaatioksi.
Science-orientaatiolle on toki kautta psykologian historian esitelty
ja etsitty vaihtoehtoja. K uitenkin vasta viim eisen viidentoistakahdenkymmenen vuoden aikana nämä vaihtoehdot ovat kehittyneet
vakavasti otettavaksi uudeksi paradigmatarjokkaaksi, jolle tosin ei näytä
olevan mitään yksiselitteistä nimitystä. Puhutaan kontekstuaalisesta
käänteestä, diskursiivisesta, narratiivisesta tai kulttuuripsykologiasta.
Jälkim m äistä termiä o n ehdottanut mm. Je ro m e S. B ru n er, jon ka
m ukaan kognitiivinen vallankum ous o n m enettänyt alk u p eräisen
intellektuaalisen vetovoimansa ja tarvitsee jatkajakseen kulttuuripsyko13
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logista tutkimusohjelmaa.
“K u lttu u rip sykologian o h jelm a ei pyri kiistäm ään
biologian tai talouden merkitystä, vaan osoittamaan kuinka
ihm ism ieli ja ihmisten eläm ä on kulttuurin ja historian
heijastumaa siinä missä biologian tai fyysisten resurssien
kin. Kulttuuripsykologia käyttää välttämättä niitä tul
kinnan työkaluja, jotka ovat aina palvelleet kulttuurin ja
historian tutkijaa. Ei o le ylipäätään olem assa mitään
ihmistä koskevaa ‘selitystä’ (explanation), biologista tai
mitään muutakaan. Viime kädessä kaikkein voimakkaim
matkaan ihmisen olemassaolon ehtoja koskevat kausaaliset
selitykset eivät voi saada vakuuttavaa mieltä muuten kuin
tulkittuina sen sym bolisen m aailm an valossa, joka
konstituoi inhim illisen kulttuurin.” (B ru n er 1990, 138.
Suomennokset JS, ellei suomentajaa lähdeviitteessä.)
Bninerin hahmottelema culture-onentaatio asettuu melko jyrkästikin
science-orientaation vastakohdaksi. Bm ner on tässä yhteydessä erityisen
merkittävä henkilö, sillä onhan hän alunperin science-orientaation
kasvatti, tunnettu kokeellinen psykologi ja eräs kognitiivisen käänteen
alullepanijoista.
Kulttuuri- tai narratiivinen psykologia esitetään yleensä jonain
kokonaan tai suhteellisen uutena, joka seuraa kognitiivista psykologiaa.
Puhutaan esim erkiksi toisesta kognitiivisesta käänteestä, ja näin
vahvistetaan kuvaa ajallisesta jatkumosta, jolla kulttuuripsykologia on
uusin tulokas (esim. Harré & Gillett 1994; Shwecler 1990).
Yritän seuraavassa hieman monimutkaistaa tätä kuvaa. Väitän,
ettäjo psykologian syntyvaiheeseen liittyy tärkeälläja kiinnostavalla
tavalla ra ja n k ä y n ti k a h d en erila isen ta rin a n , scien ce- ja cu ltu reo n en ta a tio id en välillä. Science-tarina saavuttaa valta-asemansa vasta
täm än ensim m äisen rajankäynnin jälk een , koh oten sitten niin
hallitsevaksi, että alkuperäinen tarinoiden kaksijakoisuus katoaa
kokonaan näkyvistä. Alunperin moniäänisen psykologian tilalle astuu
14
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akateemisen psykologian monologi, johon on ilmaantunut uusia säröjä
vasta aivan äskettäin.

Boring ja historian ‘oppikirjaparadigma’
Kunkin tieteenalan historiografiassa on tihentym äkohtia, joihin his
torian uudelleentulkinnat suuntautuvat. Eräs tällaisista solmukohdista
on ollut Wilhelm Wundtin psykologian uudelleenarviointi 1970-luvulta
lähtien.
Edwin Boring esitti alunperin 1929 ilmestyneessä monumentaa
lisessa teoksessaan A histoty ofe.xfjen mentalps^ehology (1957) tulkinnan,
joka 0 ’Neilin (1984) mukaan ohjasi historiankuvaamme ainakin 1980luvulle saakka. Boring vakiinnutti tulkinnan, jonka mukaan
1) W undtpentsti ensim m äisenpsykologian Icitom toiion
v u o n n a 1 8 7 9 Leipzigissä. (“In 1879— Wundt founded—
the veiy first foirnal psychological lalx)iutory in the world.”
Boring 1957, 323-324.)
2) Wundt oli ensim m äinen varsinainen psykologi. (“He is the
first man who without reservation is properly called a psychologist.” Emt., 316.)
3) W undt loi välitöntä kokemusta tutkivan elem entanstisen
kokeellisen psykologian. (“Finally w e must note that Wundt
outlined the problem o f psychology as (1) the analysis o i
conscious processes into elem ents, (2) the detenuination o f
the m anner o f co n n ection o f these elem ents, and (3 ) the
determinations o f their laws o f connection." Emt., 333.)
Boringin esittämä tulkinta on osoitettu problem aattiseksi kohta
kohdalta. Sivuutan tässä sen kaksi ensimmäistä osaa, jotka koskettavat
labo rato rio n tod ellisesta p eru stam isv u o d esta ja e n sim m ä ise n
psykologian oppituolin syntyajankohdista käytyjä keskusteluja (ks.
Silvonen 1993) ja keskityn sen sijaan k o lm an teen k o h taan , jo h o n
15
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kiteytyy tulkinnan varsinainen ydin. Kyse on Wundtin psykologian
sisällön määrittelystä.
Boring painottaa painottamasta päästyään, kuinka Wunclt oli
kiitollisuudenvelassa englantilaiselle empirismille (esim. Boring 1957,
337). H ennsteinin kanssa hän esittää tämän kytkennän assosiaatiopsykologian ja Wundtin välillä seuraavasti:
”Assosiationism ista lähtevä linja jakaantuu Jo h n Stuart
Millin jälkeen. Yksi linja jatkuu Spencerin ja Jamesin kautta
Deweyhin, amerikkalaiseen funktionalismiin ja hahmopsykologiaan — Toinen linja kulkee Wundtin kautta var
haiseen Kiilpeen (1893) ja Titcheneriin, jonka jälkeen se
kuolee systemaattisena lähestymistapana. Linja Lockesta
Humen ja Millien kautta Wundtiin on selkeä. Wundt oli
elementaristip a rexcellen ce. Hänen mukaansa psykologia
tutki mentaalisia elem enttejä (aistim uksia, mielikuvia,
tu nteita) ja niiden yhteenliittym iä V o rstellu n gein a
(havaintoina, ideoina).— Nämä yhteenliittymät toimivat
luovan synteesin periaatteen mukaan muodostaen uuden
Vo/stellungin, assosiatiivisten prosessien psyykkisen loppu
tuloksen. W undtin psykologia on eräänlaista henkistä
kemiaa, jolle antoi lisäpontta samanaikainen atomikemian
kehitys sekä Mendelejevin muotoilema laki kemiallisten
alkuaineiden jaksollisuudesta (1871), vain kolm e vuotta
ennen kuin Wundt julkaisi ensimmäisen painoksen omasta
klassisesta m entaalisesta kem iastaan G m n d z ilg e d e r
p h )siologischeii Psychologiestci.” (Hennstein & Boring 1965,
399,-100.)
Esimerkkinä tulkinnan jatkuvuudesta käyköön teoksen Topics in
the histoty ofpsychologyjohdanto vuodelta 1985:
”Lainaten assosiationisteja, ja erityisesti Jo h n Stuart Milliä,
Wundt päätteli, että idean kokonaisuus on sekä enemmän
16
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ettei vähemmän kuin osiensa summa. Asioita koskevat ideat
tulevat esiin hen kisen kem ian välityksellä — W undtin
ajatukset johtivat stnikturalistiseksi kutsutun koulukunnan
m uodostum iseen. Kuten nim ike jo antaa ym m ärtää,
strukturalismin pääm ääränä on hajottaa tajunta sen
pienim m iksi konstituoiviksi elem en teik si, harjoittaa
henkistä kemiaa.” (Schlesinger 1 9 8 5 ,1 1 ,1 2 .)
Tässä oppikirjaparadigm aksi kutsum assani luennassa W undt
nähdään kokeellisena psykologina, jonka ajattelua kuvaavat sellaiset
käsitteet kuin ‘mosaiik k ip sy k o lo g ia ‘assosiationismi’, ‘strukturalismi’,
‘henkinen kem ia’ jn e. W undt nähdään kokeellisen psykologian
pemstajana, jonka uraauurtava laboratorio liittää psykologian modernin
tieteen projektiin (ks. Silvonen 1993; 1995).
Oppikirjaluenta pitää sisällään kaksiulotteisen teesin psykologian
synnystä. Ensinnäkin psykologia kytketään modernin länsimaisen tieteen
edistyvään, progressiiviseen traditioon. Tieteen kehitys on tässä kaavassa
lineaarista ja edistyvää. Toiseksi psykologia liitetään en n en muuta
luonnontieteen kontekstiin. Psykologiaa tarkastellaan luonnontieteiden
ja fysiologian näkökulmasta. Tulkinnan mukaan nykyinen psykologia

Kuva 1 Psykologian historian oppikirjaparadigma (Silvonen 1995)
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on johdonm ukaisen kehityslinjan looginen päätepiste.
Problematisoin seuraa vassa tätä oppikirjaparadigmaa (kuva 1) ja
kehittelen sen vaihtoehdoksi näkemystä psykologian monisyntyisyyclestä
(Danziger 1983; 1985; 1990) ja sisäisestä teoreettisesta ambivalenssista
(Kvale 1992; von Wright 1985). Psykologian historian empiiristä kulkua
näyttää nimittäin olevan vaikea sovittaa tieteellisen edistyksen kaavaan.
Siihen näyttäisi pikemminkin liittyvän katkoksia, epäjatkuvuuksia ja
jopa taantumia, joiden teoreettisen ymmärtämisen välineet ovat vielä
melko kehittymättömiä.
Y leisesti jaettu (o p p ikirja)to tu u s o n se, että tieteellinen,
akateeminen psykologia on filosofian ja fysiologian avioliitosta syntynyt
lapsi. ”Päätekijänä psykologian muuttumisessa filosofian osa-alueesta
itsenäiseksi tieteeksi oli, kuten olemme nähneet, filosofian ja fysiologian
välinen liitto saksalaisissa yliopistoissa 1800-luvun puolivälissä.”
(Heamshaw 1987,140). Ne kysymykset, joihin syntyvän tieteen edustajat
vastasivat, tulivat kuitenkin fysiologiasta eivätkä filosofiasta. ”Uuden
syntymässä olevan ‘tieteellisen’ psykologian tutkimusongelmat eivät
olleet siihenastisen filosofian asettamia kysymyksiä, vaan fysiologian
- e n n e n muuta aisteihin ja havaitsem iseen liittyviä - kysymyksiä.”
(Bruder 1991,319.)
Psykologian uuden historian keskeisim piin panoksiin liittyy
tämän näkökulm an laajentam inen. Itse asiassa näyttää siltä, että
tieteellisen psykologian syntyvaiheessa tarjolla oli ainakin kaksi tarinaa
siitä, mitä uusi tiede voisi olla. Luonnontieteellisen, psykofysiologisen
kontekstin lisäksi avautui kytkentöjä antropologian ja kielitieteen
suuntaan. Näiden kahden tarinan tai näkökulm an välille jännittyi
am bivalenssi, joka on leim annut k o k o psykologian kehitystä sen
klassisesta m uotoiltum isvaiheesta aina nykyhetkeen asti. Tämän
am bivalenssin teoreettinen ja em piirinen analyysi saattaa olla siis
kiinnostavaa m yös psykologian nykyisten teoreettisten solm ujen
avaamiseksi.
Millainen oikein oli tämä fysiologian rinnalle avautuva toinen
tarina?
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Vicon ‘Scienza Nuova’ —uusi tiede ihmisestä
Samaan aikaan kun assosiaatiopsykologian filosofiset perusteet muo
toutuivat brittiempiristien teksteissä, hahmoteltiin manner-Euroopassa
toisenlaista näkökulmaa ihmismielen tutkimiseen. Giambattista Vicon
(1668-1744) Scienza Nuova - uusi tiede - ilmestyi 1725 (Vico 1982) ja
tästä teoksesta alkoivat kehittyä ihmistä kulttuurin osana ja kulttuurin
tuottajana tutkivat tieteet, joiden m etodologia ei ole palautettavissa
modernin luonnontieteen tieteenideaaliin.1
Raymond W illiamsin m ukaan juuri V ico oli se henkilö, joka
Scienza Nuova -teoksellaan antoi yhteiskunnalliselle ajattelulle uuden
erityisen suunnan argumentillaan, jonka mukaan “kansalaisyhteiskunta
on ihmisten tekem ä” ja “sikäli kuin se on heidän tekemänsä, he voivat
toivoa sen myös tiedostavansa”. Koska ihmismieli muuntuu ja kehittyy
osana sosiaalista kehitystä, on tieteen suuntauduttava kulttuuristen
m u otojen ja k ielen tu tkim u kseen . Y h teisk u n n allin en kehitys
manifestoituu kielessä (Williams 1983,15).
Vicon “Uusi tied e” on avaus ihmisen tutkim iseen kulttuurinsa
tuottajana ja tuotteena. Sen kohteena on kansalaisyhteiskunta tai
kansojen yhteiskunta, kuten voim m e lukea kolm annen painoksen
nimestä: Pnnciplesofa new science concem ing the com m on n a tu reo fna
tions. Päinvastoin kuin englantilaisessa empirismissä, erottuvat kulttuuri
ja yhteiskunta toisenlaisiksi tutkimuskohteiksi kuin luonto. Luonnon
tutkimisessa käytetyt välineet eivät ole relevantteja ihmisen maailman
tutkimisessa. Luontoa ja sen lakeja voimme selittää, vaikkemme tiedä,
miksi ne ovat sellaisia kuin ne ovat. Kansalaisyhteiskunta sen sijaan on
ihmisten omaa tuotetta ja siksi m e voimm e y m m ä n ä ä sen lakien tai
säännönmukaisuuksien tarkoituksen ja merkityksen.
V ico ei puhu ihmisistä tai ihm iskunnasta yleensä (hum anity),
vaan kansojen m aailm asta - ”w orld o f n atio n s”. H änen kansakäsitteensä tulee hyvin lähelle kulttuuri-käsitteen nykyisiä merkityksiä.
V ico katsoo, että void aksem m e ym m ärtää ihm ism ielen nykyistä
toimintatapaa meidän on tutkittava kansojen m aailm an historiallista
muodostumista.
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Kielellä on keskeinen rooli Vicon esityksessä - kieli on avain
kulttuuriin, san ojen m erkityksellistämiin asioihin ja tapahtumiin.
”Sanat merkityksellistävät asiat, joiden tarinan kieli kertoo” (Vico 1982,
SN 354). Hän tutkii sanojen etymologiaa, myyttejä, tapoja, uskonnol
listen käsitysten muutoksia jne. - olettaen, että kielen muuttuessa
muuttuvat myös arvot ja tapa ajatella asioita. Vico ulottaa historiallisen
lähestymistapansa myös ontogeneesin alueelle. Lapsen kehityksen
tutkiminen on yksi hänen avaimistaan kielen ja kulttuurin ymmärtä
miseen. Vico lieneekin ensimmäinen, joka on tutkinut kielen ja lapsen
ajattelun välistä yhteyttä. Modernin kehityspsykologian juuret voidaan
siis paikantaa Vicon ajatteluun.
Vicon “Uusi tiede” otti tutkimuskohteekseen ihmisten luoman ja
ylläpitämän kulttuurin, jonka olem assaololle ja ymmärtämiselle kieli
on ratkaiseva tekijä. Ajattelun tavat ja mentaliteetit muuttuvat kielen
muuttuessa. Näiden muutosten ymmärtäminen edellyttää historiallista
tarkastelua, ei ainoastaan menneisyyden kuvaamisen mielessä, vaan
historiallisen m etodin mielessä. Sekä kulttuurien että lapsen kehitys
tarjoavat välineen kielen ja ajattelun välisen yhteyden ymmärtämiseen.

Kysymys “ihmiskunnan psyykkisestä yhtenäisyydestä”
Vicon jälkeen psyyken ja kulttuurin väliset suhteet nousivat keskustelun
kohteeksi 1800-luvun puolivälin paikkeilla, kun eurooppalainen
sivistyneistö suuntasi katseensa primitiivisiin kulttuureihin. Oelze
puhuu etnologisesta ja antropologisesta muotiaallosta, jonka myötä
syntyivät alojen ensimmäiset tieteelliset seurat. Etnologisten seurojen
perustamista 1840-Iu vulla2{EthnologicalSociety o f Ijondon 1843, Ameri
can EthnologicalSociety 1842) seurasi antropologisten seurojen aalto 1860luvulla, mm. B erlin er G esellschaftfHr A nthropologie, Elhnologie u n d
U rgeschichte perustettiin 1869- Esiin nousi kysymys ihm iskunnan
psyykkisestä yhtenäisyydestä: O livatko kaikki ihm iset kykeneviä
ajattelemaan samalla tavoin kuin me “sivilisoituneet kulttuuri-ihmiset”?
(O elze 1991,134-135; Jahoda 1992,93.)
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M an n ereu ro o p p alaisen p sy k o lo g ian k eh ity k sen kannalta
merkittäviä tekstejä julkaisivat mm. saksalaiset antropologit Theodor
Waitz (1 8 2 1 -6 4 ) ja Adolf Bastian (1826-1905).
Waitz esitti 1849 teoksessaan Lehrbuch derPsychoIogie cils N aturwissenschcift, että psykologia kuuluu sekä luonnontieteiden että huma
nistisen tutkimuksen alaan. Pääteoksessaan A nthivjX)logiede}'Neitiirvölket
(1859) hän asetan käynnissä olleessa polygenia vs. monogenia -kiistassa
(moni- ja yksisyntyisyys) monogenian kannalle ja puolusti ihmiskunnan
psyykkistä yhtenäisyyttä. Kaikilla roduilla on potentiaalisesti sam an
laiset m ahdollisuudet kehitykseen, näiden m ahdollisuuksien reali
soitum inen puolestaan on riippuvainen kulloisestakin kulttuurista.
Waitz kysyy, mikä on yhteistä kaikille ihmisille, m yös niin sanotut
villit m ukaan lukien. Vastaus on ilm einen: kieli. ”Jo p a kaikkein
barbaarisimmilla kansoilla on kieli, jolla on enem m än tai vähemmän
säännöllinen kieliopillinen rak en n e.” (W aitz, Jah o d an 1992, 102
m ukaan.) Tätä näkem ystään W aitz kutsui ”teoriaksi ihmislajin
psyykkisestä yhtenä isyydestä”. Teoria torjui ajatuksen alemmista ja
korkeam m ista ihmisroduista. Mutta siitä ei seurannut oletusta, että
ihmiset olisivat todellisuudessa samanlaisia keskenään. Se, kuinka
kaikille yhtäläiset potentiat realisoituvat, riippuu kulttuurista ja sen
tarjoamista mahdollisuuksista. (Jahocla 1992,104; O elze 1991; Schnei
der 1990.)
Bastian tekee teoksessaan D erM ensch in d e r G eschichte (1860)
tärkeän erottelun käsitteiden Elenie}itcngedcinhe)i ja Völketgedcinheti välillä.
Elem entargedanken viittaa niihin psyyken tai m ielen elem entteihin,
jotka ovat yhteisiä kaik ille ihm isille kulttuurista riippum atta.
Völkergedanken taas tarkoittaa ‘kansaan’ eli paikalliseen kulttuuriin
sidoksissa olevia ainesosia. Tämä erottelu tekee mahdolliseksi puolustaa
sam anaikaisesti psyykkisen yhtenäisyyden teoriaa sekä näkem ystä
ajattelun ja kielen/kullluurin keskinäisestä yhteydestä. Bastianin
m ukaan “elem en taariajatukset” ovat sam oja niin ‘villeillä’ kuin
‘sivistyneilläkin’ kansoilla (Jahoda 1992,104—110; O elze 1991; Schnei
der 1990).
W aitz ja Bastian olivat osa laajem paa intellektuaalista liikettä,
*
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joka oli taustana, kun psykologia alkoi itsenäistyä omaksi akateemiseksi
tieteenalakseen. Näemme nyt, että psykologian luonteesta todellakin
keskusteltiin kiivaasti paitsi filosofia-fysiologia-akselilla, myös
kielitieteilijöiden ja antropologien keskuudessa. Näiden diskurssien
keskelläpsyrkologia lähti alunperin kehittymään kahtena rinnakkaisena
tarinana: kansainpsykologiana ja psykofisio/ogianar

”Tapaus Wundt” - aktualiteetti- ja kansainpsykologiat
Wilhelm Wundtin tekee tässä yhteydessä mielenkiintoiseksi se, että
hän asettuu keskelle näiden kahden diskurssin virittämää uuden psyko
logian kenttää. Wundt-tulkinnoissa myös kiteytyvät esimerkinomaisesti
oppikiijaparacligmaksi kutsumani lähestymistavan heikkoudet. Vaikka
nämä heikkoudet on osoitettu kiistattomasti, sam alla on niin, että
systemaattista kokonaiskuvaa Wundtin psykologiasta, sen aikalaisvastaanotosta ja myöhemmistä kohtaloista ei vielä ole olemassa.
Graumann huomauttaa, että Wundt näyttäytyy samanaikaisesti
ainakin kolmessa lähes yhteensovittamattomassa roolissa: Wilhelm
Wundt “ - näyttäytyy (1) yleisen kokeellisen psykologian perustajana,
joka teki psykologiasta riippumattoman, itsenäisen tieteenalan; (2)
historiallisen ja vertailevan kansainpsykologian - sellaisen kielen,
tap ojen, myyttien ja lakien psykologisen tutkim uksen, missä
kokeellisuudella ei ole mitään sijaa - mitä tärkeimpänä esitaistelijana
tai (3) filosofina, joka ei koskaan halunnut psykologian irrottamista
filosofiasta/’ (G raum ann 1990, 109.) Osittain tämä tulkintojen
ristiriitaisuus selittyy Wundtin tuotannon lähes myyttisellä laajuudella.
Boringin paljon siteeratun laskelm an mukaan Wundtin tieteellisen
tuotannon kokonaismääräksi muodostui kunnioitettavat 53 735 sivua.
Koko tämän tekstimassan läpikäyminen olisi kunnioitettava saavutus
kenelle tahansa henkilölle. ‘
T u otannon laajuuteen ja laaja-alaisuuteen vetoam inen on
kuitenkin vain huono v e r u k e -o n h a n intellektuaalihistoria täynnä
vaikeaselkoisia kirjoittajia, joiden tekstit on jaksettu käydä kriittisesti
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läpi. Mutta ennenkuin m enem m e W undt-reseption vaikeuksiin, on
vastattava lyhyesti kysymykseen, millaista Wuncltin psykologia sitten
oikeastaan oli.
Leahey toteaa yksikantaan, että vaikka W undtin psykologiaa
yleensä luonnehditaan dualistiseksi, atomistiseksi, assosiationistiseksi,
puhtaaksi introspektioksi ja normaalin aikuisen tietoisuuden - joka
nähtiin passiivisena aistim usten vastaanottam isena - sisältöjen
kuvaamiseen rajoittuvaksi, niin se ei ollut mitään näistä. (Leahey 1991,
52.) Mitä se sitten oli?

A ktualiteettipsykologia
Otan ensin avukseni aikalaistodistajan Peter Petersenin, joka julkaisi
1925 yhden kiinnostavimmista W undt-elämäkenoista.
Petersenin mukaan Wundtin psykologiaa luonnehtivat seuraavat
määreet: Kokonaisuudessaan voisimme puhua “uudesta aktualiteettipsykologiasta”, psykologiasta itsenäisenä empiirisenä hengentieteenä,
jota kuvaavat seuraavat psykologiset perusopit (Grundlehren):
1) sielunelämän aktualiteetti ja parallelismi -periaate,
2) assosiaatio ja apperseptio,
3) voluntarismi,
4) psyykkinen kausaliteetti ja sen periaatteet:
a) luovan synteesin ja luovien resultanttien periaate,
b) psyykkisten relaatioiden eli suhteutuvan analyysin
periaate,
e) psyykkisten kontrastien periaate ja
d) tavoitteiden heterogonian periaate,
5) kehityksen laki ja
6) tietoisuus. (Petersen 1925.)
Arthur Blum enthal on kom m entoinut yksityiskohtaisesti näitä
Petersenin esittämiä Wundt -luonnehdintoja. Havaitsemme, että Wundt
23

Jussi Silvonen

tosiasiassa kritikoi voimakkaasti assosiaatiopsykologiaa, johon hänet
oppikirjoissa niin usein liitetään. Lyhyt lainausJohdatuksestapsykologiaan
tehnee asian riittävän selväksi:
“Jo s luomme ennakkoluulottoman katseen tietoisuuden
prosesseihin, vapaana kaikista niin kutsutun assosiationismin säännöistä ja teorioista, näemme kertaheitolla, ettei
ajatus ole sen enempää suhteellisen kiinteä esine (thing)
kuin tunteet tai em ootiot tai tahtom isen prosessitkaan.
O n olem assa vain muuttuvia ja katoavaisia ideaalisia
pm sesseja— (Intm duction topsychology, 1912,121-122.
Blumenthalin 1970,11, mukaan. Kursivointi lisätty.)
Wundt ei siis selvästikään allekirjoittanut ajatusta sielusta/
psyykestä mentaalisena substanssina, vaan pyrki itse asiassa eroon
kartesiolaisesta dualismista (Blum enthal 1970, 13). W undt korvaa
dikotomian :sielu-substanssi- ei lainkaan sielua ’aktuaalisen käsitteellä.
Sielu ei o le substanssi, vaan se on aktuaalista toimintaa vailla
materiaalista substraattia. Tätä samaa painotusta korostaa voluntarismin
käsite, jossa keskeiseksi nousee toim innan tahdonalainen intentio
naalisuus. “Sitä, mikä ilmenee paradigmaattisena psyykkisenä ilmiönä
hänen teoreettisessa järjestelm ässään, voitaisiin nykyisin kuvata
valikoivana tahdonalaisena tarkkaavaisuutena. Tästä johtuen hän
ymmärsi om an psykologiansa ‘voluntaristiseksi’ erotuksena kaikista
muista koulukunnista.” (Blumenthal 1973,1082.)
Vastaavalla tavalla Wundt irrottautuu appetseption käsitteessään
passiivisen havaitsem isen ajatusm allista ja korostaa apperseption
aktiivista ja valikoivaa luonnetta. M yös psyykkisen kausaliteetin
‘perusopit’ korostavat psyykkisen toiminnan aktiivista omalakisuutta.
Wundt hylkää mekanistiset luonnontieteelliset metaforat (energia jne.)
sielullisen toim innan kuvauksessa, sillä psyyke ei yksinkertaisesti
noudata sellaisia lakeja kuin energian säilyminen jne. Psykologinen
synteesi on “todella uusi muodostuma eikä vain kemiallisen yhdisteen
kaltainen tulos. J. S. Mill jättää keskustelussaan henkisistä muodostu24
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mistä ‘psyykkisenä kem iana’ huom ioon ottamatta niiden kaikkein
merkittävimmän aspektin - psyykkisen synteesin erityisen, uutta
tuottavan luonteen.” (Wundt 1902, Blumenthalin 1975 m ukaan.)
Petersenin ja Blumenthalin kuvauksissa ei ole oikeastaan pisaraa
kaan atomistisesta, psyyken elementtejä yhteen Liittelevästä kokeellisesta
psykologista. Mutta oppikirjaparadigman henkilökuva muuttuu vielä
vähemmän tunnistettavaksi, kun katsom m e lyhyesti, miltä Wundtin
kansainpsykologian ohjelma vaikutti.

Kansainpsykologia
V ölkerpsychologie - kansainpsykologia sai virikkeitä m onesta
suunnasta. Itse käsite esiintyi ensim m äisen kerran systemaattisesti
kehiteltynä vuonna 1851 Moritz Lazaruksen (1 8 2 4 -1 9 0 3 ) artikkelissa
“U ber den B eg riff und die M öglichkeit ein er V ölk erp sy ch olog ie”
(Kansainpsykologian käsitteestä ja mahdollisuudesta). Vuonna 1860
alkoi ilmestyä Zeitschrijt J iir Völkeipsycbologie u n d Spm cbw issenscbqft
(kansainpsykologian ja kielitieteen aikakauslehti), joka m uodostui
hahmottuvassa olevan ensim m äisen kulttuuripsykologian tärkeäksi
fooai miksi.
Lazams julkaisi yhdessä ystävänsä ja työtoverinsa Hajim Steinthalin
(1823-1899) kanssa lehden ensimmäisessä numerossa ohjelm allisen
artikkelin “E inleitende G ed an k en tiber V ö lk erp sy ch o lo g ie, als
Einladung zu ein er Zeitschrift för V ölkerspsychologie und Sprachw issenschaft”, joka oli y hteenveto kirjoittajiensa m onivuotisesta
yhteistyöstä ja kiinnostuksesta kansainpsykologiaksi kutsumaansa alaan.
Lazarus nimitettiin kansainpsykologian professoriksi Berniin kirjoi
tuksen ilmestymisvuonna. Psykologian itsenäistyminen akateem isena
tieteenalana voitaisiinkin laskea tästä vuodesta aivan yhtä perustellusti
kuin W undtin laboratorion perustam isesta 19 vuotta m yöh em m in
(Galliker 1993; vrt. Schneider 1990; O elze 1991).
W undt m ainitsee kansainpsykologian ensim m äisen kerran jo
vuonna 1862 teoksensa BeitmgezurTheoriederSinnesivahmehmungin
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esipuheessa: ”Edelleen on kansainpsykologiassa avoinna rikas alue, jonka
eteen on jo kielentutkimuksessa, kulttuurin-ja tapainhistoriassa tehty
laajoja esitöitä mutta jota psykologiassa ei o le vielä juuri lainkaan
arvostettu. - Vasta Lazamksen ja Steinthalin pemstama lehti ‘Zeitschiift
flir Völkerpsychologie und Sprachkunde’ on äskettäin tarjonnut osuvan
aloituksen tälle alueelle.” (Wundt 1862, XV. Oelzen 1991,20 mukaan.)
Vuonna 1863 hän omistaa kirjamuodossa ilmestyvien psykologian
luentojensa Vorlesutigen iiber M em chen- u n d Tbieivnseele toisen osan
kokonaan kansainpsykologialle.
Täm än jälkeen seuraa kokeellisen työskentelyn ja suurten
psykofysiologisten julkaisujen jakso, joka luo perustan Wundtin ja
hänen laboratorionsa maailmanmaineelle. Ne psykologit, jotka tulevat
W undtin oppiin, keskittyvät lähes poikkeuksetta kokeelliseen
tutkim ukseen hänen laboratoriossaan seuraam atta filosofisten tai
kansainpsykologisten luentojen sarjaa. Wundtin luentojen kuulija
kunnista ja ennen muuta Wundtin ohjauksessa suoritetuista väitöskir
joista on olem assa m elko tarkat tiedot, jotka todella osoittavat, että
juuri kokeellinen laboratorio oli se syy, jonka vuoksi psykologiaa tultiin
opiskelem aan Leipzigiin (ks. liite 1, jossa tarkat luvut väitöskirjojen
määristä ja aihepiireistä).5
Wundt palaa 1880-luvulla takaisin kansainpsykologiaan, joka alkaa
saada yhä suuremman merkityksen hänen tuotannossaan. 1888 ilmestyy
artikkeli “Ueber Ziele und Wege der Völkerpsychologie ”(Wundt 1888),
jossa kansa in psykologia n ohjelmallinen hahmo on jo itumuodossaan
luettavissa. Wundt toteaa, että samalla tavalla kuin psykologian on
tutkittava yksilöllisen tajunnan piirteitä ja selitettävä niitä, “on
psykologian tutkimuskohteeksi otettava niiden tosiasioiden kausaalinen
ja g eneettinen tutkimus, jotka ovat tuon tietoisuuden kehityksen
edellytyksiä henkisessä vuorovaikutuksessa ihmisyhteiskunnan kanssa”
(Wundt 1888, 20).
Wundt kehittelee näkemyksiään psykologian metodeista ja paikasta
tieteiden järjestelm ässä i880-1890-Iu vuilla filosofian kirjoissaan, ei
suurissa psykologisissa monografioissaan, jotka ovat lähinnä aiempien
kokeellisten tekstien tarkistettuja uusintapainoksia. Ehkä tämänkin
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seurauksena kokeellisten tekstien lukem iseen rajoittuvat psykologit
alkavat kadottaa h en g en tieteellisen painotu ksen voim istum isen
näköpiiristään.
1900-luvun suutponnistukseksi muodostuu sitten kymmenosainen
Völkeipsychologieohe\s)u\ka\su\neen (ks. liite 2). Kansainpsykologian
kohteena ovat kieli, myytitja tavat (taulukko 1). Kansainpsykologia
antaa välineen kytkeä yksilöllisen ja kulttuurisen kehityksen toisiinsa.
Keskeisessä asemassa psyyken ja kulttuurin välittymisessä on kieli, jonka
muodot sitovat myös tajunnan muodot kulttuuriseen kehitykseen:
”O nhan kieli toki sidottu ajatteluun. Siksi saam m e
epäilyksettä tehdä päätelmiä kielellisistä ilmiöistä ajattelun
yleisimpiin om inaisuuksiin. Missä on olem assa niinkin
p erustav an laatu isia ero ja kuin v aikkap a kiin an ja
indogenuaanisten kielten välillä, emme saa ennalta rajoittua
olettamaan vain määrällisiä eroja henkisissä kultUiureissa,
vaan pikem m inkin ajattelun suunnan ja m u otojen
poikkeavuuksia. Nämä vaikuttavat sitten loputtomassa
m uuntelussaan takaisin kieleen, aivan kuten se taas
puolestaan vaikuttaa henkisiin ominaisuuksiin. Emme voi
olettaa, että esi-isäm m e — m uinaisgerm aanisella ajalla
olisivat ajatelleet maailmaa täsmälleen samoissa ajaaismuodoissa kuin me tänään, ja pienemmässä määrin tapahtuu
tuollaisia m uutoksia varm aankin jo paljon lyhyem pien
ajanjaksojen puitteissa.” (Wundt 1912, 54.)
Wundt hahmottelee tässä tutkimusohjelmaa, jossa kieli nähdään
keskeisenä tietoisuuden rakennuselementtinä - jopa niin pitkälle, että
voidaan ajatella kielen rakenteiden määrittävän tietoisuuden sisältöjäkin.
Yleisem m in tämä ajatus tunnetaan Shapirin-W horfin hypoteesina,
jonka Benjam in W h o rf m uotoili hopi-intiaanien kieltä k o sk ev ien
kuuluisten tutkimustensa pohjalta (ks. W horf 1962).
Völkeips\>chologien viimeisessä osassa Wundt tiivistää näkemystään
kulttuurin ja yksilön vuorovaikutuksesta. Ihm inen tuottaa om alla
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toim innallaan kulttuurin ‘toisena luontonaan’, joka alkaa ohjata
ihmisen kehitystä. “Todellisuudessa tämä ihmisen toiminnan (Tätigkeit)
vuorovaikutus sitä edeltävän ja sitä saattavan luonnon toiminnan kanssa
o n se kulttuurin luova periaate, jonka kohtaam m e alusta alkaen.
Kulttuurissa ja tässä merkityksessä jo kaikkein yksinkertaisimmissa
kulttuurin tuotteina vaikuttavissa työkaluissa kehittyy näin toinen
luonto”, joka alkaa hallita kehitystä ja muutosta (Wundt 1920,195)
Taulukko l Wiuidtin kansainpsykologian sisältö (Oelzen 199/, 111 mukaan)
K an sain p sy k o lo g ian
o sa-alu e

T u tk im u s k o h d e
(als N a tu r)

T u tk im u s k o h d e
(als K u ltu r)

H is to ria llin e n
tu tk im u sa lu e

kielen
p syk o lo g ia

KIELI

K IR JA L L IS U U S

k irjallisu u sh isto ria

m yy ttien
psyk ologia

MYYTIT

F IL O S O F IA
USK O N TO
T A ID E
T IE D E

k u lttu u ri
u s k o n to je n h isto ria
ta ite e n h isto ria

O IK E U S
S IV E E L L IS Y Y S
TA V A T

ta p o je n k u lttu u ri
h is to ria

tap o jen
p syk ologia

TAVAT

tieteen h isto ria

Toisen luonnon käsite kytkee Wundtin käynnissä olleeseen Idistään,
jossa Dilthey, Rickert ja muut olivat esittäneet erilaisia tulkintoja
kulttuurintutkimuksen luonteesta (Dilthey 1990; Rickert 1986). Ei voi
olla huomaamatta liittymää vaikkapa Diltheyn pohdiskeluihin ‘hengen
objektivoitumisesta’ kulttuurituotteissa. Wundtin toisen luonnon käsite
sisältää nykynäkökulmasta katsottuna kiinnostavia ainesosia. Se suuntaa
katseen yksilön sisäisten ominaisuuksien sijaan niihin mekanismeihin,
jotka välittävät (Veirnittlung) yksilön psyykeä ja kulttuurin elementtejä.
Samalla purkautuu yksilö-yhteiskunta-dikotom ia, sillä yhteisöstä
eristetty ‘erillinen yksilö’ on Wundtin mukaan vain fiktiivinen käsite.
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Kansainpsykologian tutkimusohjelma koki edetessään muutoksia,
joiden yksityiskohtainen tarkastelu vaatisi laajem m an esityksen (ks.
erityisesti Oelze 1991; Schneider 1990). OI ennä iski tässä yhteydessä on
se, että ‘kokeellisen psykologian isä’ päätyi näkemykseen, jonka mukaan
psykologia on osa hengentieteiden traditiota - kulttuurisesti merkityk
sellisen toiminnan tulkitsevaa tutkimusta. Samalla kokeellisen psyko
logian paikka rajautui yhä selvemmin psykofysiologiseksi apuvälineeksi.
“Vaikka W undtin esittäm ät m uotoilut siitä, mikä oli
täsmällisesti ottaen kansapsykologian ja kokeellisen psyko
logian suhde toisiinsa, muuttuivatkin useita kertoja hänen
pitkän eläm änsä aikana — , hän ei koskaan luopunut
kolmesta perustavanlaatuisesta näkökohdasta: Ensinnäkään
siitä, että kokeellinen psykologia ei voi koskaan olla enem 
pää kuin osa-alue psykologian kokonaisuudesta, toiseksi
siitä, että kokeellinen psykologia tarvitsee täydennyksekseen
sellaisen psykologisten tutkimusten osa-alueen, joka suun
tautuu tutkimaan ihmisen henkisten prosessien sosiaalista
aspektia eikä kolm anneksi siitä, että viimeksi mainitun
tyyppinen tutkimus pystyy tuottamaan tietoa, joka ei ole
sen vähem m än objektiivista kuin kokeellisen psykolo
giankaan tuottama. — Kokeellisen psykologian ala rajoittui
välttämättä koskem aan yksilöitä ja suhteellisen yksin
kertaisia (psyykkisiä) toimintoja.” (Danziger 1 9 8 3 ,307)
W ilhelm W undt ei suinkaan ollut ainoa ‘kansapsykologisesti’
suuntautunut tutkija vuosisadan alkupuolen mannereurooppalaisessa
psykologiassa. M ainitsen vielä esim erkinom aisesti Erich Sternin
artikkelin “Kulttuuripsykologian ongelmia” vuodelta 1920 (Stern 1990).
Stern tarkastelee kokeellisen psykologian rajoja ja esittää mm.
seuraavat kolm e argumenttia luonnontieteellisen k o k een jäljittelyä
vastaan:
1) Psykologiassa k o k een toistam inen sam oissa olosuhteissa ja
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samoilla ehdoilla ei ole mahdollista. Syynä tähän on psyykkisen ajan
erityinen vaikutus; mitä monimutkaisempi psyyykkinen toiminto on,
sitä kokonaisvaltaisem m in koko yksilöhistoria on siinä mukana psyykkinen aika on luonteeltaan epälineaarista.
2) Yksittäisten henkisten toimintojen erottaminen kokonaisuu
destaan on mahdotonta korkeampien henkisten toimintojen kohdalla.
Aistiminen, havaitseminen, tunteminen jne. eivät ole erillisiä ja toisis
taan riippumattomia prosesseja. Tämän kokonaisuuden hajottaminen
vääristää tutkimuskohdetta.
3) K okeellinen psykologia tutkii tavallisesti erillistä, eristettyä
yksilöä eikä huomioi hänen vuorovaikutustaan muiden ihmisten ja
kulttuurin kanssa. ”Ihmisen persoonallisuuden piirteet muovautuvat
hänen suhteissaan muihin ihmisiin, ja kokonaan uusia luonteenomi
naisuuksia ilmaantuu kietoutuen yhteen tai asettuen muita piirteitä
vastaan. Ihminen on yhteiskunnallinen olentoja voidaan käsittää vain
sellaisena.” (Stern 1 9 9 0 ,14.)
K okeellinen psykologia on siis kolm inkertaisesti kyvytön
psyykkisen kokem uksen ymmärtämiseen; se sivuuttaa psyykkisen
totaliteetin, kronologian sekä kytkennän sosiaaliseen ja kulttuuriseen
(Stern 1990).
Mainitsen Sternin tässä vain esim erkkinä, joka havainnollistaa
sitä että 1880-1920-1ukujen ajanjaksoon sijoittuu huomattava joukko
teoreettisia ja metodologisia keskusteluja, joiden kohteena oli psyyken
ja kulttuurin keskinäisvaikutus.
En kuvaa Wundtin psykologista ohjelmaa enkä muita varhaisia
kulttuuripsykologioita tätä enem pää (vrt. Silvonen 1993; 1995), vaan
siirryn sen raavaan kysymykseen: Miten Wundtin ajattelua koskevan
väärinkäsityksen - Wundt-myytin - synty on ymmärrettävissä?
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Luennan vaikeudet - törmäävät tarinat
Esitän seuraavassa neljä tekijäryhmää, jotka kaikki ovat omalta osaltaan
olleet vaikuttam assa W undt-m yytin syntyyn. E nsim m äinen liittyy
kahden filosofisen tradition vastakkaisuuteen, toinen tieteidenvälisen
työnjaon kehitykseen, kolmas ns. ulkoakateemisiin tekijöihin ja neljäs
‘puhtaisiin’ psykologian sisäisiin tekijöihin.
1. Filosofian tasolla kyse on kahden kulttuuritradition vastakkai
suudesta. Wundt oli saksalaisen idealismin kasvatti. Hänen oppilaansa
puolestaan, jotka saapuivat Leipzigiin ympäri maailmaa, edustivat varsin
erilaista kulttuurista ja tieteellistä ajattelutapaa. E n glan tilaisen
empiristisen filosofian periaatteet om aksuneiden opiskelijoiden oli
vaikea m ieltää W undtin psykologian filosofista taustaa. M yös
introspektion eri aspektien (innere W ahrnehm ung vs. S elb stb eo b achtung) ymmärtäminen oli vaikeaa niille, jotka eivät olleet kasvaneet
saksalaisen filosofian koulussa (Blum enrhal 1980; D anziger 1980a;
1980b; 1990).
Ratkaiseva osuus W undt-myytin m uodostum isessa oli täm än
amerikkalaisilla opiskelijoilla, erityisesti E. B. Titchenerillä. Titchener
tulkitsi W u n d tin a ja tte lu a p u h taasti e m p iristise n filo s o fia n
näkökulmasta, sivuuttaen kokonaan W undtin filosofisen taustan ja
kansainpsykologisen orientaation. Jä lje lle jäi vain k o k eellin en
psykologia - ja tulkinta sen luonteesta kehittyi toiseen suuntaan kuin
Wundtilla itsellään (Blum enthal 1980; Danziger 1990).
”Avain Wundtin psykologisia teorioita koskevaan yleiseen
virhetulkintaan on löydettävissä siitä tosiasiasta, että hänen
tuotantonsa perustuu kokonaan toisenlaiseen intellektu
aaliseen perinteeseen kuin valtaosan hänen englannin
kielisistä tulkitsijoistaan. -W undtin psykologisten käsittei
den saksalaisessa filosofiassa olevien juurten sijaan
titcheneriläinen traditio asettaa jotain, jota voidaan kuvata
ainoastaan historialliseksi myytiksi, nim ittäin myytiksi
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W undtin psykologisen lähestym istavan brittiläisistä
alkulähteistä.” (D anziger 1980a, 75, 7 6 .) ” W undtin
psykologia on kuitenkin usein sekoitettu E. B. Titchenerin
järjestelm ään -T itch en eroli Wundtin oppilas, mutta hän
teki Wundtin voi unta ristisesta psykologiasta kokeellista
brittiläistä assosiationism ia luopuen näin tehdessään
monista Wundtin olennaisista ajatuksista.” (Leahey 1991,
52.)
2. Myös tieteidenvälisen työnjaon eteneminen vauhditti Wundtkuvan puolittumista. Kansainpsykologian monet teemat tulivat uusien
esiin kohoavien tieteenalojen kuten sosiologian ja antropologian
tutkimuskohteiksi. Esimerkiksi Wundtin laitoksella opiskellut Emile
Durkheim kehitteli edelleen kansainpsykologian ajatusta yksilöiden
sosiaalisuudesta, mutta hänen tutkimuksensa rajautuivat sosiologiaksi
psykologian ulkopuolelle. Monien Freudin kulttuurikriittisten tekstien
(Freud 1989) virikkeenä olivat W undtin kansainpsykologiset
tutkimukset, mutta psykoanalyysikin sulkeutui omaksi diskurssikseen
akateemisen tutkimuksen ulkopuolelle.6 Psykologian sisällä tapahtui
lopulta jako yleiseen psykologiaan ja sosiaalipsykologiaan, mikä omalta
osaltaan vahvisti kulttuuristen teem ojen poisrajautumista ‘varsinaisen’
psykologian kysymyksenasetteluista. G eoige Herbert Meadin kautta
Wundtilla on vaikutuksensa sosiaalipsykologian kehitykseen (Fatr 1983).
"Tietyssä mielessä voidaan siis sanoa Meadin seuranneen polkua, joka
oli osittain Wundtin viitoittama”, arvioi Charles Moiris johdannossaan
(Morris 1962, xiii).
3- Myös ‘ulkoakateem iset’ tekijät vaikuttivat Wundtin ohjelman
nopeaan unohtamiseen.
Ensimmäinen ja toinen maailmansota muuttivat paitsi poliittista
karttaa myös tieteellisen tutkimuksen ehtoja radikaalisti. Oheinen kuva
(kuva 2, perustuu Ben-Davidin ja Collinsin 1971 esittämiin lukuihin)
osoittaa havainnollisesti, kuinka psykologia oli syntyvaiheessaan
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vahvasti saksalainen tiede ja kuinka saksan kieli menetti vaiheittain
m erkityksensä k an sain v älisen ä ju lk a isu k ie le n ä . E n sim m äisen
maailmansodan jälkeen saksan kieli vielä vahvistaa asemaansa, mutta
Hitlerin valtaannoususta alkaa saksan kielen merkityksen lasku.

Kuva 2 Psykologian tieteellisten julkaisukielten suhteelliset osuudet 19001955 (laskettu Ben-Davidin ja Collinsin 1971 esittämistä luvuista)

Toisen maailmansodan jälkeen ilmestyneessä sosiaalipsykologian
paradigmaa luoneessa käsikirjassa Allport (1 9 6 8 ) kytki kansainpsykologian natsien Vo/^-retoriikkaan ja näin Wundtista tehtiin yksi
natsismin henkisistä valmistelijoista. Tämä lienee osaltaan vaikuttanut
siilien, että Wundtin Völketpsychologieta ei koskaan käännetty englanniksi
(Brock 1993).
Vastaavalla tavalla W undtin tutkim usohjelm a joutui p annaan
Neuvostoliitossa, vaikka Vygotskin ja Lurian kulttuuri-historiallisella
psykologialla o n selvät ohjelm alliset yhtym äkohtansa W undtin
kansainpsykologiaan (K och 1983). Täm än kytkennän eksplisiittinen
korostam inen oli kuitenkin m ahdotonta sen jälk een , kun Lenin oli
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sijoittanut Wundtin ‘idealististen’ ajattelijoiden galleriaan. Kulttuuripsykologia joutui laajemminkin vastatuuleen Neuvostoliitossa. Lurijan
organisoiman Aasian retkikunnan tulokset julkaistiin vasta 1970-luvulla
ja Vygotskin ja Lurijan yhteinen ohjelmallinen kirja Ape, prim itive man,
a n d ehtiä vuodelta 1930 ilmestyi uusintapainoksena - englanniksi vasta 1992 (Luria & Vygotsky 1992).
Kaikki nämä tekijät yhdessä (Silvonen 1993; 1995) loivat ja
vahvistivat tulkintaa Wundtista kokeellisen psykologian isänä,
strukturalistina jne. niin, että tämä kuva vakiintui pikkuhiljaa
psykologian itseymmänyksen pohjavirtoihin.
4. Noihin kolmeen tekijään on lisättävä neljänneksi ehkä kaikkein
kiinnostavin syiden ryhmä, joka liittyy Wundtin järjestelmän sisäisiin
heikkouksiin. Kansainpsykologian nopeaa katoamista voidaan tuskin
uskottavasti selittää pelkillä ulkoisilla tekijöillä. Vaikka varhaisen
kulttuuripsykologian ohjelma olikin temaattisesti kiinnostava, sen ei
onnistunut kehittää m etodologisesti toim ivaa välitystä käsitteellisen
appaiaattinsa ja empirian välille.
Kun Wundt kirjoitti kansainpsykologiaansa ‘nojatuolipsykolo
gina’, kehittivät kulttuuriantropologian pioneerit samaan aikaan kenttä
työn m enetelm iä, jotka veivät tutkijan kokonaan uudella tavalla
tutkittavien kulttuurien äärelle. Osallistuvaa havainnointia tekevän
tutkijan näkökulm asta W undtin puhtaan teoreettisesti reflektoiva
tutkimus ei voinut tuntua kovinkaan vakuuttavalta. Thurnwaldin
esittämällä Wundt -kritiikillä olikin tässä keskeinen kansainpsykologian
uskottavuutta romuttanut osuus (Schneider 1990).
Yhtä vähän Wundt saavutti menestystä niissä Methodenstreiteissä,
joihin hän joutui oppilaidensa kanssa (Miinsterberger, Kiilpe). Näissä
m etodikiistoissa oli kyse k okeellisen m enetelm än rajoista, siitä,
voidaanko ‘korkeam pia’ psyykkisiä toimintoja selittää kokeellisesti.
W undtin kantahan oli, että kokeellinen tutkim inen tuli rajoittaa
yksinkertaisim piin funktioihin, mutta W undtin oppilaat lähtivät
kehittelem ään kokeellisia menetelmiä korkeam pienkin toimintojen
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tutkimiseksi.
Uudelleen muotoutuva kokeellinen psykologia loi hengentieteel
lisen spekulaation vastakohdaksi näyttävän empiirisen tutkimusmallin,
jonka menestyksellisyyteen ainakin aluksi oli helppo uskoa. Behavioristit
tarjosivat suoria käyttäytymiseen taittuvia tutkimusmenetelmiä ja asetel
mia.
Ja lopulta oli vielä psykoanalyysi kiinnostavana rajatapauksena,
joka loi toimivan tutkim usasetelm an, joka sijoittuu ‘k o k eellisen ’ ja
‘kulttuurisen’ tutkimuksen välimaastoon (de Swaan 1979).
Wundtin ja varhaisen kulttuuripsykologian syijäytymiselle näyttää
siis löytyvän selityksiä sekä tieteensisäisistä että -ulkoisista tekijöistä.
Ne kietoutuvat yhteen monimutkaisella tavalla, jonka ailoksena sei encetarina kohoaa valta-asemaan psykologiassa vuosikymmeniksi.

Vanha ja uusi kulttuuripsykologia
Palaan nyt siihen uuteen kulttuuripsykologiaan, johon alussa viittasin.
Viimeisen kymmenen-viidentoista vuoden aikana on tapahtunut melko
voimakasta teoreettista siirtymää kognitiivisesta psykologiasta kohti
uudenlaista kontekstuaalisen!paa tai kulttuurisempaa psykologiaa.
Uuden kulttuurisen psykologian kehitys on ollut korostuneen
monipaikkaista; useat toisistaan riippumattomat suhteellisen pienet
teoreettiset koulukunnat ovat esittäneet hyvin sam ansuuntaisia
näkemyksiä. Tällaisia ovat mm. sosiaalinen konstruktionismi (Gergen
1985), diskursiivinen psykologia (H ané & Gillett 1994; Shotter 1993),
herm eneuttinen psykoanalyysi (Lorenzer 1986; R icoeur 1970),
feministinen psykologia (Morawski 1994), symbolisen toiminnan teoria
(B o esch 1980), sosiokulttuurinen psykologia (W ertsch ym. 1995),
toiminnan teoria (Engeström 1987), kulttuuripsykologia (C ole 1996;
Shw eder 1990), postm oderni psykologia (K vale 1992), kriittinen
psykologia (Holzkamp 1996) jne.
Uutta kehitysvaihetta en n akoi näiden kou lu kun tien välisen
vuorovaikutuksen ja vuorop uhelun alkam in en 1990-luvulla. Tätä
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kehitystä ilm entää hyvin sellaisten uusien lehtien kuten C ulture &
PsychologyiMind, Cu Itufe cmclActivityM\\ Jhcviy&PsydDologysyntymren
ja erilaisten yleiskatsauksellisuutta tavoittelevien antologioiden julkaise
m inen (esim . Harré Se Stearns 1995; Smith ym. 1995a; 1995b; Kvale
1992; W eitsch ym.. 1995). Ne ilmentävät paitsi uutta kiinnostusta kult
tuuriin ja kieleen myös laajempaa siirtymää teoreettisessa ajattelussa.
Uuden kulttuurisen psykologian taustalla on myös se kehitys,
jota on tapahtunut filosofiassa ja sosiaalitieteissä aina 1950-luvun lopusta
lukien. Myöhäisen Wittgensteinin (1981) liikkeelle laittama kielellinen
käänne on merkinnyt tieteellisen ajattelun ehtojen radikaalia uudelleenajattelua. Tutkimusmetodologian kehityksessä alkoi 1960-luvulta lähtien
laadullisten menetelmien esiinastumisen ja vahvistumisen vaihe-aineis
tolähtöinen analyysi, etnometodologia, keskustelunanalyysi jne. ovat
tulleet sosiaalitieteisiin jäädäkseen (ks. Denzin & Lincoln 1994). Psyko
logiaan nämä vaikutukset ovat tulleet hitaasti ja aikaviiveellä, laajemmin
oikeastaan vasta 1990-luvulla (ks. Hayes 1997).
Lähes kaikkien edellä mainittujen kulttuuristen psykologioiden
yhteisiä piirteitä suhteessa perinteiseen science-tarinan psykologiaan
voidaan kuvata oheisella yksinkertaisella taulukolla (Harré & Gillett
1994,29).
Olen edellä yrittänyt osoittaa, että olisi yksinkertaistusta ajatella,
että kulttuurinen/diskursiivinen psykologia on luonnollinen ajallinen
jatkumo modernin projektin tuottamalle newtonilaiselle psykologialle.
Ristiriita näiden kahden ontologian - maailmasta kerrotun tarinanvälillä oli olem assa jo psykologian syntyvaiheessa, niinkuin edellä
Taulukko 2 Psykologian kaksi ontologiaa
O n t o lo g ia t

Paikallistava
järjestelm ä

Entiteetit

Suhteet

Neuttouilaineu

T ila ja a ik a

A s ia t ja
ta p a h tu m a t

K a u sa a lis u u s

Disku rsiiviuen

Ih m is te n
y h te e n liitty m ä t

P u h e a k tit

S ä ä n n ö t ja
ta r in a t
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näimme. Taulukkoa katsoessam m e h u om aam m m e m yös kuinka
silmiinpistävä yhdenmukaisuus vallitsee ensim m äisen ja uudemman
kultin u ri psykologian vä Iillä.
Taulukko kokoaa silti erinom aisesti yhteen käynnissä olevan
teo reettis-m eto d o lo g isen siirtym än tu n n u sm erk k ejä. K yse on
psykologian luonteen, tutkim usm enetelm ien ja tiedonintressin
perustavasta uudelleenmäärittelystä. Tällä uudelleensuuntautumisella
on myös vahva käytännöllinen painotus - kyse on sellaisen psykologian
rakentam isesta, jolla olisi jotain m erkityksellistä sanottavaa m yös
ihmisten arkielämässään kohtaamista ongelmista ja niiden ratkaisumah
dollisuuksista.
Kulttuurisesti suuntautuneet psykologiat käsittävät tutkimuskohteensa uudella tavalla. Erillisten yksilöiden sijaan tarkastelun
kohteena ovat erilaisissa ihmisyhteisöissä ja erilaisissa vuorovaikutuskuvioissa elävät yksilöt. Yksilön ja ulkomaailman välisen vastakohdan
sijaan etsitään malleja siitä, kuinka ihmiset itse rakentavat maailmaansa
niissä tilanteissa, joissa elävät. Tällöin myös tutkijan suhde kohteeseensa
muuttuu. Ulkoapäin katsovan ja näennäisen objektiivisuuden sijaan
astuu pyrkimys tietoisesti kontrolloituun vuorovaikutukseen tutkijan
ja tutkittavien välillä. Tutkija on osa sitä m aailm aa, jota tutkii, eikä
hän yritä astua keinotekoisesti sen ulkopuolelle.
Myös psykologiset selitysmallit saavat uuden hahmon. Kun kieli
nähdään keskeisenä todellisuuden ja tietoisuuden rakentam isen
välineenä, siirrytään mittaamisesta ja selittämisestä niiden kertomusten
ja tarinoiden ymmärtävään tulkintaan, joissa ja joiden avulla ihmiset
oman elämänsä rakentavat ja tulkitsevat. Objektiivisten lakien sijaan
astuvat keskustel ravissa olevat kulttuuriset säännöt ja jaetut tarinat.
Teoreettisen ajattelun tasolla uudelleensuuntautum inen näkyy
pyrkimyksessä paradigmaattiseen dialogiin ja historiatietoisuuteen. Kurt
Lewin totesi jo vuonna 1946, että “psykologian, so sio lo g ian ja
kulttuuriantropologian on kunkin aika tajuta että ilman toistensa apua
mikään niistä ei pysty saavuttamaan paljoakaan." (Lewin 1948, 2 0 3 204.) Autistisen, vain itseensä viittaavan ajattelun sijasta kulttuurinen
psykologia pyrkii edistämään tieteenala- ja paradigmarajoja ylittävää
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oppivaa vuoropuhelua tutkimuksen eri suuntausten välillä.
Tarinat psykologian menneisyydestä ovat välineitä nykytodel
lisuutta koskevien tulkintojen hallintaan. Edistyvän, lineaarisen histo
rian tarinaan sisältyy usein vallankäytön mekanismeja, joilla suljetaan
‘tieteen’ ulkopuolelle science-orientaation kanssa yhteensopimattomat
ajatukset (Foucault 1971; H eikkinen ym. 1999). W ilhelm Wundtia
koskevan myytin em piirinen tarkastelu osoittaa selvästi tällaisen
‘totuuden historian’ pulmallisuuden.
Kulttuurisesti ymmäiretty historian luenta ei tähtääkään vanhan
‘totuuden’ syrjäyttämiseen uudella, vaan siihen, että erilaiset tarinat
paikantuvat historian kentällä, niin että niiden välisen keskustelun
edellytykset paranevat. Objektivistisen tiedonintressin tuottamaa teorian
hajanaisuutta ei voida korvata yhdellä uudella paradigmalla, vaan
erilaisten näkökulmien moniäänisellä ja oppivalla dialogilla.

Liite 1: Wilhelm Wundtin henkilökohtaisessa ohjauksessa
valmistuneet väitöskirjat
Taulukko 3 Wilhelm Wundtin ohjaamat väitöskirjat väittelijän kotimaan (Saksa
vs. muut) ja sisältöteeman mukaan. Väitöskirjojen lukumäärät viisitoistavuotisjaksoittain.
1 8 9 0 - 1904

1 9 0 5 - 1919

k a ik k i

18

20

4

42

M uut

10

10

4

24

K a ik k i

28
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8
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S a k sa
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6

5

19
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1

9

0

10

K a ik k i

9
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5

29

K o k cd lin cft

S a k sa

12
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33

61

pyvkulo&ia

M uut

3

15

10

28

K a ik k i

15

31

43

89

S a k sa

38

42

42

122

M uut

14

34

14

62
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Oheisessa taulukossa on tarkasteltu kaikkia Wuncltin henkilökohtai
sessa ohjauksessa valmistuneita väitöskirjoja niiden sisältö-teemojen ja
väitöskirjan esittäjän kotimaan mukaan. Tiedot on laskettu Schneiderin
(1990) julkaisemasta väitöskirja luettelosta. Ajallisesti tarkastelu on jaettu
kolmeen viisitoistavuotisjaksoon. Ensimmäisen tarkastelujakson aikana
Wundtin ohjauksessa valmistui 52 väitöskirjaa, toisen aikana 7 6 ja
kolmannen aikana 56. Väittelijät on jaettu kotimaansa perusteella kah
teen ryhmään: saksalaisiin ja ulkomaalaisiin.
Taulukko kertoo m elko yksiselitteisesti W undtin op p ilaid en
intressien suu ntautumisesta.
Filosofian alaan kuuluvien väitöskirjojen osuus laskee siten, että
ensim m äisen jakson aikana yli puolet väitöksistä (54 % ) tehdään
filosofiaan ja viimeisen jakson aikana osuus on enää 14 %.
Vastaavasti kokeellisen psykologian laboratoriossa tehtyjen
väitöskirjatöiden suhteellinen osuus kohoaa ensim mäisen jakson 29
%:sta viimeisen jakson 77 %:iin.
Psykologian teorian ja lcansainpsykologian alaan kuuluvien töiden
määrä pysyy koko ajan suhteellisen pienenä, 17 % ensimmäisen jakson
aikana, 20 % toisen jakson aikana ja enää 9 % viimeisen jakson aikana.
U lkom aisten o p isk e lijo id e n väitöskirjoista 10 (1 6 % ) kuuluu
psykologian teorian ja kansainpsykologian alaan. Huomionarvoisia
on se, että viimeisen jakson aikana Wundtilla ei ole yhtään ulkomaista
opiskelijaa kansainpsykologian alueelta.

Liite 2: Wilhelm Wundtin Kansainpsykologia
Wilhelm Wundt (1900-1920) Völketpsychologie. E in e U ntem ichung d er
E ntw icklungsgesetze von S p ra ch e, M ythus a n d Sitte. 10 B än d e.
(Kansainpsykologia. Tutkimus kielen, myyttien ja tapojen keliityslaeista.
10 osaa.) Alfred Kröner Verlag, Leipzig.
Erstes Buch: Sprache (Ensimm äinen kirja: Kieli)
Band 1. Die Sprache. 1. Teil
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Band 2. Die Sprache. 2. Teil
Zweites Bnch: Kunst (Toinen kirja: Taide)
Band 3. Die Kunst
Drittes Buch: Mythus und Religion (Kolmas kirja: Myytti ja uskonto)
Band 4. Mythus und Religion. 1. Teil
Band 5. Mythus und Religion. 2. Teil
Band 6. Mythus und Religion. 3. Teil
Vieites Buch: Gesellschaft (Neljäs kirja: Yhteiskunta)
Band 7. Die Gesellschaft. 1. Teil
Band 8. Die Gesellschaft. 2. Teil
Fiinftes Buch: Recht (Viides kiija: Oikeus)
Band 9. Das Recht
Sechstes Buch: Kultur und G esch ich te (K uudes kirja: Kulttuuri ja
yhteiskunta)
Band 10. Kultur und Geschichte
Yllämainitut teokset muodostavat Wundtin varsinaisen kansainpsykologian. Erityisen tärkeitä ovat sarjan loppupään kirjat, sillä vasta
projektinsa loppupuolella Wundtille itselleenkin alkoi selvitä, kuinka
perustavanlaatuisesta hankkeesta oli kysymys. Alunperin kolmiosaiseksi
tarkoitettu teos paisui kymmenen kirjan laajuiseksi kokonaisuudeksi.
Historiatulkintojen kannalta aivan ratkaiseva seikka on se, että
kansainpsykologiaa ei koskaan käännetty englanniksi. Käännöksenä
on olemassa vain Wundtin ‘lyhyt kansa inpsykologia’, E lem en ted er
Völketpsychologie, jota ei tule sekoittaa varsinaisen Völketpsychologien
teoksiin. Oheen suomennettu Elem ente -teoksen sisällysluettelo havain
nollistanee jollakin tavoin kansainpsykologian sisällöllisiä teemoja.
Wilhelm Wunclt (1912) Elem enteder Völkeipsrychologie. Gmndlinien
einerpsychologischen EntwickhmgsgeschichtederMenschheit. Alfied Knöner
Verlag, Leipzig.
Esipuhe. Ensimmäinen kappale. Primitiivinen ihminen 1. Primitiivisen
ihm isen keksim inen 2. Primitiivisen ihm isen ulkoinen kulttuuri 3.
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Avioliiton ja perheen alkuperä 4. Primitiivinen yhteiskunta 5. Kielen
alkuvaiheet 6. Primitiivisen ihmisen ajattelu 7. Ihmeisiin ja demoneihin
uskomisen alkumuodot 8. Taiteen alkuvaiheet 9. Alkukantaisen ihmisen
älylliset ja moraaliset ominaisuudet
Toinen kappale. Totein istinen aikakausi l. Totein ismi n yleinen
luonne 2. Totem istisen aikakauden kulttuuripiirit 3. T otem istin en
heimojen ryhmittyminen 4. Eksogamian synty 5. Avioliiton solmimisen
muodot 6. Totem istisen eksogam ian syyt 7. Polygam ian m uodot 8.
Toteemiin uskomisen kehitysmuodot 9. Toteem ikäsitysten alkuperä
10. Tabulaki 11. Sielu-usko totem istisella aikakaudella 12. Fetissin
alkuperä 13. Eläin- ja ihm isesi-isät 14. T o tem istiset kultit 15.
Totemistisen aikakauden taide
Kolmas kappale. Sankarien ja jumalien aikakausi 1. Sankareiden
aikakauden yleinen luonne 2. Sankareiden aikakau d en ulkoin en
kulttuuri 3. Poliittisen yhteiskunnan kehitys 4. Perhe poliittisen
yhteiskunnan sisällä 5. K errostum ien eriytym inen 6. Am m attien
eriytyminen 7. Kaupunkien alkuperä 8. Oikeusjärjestyksen alkuvaiheet
9. Tuom io-oikeuden kehitys 10. Oikeusalueiden erikoistuminen 11.
Jumalten synty 12. Sankaritarut 13. Kosmogoniset ja teogoniset myytit
14. Sieluun uskominen ja tuonpuoleinen maailma 15. Jumalakulttien
alkuperä 16. Kulttitoimintojen muodot 17. Sankareiden aikakauden
taide
Neljäs kappale. Kehitys ihmisyyteen 1. Humaniteetin käsite 2.
M aailmanvallat 3. M aailm ankulttuurit 4. M aailm anuskonnot 5.
Maailmanhistoria.
Olennaista reseptiohistorian kannalta on myös se, että kansainpsykologian käsite käännettiin englanniksi vain ‘folk psychology’ termiksi, vaikka W undt itse käytti ohjelm astaan m yös nimityksiä
‘kulttuuripsykologia’, ‘historiallinen psykologia’ jne. Kansainpsykologian tenni saatettiin siten myöhemmin assosioida kansallissosialistien
kansa-mytologian valmisteluksi ja työntää sivuun epäkiinnostavana ja
ideologisesti välittyneenä metafysiikkana (ks. Brock 1993).
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Viitteet
1 Vicon tuotannosta on keskusteltu vilkkaasti 1970-luvun puolivälistä lukien. Ks.
erityisesti Berlin 1976;Jahoda 1992 ja Pompa 1990. Suppeampia suomalaisia
kommentaareja ovat esim. Viikari (1995, 364-367) ja Knuuttila (1996).
2 Pariisissa oli perustettu jo 1799 Societé des Observateurs de I’Homme ja sitä
seurasi Societé ethnologique 1840-luvulla (Jahoda 1992,44; Oelze 1991, 135).
3 Saksalainen temii Völkerpsychologie kääntyy kankeasti suomeksi. Olen aikaisemmin
kääntänyt sen ‘kansapsykologiaksi’, mutta käytän tässä Juhani Humuksen
suosittelemaa ‘kansainpsykologiaa’, joka vastaa kirjaimellisemmin alkukielisen
termin sisältöä ja ilmaisee samalla vanhahtavana suomena hyvin termin historial
lisen luonteen.
4 Esimerkiksi Sigmund Koch (1985) toteaa luopuneensa yrityksestä lukea koko
tuotantoa. Gustav Jahoda (1992) arvioi, että Völkerpsychologien kaikki osat
lukeneiden määrä liikkuu vain muutamissa henkilöissä.
5 Kokeellisen aspektin painottuminen NVundlin oppilassuhteissa näkyy havainnollisesti
niissä erilaissa vaikutuskartoissa, joita eri historioitsijat ovat toisistaan riippumatta
piirtäneet. Ks. esim. Ben-David & Collins 1971 ja Boring 1963.
h Olen toisessa yhteydessä yrittänyt osoittaa, että myös psykoanalyyttisen teorian
kehitys voidaan ymmärtää yrityksinä purkaa Freudin tekstien sisäistä ambi
valenssia science-ja culture- orientaatioiden välillä (Silvonen 1992; 1997).
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Kertomus kulttuurisesti suuntautuneen
psykologian ydinmetaforana
Johdanto
Tarkastelen tässä kirjoituksessa kertom usten merkitystä erityisesti
kulttuurisesti suuntautuneen kognitiivisen psykologian tutkim us
kohteena.1Tämän näkemyksen mukaan jokainen kulttuuri luo oman
kansanpsykologiansa/arkipsykologiansa, joka todentuu kertomuksissa.
Kertom usten avulla jäsen n äm m e arkipäivän kokem uksiam m e,
ylläpidämme vuorovaikutusta, vahvistamme ja luomme normatiivisia
merkitysrakenteita.
Metaforia on käytetty mitä erilaisimpien psykologisten ilmiöiden
kuvaam iseen. Yleisim piä lienevät kognitiivista toim intaam m e ja
tajuntaamme kuvaavat metaforat kuten mielen vertaaminen esimerkiksi
höyrykoneeseen, puhelinkeskukseen tai tietokoneeseen, aikakaudesta
riippuen. Metaforat ovat tyypillisiä myös omalle kielenkäytöllemme ja
ajattelutoiminnallemme. Lisäksi metaforia käytetään, kun kuvataan
jotakin yleistä tapaa lähestyä psykologisia ilmiöitä. (Metaforien käytöstä
psykologiassa ks. esim. Leary 1990; Soyland 1994.)
K erto m u sten tie te e llin e n tu tk im in en ei o le uusi ilm iö .
Kertomuksia on tutkittu esimerkiksi kirjallisuustieteessä, historiassa ja
sosiologiassa. K irjallisuustieteilijät ovat tu tk in eet k erto m u sten
rakennetta ja lajeja, historioitsijat kertomusten kykyä esittää mennyttä
ja sosiologit elämäkertoja (ks. esim. Polkinghom e 1988).
Psykologian historia osoittaa, että m yös psykologit ovat tutkineet
kertom uksia. Freud, eräät individuaalipsykologit (esim . Murray ja
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A llpoit) ja eläm änkaaripsykologit (Levinson, Gould, Erikson) olivat
kiinnostuneita siitä, mitä kertom ukset kertovat ihmisten elämästä.
Tutkimalla mm. potilaidensa kertomuksia Freud hahmotteli ihmis
mielen luonneta ja erityisesti psyyken tiedostamattomia rakenteita. On
myös syytä muistaa, että Wundtin Völkeipsychologie sisältää kehotuksen
tutkia kulttuuria tuottavaa ja kulttuuriin sidoksissa olevaa ihmistä.
O lihan W undt sitä mieltä, että ihm isen toimintaa ei voi ymmärtää
tutkimatta sellaisia kollektiivisia tuotoksia kuten esimerkiksi kieli,
kirjallisuus, tavat ja myytit (ks. esim. Jahoda 1992; Silvonen 1995).
Varsinainen “narratiivinen käänne” tapahtui sosiaalitieteissä 1970ja 1980-luvun taitteessa. Esimerkiksi vuosina 1980 ja 1981 julkaistiin
Chticcil hiquity -lehdessä useita, eri tieteenaloja (historia, kirjallisuus,
antropologia, filosofia, psykologia) edustavia kertomusten tutkimusta
käsitteleviä a rtik k e le ita .2 K ertom u sten tutkim us on edelleen
poikkitieteellistä ja näyttää vetävän m ukaansa edellä mainittujen
tieteenalojen lisäksi ainakin sellaisia tieteenaloja kuin sosiologia,
gerontologia ja jopa tietojenkäsittelytiede.
Miksi sitten psykologit - nyt tarkoitan erityisesti kulttuurisesti
suuntautuneen kognitiivisen psykologian edustajia - ovat viime vuosina
kiinnostuneet kertom usten tutkimuksesta? Mikä on kertomusten
merkitys kognitiivisen psykologian tutkimuskohteena? Paljastaako
kertom usten tutkimus jotain olennaista ihm isen kognitiivisesta
to im in n asta ja siitä, kuinka jä se n n ä m m e m eitä ympäröiviä
todellisuuksia?

Kaksi paradigmaa ja narratiivinen käänne
E rity isesti v iim e ise n k y m m en en v u o d en aik an a tiivistynyt
tyytymättömyys psykologian perinteiseen paradigmaan, individua
listiseen ontologiaan ja empiristiseen epistemologiaan, on saanut useat
tutkijat yhä määrätietoisemmin etsimään perinteiselle paradigmalle
vaihtoehtoja.3 Tätä, ei mitenkään yhtenäistä vaihtoehtoa ja käännettä
void aan kutsua “toiseksi kognitiiviseksi vallankum oukseksi”,
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diskursiiviseksi, tulkinnalliseksi, kulttuuriseksi tai vaikkapa narratiiviseksi käänteeksi * (ks. B a in e r 1990a; Harré 1995; Harré & Gillett
1994). Tämän käänteen merkittäviä avauksia ovat olleet esim erkiksi
Brunerin (esim. 1986; 1990a) narratologiset tutkimukset.5
Juuri Brunerin kirjoitukset 1980-luvun alussa aloittivat kognitii
visessa psykologiassa kertomusten tutkimuksen. Teoksissa A ctual m inds,
possible ivorlcls (1986, kirja koostuu 1980-luvun alussa kirjoitetuista
artikkeleista) sekä Acts o f m ea n in g (1990) B ain er, am m entaen mm.
kirjallisuudentutkimuksesta, lingvistiikasta ja antropologiasta, hahmottelee kulttuurisesti suuntautunutta psykologiaa. Sen tutkimuskohteina
ovat ihmisten tuottamat kertomukset ja niiden kautta välittyvän arkieli Iransanpsykologian (folk psychology) luonne sekä ka nsa npsykologia n
institutionaaliset muodot. Kognitiivisen vallankum ouksen edetessä
hukattu merkityksen problematiikka (ks. esim Bainer 1996a) ja ihminen
intentionaalisena, kulttuurisena, aikaan ja paikkaan sidoksissa olevana
toimijana nostetaan tutkimuksen polttopisteeseen. Näin esimerkiksi
B a in e r palaa hahm ottelem assaan kulttuuripsykologiassa ainakin
osittain Wundtin “toisen psykologian” teemoihin.
Varsinkin (kulttuuri)antropologisten vaikutteiden myötä on
kulttuuritieteellinen lähtökohta psykologian identiteetin määrittelyssä
voimistunut viime vuosina (Jahoda 1992; Silvonen 1995). Psykologia
on perinteisesti (mitä se tarkisti ottaen sitten lieneekin) etsinyt ihmisille
kulttuurisesta kontekstista riippumatomia, universaaleja kognitiivisia
rakenteita ja selittänyt toimintaa “sisältä ulos”.6 Kulttuuriantropologia
on puolestaan ollut kontekstisensitiivinen, jopa relativistinen, ja
kuvannut kuinka yksilön tajunta rakentuu “ulkoa sisään” (Shore 1996.)
Nyt useissa kulttuurisen käänteen valinneissa psykologian suuntauksissa
tarkastellaan ihmistä kulttuurisena toimijana.
U sein narratiivien tutkim us yhdistetään p o stm o d ern eih in
merkitys- ja tietokäsityksiin. Kieltämättä siinä o n postm od ern eja
piirteitä, mikäli Toulm iniin on uskomista. Toulm in (1995, ks. m yös
Phillips 1994) esittää, että postmodernit ajattelijat haastoivat erityisesti
perinteisen käsityksen tiedon absoluuttisesta luonteesta sekä sen, että
tieto on yksilön ominaisuus ja palautettavissa yksilöön. Kognitiivista
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narraliivien tutkimusta ei ole kuitenkaan syytä liittää suoraan yleiseen
postmoderniin murrokseen. Paremminkin kulttuurisesti suuntautunut
kognitiivinen nanatologia edustaa kognitiivista pluralismia ja ilmentää
yhtä m uotoa siitä alati laajenevasta kritiikistä, joka kohdistuu
m onistiseen, esim erkiksi piagetilaiseen näkem ykseen ihmisen
kognitiivisen toiminnan kehittymisestä ja luonteesta. Luonnollisesti
nämäkin ajatukset voidaan tulkita postmoderneja piirteitä sisältäviksi.

Kaksi ajattelun muotoa
Kognitiivisen vallankum ouksen viitoittamana on kognitiivisen
psykologian tutkimuksen yleisenä piilevänä oletuksena ollut ajatus
ihmisestä rationaalisena toimijana. Poikkeam at loogis-rationaalisen
ajattelun tutkimuksesta on tulkittu epäilyttäviksi ja jopa anarkistisiksi
(Feldm an & Kalmar 1996). Kuitenkin esim erkiksi piagetilaisen
teorianmuodostuksen perusteella on vaikea selittää kulttuurisia eroja
ajattelussa ja kognitiivisen toiminnan moninaisuutta, kuten esimerkiksi
sitä, miksi ymmärryksemme sosiaalisista maailmoista näyttää poikkevan
siitä, kuinka käsitämme ja selitämme fyysistä maailmaa.
Olsonin ja Tonkineen (Olson & Toirance 1996) toimittaman kirjan
Mocles o f tbougbt nimi kertoo m eille jotain hyvin olennaista tämän
päivän kognitiivisen psykologian tutkimuksesta. Toisaalta myönnetään
joidenkin kognitiivisten toimintojen olevan universaaleja. Toisaalta
todetaan, että ajattelumme näyttäytyy kulttuurisena, monimuotoisena
ja hyvin tila n n ek o h ta ise n a . A jattelum m e on sid oksissa jopa
tieteenalakohtaisiin ajattelum uotoihin ja selitysm alleihin. Lisäksi
kognitio ei ehkä sijaitsekaan puhtaasti “yksilön päässä”, eikä ihmisen
älykästä toimintaa voi selittää ottamatta huom ioon hänen sosiaalista
verkostoaan ja niitä ulkoisia representaatiovä 1ineitä ja aitefakteja, joita
hän toimintansa apuna käyttää. Kertomusten kognitiivisessa tutkimuk
sessa on havaittavissa kaikkia näitä piirteitä.
Puolustaessaan m erkityksen ongelm aa psykologian tutkimus
kohteena ja toisaalta argumentoidessaan ajattelutoimintamme tulkin
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nallisen ja m oninaisen luonteen puolesta B ru n er on viim eisen
vuosikym m enen aikana hahm otellut mallia paradigm aattisesta ja
nanatiivisesta ajattelusta. B ainer(19627; 1996a; 1997) esittää, että ihmiset
selittävät ja tulkitsevat todellisuutta ensisijaisesti kahdella tavalla, loogisrationaalisesti ja nairatiivisesti. Loogis-rationaalisella eli paradigmaat
tisella ajattelulla selitäm m e kausaalisia ilmiöitä kuten esim erkiksi
fyysisen ympäristömme tapahtumia. Sille ovat tyypillisiä formaaliset
selitykset ja kuvaukset, käsitteellistäminen, luokittelu, yleiset propositiot,
pyrkimys objektiivisuuteen, yleisten lainalaisuuksien etsiminen, hypo
teesit ja oikeaksi todistaminen.
Ja k o paradigmaattiseen ja narra ti iviseen voidaan tehdä useilla
ulottuvuuksilla. Esimerkiksi paradigm aattiselle kielenkäytölle ovat
tyypillisiä m uodot, joilla kuvataan tosiasioita, ja narratiiviselle
kielenkäytölle subjunktiiviset m uodot, joilla viitataan mahdollisiin
merkityksiin ja mahdollisiin maailmoihin (Bruner 1986).

Kertomus todellisuuden hahmottamisen muotona
Narratiivisen ajattelun keskeinen elementti ovat kertomukset. Kertomus
voidaan määritellä useilla eri tavoilla tieteenalan ja lähestymistavan
mukaan. (Joskus lienee vaikea määritellä yksiselitteisesti, millainen
ilmaisu tai teksti voidaan tulkita kertomukseksi ja millä perusteilla, ks.
esim. Phillips 1994). Tyypillisiä kertomukseen liitettäviä ominaisuuksia
ovat juonellisuus, valikoivuus, kontekstuaalisuus, ainutkertaisuus ja
yleisyys (ks. esim. H änninen 1996; Stein & Politscaro 1984). K erto
musten sam ankaltaisuus voidaan selittää esim erkiksi ihm isten
kokemusten samankaltaisuudella, kulttuurisesti opituilla tavoilla puhua
kertomuksista ja tapa hännistä sekä sillä, että on olemassa lukem aton
määrä erilaisia peaistarinoita (Hernstein-Smith 1981).
Kognitiivisessa psykologiassa kertom uksesta käytetään usein
Burken (1 9 4 5 ) luom aa m ääritelm ää. Tällöin kertom us koostuu
henkilöistä, heidän intentionaalisista tiloistaan ja niistä toiminnoista,
joita he suorittavat tiettyyn tilanteeseen liittyvien merkitysten perusteella.
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K eskeistä on se, kuinka kertom us toimii kognitiivisena välineenä
todellisuuden konstruoinnissa ja merkitysten välittämisessä, ei se kuinka
kertomus tekstinä rakentuu (Brunei* 1990a; 1991; ks. myösSarbin 1986)”
Naixatiivinen ajattelu edustaa arkiepistemologiaa ja on keskeinen
elem entti sekä om an että toisten toim intojen ymmärtämisessä.
Tulkintam me ja ymmärryksemme sosiaalisten maailmojen tapahtu
mista, ihmisten toiminnasta ja toiminnan oikeutuksesta sekä intentio
naalisista maailmoista jäsentyy kertomukselliseen muotoon. Arkipäivän
tapahtumiin liittyvät kertom ukset koostuvat niistä psykologisista
tekijöistä, joita ihmisen toiminnan takana on. Kertomukset vaativat
kykyä tulkita ihmisen toimintaa ikään kuin siinä olisi juoni. Kerto
musten avulla ymmärrämme toisiamme, neuvottelemille maail-maa
koskevista tulkinnoista, teemme arkipäivän tilanteista merkityk-sellisiä
ja oikeutamme ja vahvistamme tekomme ja niiden seuraukset. Kuten
Olson (1990) mainitsee, kertomuksen rakenne jäsentää ilmiöt helposti
ymmärrettävään muotoon. Kokemukset ja tapahtumat, se, miltä tuntui
ja mitä ajattelin, voidaan tehdä kertomuksen avulla ymmärrettäviksi,
muistettaviksi ja toisten kanssa jaettaviksi, jopa reflektoitaviksi.
Kertomusten ymmärtäminen ja tulkinta vaatii kertojalta ja
kuulijalta aina jonkinlaista yhteistä taustatietoa ja ymmärrystä
maailmasta sekä pyrkimystä kommunikaatiossa yhteistoimintaan ja
yhteisesti määriteltäviin merkityksiin. Tulkintaprosessia saattaa
helpotuta (joskus myös vaikeuttaa) se, että kertomus edustaa aina jotain
retorista lajia eli genreä. Kertomuksen genren valinta ei useinkaan ole
tietoista (lukuun ottamatta ehkä kirjailijoiden kirjoittamia kertomuksia)
vaan syntyy osana tapahtumien kuvaamista keironuitilanteessa. Genren
tulkinta ja sen ymmärtäminen on yksi esim erkki kertomuksen
illokuti ivisen “voiman” tai sävyn (illocutionary force) eli mahdollisen
merkityksen tai merkitysten tunnistamisesta. Merkityksiä ei kertomuk
sella ilmaista suoraan vaan tulkinta jätetään kuulijan tehtäväksi.
Illokutiivisen voiman välityksellä kertoja voi tarkoittaa enemmän kuin
sanoo (ks. esim. Austin 1962; Grice 1989; Olson 1994).
Suullisen kertomuksen illokutiivisen voiman tulkintaa helpottaa
konteksti, joka taijoa a tulkitsijalle tulkinnan tueksi erilaisia metakoin54
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munikatiivisia vihjeitä, kuten ilmeet, eleet ja intonaatiot. Näin suullisesta
kertomuksesta on kirjallista kertom usta varm em m in erotettavissa
kertojan intentiot eli se mitä sanotaan ja se mitä tarkoitetaan. Kasvotusten-tilanteessa kuulija voi aina myös tehdä kertojalle kysymyksiä,
joilla tarkistaa tulkintaansa. Näinhän ei ole, kun kyseessä on kirjallinen
kertomus (ks. Bateson 1972; Olson 1994).
Jos sosiaalinen maailma näyttäytyy meille, vaikkapa vain kätketysti,
esimerkiksi kom ediana, ironiana tai tragediana, silloin voidaan kai
sanoa, että genret toim ivat eräänlaisina sosiaalisen todellisuuden
eduslumina ja tietokategorioina, narratiivisen ajattelun sääntöinä ja
mielen malleina. Sosiaalinen todellisuus ikään kuin suodattuu meille
genrejen läpi (Feldman & Kalmar 1996). Tätä näkemystä tukee se, että
genrejä esiintyy kaikissa luonnollisissa kielissä, niiden olemassaolo on
universaalia, mutta tietyt genret ovat usein kulttuurisidonnaisia.
Kertomus eroaa olennaisesti hyvin muotoillusta paradigmaattisesta
argumentista. Argumentin ja sitä seuraavan päättelyn tarkoituksena
on johtaa (tai yrittää johtaa) totuuteen. Kertomuksella kertoja pyrkii
enemmänkin elä mä n kaltaisuuteen ja uskottavuuteen, ja sen “totuus”
testataan ihmisten välisessä arkielämän vuorovaikutuksessa. Argument
tien ja kertomusten kausaalisuus on erilaista (vrt. esim. looginen propositio “jos x niin y” ja tarina “kuningas kuoli ja sitten kuoli kuningatar”).
Loogisella propositiolla etsitään universaalia totuutta, kun taas tarinalla
etsitään yhteyttä tapahtumien välillä. Kumpikaan ei ole redusoitavissa
toiseen. Kertomus voidaan toki pakottaa loogiseksi prepositioksi ja
päinvastoin, mutta analysoim alla ja selittämällä kausaalisesti kerto
musten merkitykset tai pukemalla kausaalinen selittäminen kertomuk
sen raameihin m enetetään jotain kummallekin tietämisen m uodolle
olennaista (Bruner 1996b; 1997).
Narratiivinen “totuuden etsim inen” ja yritys ymmärtää ihmisten
toimintaa, tapahtumia ja havaittuja ilmiöitä muistuttaa peirceläistä
abduktiota, päättelyä parhaaseen selitykseen (abcluktion avulla myös
tuotetaan tieteellisiä hypoteeseja). Kertomuksen totuus ja uskottavuus
liittyy sen selitysvoim aan, yritykseen keksiä jo havaitulle ilm iölle,
olennaista tietoa hyväksi käyttäen, paras mahdollinen selitys. Kertomus
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näyttäytyy aina useista perspektiiveistä, ja yksi ja sama havaittu tosiasia
voi houkutella meitä keksimään useamman parhaan selityksen. Lisäksi
narratiivisella ajattelulla vastaamme erityisesti sellaisiin kysymyksiin
kuten “mitä ihmiset tekevät”, “miksi näin on ”, “miten tämä on ymmär
rettävä” ja “mitä siitä seu raa”, jolloin havainnoista on abduktoitava
hypoteesi. K ertom uksen ym m ärtäm inen m erkitsee päämääriin
suuntautuneen toim innan “takaperin” toteuttamista eli selityksen
etsimistä tapahtumille toimijan päämääristä ja intentioista käsin (ks.
esim. Oatley 1996).
Kertomus ja alxluktiivinen päättely näyttävät ihmisen kognitiolle
hyvin luontaiselta tavalta hahm ottaa (sosiaalista) maailmaa. Kuten
O atley 0 9 9 6 ) to teaa, k ertom u k set luiskahtavat tajuntaam m e
huomattavasti helpom m in kuin esimerkiksi ymmärrys tilastollisesta
ja matemaattisesta aineistosta. Kertomusten vaatima abduktiivinen
päättely ei ehkä ole kognitiivisesti niin kuoimittavaa kuin induktiivinen
ja erityisesti deduktiivinen päättely. (Kuuluisin “abduktivisti” lienee
salapoliisi Sherlock Holmes.)
On hyvin houkuttelevaa sanoa nanatiivinen vs. paradigmaattinen
-jaottelun olevan analoginen asetelm alle tunne vs. järki. Lähempi
tarkastelu kuitenkin osoittaa, että näin ei välttämättä ole. Kiistatonta
on, että kertomukset (sekä suulliset että kirjalliset) herättävät meissä
em ootioita ja m oraalisia tuntem uksia sekä vahvaa sitoutumista ja
myötäelämistä kertomusten tapahtumiin. Kertomukset välittävät usein
myös henkilöidensä tuntemuksia ja subjektiivisia kokemuksia.
Järk i ja ration aalinen ajattelu liitetään usein tieteelliseen
toimintaan. Mutta myös tieteelliseen toimintaan sisältyy ihmisten välistä
vuorovaikutusta, kertomuksia, intersubjektiivisuutta, tunteita ja yritystä
ymmärtää sitä, mitä toisten mielessä liikkuu. Tieteelliselle toiminnalle
on kuitenkin ominaista pyrkimys tietoisesti irrottautua narratiivisesta
kokemuksellisuudesta sekä jalostaa ja clekontekstualisoida paradigmaat
tisesti kestäviä argumentteja ja johtopäätöksiä esimerkiksi tieteellisten
kirjoitusten m uodossa (ks. esim . Latour & W oolgar 1979). Tässä
tarkoituksessa tieteellisistä kirjoituksista puuttuvat em otionaaliset ja
usein myös subjektiiviset ilm aukset kokonaan. T ieteelliset tekstit
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pyrkivät tavoittamaan autonomisen tekstin ihanteen (G eisler 1994).
Narratiivinen ajattelu ei rajoitu koskemaan pelkästään sosiaalisia
maailmoja. Intentionaalisuus ja ilmiöiden selittäm inen viittaamalla
mentaalisiin tiloihin on meille niin tyypillistä, että kuvailem m e jopa
esineiden toimintaa tarinoiden muodossa. Tietokoneen tai vaikkapa
auton reistaillessa kohtelem m e näitä aitefakteja ikään kuin niillä olisi
tietoisuus; moitimme niitä ajattelemattomiksi; väitämme, että ne eivät
pelkkää ilkeyttään halua käynnistyä jne. Byrne (1995, 52) väittääkin,
että evolutionaarisesta alkuperästään (ihm isen älykäs toiminta on
ensisijaisesti m onim utkaisen yhteisöllis-sosiaalisen eläm än tulos)
johtuen ihmisen äly on taipuvainen käsittelemään kaikkia ongelmia
ikään kuin sosiaalisina ongelmina.
Norman (1993) antaa esim erkin korkean tason “narratiivisesta
päätöksenteosta” liike-elämässä. Erään suuren yhdysvaltalaisen Pinnan
johtokunnan kokouksessa “kovien” faktojen esittämisen jälkeen eräs
johtokunnan jäsen kertoi toisille asiaan liittyvän kertom uksen, joka
luonnollisesti innosti toiset kertom aan om ista vastaavanlaisista
kokemuksistaan. Loppujen lopuksi taloudellisia asioita koskeva päätös
tehtiin enemmänkin kertom usten m uotoon puettujen henkilökoh
taisten kokemusten kuin esitettyjen “kovien” faktojen peaisteella. Tämä
esimerkki ei liene mikään poikkeustapaus, vaan kertoo sen, kuinka
olennainen ja luonnollinen osa kertom ukset ovat kaikkea, myös ns.
rationaalista päätöksentekoa ja hypoteesien muotoilua.
Sosiaalisen ja fyysisen maailman ontologioiden erilaisuus näyttää
siis vaativan ihmisiltä erilaisia tiedonmuodostuksen tapoja, narraavista
ja paradigmaattista ajattelua. Paradigmaattisen ja narratiivisen ajattelun
problematiikka palautuu m ie le n k iin to ise sti p ia g e tila ise e n ja
vygoiskilaiseen ajattelun tutkim ustraditioon. Piaget kuvasi lapsen
ajattelun kehitystä siirtyminä yksinkertaisista loogisista operaatioista
m onim utkaisem piin o p e ra a tio ih in . P ia g e t’n teoria o n teoria
(paradigmaattisen) ajattelun kehityksestä, ei niinkään siitä, mikä
kehityksen saa aikaan. (B ain er 1997; ks. myös Brockm eier 1996.)
Vygotskin teorian yksi keskeisistä piirteistä o n m erkityksen
ongelma. Hän oli erityisen kiinnostunut siitä, kuinka lapsii oppii kielen,
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kuinka ajattelun ja kielen välinen suhde rakentuu sekä kuinka tietyssä
kielenkäytön kulttuuri-historiallisessa kontekstissa merkitykset välittyvät
ja kuinka ne tulkitaan. Vygotskin voidaan sanoa edustaneen narratiivisen ajattelun tutkimusta9 (Bruner 1997). Näin tulkittuna Piaget’n
ja Vygotskin teorioiden perusteet palautuvat jaotteluun paradigmaattinen/narratiivinen ja lisäksi mm. von Wrightin (1 9 7 1 ) tekem ään
erotteluun kausaalinen selittäm inen vs. ym m ärtäm inen ja tulkinta.
Piaget edustaa edellistä ja Vygotski jälkimmäistä.

Kaksi maisemaa
Kertom us ja ihm isen m entaaliset tilat ovat ainakin m eille läntisen
kulttuurin edustajille erottamattomia.10 Olem m e Descartesin perillisiä
ja meille on tyypillistä attribuoida mentaalisia tiloja itseemme ja toisiin
ihmisiin sekä halu kertoa omia tarinoitamme ja tulla kuulluksi. Me
selitäm m e - ja voisi sanoa, että pienestä pitäen meidät opetetaan
se littä m ä ä n -o m a a toim intaam m e ja toisten toimintaa viittaamalla
mentaalisiin tiloihin kuten uskomuksiin, toiveisiin ja haluihin. Tässä
mielessä toimintamme ja kertomukset intentionaalisen ymmärtämisen
välineinä noudattavat von Wrightin (1 9 7 1 ) m uotoilem aa praktista
syllogismia.
Kohtelemille toisiamme ja odotamme, että myös meitä itseämme
kohdellaan, ikään kuin meillä olisi mentaalisia tiloja. Me uskomme,
että asiat eivät ole riippumattomia uskomuksistamme, haluistamme ja
toiveistamme. Joskus vaikuttaa jopa siltä, että intentionaaliset tilat ovat
m eille yhtä todellisia kuin fyysisen m aailm an objektit. Käytämme
intentionaalisia tiloja kausaaliseen selittämiseen; laskemme hyötykustannussuhteita ja ennustam m e sekä ennakoim m e toistem m e toimintaa
intentionaalisten tilojen perusteella.
Toiminta ja henkilöiden m entaaliset tilat m uodostavat saman
aikaisesti kertomuksen kaksi maisemaa (landscape). Toiminnan mai
sema (landscape o f action) esittää toiminnan, tekijän ja välineet. Tämän
m aisem an selittäminen on samantyyppistä kuin luonnon ilmiöiden
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selittäminen. Tietoisuuden m aisem a (lan d scap e o f co n scio u sn ess)
sisältää kertomuksen henkilöiden mentaaliset tilat, kuten esimerkiksi
sen, mitä he aikovat, kuvitelevat, uskovat ja tietävät tai mitä eivät aio,
kuvittele, usko eivätkä tiedä (Bruner 1986; Feldman ym. 1990). Erityisen
kiinnostavaa on se, kuinka ymmärrämme tietoisuuden maisemaa, sitä,
mitä tapahtuu omassa ja toisten ihmisten mielissä.
Tietoisuuden m aisem an tulkinta ja ym m ärtäm inen tiivistyy
kysymykseen “mielen teoriasta” (theory o f mind, folk theory o f mind).
Mielen teorioiden eräs keskeinen kysymys on, kuinka m e opim m e
systemaattisesti käyttämään intentionaalisia tiloja kuvaavia käsitteitä
oman ja toisten ihm isten käyttäytym isen tu lk itsem iseen sekä
kuvaamiseen ja kuinka representoim m e toisten mentaaliset tilat (ks.
esim. Astington & Olson 1995; Feldman 1992; Fodor 1985; Tomasello
ym. 1993).
Me opimme mielen teorian jo kehityksemme varhaisessa vaiheessa,
toisen ja kuudennen ikävuotemme välisenä aikana. (Tosin eräät tutkijat
kuten esimerkiksi Fodor väittävät, että kyky ymmärtää toisten
mentaalisia tiloja on synnynnäistä.) Astingtonin (1990; ks. myös Olson
1994) mukaan jo pienilläkin lapsilla on propositionaalisia asenteita;
heillä on uskomuksia, haluja ja intentioita, mutta he eivät kuitenkaan
ymmänä niiden subjektiivisuutta. Tärkein muutos propositionaalisten
asenteiden kehityksessä tapahtuu noin neljän vuoden iässä.
Mielen teorian kehittyminen ja merkitys näkyy oivallisesti siinä,
kuinka pienet lapset ymmärtävät kertom uksia. Aivan pieniä lapsia
viehättävät kertom ukset, joissa esitellään ja kuvataan tapahtumia
yksinkertaisilla propositioilla, kuten “koira on ruskea”, “pallo on
pyöreä”, “tyttö on iloinen ”. Kun lapset noin neljän vuod en iässä
kykenevät ymmärtämään representaation representaatioksi (m etarepresentaatio), he alkavat Astingtonin (1 9 9 0 ) m ukaan ym m ärtää ja
kiinnostua uudella tavalla sellaisista kertomuksista, joissa kuvataan
ihmisten toimintaa viittaamalla heidän mentaalisiin tiloihinsa. Lapset
ymmärtävät kertom uksen henkilöid en m entaaliset tilat rep resen 
taatioiksi ja tajuavat, että joku voi toimia esim erkiksi väärän u sk o 
muksensa perusteella. Lapset tajuavat kertomuksen kaksi m aisem aa,
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toim innan ja tietoisuuden maisemat. (Pienillä lapsilla narratiivinen
ajattelutapa näyttää olevan ensisijainen verrattuna loogis-rationaaliseen
ajatteluun. Ymmärtäväthän lapset kertomuksia paljon aikaisemmin kuin
kielellistettyjä loogisia prepositioita. Ks. esim. Bruner 1990b; Dunn
1988.)
Olson ja Astington (1993) esittävät, että näiden mentaalisia tiloja
kuvaavien arldpsykologisten käsitteiden (ja erityisesti epistemologisten
käsitteiden) systemaattinen käyttäminen ja kyky representoida sellaisia
abstrakteja objekteja kuten esimerkiksi ajatukset johtavat syvenevään
episteemiseen ymmärrykseen omien ja toisten ihmisten uskomuksista
ja teorioista sekä niiden perusteluista. Näin ne ovat osa kriittistä ajattelua
ja sen kehittymistä.
Mielenkiintoisen poikkeuksen “mentalistien” joukossa muodos
tavat autisiit, joilta puuttuu kyky arkipsykologisointiin (ks. esim. BaronCohen 1991). Näyttää siltä, että he (riippumatta autismin tyypistä)
eivät pysty tulkitsemaan kertomusten eivätkä myöskään toisten ihmisten
tietoisuuden m aisem aa (syitä tähän on etsitty niin varhaiseen
vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä kuin hermostollisista poikkea
vuuksista ja kemiallisista puutoksista elimistössä). Ehkäpä myös eiautististen ihmisten välillä on eroja mentalismin asteessa, erityisesti
siinä, kuinka voim akkaasti m entaalisia tiloja attribuoidaan toisiin
ihmisiin. Joskus kuulee sanottavan, että joku kykenee muita paremmin
asettumaan toisten “nahkoihin” ja erityisen hyvin ennustamaan sekä
ennakoimaan toisten toimintaa ja mielen liikkeitä.
Onpa tämä arkipsykologiam m e toisten m ielen toiminnasta
intuitiivinen tai m uodostipa se sitten yhtenäisen teorian (ks. esim.
Astington & O lson 1995; Bruner 1995), se tek ee meistä jokaisesta
eräänlaisen arkipsykologin. Se, kuinka ym m ärräm m e toistemme
kertom uksia, kuinka ihmiset niillä oikeuttavat tekojaan tai tekevät
toim innastaan uskottavaa, on paljolti riippuvainen kyvystämme
ymmärtää toistem m e “m ielen liikkeitä” ja kyvystämme luoda intersubjektiivisuutta. Juuri nämä ominaisuudet näyttävät tekevän meistä
ihmisistä ihmisiä.
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Kertomus ja kulttuuriset merkitysrakenteet
Kertomuksia lienee kerrottu kaikissa kulttuureissa ja siitä asti kun
ihmiskunnalla on ollut käytössään kieli- tai joku muu sem ioottinen
järjestelmä. Mutta mikä saa meidät kertomaan kertomuksia? Millaisista
ilmiöistä kerrom m e ja välittävätkö kertom ukset subjektiivisten
perspektiivien lisäksi jotain olennaista kulttuuristamme? Mikä tekee
kertomuksesta kertomisen arvoisen?
Ravintolassa, kaupassa tai vaikkapa m enessäm m e vierailulle
tuttaviemme luo käyttäydym m e tiettyjen sk eem o jen ja skriptien
mukaisesti, jotka perustuvat vakiintuneisiin, sisäistettyihin ja jopa
normatiivisiksi m u o d o stu n e isiin ku lttu u risiin o d o tu k siin ja
käytänteisiin. Aina silloin tällöin kuitenkin sattuu niin, että joku joko
tahattomasti tai tietoisesti rikkoo tätä odotusten struktuuria. Tämä
poikkeava käyttäytyminen tai kielenkäyttö on jollakin tavoin selitettävä
ja tehtävä ymmärrettäväksi, sille on annettava merkitys. Kertomus on
usein vastaus jo h o n k in , jo n k a k o e m m e y llä ty k se llise n ä ja
odottamattomana, vastaus johonkin sellaiseen, joka poikkeaa totutusta
kielenkäytöstä tai käyttäytymisestä (Bruner 1990a; 1990b; Chafe 1990;
Lucariello 1990).
Kertomusten syntyä valottaa analyysi merkityksistä ja sosiaalisista
kieliopeista (ks. esim . K arjalainen ja Siljander 1993; Siljander &
Karjalainen 1991). Sosiaalisen todellisuuden merkityssuhteet ovat kuin
kieliopin säännöt: ne antavat rakenteen toiminnallemme Siimoin kuin
kielioppi antaa rakenteen puheellem m e. Tätä “sosiaalista kielioppia”
ei opeteta vaan se o p itaan arkipäivän toim in noissa ja usein
implisiittisesti. Kun lasta esimerkiksi kielletään koskemasta stereoihin,
hän oppii, että niihin ei saa ko sk ea, mutta oppii sam alla m yös
kieltämiseen liittyvää kielioppia. Tai myöhästyessään vaikkapa koulusta
lapsi kertoo jonkinlaisen tarinan, jolla selittää myöhästymisensä. Lapsi
oppii tilanteessa selittämään myöhästymisensä, mutta hän oppii myös
sen, että häneltä odotetaan selitystä tai kertomusta myöhästymisensä
oikeutukseksi. Sosiaaliset kieliopit rakentuvat ja ilm enevät tietylle
kulttuurille tyypillisinä toim in n an ja k ielen k äy tö n m u o to in a,
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eräänlaisena yhtenäisenä tapana katsoa maailmaa ja toimia maailmassa.
Merkitykset jäsentyvät tiedostamattomina ja tiedostettuna, sekä
subjektiivisella että intersubjektiivisella tasolla. Lisäksi esimerkiksi
m oraaliset periaatteet ja ne vuorovaikutuksen m uodot, jotka ovat
ih m isp o p u la a tio n säily m isen k an n alta välttäm ättö m iä, ovat
universaaleja. Merkitys on siis sosiaalisen järjestelmän ominaisuus ja
laajentuu yli yksilön tietoisuuden11 (K arjalainen ja Siljander 1993;
Siljander & Karjalainen 1991). Tämä käsitys ei sulje pois yksilöllisten
m erkitysten olem assaoloa eikä johda välttämättä kulttuurideterminismiin.
Kertomuksen todentumisen kannalta kiinnostavia ovat intersubjektiivisen tason piilevät merkitysrakenteet.12Tämän tason merkityksiä
tiedostetaan yleensä vasta, kun tapahtuu jotain “tavallisuudesta
poikkeavaa”, kun joku tai jotkut käyttäytymisellään tai kielenkäytöllään
rikkovat piileviä intersubjektiivisia merkitysrakenteita. Tämä “törmäys”
täytyy jollain tavalla tehdä ymmärrettäväksi. Usein ymmärtäminen
vaatii narra liivisen selityksen. Näin kertomukset sisältävät ja välittävät
aina kertojan subjektiivisen perspektiivin tapahtumiin ja toisaalta
kantavat mukanaan kulttuurisia merkitysrakenteita, jotain sellaista, joka
on joko tietoisesti tai implisiittisesti toisten kanssa jaettu.
Erityisen tärkeä sija kulttuuristen merkitysstaiktuurien syntymises
sä on normatiivisella merkitysten muodostustavalla. Bruner (1996b)
on esittänyt yleisen teorian m erkityksenm uodostuksen neljästä
universaalista tavasta. Kolme näistä merkityksenmuodostustavoista eli
intersubjektiivinen, toiminnallinen ja normatiivinen ovat primitiivisiä,
evoluutioon perustuvia. (Neljäs m erkityksenm uodostustapa on
propositionaalinen, tieteelle tyypillinen tapa määritellä merkityksiä.)
Normatiivinen tapa määrittää sen, mikä on sopivaa ja mikä poikkeavaa
tietyssä kulttuurisessa kehyksessä. Nämä kolme merkityksenmuodos
tuksen tapaa rakentuvat “kansanteoreettisten” uskomusten eli arkipsyko
logian varaan. Kertomukset (myytit, legendat, draamat) lujittavat nämä
tavat kokonaisuudeksi.
Jokapäiväisessä sosiaalisessa elämässämme esiintyy ristiriitoja, joita
pyritään ratkaisem aan “narratiivisilla neuvotteluilla”. Narratiivisten
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neuvottelujen perusajatus on kertom usten vaihtam inen osapuolien
kesken: kerro sinä oma versiosi tapahtuneesta, minä kerron om ani.
Kertomuksilla luodaan tapahtumista om a versio ja oikeutetaan sekä
selitetään oma toiminta suhteessa toisten toim intaan. Tyypillinen
tällainen narratiivinen neuvottelutilanne on esim erkiksi sisarusten
välinen riita, jossa jom pikum pi vanhem m ista suorittaa lasten
kertomusten perusteella tekojen sosiaalisen arvioinnin. Narratiivisen
neuvottelun institutionaalisena m uotona voidaan pitää o ik eu d en 
käyntejä, joissa kuullaan eri todistajien versio tapahtumista.
Kaikki kertomukset eivät kuitenkaan ole selityksiä ja vastauksia
kulttuurisesti poikkeavaan käyttäytymiseen tai kielenkäyttöön. Esi
merkiksi pienten lasten kertomuksilla on olemassa myös kulttuurisia
sääntöjä vahvistava funktio. Kertomuksillaan lapset vakuutelevat ja
hakevat vahvistusta kulttuurisille m uodoille, jotka koetaan norm a
tiivisiksi, durkheimilaisittain jopa pakollisiksi.
Kuten tieteellisillä teorioilla m yös kertom uksilla on tapana
kasautua. Kertomusten kasautuminen ei kuitenkaan merkitse uusia
paradigmoja tieteellisessä m ielessä, vaan johtaa ennem m inkin
traditioiden, historioiden ja kulttuureiden m u o d o stu m iseen .13
Kertomukset ovat tärkeitä kulttuurisen identiteetin lujittajina ja
muokkaajina (toki joskus myös dekonstaioijina). Mitäpä olisimme me
suomalaiset ilman Kalevalaa tai vaikkapa kertom uksia itsenäisyystaisteluistamme. K an san p sy k o lo g iset u sk o m u k set m yös insti
tutionalisoituvat. Bainer (1990b; 1991) väittää, että esimerkiksi sellaiset
yhteiskuntamme keskeiset organisaatiot kuin oikeusjärjestelm ä ja
koulutuslaitos perustuvat yhteisiin uskom uksiim m e ja ovat arki-/
kansanpsykologian institutionaalisia muotoja.
Voi sanoa, että elämme keskellä lannoita ja draamaa ja että olemme
osallisina useaan tarinaan sam anaikaisesti. O lem m e toistem m e
tarinoissa, joissa yksilöllinen tarina kietoutuu osaksi suurem paa
kollektiivista, historiallista ja kultum rista tarinaa (B a in e r 1991; Sarbin
1986; Kusch 1985). Omat kertomuksemme keräytyvät tyypillisesti oman
niiniimme ympärille1‘ muodostaen enemmän tai vähemmän koherentin
kokonaisuuden. (Kertomuksen ja elä m äkenä n välisestä suhteesta ks.
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esim. B in ner 1987; Maclntyre 1981; Roos 1994; Saarenheimo 1997.)
O n k o sitten olem assa niin sanottuja suuria kertomuksia, jotka
toimisivat muiden tarinoiden kattona ja kehyksenä ja jotka kantaisivat
merkityksiä yli kulttuuristen kehysten? Jo s ajatellaan, että on olemassa
universaaleja kulttuurisia merkitysstruktuureja, kuten esimerkiksi
m oraaliset periaatteet ja ihm ispopulaation säilym isen kannalta
välttäm ättöm ät vuorovaikutusm uod ot, niin näitä merkityksiä
m ukanaan kantavien kertom usten voisi väittää olevan suuria
kertom uksia (em piirisesti tällaisten kertom usten olem assaolon
todistaminen voi olla vaikeaa). Esittäähän esimerkiksi Schapp (ks. Kusch
1985), ettei mikään historiallinen maailma tule toimeen ilman kokonaistai m etatarinaa. Jo sk u s tällaisiksi kokonaista tinoiksi on tarjottu
esimerkiksi kristinuskoa ja poliittisista tarinoista marxilaisuutta.
Postmodernin ajatuksen mukaan suuret kertomukset eivät enää
meidän aikanamme ole uskottavia. Merkitykset ovat pirstoutuneet ja
niiden löytäminen sekä luominen on yhä enemmän yksilöiden oman
toiminnan varassa. Mutta, kuten Kusch (1985) oivallisesti huomauttaa,
ne jotka kieltävät suurten tarinoiden olem assaolon, joutuvat itse
luomaan suuren tarinan.
Psykologian suureksi kertom ukseksi Morss (1 9 9 6 ) ehdottaa
kehityksen käsitteen (jonka hän haluaa rekonstruoida, jopa eliminoida)
ympärille rakentuvia kertom uksia. Erityisesti kehityksen käsitettä
käytetään kehityspsykologiassa. Yleisemmällä tasolla kehityskertomukset
ovat modernin länsimaisen yhteiskunnan keskeisimpiä kertomuksia,
joiden avulla se säätelee toimintaansa.

Missä kertomus sijaitsee?
Mikä on kognition, todellisuuden ja kertomuksen välinen suhde? Missä
kertom us sijaitsee? O n k o todellisuus jo itsessään jäsentynyt hyvin
m uodostuneiden kertom usten muotoon? Vai o n k o tajunnallamme
narratiivinen luonne, joh on todellisuus m ukautuu, ja sijaitseeko
kertomus ensisijaisesti “yksilön päässä”? Tai ehkäpä kertomus syntyy
64

Kertomus kulttuurisesti suuntautuneen psykologian ydinmetaforana

dialogissa ja tarvitsee aina syntyäkseen sosiaalista vuorovaikutusta ja
kulttuuristen artefaktien läsnäoloa?
Maclntyre (1981) esittää, että kertomukset eletään jo ennen kuin
ne kerrotaan. Tämä ei kuitenkaan vaikuta uskottavalta. Voiko kerrottu
kertomus todella olla identtinen eletyn k o k em u k sen kanssa tai
päinvastoin ja näytäytyykö maailma m eille todellakin hyvin järjes
tyneiden kertomusten muodossa? Kertomusmaailma ei liene koskaan
sama maailma kuin kokem usm aailm a. K ertom us on tapahtum ien
konstruktio, joka sisältää aina tulkintaprosessin. Se, että todellisuuden
tapahtumissa olisi itsessään narratiivinen rakenne, viittaa O lsonin
(1990) mukaan käsitykseen maailman ja tekstin välisestä suhteesta, jossa
maailmalla on tekstin om inaisuus, joka tulkitaan kertom uksissa.
Toisaalta jos ajattelem m e, että toim intamm e perustuu jonkinlaisiin
vakiintuneisiin kulttuurisiin skeem oihin ja skripteihin, voim m e kai
todeta, että eläm äntapahtum at jossakin m ielessä m yös tapahtuvat
kertomuksina.
Jo s otam m e läh tökoh d aksi yksilön tied o n m u o d o stu k sen
konstruktivistisen luonteen, joudumme hylkäämään puhtaan realistisen
näkökulman kertomusten olemassaoloon. Voimme todeta, että ne eivät
sijaitse jossain todellisessa maailmassa, odottaen tekstiksi tulemista.
Kuten Brunei* (1991) toteaa, kertomukset ovat versioita todellisuudesta,
mutta ne myös luovat todellisuutta. Kertomuksen konstruointi on aina
enemmän kuin pelkästään tapahtumien valikoimista elämästä, muistista
tai mielikuvituksesta ja niiden asettam ista oikeaan järjestykseen.
Kertomuksen luominen on aina yksilön/yksilöiden aktiivisen tiedon
muodostuksen tulos.
Kertomuksen k o nstaiointi ei kuitenkaan koskaan tapahdu
missään tyhjiössä, vaan on aikaan ja paikkaan sidoksissa oleva
“situaatiosensitiivinen” tapahtum a. Se on riippuvainen vaihtuvista
sosiaalisista ja fyysisistä konteksteista, joissa m entaalisen toiminnan
tukena ovat toiset ihmiset, kulttuuriset symbolijärjestelmät ja artefaktit.
Nämä voidaan ymmärtää kertom uksen konstruoinnin ja ajattelun
välineiksi, eräänlaisiksi yksilön kognition laajennuksiksi. Jo s sosiaaliset
ja muut “ulkoiset” prosessit otetaan osaksi kertomuksen rakentumisen
4
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analyysiyksikköä, ei kertomuksen konstruoinnissa syntyviä merkityksiä
ja tietoa voi palauttaa pelkästään kertojan kognitiiviseen toimintaan.
Ne ovat aina osa laajemmassa yhteisössä tapahtuvaa tiedonmuodostusta.
Vaikka kertomus on vahvasti kontekstisidonnainen, se sisältää aina
yleisiä, kertom ukselle ominaisia dekontekstuaalisia piirteitä. Tässä
mielessä se on aina myös eräänlainen abstraktio.

Lopuksi
Kertomusten tutkimuksen yhteydessä ovat nousseet esiin monet vanhat
tieteenfilosofiset kysymykset, jotka ovat jossain muodossa seuranneet
koko psykologian historiaa. Esille on jälleen kerran — ja nyt
voimakkaasti - nostettu vanha Erklären - Verstehen -kiista. Keskeinen
kysym ys o n , o n k o inhim illinen käyttäytym inen selitettävissä
kausaalisesti, galileisen mallin mukaan vai teleologisesti Aristotelesta
seuraten (ks. esim. von Wright 1971). Esim erkiksi B ru n er(1995)
kertomusten tutkijana yrittää osoittaa, että nämä kaksi tieteenfilosofista
näkemystä eivät välttämättä ole vastakkaisia vaan molempia tarvitaan
ja että ne voivat elää rinnakkain psykologiassa (ja yleisimmin koko
tieteessä). Toisaalta näyttää siltä, että psykologia tieteenä on
pirstaleisempi (myös tieteenfilosofisesti) kuin koskaan aikaisemmin
historiansa aikana. Ehkäpä psykologia uudistuakseen tarvitseekin
kulttuurista lähestymistapaa ja tieteenfilosofista pohdintaa sekä erilaisia
näkemyksiä tieteellisen ja virallisen psykologian luonteesta (eksaktia
luonnontiedettä vai vähemmän eksaktia sosiaali-/kulttuuritiedettä),
ontologiasta ja epistemologiasta.
K ertom usten tutkimus ja ihm isen ajattelutoim innan jaottelu
nanaim iseen ja paradigmaattiseen on luonnollisesti kohdannut sekä
suoraa että epäsuoraa kritiikkiä. Epäsuora kritiikki kohdistuu
kertom usten perustana olevan kansanpsykologian merkitykseen.
Esim erkiksi Stichin (1983; ks. m yös C hurchland 1986) mielestä
arkipsykologia on huonoa tiedettä ja kuten muutkin huonot teoriat,
se on kumottavissa ja korvattavissa neurotieteillä. Dennettin (1978)
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mukaan mentaalisia tiloja kuvaavat käsitteet voivat olla hyödyllinen
selitystapa, mutta viim e kädessä ne on korvattava kuitenkin eiintentionaalisillä käsitteillä. Ongelmaksi näille kriitikoille muodostuu
sen tosiasian selittäminen, miksi arkipsykologia toimii niin h y v in kuin
se toimii.
Toiminnan teoreetikoid en (joid en kritiikki kohdistuu m yös
yleisemminkin kognitiiviseen psykologiaan) mielestä Brunerin jaottelu
paradigmaattiseen ja narratiiviseen ajatteluun on vain uusi versio
vanhasta dualismista tieteiden ja taiteiden välillä. Samalla jaottelu tietysti
edustaa heidän mielestään meille länsimaisille niin vaikeasti ylitettävää
kartesiolaista dualismia. Kertomusten olem assaoloa ei kielletä mutta
niille ei anneta mitään erityisasemaa ihmisen toiminnassa. Kertomukset
eivät ole sen luontaisem pia tai tyypillisempiä tapoja hahm ottaa
maailmaa kuin muutkaan mediat; kertom us on vain yksi “välittäjä”
muiden sem ioottisten välineiden joukossa. Lisäksi kertom usten
tutkimuksessa hyvin helposti jää liian vähälle huomiolle materiaalinen
maailma, jolla kuitenkin on suuri m erkitys ihm isen älykkäässä
toiminnassa (ks. esim. Engeström 1987). Vaikeaa lienee myös selittää,
miten ja millaisissa tilanteissa eri ajattelum uodot “kytkeytyvät pois
päältä ja päälle”.
Kulttuurisesti suuntautuneen kognitiivisen kertomusten tutkimuk
sen keskeinen kohde on kertomusten välittämä arkipsykologia ja sen
vaikutus yksittäisten ihmisten ja laajem pien yhteisöjen toimintaan.
Jokainen kulttuuri, käyttämällä mahdollisesti joitakin universaaleja
merkitysten muodostamisen tapoja, luo oman kansanpsykologiansa,
joka todentuu kertom uksissa. Kulttuurisesti suuntautunut kognitii
vinen kertomusten tutkimus yrittää valaista uudella tavalla arkipäivän
tilanteissa tapahtuvaa merkitysten muodostumista sekä sitä intersubjektiivisuutta ja ymmärrystä toisten ihm isten m ielestä, jota ilman m e
ihmiset em me olisi ihmisiä em m ekä pystyisi toimimaan yksilöinä ja
yhteisöinä.
Kertomus kulttuurisesti suuntautuneen psykologian metaforana
tarjoaa yhden mielenkiintoisen lähestymistavan ihmisen kognitiiviseen
toimintaan ja erityisesti m erkitysten tutkim iseen. Se o n yksi teoria
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teorioiden joukossa. En usko, että koskaan tulee olemaan yhtä kaiken
kattavaa Teoriaa tai M etaforaa, joka selittää ihm isen kognitiivisen
toiminnan luonteen. Tarvitsemmeko me edes sellaista?

Viitteet
1Sarbin (1986,8-9) menee niin pitkälle, että ehdottaa kertomusta koko psykologian
ydinmetaforaksi, koska: “ — ihmiset ajattelevat, havaitsevat, kuvittelevat ja
tekevät moraalisia valintoja narratiivisen struktuurin mukaisesti----Pidän
kertomusta inhimillisen toiminnan perustavanlaatuisena määrittäjänä".
2Artikkelit on koottu teokseen Mitchell 1981.
3Psykologian kehittyminen ja itsenäistyminen tieteenä tapahtui (ja tapahtuu) kahden
erilaisen diskurssin kautta. Positivistinen, empiristiseen epistemologiaan nojaava
luonnontieteellinen paradigma, joka on ollut hallitseva psykologian historiassa,
rakentui eksaktin psykofysiologian varaan, ja sosiokulttuurinen paradigma
perustui kulttuuriantropologiaan (Jahoda 1992; Silvonen 1995).
ATämä "uusi” paradigma sisältää esimerkiksi sellaisia suuntauksia kuin symbolinen

interaktionismi, fenomenologinen psykologia, kulttuuripsykologia, diskursiivinen
psykologia, dialoginen psykologia ja narratiivinen psykologia (ks. esim. Smith
ym. 1995).
5 Mielenkiintoista on, että 80-luvun alussa narratiivisen käänteen tehnyt ja
kognitiivisen kertomusten tutkimuksen psykologiassa uudelleen aloittanut
kognitiivisen psykologian veteraani Jerome Bruner jo uransa alkuvaiheissa
analysoi Allportin kanssa esseitä aiheesta “Elämäni Saksassa jälkeen tammikuun
30:nncn 1933" (ks. Bruner 1983). Brunerin narratiivisesta käänteestä ks. myös
llianus & Lipponen 1997.
On myös syytä muistaa Rom Harrén jo 1970-luvulla alkanut kritiikki
psykologian traditionaalista paradigmaa kohtaan.
h Poikkeuksen psykologian historiassa kulttuuriseen suuntaan muodosti Vygotskin
kulttuurihistoriallinen koulukunta.
Ironista kyllä, pyrkimys irti yksilöiden kognitiivisen toiminnan universaalien
etsimisestä on johtanut kulttuurisiin universaaleihin. Esimerkiksi Bruner(1996b)
esittää kolme primitiivistä merkitysten muodostamistapaa, jotka ovat kulttuurista
riipumattomia ja näin universaaleja.
7 Jo tässä esseekokoelmassaan Bruner hahniottelee ajatusta narratiivisesta ja
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paradigmaattisesta tietämisen muodosta (ks. erityisesti luku “Art as a mode of
knowing”).
8 Oatleyn (1996) mukaan kertomukset (erityisesti kirjalliset) voidaan ymmärtää
eräänlaisiksi lukijan tai kuulijan mielessä eteneviksi, tapahtumia kuvaaviksi
simulaatioiksi.
9Brunerei ole ainoa, joka liittää Vygotskin teoriaan postmoderneja piirteitä. Pravvat
(1996) ja Morss (1996) tulkitsevat Vygotskin edustaneen, jos ei aivan
postmodernia, niin ainakin eräänlaista prepostmodernia orientaatiota. Vygotskin
teoriassa oli ajatus tiedon sosiaalisesta, kollektiivisesta luonteesta, siitä, että tieto
ei ole redusoitavissa yksilöön. Lisäksi Vygotskia voidaan tulkita niin, että
merkitykset ovat kulttuuri-historiallisia, sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan
eli situationaalisia.
10Eräissä perulaisissa kansantarinoissa toimintaa ei attribuoida mentaalisiin tiloihin
vaan ulkoisen todellisuuden harhaan johtaviin ominaisuuksiin. Sen sijaan että
esimerkiksi tarinan kettu ajattelisi tai luulisi kuun olevan juustoa, tarinoissa
sanotaan kuun näyttäytyvän (appear) ketulle juustona (McCormick 1994).
Olson (1994) on puolestaan väittänyt, että homeerisen ajan kreikkalaisilla ei
ollut mentaalisia tiloja ja tajuntaa kuvaavia käsitteitä, joten nämä käsitteet
puuttuvat myös heidän kertomuksistaan.
11Käsitys merkityksistä sosiaalisen järjestelmän ominaisuutena muistuttaa hajautetun
kognition käsitettä. Esimerkiksi Hutchinsin (1995) analyysi suuren sotalaivan
navigaatiotiimin toiminnasta osoittaa, että erilaisilla järjestelmillä on
tiedonmuodostusominaisuuksia, joita ei voida palauttaa yksilön kognitiiviseen
toimintaan, vaan kognitiivinen toiminta on hajautunut yksilöiden ja fyysisten
artefaktien muodostamaan funktionaaliseen järjestelmään.
12 Kulttuurisia merkitysstruktuureja ei ole syytä pitää stabiileina rakenteina vaan
pikemminkin prosesseina, jotka muuttuvat ja jatkuvasti muuntavat itseään.
13 Toisaalta esimerkiksi Brunerille kertomukset näyttävät olevan teoria ja teoriat
kertomuksia (ks. Gopnik 1990). Goodmania (1978) mukaillen voisimme sanoa,
että tieteelliset teoriatkin ovat kertomuksia tai eräs versio maailmasta. Ehkäpä
myös teoriat - tai niiden synty - olisi hyödyllistä analysoida tarina-kategorian
avulla.
14 Ottamatta kantaa Dennettin ontologisiin ja epistemologisiin näkemyksiin tajunnasta
voi todeta, että hän viittaa “self‘-käsitteeseen mainiolla metaforalla “center of
narrativity*’ (ks. Dennett 1991).
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Mielen kielellistyminen ja puhumisen
evoluutio

Puhuminen ja kieli yleensä liittyy humanististen tieteiden ydinkysy
myksiin siten, että inhimillistä tietoisuutta ei katsota voivan olla ilman
kieltä ja kulttuuria. Psykoanalyysin näkökulmasta taas mahdollisuus
kielellistää omia mielensisältöjä tuo eläm ääm m e valinnanvapautta —
torjutut ja siten kielellisiämättömät mielensisällöt aiheuttavat psyykkisiä
oireita ja muita hankaluuksia. Mielensisältöjen kielellinen tavoittaminen
on nähty psykoanalyysissa “aid om m an” eläm än tak eek si.K ieleen
kytkeytyvät sellaiset länsimaiselle ajattelulle keskeiset asiat kuten ihmisen
valinnanvapaus ja sen myötä m oraalinen ja juridinen vastuullisuus.
Kieli on useiden mielestä m yös se tekijä, joka kategorisesti erottaa
ihmisen eläimestä.
Merkittävää on, että vaikka kieli on m onien tieteen alo jen
tutkimuskohde, se on samalla kaiken tieteellisen kom m unikoinnin
väline - se on foorum i, jolla totuus kulloinkin ratkaistaan. K ielen
pettäessä koko tieteen menetelmästön aivo on varsin vähäinen. Kaikessa
erinomaisuudessaan kieli tuntuukin nousseen asem aan, joka ennen
kuului jumalille: vapaus, vasaiu, toaius ja ero muusta luomakunnasta
määrittyvät nykyään kielen kautta.
Materialismi ja evoluutioteoria ovat nykytieteen kulmakiviä: jos
kiistät ne, on vaikea olla vakavasti otettava tiedeyhteisössä. Y hdys
valtalainen filosofi Paul Churchland (1990, 21) toteaakin:
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“ — tärkeä seikka tavanom aisessa evolutuutiokertomuksessa on se, että ihmislaji leikkine ominaisuuksineen
on puhtaasti fysikaalisen prosessin tulosta. Sisäinen
luontomme eroaa yksinkertaisemmista olennoista määräl
lisesti muttei laadultaan. Mikäli tämä on oikea käsitys
alkuperistämme, ei näytä olevan sen enempää taivetta kuin
tilaakaan sovittaa mitään ei-fyysisiä olem islaatuja tai
ominaisuuksia teoreettiseen käsitykseen itsestämme. Olem
me materian luomuksia. Ja meidän tulisi oppia elämään
tämän tosiseikan kanssa.”
Siis myöskään kieli ei ole mikään laadullisesti muun eliökunnan
olemisesta poikkeava asia - se on evoluution tuote siinä kuin mikä
tahansa muukin - eikä siitä siten liene veljien (vapaus, totuus jne.)
vartijaksi?

Kieli, ennakointi ja keinotekoisen muistin maailma
Anatominen yhtäläisyytemme muiden lajien kanssa on meille koulusta
tuttua: rakenteem m e muistuttaa paljolti kehittyneiden apinoiden
rakennetta, aivojemme ytimessä ovat nk. liskoaivot jne. Viime aikoina
evoluutiopsykologiakin on saanut Suomessa huomiota osakseen, ja
erilaisia psyykkisiä taipum uksiam m e on enem m än ja vähemmän
onnistuneesti selitetty evoluutioteorian avulla. Psyyken (tai mielen)
evoluutiokehitys on kuitenkin useille vieras.
Tarinan voi aloittaa vaikkapa D aniel D ennettin (1993, 177)
lausahduksesta “kaikki aivot ovat olemukseltaan ennä koi nlikoneita"
(vrt. D aw kins 1993, 3 4 ). Psyykkisten (tai kognitiivisten) kykyjen
evolutiivinen merkitys on siinä, että kehittynyt mieli kykenee paremmin
ennakoim aan tulevia tapahtum ia. E nnakoim isen myötä kyetään
välttämään vaaroja ja hakeutumaan menestyksekkäiksi osoittautuviin
tilanteisiin. Näin hyvät ennakoijat valikoituvat jatkam aan lajia.
Ennakointi on tehokkainta, jos muistiin koodataan yksittäisten
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tapahtumien lisäksi tilanteiden yleisiä piirteitä. K ognitiivisessa
psykologiassa puhutaan tässä yhteydessä skeemoista (ks. Neisser 1982,
48-68). Skemaattisen hahm ottam isen kautta voidaan ym päröivän
maailman lainalaisuuksista muodostaa sääntöjä ja testattavia hypoteeseja
eli luoda niin sanottuja m ielensisäisiä m alleja (rep resen taatio ita)
ulkopuolisesta todellisuudesta. Kielen merkitys tässä prosessissa on
se, että kieli auttaa luomaan ja jäsentämään ennen-jälkeen-suhteita ja
syy-seuraus-suhteita sekä m uodostamaan yleistyksiä, joiden varassa
ajattelu on joustavampaa ja siten sovelluskelpoisempaa (Badcock 1995,
61-63).
Kieli auttaa paitsi yksilöä ratkaisemaan käytännön ongelmia myös
laumaa selviämään. Kun yksilö voi viestittää vaarasta tai hyvästä
ruokapaikasta, koko lauma hyötyy. Tällainen viestintä ei kuitenkaan
liity kovin läheisesti nim enom aan ihm isen puhum aan k ieleen :
esimerkiksi muurahaiset, linnut ja mehiläiset kykenevät tällaiseen omien
kieltensä puitteissa (Rose 1994,195-196).
Eläinten kieliin verrattuna ihmiskielen erityislaatuisuus on sen
abstrahoivassa voimassa: kieli mahdollistaa ajan, kausaalisuhteiden ja
ylipäätään ei-konkreettisten asioiden ajattelemisen. Abstrahointikyky
on nimenomaan ihmisen mielen ja kielen ominaisuus, vaikka joidenkin
apinalajienkin on todettu kykenevän jossain määrin käyttäm ään
abstrakteja symboleja. Kielem m e erityisluonne perustuu sen m oni
puolisuuteen: “ääntöväylämme” on paremmin kehittynyt kuin millään
muulla eläimellä. Kykenem m e tuottamaan kielessäm m e muita lajeja
suuremman määrän sinänsä merkityksettömiä perusyksiköttä (fonee
meja), ja niiden myötä ilmaisuvoimaisten yksiköiden (sanat, lauseet)
määrä on myös suurempi. (Korhonen 1993, 248-252.)
Filosofi Daniel Dennettin mukaan ihmisen älyllinen etevämmyys
muiden eläinten suhteen perustuu siihen, että olem m e sälyttäneet
mahdollisimman paljon kognitiivisia tehtäviä ympäristölle ja siten ikään
kuin siirtäneet mieltämme ympäröivään maailmaan (D ennett 1997,
131-142). Olemme kehittäneet menetelmiä - kartat, valo- ja elokuvat,
äänentoistolaitteet, kirjat, tietokoneet- joita voimme käyttää muistimme
tavoin ja niin ollen säästää rajallista m uisti-ja ajattelukapasiteettia.
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S tev en R ose (1 9 9 4 , 3 6 0 ) kutsuu tätä “k ein o tek o isen muistin
m aailm aksi”. Täm ä suoraan tai välillisesti kieleem m e kytkeytyvä
maailma Rio todellisuuteen merkittäviä uusia elementtejä. Yksilöt ovat
aivan uudella tavalla historiallisia olentoja, kun suhde menneeseen ei
rajoitu pelkästään henkilökohtaisiin kokem uksiin. Keinotekoisen
muistin maailmassa yksilöiden muistot ja tulkinnat menneestä Rilevat
kielen kautta jaettaviksi, kopioiduiksi ja kiistettäviksi.

Kieli ja mielen mittani
Kielen alkuperäinen merkitys esi-isillemme oli siis se, että kielen avulla
kyettiin ennakoimaan ulkomaailman tapahtumia ja suunnittelemaan
omia toimia. M yöhemmin sille tuli paljon muutakin käyttöä: voitiin
jakaa kokem uksia ja sen avulla kyettiin katsom aan tarkemmin
m enneisyyteen. Se auttoi m yös katsom aan sisäänpäin; kielen
sivutuotteena ihmiselle on muodostunut jotain, mitä voi kutsua tässä
minäkuvaksi.
Kielen myötä esi-isiemme oli mahdollista mieltää itsensä yksilöiksi,
joilla on tiettyjä om inaisuuksia, tiettyjä vaikutusmahdollisuuksia
ympäröivään maailmaan ja oma mielellinen todellisuus. Christopher
Bad cock (1995, 67) katsoo, että ihmislajin itseymmärryksen kehitys
tapahtui siten, että ensin mieltä kuvaavat sanat mahdollistivat siitä
puhumisen. Keskustelu lajitoverien kanssa sisäisestä todellisuudesta taas
aiheutti sen, että tulimme tietoisiksi omasta mielestämme.
D ennett (1 997, 1 1 7 -1 3 0 ) liittää m ielensisäisen todellisuuden
mallittamisen valehtelemiseen (ks. myös Badcock 1995,67-72). Monien
lajien käyttäytymisrepeiTuaariin kuuluu se, että esitetään vihollislajille
esim . raajarikkoa ja suojataan siten itseä ja poikasia. Lajitovereille
valehtelu on edullista puolestaan silloin, kun halutaan esimerkiksi pitää
uuden ruokapaikan sijainti tai laum an johtajan syrjäyttämisaikeet
om ana tietona; kun tieto lajitoverin tiedoista ja aikeista tulee oman
selviäm isen eh d oksi, m yös tieto om an m ielen liikkeistä tulee
merkittäväksi. Dennettin mielestä suunta on nimenomaan tämä, vaikka
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yhtä hyvin voidaan ajatella, että itsetuntem us tulee en n e n toisten
manipulointia.
Mutta mitä mielessä on mallitettavana? Ulkoiseen todellisuuteen
(vihollisiin, lajitovereihin, ravintoon) ollaan suhteessa silmien, korvien
ja muiden aistinelimien kautta. Millä elimellä tarkastellaan omaa mieltä?
Sisäisillä silmillä ja kolvillako? Kysymys on vaikea, eikä mielensisäisten
“olentojen” perim m äinen olem uskaan o le aivan selk eä: ajatuksia,
tuntemuksia, tunteita, tuntoja, mielikuvia...
Fred Dretske (1997, 3 9 -6 3 ) kieltää tiedon itsestäm m e olevan
peräisin jostain erityisestä sisäänpäin suuntautuneesta aistista ja
samaistaa introspektion mihin tahansa m uuhun tiedonhankintamuotoon. Tiedonhankinnassam m e käytämme erilaisia tietolähteitä,
mittareita, joiden uskom m e kertovan jostain tietystä asiantilasta: kun
haluamme esimerkiksi tietää painomme, m enem m e vaakaan. Mittari
sinänsä ei kuitenkaan k en o itse asiasta mitään vaan tarvitaan erilaisia
uskomuksia (connecting Ireliefs) ja “teorioita” maailmasta, joiden myötä
mittari vasta on hyödyllinen. Vaalan kohdalla on oltava käsitys laitteen
toiminnasta (jonkinlainen jousi, josta paino siirtyy viisariin), ajatuksia
siitä, mitä esin eid en painavuus y lip äätään o n , m ahd ollisesti
jonkinlainen käsitys painovoimasta jne.
Vastaavalla tavalla meillä on mittareita, jotka viittaavat om aan
mieleemme. Dretske on tässä suhteessa hieman epämääräinen, mutta
voimme ajatella esimerkiksi hikoilemisen ja pulssin (tietyissä tilanteissa)
sekä erilaisten tuntemusten (ahdistus, mielihyvä) olevan m ielem m e
tilojen mittareita. Mittarit ovat kuitenkin täysin merkityksettömiä niin
pitkään kuin meillä ei ole käsitystä, m istä n e ovat m ittareita - täytyy
olla jonkinlainen teoria (käsitys) mielestä ennen kuin minkäänlainen
introspektio on m ahdollista. O n selvää, että tällainen käsitys voi
muodostua vain kehittyneiden käsitteellisten valmiuksien (kehittyneen
kielen) myötä. Tässä mielessä mieli todella syntyy vasta kielen myötä.
Dennett (1997, 1 3 5 -1 6 1 ) sivuaa tätä sam aa asiaa p oh tiessaan
kärsimystä. Hän esittää ajatuskokeen ja kysyy, olisim m eko valmiita
kokeinaan koko vuoden kurjuudet tiivistettynä vaikkapa kahdessa
viikossa ( “jonkinlaisena m iinusm erkkisenä lo m an a”) tai yhten ä
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“kertakaikkiskorvaustärinänä”. Hänen mielestään jokainen olisi valmis
vaihtokauppaan, mutta ajatuskoe vain on hänen mielestään jäljetön.
Ajatuskokeesta puuttuu se, että kärsimykseen kuuluu erottamattomasti
tuskaa tuottavan asian kytkeytym inen muuhun eläm ään ja ennen
kaikkea ikävyyksien ennakointi ja murehtiminen - ajallinen perspek
tiivi. Kärsiminen siis edellyttää monimutkaista kognitiivista appamattia
(kieli mukaan lukien), ja tämän takia eläimet voivat kokea kipua, mutta
ne eivät Dennettin mukaan kärsi.
D retsken ja Dennettin käsitykset pitävät sisällään sen, että
itsetuntemuksemme on väistämättä varsin teoriapitoista. Aitoa olemista
(jota kieli ja teoriat eivät ole saastuttaneet) etsitään usein kehollisuudesta.
Voidaan luonnollisesti pyrkiä evoluutiossa taaksepäin (ja keskittyä nk.
neljään F:ään: feed, flee, fight, m ate), mutta tällöin on seurauksena
vaikeneminen ja yksinäisyys: kieltä edeltävä kokem us ei tyhjentyne
sanoihin.

Kertoo muttei tiedä, tietää muttei kerro
Kun tieto mielestämme on näin välittynyttä, monimutkaista ja teoria
pitoista, ei ole mitenkään yllättävää, että usein erehdymme mielemme
lilojen suhteen. On myös selvää, että mielessämme on paljon sellaista,
jota on syystä tai toisesta mahdotonta kielellistää. Itse asiassa kogni
tiotieteen nykykäsityksen mukaan suurin osa psyykkisistä prosesseista
on tiedostamattomia; prosessin tiedostamattomuus on enemmän sääntö
kuin poikkeus (ks. esim. van Gulick 1988).
“Väärä tietoisuus” on luullakseni jossain m uodossa jokaiselle
tuttua: “myöhemmin tajusin, että halusin hänen seuraansa vain hänen
rahojensa/ulkonäkönsä/kuuluisuutensa taida”, “terapian myötä totesin
toistavani vain lapsuuden perheeni asetelmia”, “kirjallisuuteen pereh
dyttyäni huomasin sisäistäneeni kulttuurimme (virheelliset) käsitykset
sukupuolirooleista” jne.
Hypnoosin avulla voidaan saada keinotekoisesti aikaan vastaa
vanlainen “väärän tietoisuuden” tilanne. Hypnotisoija voi antaa nk.
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posthypnoottisen suggestion, jossa ihmistä keh o tetaan vaikkapa
herättyään avaamaan ikkuna. Näin hän tekeekin, ja syytä kysyttäessä
hän keitoo sisällä olevan kuuma. Suggestiosta hän ei muista mitään ja
kertoo siten väärän syyn toimilleen.
Aivovauriopotilaiden kliinisessä tutkimuksessa kohdataan varsin
dramaattisia tietoisuuden häiriöitä. Nk. blindsight-potilailla on
näkökentässä alue, jolla he eivät koe näkevänsä mitään: kun tälle alueelle
heijastetaan jokin esine, potilaat eivät myönnä näkevänsä sitä. He voivat
kuitenkin ottaa alueelle tulevan informaation huom ioon toimissaan.
Kasvojentunnistushäiriössä (p ro so p ag n o sia) potilaat taas ovat
kyvyttömiä tunnistamaan kaikkein tutuimpiakaan kasvoja. Aivovasteiden on kuitenkin todettu eroavan näytettäessä tuttuja ja tuntemat
tomia kuvia (ks. Revonsuo 1 9 9 4 ,6 4 -6 8 ).
Tällaisessa tutkimuksessa on tyypillistä pyytää potilaita arvaamaan
asioita, joista he eivät ole tietoisia. Usein huomataan, että vaikka potilaat
kieltävät tietävänsä kyseisen asian, he kykenevät arvaamaan oikein niin
tarkasti, ettei kyse ehdottomasti ole sattumasta. He siis tietävät, mutteivät
tiedä tietävänsä. (Young 1994.)
Kasvojentunnistushäiriölle käänteinen on harvinaisempi ilmiö,
jossa aivovauriopotilas tuntee kasvot mutta on vanna, että henkilö ei
ole kuitenkaan se miltä näyttää. Hän ep äilee, että kyseessä on
jonkinlainen salajuoni tai huijaus: joku on naam ioitunut tutuksi
ihmiseksi.
Tässä ei ole kyse psykoosista vaan aivovauriota seuranneesta
aivotoiminnan häiriöstä. D ennett (1997, 1 1 1 -1 1 3 ) esittää n eu ro
psykologi Andrew Youngiin viitaten, että kasvojen tunnistamisesta
huolehtii kaksi erillistä järjestelm ää. Toisesta tuleva tieto on kielen
tavoitettavissa, ja toinen järjestelmä virittää jonkinlaisen ei-kielellisen
tuttuuden tuntem uksen. Kasvojentunnistam ishäiriössä kielellinen
järjestelmä ei tunnista kasvoja, mutta toinen järjestelm ä tunnistaa
(minkä siis aivovasteet osoittavat). Käänteisessä häiriössä potilaan
kielellinen tunnistamisjärjestelmä toimii (m yöntää kasvojen olevan
tutut), mutta hän ei saa toisesta järjestelmästä vahvistusta asialle. Tämän
toisen järjestelmän m erkitys on siis niin suuri, että potilas ajautuu
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uskomaan ihmisten naamioitumiseen.
Voitaisiin ajatella, että tällaiset esim erkit eivät kerro mitään
ihmisistä, joiden aivot eivät ole vaurioituneet. Kliiniset tapausesimerkit
kuitenkin osoittavat, että kognitiivisten kykyjem m e (tässä kasvojen
tu n n istam in en ) taustalla on useita rin n akkaisia, limittäisiä ja
päällekkäisiä järjestelmiä. Mielemme ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus
tai prosessi vaan se koostuu eri tavoin toisiinsa kytkeytyvistä
järjestelmistä. Järjestelm ät eroavat myös siinä, kuinka pitkälle niiden
toiminta ja toiminnan tulokset ovat kielen (itsereflektion) tavoitettavissa.
(Churchland 1992, 287-290)
Kielellistämisen vapaus vaikuttaa siis varsin rajalliselta: puhumme
itsestämme (m ielestäm m e) hyvässä uskossa paljon sellaista, mikä ei
selvästikään ole totta. Toisaalta meillä ei o le (eikä koskaan tule
olem aan k aan ) juurikaan eläm yksellistä kosketusta mielemme ja
kielellistämisemme perustaan: aivojen toimintaan, käytössämme olevien
kognitiivisten toim intajärjestelm ien lu on teeseen ja rajoituksiin,
kielellistämisen ulkopuolella oleviin mielen alueisiin jne.
Filosofian kuuluisimpia vertauksia on Platonin (1981, 247-252)
luolavertaus. Siinä ihmiset ovat luolaan kahlittuina niin, etteivät
(k o sk aan ) näe ulkopuolelle vaan pelkästään luolan seinän, johon
ulkomaailman tapahtumat heijastuvat varjoina. Mielen tutkimus on
varsin “luolamaista” tässä Platonin vertauksen merkityksessä. Emme
voi nähdä mieleen (esim. aivot avaamalla), vaan voimme saada siitä
vain heijastuksia: ihmisten omakohtaisia kuvauksia (joiden luonne
vaihtelee ajan, kulttuurin ja yksilön myötä) ja erilaisten mittarien (EEG,
tietokonetomografia jne.) tuottamia lukemia ja käyriä.

Tietokoneen puhe ja ymmärrys
Ju u ri m ielen tutkimisen “luolam aisuus” on luonut pohjan varsin
hed elm älliselle analogialle mielen/aivojen ja tietokoneen välille:
tietokoneen “mieli” on software (ohjelmat, joiden kautta infoimaatiota
prosessoidaan), ja sen “aivot” taas koostuvat piilastuista, jotka hermo
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solujen tapaan lähettävät ja vastaanottavat sähköimpulsseja. Piilastujen
toimintatapa on hermosoluja vastaava, vaikka niiden koostum us on
luonnollisesti erilainen. Ei kuitenkaan o le perusteita olettaa, että
mielellisyytemme johtuisi aivojem m e materiaalista ja että vastaavasti
tietokone ei olisi mielellinen “rakennusaineensa” vuoksi. (Tietokoneanalogiasta ks. esim. Churchland 1990, 9 9 -1 0 5 ; Searle 1994, 4 3 -^ 5 ;
Chalmers 1996,313-315.)
Tietokone voi ihm isen tavoin tuottaa “varjoja” m ielestään: se
voidaan ohjelmoida kertomaan asioita omasta itsestään ja “tunteistaan”.
“Tiedostonhallinta” on itsereflektiivinen m etatiedosto, joka sisältää
tiedon koneen tiedostoista. T ieto k o n e voi m yös kertoa om asta
“psyykkisestä” toiminnastaan: “virhe järjestelmässäni”; “minulla ei ole
sellaista tiedostoa”; “jos haluat että A, paina näppäintä f ’; “nyt voit
sammuttaa tietokoneen turvallisesti”.
Evolutiivisesti ajatellen mieli on siis kehittynyt niin, että
ihmislajille on vähitellen m uodostunut yhä enem m än ja yhä m oni
puolisempia infomiaationprosessointijärjestelmiä. Voidaan ajatella, että
tietoisen tietokoneen kehittäm inen on tämän evoluutiokehityksen
simuloimista: kun koneeseen ohjelmoidaan yhä enemmän (oikeanlaisia)
ohjelmia, sillä lopulta tulee olemaan mieli. Paul Churchlandin aiemmin
lainattua ajatusta voi soveltaa myös ihm isen ja tietokoneen erovai
suuksiin: sisäinen luontomme eroaa tietokoneista määrällisesti muttei
laadullisesti. Tällaista kantaa mielen/aivojen ja tietokoneen rinnas
tettavuudesta kutsutaan “vahvaksi tekoälyksi” (strong aitificial intelligenoe).
Vahvalla tekoälyllä on vastustajansa, tunnetuimpana Jo h n Searle
(ks. esim Searle 1994, 45; Rakshit & Peuhu 1993, 67) niin sanotulla
kiinalaisen huoneen argumentillaan. Siinä Searle kehottaa kuvittele
maan huoneen, johon on suljettu kiinaa osaam aton henkilö, jolla on
täydelliset kaavat kiinan kielen käytöstä. H u on eeseen työnnetään
kiinankielisiä kysymyslipilkkeitä, ja kaavojen avulla henkilö kykenee
työntämään huoneesta ulos asianm ukaiset (kiinankieliset) vastauslipukkeet. A jatuskokeessa Searle rinnastaa kiinalaisen h u o n e e n
tietokoneeseen, ja hän pyrkii osoittamaan, että vaikka koneen suoritus
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olisi m oitteeton, siltä puuttuu jotain - ymmärrys: huoneessa oleva
henkilö ei ymmärrä mitään käymästään kiinankielisestä keskustelusta.
Kiinalainen huone on hyvä filosofinen argumentti. Filosofian
argum entit eivät kuitenkaan o le välttämättä hyviä siten, että ne
varauksetta hyväksyttäisiin - kiinalaisesta huoneesta on kiistelty mielen
filosofiassa toistakymmentä vuotta. Jo s Searlen kiinalaisen huoneen
argumentti olisikin pitävä, on kuitenkin kysyttävä, m iksi tietokone ei
ymmärrä ja mitä ymmärtäminen ylipäätään o n .1 Intuition mukaan
ymmärtäminen liittyy kieleen ja ymmärtäminen on myös jollain tavalla
oikein ja totta. Intuition molemmat osat ovat kuitenkin ongelmallisia.
Mielen filosofian vallitsevassa suuntauksessa, funktionalismissa
(ks. esim. Rakshit & Peuhu 1 9 9 3 ,6 3 -6 3 ), ymmärtäminen määritellään
oiganismin k\'tyksi muokata käyttäytymistään äisyfckeen “edellyttämällä”
tavalla (ks. esim. van Gulick 1989, 223). Kun siis jänis lähtee pakoon
suden havaitessaan, mäkihyppääjä koijaa hypyssään edellisen hypyn
virheen ja lapsi varoo laittamasta soirneaan punaisena hehkuvalle levylle,
tapahtuu ymmärtämistä. On huomattava ensinnäkin, että missään
näistä tapauksista ymmärtäminen ei välttämättä ole kielellistä. Toiseksi
ymmärryksessä ei ole suoranaisesti kyse totuudellisuudesta vaan - kuten
edellä todettiin - kyvystä muokata edullisella tavalla omaa käyttäy
tymistä. Lapsi voi varoa kuumaa levyä pelkästään siksi, että isä on
kieltänyt koskem asta siihen. M äkihypyn tapaisille motorisille
suorituksille taas on tyypillistä, että taito on usein ei-kielellistä, ikään
kuin lihasmuistissa. Näin taitavan suoriulujan tietoinen (kielellinen)
käsitys omasta kyvystään voi olla suoranaisesti virheellinenkin.
Funktionalistinen käsitys ymmärtämisestä on evolutiivisesti
mielekäs mutta varain kapea ja kalpea, kun ajattelemille arkisia ymmär
tämisen ja oivaltamisen kokemuksiamme. Laajemmin ajatellen ymmär
täminen voidaan nähdä tietorakenteiden välisenä vuorovaikutuksena:
oivaltamisen ja ymmärryksen kokemus syntyy, kun kaksi erillään ollutta
m ielensisältöä aktivoituu yhtäaikaisesti. Luettaessa tässä tekstissä
aiem m in ollutta kohtaa neljästä F.stä (feed, flee, fight, mate) oivallus
syntyy silloin, kun lukijan mielessä aktivoituu mate-sanan f-kiijaimella
alkava synonyymi. Vastaavalla tavalla voidaan nähdä psykoanalyysin
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pyrkimys lisätä analysandin itseymmärrystä. Vapaiden assosiaatioiden
avulla pyritään löytämään tämän päivän mielensisältöjen taustalla olevat
(torjutut) varhaiset mielelliset sisällöt —luomaan vuorovaikutus erillään
pidettyjen tietorakenteiden välille (ks. tarkemmin Talvitie 1997,155—
158).
Kun evolutiivinen näkökulma yhdistetään tekoälytutkimuksen
tuloksiin, Churchlandin ja m uiden m aterialistien ajatus kaiken
mielellisen toiminnan perustaltaan materiaalisesta luonteesta alkaa
vaikuttaa uskottavalta: puhum inen on periaatteessa materiaalisten
seikkojen (evolutiiviset funktiot, piilastujen tai herm osolujen kesken
tapahtuva impulssien välittyminen) loppuun saakka detenninoimaa
tapahtumista. Ihmisen mieleen ja kieleen ei ehkä ole syytä projisoida
“elämää suurempia” om inaisuuksia kuten vapautta ja vastuuta sen
enempää kuin eläinten tai tietokoneiden k/mieliinkään.

Psyykkinen on poliittista - eloonjäämiskamppailuja
kielessä
Oli psyyke tai mieli mitä hyvänsä, selvää on ainakin, että se on lajimme
keskeinen puheenaihe. Mieli myös muuttuu sitä koskevan puheen
myötä: tiedemiehen mi kenen tahansa muun esittämä käsitys tai teoria
mielestä tuo kohteeseensa jotain lisää, koska teoria syntyy ja vaikuttaa
(puhujan ja kuulijoiden) mielissä. Tällainen sosiaalinen näkökulm a
mieleen on evoluutioteoriankin näkökulm asta perusteltu: nykykä
sityksen mukaan nimenomaan sosiaalisten tyhmien kasvu vaikutti esiisiemme aivojen koon kasvuun. Monimutkaiset vuorovaikutustilanteet
asettivat vaatimuksia muistille ja kyvylle analysoida inform aatiota
(Donald 1993,10).
Tatu Vaaskivi, kirjallisuuskriitikko, kirjailija ja esseisti, joka
tutustutti suomalaisia psykoanalyysiin 1930-luvulla, totesi p syko
analyysin vaikutuksesta seuraavasti:
“Freudista muuttuu inhimillisen tuntem isen ja ajattelun
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tapa. Hänestä alkaen ihmiskunta on ruvennut käyttäyty
mään ikään kuin “tajuton ”[tiedostamaton] olisi olemassa...
Freudia edeltäneiden sukupolvien ei lainkaan tarvinnut
ottaa elämässään lukuun sielullista syvyysperspektiiviä he voivat elää, ajatella ja tuntea vain horisontaalisesti, laveita
pintaa pitkin. Nyt sitä vastoin em m e voi tunkea syrjään
ajatusta, että sielu on syvä...." (Vaaskivi 1937,383 )
Vaaskiven ajatus on sukua edellä mainitulle Badcockin ajatukselle:
Freudin psykoanalyysi teki saman tiedostamattomalle, minkä kieli teki
tietoisuudelle. Tiedostam aton ei (psykoanalyysin mukaan) toki tule
tietoiseksi sanoja oppimalla —oidipuskonflikti ei heltiä vaikka terniin
teoreettisille kytken töineen omaksuisikin. Olennaisinta tässä yhteydessä
on kuitenkin se, että mieleen viittaavat sanamme ja uskomuksemme
vaikuttavat - vaikka eivät olisi tosiakaan - merkittävästi arki
elämäämme. Miellä koskevasta puheesta voi muodostua taistelukenttä,
jolla laikuistaan muitakin kuin vain mieltä koskevia asioita. Esimerkiksi
homoseksuaalisuuden syyt ja luonne, rotujen väliset älykkyyserot sekä
Freudin väite naisen peniskateud esta ovat aiheita, jotka ovat
synnyttäneet kiivasta keskustelua.
Jan n e Kivivuoren teos Ps ykopolitiikka (1996) käsittelee nimensä
mukaisesti juuri näitä psyykeen kytkeytyviä taisteluja. Kivivuoren
teoksen pääteem ana on se, kuinka mitä erilaisim pia asioita on
puolustettu psykologisin argumentein. “Psykopoliitikon” argumen
toinnin perustana on psykologinen teoria, joka kertoo, miten terve
psyyke kehittyy ja millaisia ilmenemismuotoja epäedullisella kehityksellä
on. Täm än pohjalta on m ahdollista ottaa kantaa mitä erilaisimpiin
asioihin: Karjalan palauttam inen S u o m elle, Nuorsuomalaisten
puolueohjelm a, ammattiyhdistystoiminta (Kivivuori 1996,77-102).
Kivivuori osoittaa, että samasta teoriasta käsin voidaan puolustaa täysin
vastakka isiäkin käsityksiä.
Psykopolit iikan taistelut voisi kytkeä evoluutioteoriaan: kun
kehityksem m e varhaisem m issa vaiheissa eloonjäämiskamppailu
tapahtui fyysisesti ja konkreettisesti, tapahtuu se nyt (esimerkiksi Pierre
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Bourdieun tai sosiaalisen konstmktionismin kuvaamin tavoin) kielen
ja kulttuurin kentillä. Ajatus on intuitiivisesti viehättävä, mutta
teoreettisesti ongelmallinen: humanististen tieteiden tennein kuvattavaa
kulttuurievoluutiota on hankala vain ikään kuin lisätä bio lo g isen
evoluution päälle.
Intuitio johtaa tässä sikäli harhaan, ettei evoluutioteoria ole kovin
kiinnostunut yksittäisestä taistelusta vaan ominaisuuden (tai geenin)
kopioitu m isesta seuraaville sukupolville. Kulttuurievoluutiota tulisi
tarkastella eläintieteilijä Richard Dawkinsin (1993, 2 0 7 -2 1 9 ) tavoin ei
niinkään jonkin yksittäisen kulttuuritaistelun vaan kulttuurin tuotosten
levinneisyyden näkökulmasta.

Tiikit, meemit ja tiede
Dawkins (1993, 2 0 7 -2 0 8 ) k ertoo Itsekäs g e e n i -klassikossaan
(lintutieteilijä P. F. Jenkinsinin tutkimukseen viitaten) Uuden-Seelannin
saarilla elävän tiiki-linnun eri lauluista. Suurimman osan ajastit trikeillä
oli yhdeksän eri “murretta” tai “tulkintaa” laulusta, ja ne määräytyivät
linnun asuinalueen mukaan (eivätkä geneettisesti). Ajoittain esiintyi
kuitenkin uusi laulu. Dawkins (1993,208) lainaa Jenkinsiä seuraavasti:
“Uusien laulujen on osoitettu syntyvän jo k o m uuntam alla sävelkorkeutta, siivellä toistamalla, sävelen poistolla tai yhdistämällä olemassa
olevien laulujen osia... Uuden laulun ilmaantuminen on yhtäkkinen
tapahtuma ja syntynyt tuote on usean vuoden vakaa. Edelleen muunnos
siirtyi uusille tulokkaille siten, että kehittyi yhtenäinen, samalla tavalla
laulavien ryhmä.”
“Uuden laulun” voi ym m ärtää vertauskuvallisesti ja ajatella
ihmisten laulamia listahittejä, musiikkityylejä tai —mikä vitsikkäämpää - tieteen kulloisiakin m uotiteorioita (evolu u tioteoria, psyko
analyysi, postmodernismi...). Dawkins ei kuitenkaan pyri vitsailemaan:
“Olen innokas darwinilainen, mutta m ielestäni darwinismi on liian
suuri teoria rajoitettavaksi yksinom aan geenin yhteyteen.” (Daw kins
1993,209.) Evoluutioteoria ei siis dawkinslaisittain ole pelkkää biologiaa
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vaan malli siitä, mikä ylipäätään säätelee ilmiöiden lisääntymistä ja
määrää - miksi jotkut ilmiöt jäävät ainutkertaisiksi, toiset monisRivat
täyttämään k oko m aapallon ja suurin osan ilmiöistä on jotain tältä
väliltä. Dennett (1993,200) esittää tällaisen laajennetun evoluutioteorian
penistä n seuraavasti:
1) Variaatio: elementtien jatkuva rikasRiminen
2) Perinnöllisyys tai replikaatio: elem entit kykenevät
luomaan itsestään kopioita
3) Kelpoisuuden eroavaisuus: kopioiden määrä riippuu
elementin ominaisuuksien ja ympäristön interaktiosta
Dawkins puhuu kultRiurievoIuution kohdalla “meemeistä” (vit.
geeni), “kompleksisista ideoista”, jotka leviävät aivoista toisiin puheen,
kirjoituksen ja kuvien välityksellä - ym päristössä, jota Rose kutsui
keinotekoisen muistin maailmaksi. Tämän kirjoituksen meemejä ovat
muun m uassa evolu u tioteoria, m ielen tieto k o n e -analogia ja
psykoanalyysi. Myös Leonardo da Vincin M ona Lisa, Beatlesin Ali my
loving, Z ip p o® -sytytin, Andy W arholin M arilyn-kopiot sekä
Suatocaster®-kitara ovat meemejä.
Meemin ympäristön muodostavat toiset meemit, ja valinta suosii
m eem ejä, jotka pystyvät parhaiten hyödyntäm ään kulttuuriympä
ristöään (Dawkins 1993,217). Memeettinen kopioiRimiskyky ei - kuten
ei geneettinenkään - liity totuuteen (onko meemi todenmukainen vai
ei) eikä moraaliin (ovatko sen sisältämät ajatukset hyväksyttäviä vai
ei). Esimerkiksi Dennettin ajatukset ovat kopioituneet varsin laajalti
(muun muassa tässä), vaikka useat eivät pidä niitä edes järkevinä saati
sitten tosina - ne kopioituvat paljolti niitä vastaan esitetyn kritiikin
muodossa.2
Mikä siis erottaisi tiikin laulun Darwinien ja Dennettien opuksista?
Paul Churchlandin m ukaan ero ei o le laadullinen vaan ainoastaan
määrällinen: evoluutioteoria on vain m onim utkaisem pi kuin tiikin
laulu. Sen kopioitum iseen ovat vaikuttaneet uskonnon merkityksen
muuttuminen länsimaissa, tieteen tutkimusvälineiden kehittyminen,
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tutkimuksen kumuloituminen, tieteenfilosofiset virtaukset, Darwinin
retoriset kyvyt jne. Evoluutioteorian kopioituminen on seurausta siitä,
että teoria on kyennyt hyödyntämään kulttuuriympäristöään (muita
meemejä). Emme valitse m eem ejäm m e: ne kopioituvat itselleen
suotuisassa ympäristössä, ja joidenkin meemien kohdalla m e satumme
olemaan osa tätä ympäristöä.
Itseään luovana, älykkäänä ja ainutkertaisena pitävää kirjoittajaa
tai säveltäjää on tietysti loukkaavaa kuvata näin mekanistisesti ja venata
häntä johonkin lintuun. (Toisaalta voim m e arvailla tiikin reaktioita
eläintieteilijöiden käsityksiin.) Tietty loukkaavuus vaikuttaisi kuitenkin
usein edesauttavan tieteellisten (K op ernikuksen tähtitiede, ev o 
luutioteoria, psykoanalyysi), uskonnollisten ja taiteellisten (de Sade,
rock'n "roll, Tuntem aton sotilas) ideoiden kopioitumista.

Lopuksi
Kirjoituksen alussa totesin, että kieli on m onen m uun vuorovaikutustavan tavoin m yös tieteen foorum i. Sillä ratkaistaan, mikä
perustelu on pitävin, mikä teoria edustaa tieteen nykykäsitystä ja minkä
muiden teorioiden on väistyttävä. Kun luotetaan tieteen totuudelli
suuteen tai kehittymiseen, luotetaan kieleen.
Kun kiellä tarkastelee tieteen nykykäsitysten (m aterialism i ja
evoluutioteoria) valossa, tiede itse asettuu hiem an häm m entävään
valoon: kuinka paljon kieli tai kielessä tapahtuva totuuden tai
vakuuttuneisuuden m uodostum inen oikeastaan kertoo maailmasta
(todellisuudesta) ja kuinka paljon ilimisestä itsestään? Kieli on kuitenkin
ihmisen k e k sin tö ä e ik ä m ik ä ä n u lk o a tu llu t o b je k tiiv in e n
tutkimusväline. O n m ahdollista, ettei ihm inen kerta kaikkiaan ole
riittävän kyvykäs olento ym m ärtääkseen paljoakaan siitä, m illainen
maailma todella on. “A lem pien lajien ” puutteellinen käsityskyky
ilmenee meille nopeasti, ja on oletettava, että meilläkin on puutteemme,
joita emme itse pysty edes kuvittelemaan (kirten esimerkiksi lepakolla
ei ilmeisesti ole käsitystä huononäköisyydestään).
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Soveltamaani lähestymistapaa kutsutaan yleisesti ottaen natura
listiseksi, ja tässä on kysymys nimenomaan naturalistisesta epistemo
logiasta (tieto-opista). Naturalistisessa tieto-opissa on luovuttu liaaveesta
päästä perille siitä, miten asiat todella ovat, ja keskitytty tutkimaan
sitä, m iten ihmislaji luo ja m uodostaa tiedoksi kutsuttua asiaa.
Evolutiivisesti suuntautuneet naturalistit pitävät Ari Peuhun (1997,
50) mukaan “ihmisen kognitiivisia kykyjä ja toimintoja heikkoina siinä
m ielessä, että ne eivät ole missään muodossa valmiiksi annettuja tai
täydellisiä suhteessa elinympäristöön ja tavoitteisiimme.— Ehkä vain
ym päristöä tarkem m in havaitsevat oliot, joilla on esimerkiksi
plastisempi keskushennosto, huomattavasti paremmin ja laajemmin
todellisuutta kuvaavia ja selittäviä käsitejärjestelm iä sekä hyvin
kehittynyt teknologia niiden testaamiseen, voivat lähestyä optimaalista
kognitiivista kokonaistilaa ajan myötä.”
Evolutiivinen ja materialistinen lähestymistapa ovat “antihumanistisia” sikäli, että niissä valinnanvapautemme ja ainutlaatuisuutemme
kyseenalaistuvat.3 Paul Churchlandin mukaan meidän tulisi kuitenkin
oppia elämään näiden materialismin tosiseikkkojen kanssa.
Valitettavasti hän ei ken*o kuinka.
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Viitteet
'Uusimmassa teoksessaan The mystery o f consciousness (1997) Searle toteaa useaan
otteeseen, ettei tietokoneen ymmärrykselle ja mielellisyydelle ole mitään
periaatteellista estettä; tähän mennessä rakennetuilla tietokoneilla vain ei hänen
mielestään ole tietoisuutta.
: Searle (1997, 112) kutsuu Dennettin ajattelua “intellektuaaliseksi patologiaksi" ja
pitää Dennettinja Dawkinsin geeni-meemi-analogiaa harhaanjohtavana. Ajatusten
omaksuminen ja kopioiminen edellyttää tietoisuutta, tulkintaa ja luokittelua
toivottaviksi ja ei-toi voitaviksi, ja siksi niitä ei Searlen (1997, 104—105) mukaan
voi rinnastaa geenien kopioitumiseen. Joka tapauksessa Dennettin ajatukset
kopioituvat Searlen(kin) kautta huolimatta hänen ilmeisestä vastenmielisyydestään
Dennettin ajattelua kohtaan.
'Ranskalaiselle strukturalismille ja poststrukturalismille (Claude Lévi-Strauss, Jacques
Lacan, Julia Kristeva, Jacques Derrida) evoluutioteoreettinen ja materialistinen
lähestymistapa on hyvin vieras, mutta edellä esittämäni on useilta kohdin varsin
lähellä ranskalaisten näkemyksiä. Lévi-Straussin usein toistettuun toteamukseen
“me emme puhu myyttejä vaan myytit puhuvat meissä" voi hyvin sijoittaa meemisanan myytin sijaan. “Kirjailijan kuolema” -aihepiirin yhteydessä ranskalaiset taas
korostavat, ettei kirjailija luo teosta vaan hänen tiedostamattomansa on
“vastuussa” teoksesta; yllä olevassa tarkastelussa kyseenalaistui samaan tapaan
ihmisen hallinta oman puheensa suhteen. Intertekstuaalisuuden ajatus on niinikään
varsin lähellä sitä, mitä Davvkins puhuu meemeistä.
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Habitus ja toiminta
- Bourdieun kulttuurisosiologian ja Vygotskin

psykologian kohtaaminen

Emile Durkheimin sosiologian yksi keskeisistä opeista koskee sosio
logian ja psykologian välisiä suhteita. Sen m ukaan sosiaaliset ilmiöt
on selitettävä sosiaalisesti, ei psykologisesti. Tämän moton vaikutukset
näkyvät tänään ranskalaisessa sosiologiassa, mukaan lukien kulttuurisosiologi Pierre Bourdieun töissä. Yksi tämän rajanvedon seuraus on
ollut psykologisen tutkimuksen ja tutkimustulosten epäsuora kääntä
minen sosiologian kielelle ja termeihin. Toinen durkheimiläisen sosio
logian opeista k o sk ee historiantutkim uksen ja sosiologian välisiä
suhteita. Sen mukaan sosiologia tutkii synkronisesti eikä diakronisesti
yhteiskunnallisia ilmiöitä. Kuten arvata saattaa, tämänkin jaon vaiku
tukset näkyvät modernissa ranskalaisessa sosiologiassa, myös Pien*e
Bourdieun töissä vaivihkaisen rajanylityksen muodossa. Tarkoitukseni
tässä tekstissä on tarkastella Pieire Bourdieun psykologisia sekä jossakin
määrin historiallisia käsityksiä sosiaalisesta toiminnasta ja veiTata niitä
joidenkin psykologien, etenkin yhteiskunnallisesti ja kulttuurihistorial
lisesti suuntautuneen neuvostoliittolaisen sosiaalipsykologin L. S.
Vygotskin ja joidenkin h änen oppilaittensa töihin. Liikkumalla täl
laisella harmaalla alueella, joka sijoittuu tieteenalojen välimaastoon,
voidaan kenties löytää uusia ja yllättäviä piirteitä molemmista lähes
tymistavoista.
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Keskityn tässä artikkelissa Bourdieun käsitteeseen habitus ja
Vygotskin tenni in toiminta (dejatel’nost’). Habitus mahdollistaa yksilön
toimimisen tietyssä sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä. Habi
tus toimii yhdyssiteenä sosiaalisen maailman sääntöjen ja sopimusten
ja yksilöllisten tunteiden ja aivojen välillä. Toiminta vuorostaan yhdistää
toisiinsa ulkopuolisen, sosiaalisen m aailm an ja yksilön sisäiset
psykologiset prosessit (Silvonen 1991,499).

Bourdieun habitus
Habitus on sosiaalisten rakenteiden sisäistetty olemismuoto.Kehittynein
habituksen määritelmä löytyy Bourdieun teoksesta Thelogicofpractice.
“Tiettyihin olem assaolon edellytyksiin liittyvät ehdollis
tamiset tuottavat habituksia, pysyvien ja siirrettävien
taipumusten järjestelmiä, rakenteistuneita rakenteita, jotka
voivat toimia rakenteistavina rakenteina eli käytäntöjä ja
representaatioita tuottavina periaatteina ja järjestelminä,
jotka voivat olla objektiivisesti sopeutettuja tuloksiinsa
ilman, että ne edellyttävät tietoista päämäärien tavoittelua
tai niiden saavuttamiseksi välttämättömien toimenpiteiden
suoraa hallintaa. Ne voivat olla objektiivisesti ‘säänneltyjä’
ja ‘sään n ö llisiä’ olem atta m illään tavalla sään n ö n
noudattam isen tuotteita, ja kollektiivisesti sovitettuja
olematta silti orkesteri n johtaja n järjestäm än toim innan
tulos.” (Bourdieu 1990, 53.)
Bourdieun töissä habitus on ennen kaikkea luokkateimi. Sen avulla
hän pyrkii havainnollistam aan, miten persoonallisuus ja kaikkein
yksityisimpinä pitämämme asiat ovat läpeensä sosiaalisia. Taustalla
on pyrkimys yhdistää toisiinsa luokka-analyysi ja persoonallisuuden
analyysi sekä ylittää habituksen kaltaisella välittävällä termillä perinteiset
filosofiset jaot subjekti/objekti ja sisäinen/ulkoinen. Bourdieun oman
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näkemyksen mukaan hän ylittää habituksen ja toiminnan sosiaalisen
analyysin avulla sekäJean-Paul Sartren subjektivistisen eksistentialismin
että Claude Lévi-Straussin objektivistisen strukturalismin. Luokka
habituksen Bourdieu jakaa keskeisimpänä pidetyssä teoksessaan Distinction kolm een osaan : hallitseva luokka eli porvaristo, jolla on
distinktion tai erottautumisen taju; pikkuporvaristo, jolle on tyypillistä
kulttuurinen h yväntahtoisuus; ja ty ö v äen lu o k k a, jo k a joutuu
valitsemaan välttämättömän. Bourdieun näkökulmasta katsoen habi
tus liittyy kiinteästi m akuun ja tiedostamattomasti tehtyihin eläm än
tyylejä koskeviin valintoihin.
Jokaiselle tyhmälle on tyypillistä tietty pääomavolyymi, rakenne
ja sosiaalisen unin kaltevuus. Luokat voidaan jakaa Iuokkafraktioihin,
joilla on oma erottava luokkahabituksensa. Jokainen luokka edelleen
jaetaan niihin ryhmiin, joilla on sivistyspääom aa, niihin, joilla on
taloudellisti! pääomaa, ja edelleen sosiaalisen iän mukaisesti nuoriin ja
vanhoihin. Sivistyspääomalla Bourdieu tarkoittaa sekä muodollista että
epämuodollista kulttuurista kompetenssia, taloudellisella pääomalla
rahan lisäksi esimerkiksi osakkeita ja kiinteistöjä. Sosiaalisella iällä ei
tarkoiteta biologista ikää, vaan sitä, kuinka kauan henkilö o n ollut
kentällä, Bourdieun käsitteistössä tietyllä sosiaalisen toiminnan alueella.
Yleensä nuoret vastustavat vanhoja ja yrittävät pakottaa voimaan uusia
kriteereitä. Bourdieun staikturalistisessa analyysissä ryhmienvälinen
vastakkainasettelu on selkeä ja täydellinen, ja se ulottuu jopa niihin
lehtiin, joita sivistyspääoman haltijat ja taloudellisen pääoman haltijat
lukevat:
“Yhtäältä luetaan runoutta, filosofisia ja poliittisia töitä,
Le Mondea ja (yleensä vasemmalla olevia) kirjallisia tai
taiteellisia lehtiä. Toisaalta on metsästystä ja veikkausta, ja
jos luetaan, niin luetaan Fiance-Soirea tai 1’Aurorea, AutoJoumalia tai Lectures pour tous’ia.” (Bourdieu 1 9 8 4 ,283.)1
Hallitseva kulttuuri on hallitsevan luokan m onopoli. Hallitseva
kulttuuri on mielivaltainen siinä mielessä, että se voisi koostua aivan
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yhtä hyvin muistakin kulttuurikäytännöistä. Kun hallitseva kulttuuri
hyväksytään, sitä myös oikeutetaan. Hallitsevan kulttuurin oikeus olla
olemassa on täysin riippuvainen tästä tunnustuksesta. Hallitseva luokka
on kotonaan tässä kulttuurissa, joka on ongelma kaikille muille luokille.
Koska porvari on kotonaan tässä kulttuurissa, hän tekee tiedos
tamattomasti aina oikeat valinnat. Esimerkiksi sosiaalisessa tilanteessa
hän sanoo oikeat asiat oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Henkilölle,
joka ei tunne koodia, jokainen vaihe on ongelma, joka estää luonnollisen
ja oikean käyttäytymisen. Doksa tai cloctci ignom ntia on poivarin kohtalo,
kun taas pikkuporvarin olotilaa kuvaa parhaiten termi allocloksia.
Pikkuporvari ottaa kulttuurin liian tosissaan eikä siten tajua, mistä
kulttuurissa on kysymys.
“Allocloksia johdattaa pikkuporvarin pitämään kevyttä
oopperaa ‘vakavana m usiikkina’, kansanom aistam ista
tieteenä, ‘mukaelmaa’ aitona esineenä, ja sitten löytämään
tässä samalla huolestuneessa ja itsevarmassa väärässä
tunnistamisessa tyydytyksen lähteen, joka on kuitenkin
jotakin velkaa erottautumisen tajulle.” (Bourdieu 1984,323.)
Temporaalisuus on Bourdieun käsityksen m ukaan keskeinen
luokkahabituksen osa. Ainakin ranskalaisessa kulttuurissa erottautu
misen taju on ennen kaikkea pitkän, tiettyihin kulttuurikäytäntöihin
kohdistuneen investoinnin tulos. Esimerkiksi viinien tunteminen vaatii
vuosien harjoittelua. Niillä, jotka syntyvät kotiin, jossa viini on osa
kodin epämuodollista kulttuurikompentenssia, on suuri etu verrattuna
niihin, jotka joutuvat aikuisina itse opettelemaan viinin tuntemuksen
taidon. Tätä etua saattaa myös olla vaikea tai m ahdoton saavuttaa
muodollisen koulutuksen kautta. Ongelma on Bourdieun mielestä siinä,
että pikkuporvari pyrkii jatkuvasti yhdistämään toisiinsa välittömän
ja h elp o n haltuunoton ja kulttuurisen legitiim isyyden, kaksi
äärimmäisyyttä ranskalaisessa korkeakulttuurissa. Pikkuporvarilla on
aina kiire ja siksi häneltä juuri puuttuukin pelin taju. Bourdieu kuvaa
seuraavassa vastakohdat porvarin ja pikkuporvarin habitusten välillä:
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“Toisaalla on säästäväisyys, h ankinta, k erääm in en ,
omistamisen halu, jotka ovat erottamattomia omaisuuteen,
etenkin naisiin, kohdistuvasta pysyvästä levottomuudesta.
Naiset ovat turvattom uudesta johtuvan m ielivaltaisen
mustasukkaisuuden kohde. Toisaalla on komeilun lisäksi
tuhlailu ja anteliaisuus, joita voim m e pitää sosiaalisen
pääoman uusimisen edellytyksinä, sekä myös aristokraat
tisessa kohteliaisuudessa ja tyylikkäässä liberalism issa
ilmaisunsa saava itsevarm uus, joka ei salli rakastettua
objektia o m istu k sen a pitävää m u stasu k k aisu u tta.”
(Bourdieu 1984,330.)
H om ologioiden avulla Bourdieu yhdistää habituksen osaset
kolmiosaiseen luokka rakenteeseen ja itse rakentamaansa sosiaaliseen
avaruuteen, jonka keskeiset pääomat ovat sivistyspääoma ja taloudellinen
pääoma. Habitus on läpeensä sosiaalinen, ja se toimii moiteettomasti
silloin kun sen rakenne on homologinen “reaalimaailman” rakenteen
kanssa. Ongelmia syntyy silloin, kun nämä eivät vastaa toisiaan. Esi
merkiksi työnväenluokkainen habitus on jo rakenteellisesti sovittama
ton legitiimin kulttuurin arvojen ja hierarkioiden kanssa.

Semioottinen välittyneisyys
Bourdieun teoria loppuu siihen, mistä Vygotskin alkaa. Vygotskin aitkimuskohteena ovat aikuisten korkeam mat henkiset toiminnat moni
mutkaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. Sekä Bourdieu että Vygotski
lähtevät liikkeelle ihmisestä toimivana olentona. M olemm ille tutki
muksen keskiössä on toiminnan tai käytännön (praksiksen) ongelma.
Vygotskin oppilas A. N. Leontjev ilmaisi toiminnan ajäaiksen seuraavalla tavalla:
“Toiminnassa objekti muuttuu subjektiiviseksi m uodokseen tai kuvakseen. Toim inta muuttuu sam aan aikaan
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objektii-visiksi tuloksiksi ja tuotteiksi. Tästä näkökulmasta
katsoen toiminta ilm enee subjekti- ja objektipoolien
molemmin-puolisien muutosten prosessina.” (Leontjev,
lainattu Cole 1985,159.)
Vygotski ja hänen oppilaansa olivat innokkaita kehittämään
m arxilaista tietoisuuden teoriaa ja yhdistäm ään tietoisuuden
käytännölliseen, etenkin työkalu- tai merkkivälitteiseen toimintaan.
Toiminta on sosiaalista toimintaa, kuten Leontjev korostaa:
‘‘Väline välittää toimintaa ja siten yhdistää ihmiset ei
ainoastaan esineiden maailmaan vaan m yös muihin
ihmisiin. Tästä johtuen ihmisten toiminta om aksuu
ihmiskunnan kokemuksen.” (Leontjev 1981, 56.)
Vygotski piti symbolista maailmaa, jonka avulla lapsi luo itselleen
tietoisuuden, sosiaalisena maailmana, ulkopuolisena kommunikaation
maailmana. Lapsi sisäistää dialogin sosiaalisen kommunikaation
yhteydessä. Kuten S. L. Rubinstein asian ilmaisi, “ulkoiset syyt
vaikuttavat sisäisten olosuhteiden kautta” (lainattu Leontjev 1981,42).
Vygotski itse totesi, että “jokainen ulkoinen teko on sisäisen geneettisen
mallin tulos” (Vygotsky 1981a, 171). Toiminta sisältää sekä sisäisiä
että ulkoisia prosesseja.
Sisäinen puhe on sisäistämisprosessin keskeinen osa. Sisäistämisprosessilla ei tarkoiteta työkalujen sisäistämistä, vaan paremminkin
merkkien sisäistämistä toiminnan kautta (Zinchenko & Gordon 1981,
102). Sisäistäminen on osittain semioottinen prosessi, jonka psykologit
Zinchenko ja Gordon kuvaavat seuraavalla tavalla suhteessa toimintaan:
“Toim inta on todellinen prosessi, jossa objektiivinen
todellisuus siirtyy tai ‘välittyy’ mentaalisen heijastuksensa
ideaaliksi toimivan subjektin tietoisuuteen.” (Zinchenko
& Gordon 1981,103.)
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Merkitys järjestää sekä fyysisen toiminnan että merkkitoiminnan.
Merkit sosiaalipsykologisina työkaluina ovat välittävien rakenteiden
keskeinen osa. Ulkoinen ja sisäinen ovat hom ologisessa suhteessa
toisiinsa (Leontjev 1 9 8 1 ,1 0 1 ), ja samalla sosiaaliset rakenteet ovat jo
psykologisia rakenteita ja toisinpäin. Sosiaalinen vuorovaikutus on jo
yksilön sisäinen tarve. Lapsen on hallittava ulkoa tulevat ärsykkeet,
jotta hän kehittyisi nonnaalisti. Sisäistäminen tapahtuu merkkien sisäis
tämisen kautta. Merkit toistetaan, kunnes ne hallitaan. M erkit ovat
toiminnan sekä syy että seuraus.
“Kuultu ääni on ärsyke ja lausuttu sana refleksi, joka tuottaa
saman ärsykkeen." (Vygotski, lainattu Lee 1985,76.)
Tämän m erkkien om inaisuuden, käännettävyyden, ansiosta
sanojen käyttäjät voivat kontrolloida osittain omaa käyttäytymistään.
MiId li käyttäytymisellä on ei-tietoinen penistä, sen peittävät geneettisesti
ja kehityksellisesti m yöhem m ät merkki kerrokset, jotka vaikuttavat
perustan sisäiseen funktioon. Merkkien sosiaalipsykologiset funktiot
(sisäinen ja ulkoinen toim inta) saattavat olla sidoksissa m erkkien
semioottisiin ominaisuuksiin. Tätä kysymystä Vygotski ei kuitenkaan
tutkinut. Bourdieu vuorostaan ei o le pohdiskellut kuten Vygotski
kielellistä ja ei-kielellistä välittyneisyyttä.

Semioottinen toiminta
Vygotskille tietoisuus (“kokemusten kokemus”) vastaa käännettävien
merkkien käyttöä. Komento (“älä tee aiota") on merkin ja siilien sidoain
toiminnan sisäistäm isen syy, joka ulkoistetaan m erkkeinä ja/tai
toimintoina (tai niiden puutteena). Merkki on sekä syy että seuraus.
Analogisesti Bourdieulle sosiaalinen rakenne on habituksen syy ja
seuraus, ja yksilön tietoisuus on sosiaalisen rakenteen sekä syy että
seuraus. Vygotski painottaa jakoa ulkopuolisten merkkien ja sisäisen
puheen välillä. Yksilöt onnisaivat “soveltamaan itseensä teon sosiaalista
103

Niilo Kauppi

m uotoa” (V ygotski, lainattu W eitsch & Addison Stone 1985,173)
sisäisen puheen tai dialogin kautta. Merkki on sisäisesti suuntautunut
(Vygotsky 1978, 55). Siten sosiaalinen havainnointi ja arvottaminen
ovat ulkoisen m erkkitoim innan sisäistäm isen ja kontrollin tulos.
Ulkoiset merkkitoiminnat muuttuvat sisäiseksi dialogiksi, psykologisiksi
työkaluiksi (tai esimerkiksi affektiiviseksi kuriksi). Tämän sisäistämisen
vaikutukset näkyvät viestinnän ja itsekontrollin tasoilla. Norbert Eliasin
työ antaa runsaasti esimerkkejä muutoksista itsekontrollissa ja seksuaali
suudessa (vrt. Elias 1978). Sisäistettyjen merkkien ulkoistaminen puheen
ja/tai toiminnan kautta luo todellisuuden ulkoisessa sosiaalisessa
maailmassa.
Vastakohtana useille ei-psykologisille sem ioottisen merkin
teorioille Vygotski väittää, että merkit ovat aina mieltä muokkaavia
sosiopsykologisia työkaluja. Rakenteellisesti ne ovat vastaavassa
tilanteessa kuin muut välittävät käsitteet, joiden älyllinen alkulähde
löytyy Engelsin ja Marxin ajatuksesta ihmisen käytännön toiminnasta
teoksissa Voeseti iiberFeuerbcich ja D ie cleutsche kieologie (Maix-Engels
Reader 1978, 144, 171). M erkkijärjestelm ät käytännön toiminnan
välittävinä osina ovat yhtä paljon toiminnan syy kuin tulos. Fyysisen
toiminnan ja sem ioottisen toiminnan välillä on dialektinen suhde.
Vygotskille todellisuus on semioottisvälitteinen siinä mielessä, että yksilö
käsittää toiminnan referentin ja merkityksen.
Muutamat yksinkertaiset esimerkit selventävät tätä kysymystä.
Lapsi ei tiedä tietyn esineen, esimerkiksi tuolin, nimeä, mutta viestintä
hänen ja hänen vanhem piensa välillä saattaa silti olla mahdollista,
koska on olemassa referenttiä, fyysistä tuolia, koskeva yksimielisyys.
M olemmat näkevät tuolin, voivat koskettaa sitä, istua sen päällä ja
niin edelleen. Toinen esimerkki havainnollistaa sitä, miten semioottinen
välitys rakentuu biologian varaan. Vierasta kieltä opiskeleva ei tiedä
tuolin nim eä tällä vieraalla kielellä. Täm ä ei kuitenkaan estä
ymmärtämistä, toisin sanoen yksimielisyyttä, joka koskee referenttiä,
tuolia, samasta syystä kuin aikaisemmassa esim erkissä. Referenttiä
koskeva yksimielisyys perustuu yleisinhimmillisiin ominaisuuksiin ja
aistimuistiin. Semioottinen toiminta on tässä tapauksessa lähellä fyysistä
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toimintaa. Ensim m äisessä esim erkissä toim innan m erkitys ei o le
kielellisesti välittynyttä, kun taas toisessa esimerkissä se on jo Idelellisesti
välittynyttä. Yksimielisyys referentistä liittyy enemmän fyysiseen toimin
taan (esim. istua alas) ja ihmiskunnan yhteisiin fyysisiin (ja biologisiin)
ominaisuuksiin (“luonnollisten” objektien havaitseminen) kuin tietyn
kielen ymmärtämiseen.
Merkitystä koskeva yksim ielisyys (B ou rd ieu n sym bolin en
ulottuvuus) vaatii vuorostaan enem m än, nimittäin kielen ja kulttuu
risten aivojen ymmärtämistä. Vygotskin kehityspsykologialle molemmat
semioottisen välityksen tyypit ovat merkityksellisiä ja ne seuraavat
toisiaan kehityksellisesti. Tästä syystä esimerkiksi tapojen muotoutu
misessa kaikkia merkitysyksimielisyyden ja kulttuurin piirteitä ei voida
ymmärtää, ellei ensiksi oteta huom ioon referenttiyksimielisyyttä sen
fyysisenä perustana (ks. esim. Lakoff& Jo h n so n 1980). Bourdieun
teoriassa näitä kahta välityksen tyyppiä, jotka saattavat vastata kahta
habituksen tyyppiä, yleistä ja erityistä, ei eroteta toisistaan. Yleinen
habitus liittyy joihinkin yleisinhimmillisiin ominaisuuksiin ja toimin
toihin (esim. sukupuolihabitus), kun taas erityinen pääoma liittyy tie
tyssä yhteiskunnassa oleviin erityisiin toimintoihin (esim. akateeminen
habitus historiallisena ja sosiaalisena ilmiönä).
Seuraten tässä ajatusta sanan ensim mäisestä merkkifiinktiosta
Vygotski toteaa, että “sana on alussa osoitin” (Vygotsky 1981b, 219).
Deiktinen indeksikaalisuus - toisin san oen m erkkien ja joidenkin
puhetilanteen ominaisuuksien samanaikaisuus —olisi kehityksellisesti
ensimmäinen m erkkifunktio. Tässä saattaa piillä syy populaariin
kielikäsitykseen, jonka mukaan todellisuus on sitä, mitä nähdään, yksi
Siina vastaa yhtä objektia todellisuudessa. Toisin sanoen sana-objekti
suhde hallitsee yli merkki-merkki-suhteen. Tämän hallinnan keskeinen
merkitys todellisuuden sosiaalisen rakentumisen kannalta saattaa liittyä
tämän merkkivälityksen tyypin kehitykselliseen ensisijaisuuteen.
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Sisäiset merkit
Vygotskin teoriassa korkeammat henkiset funktiot ovat ensiksi ulkoisia,
toisin san oen sosiaalisia, ja sitten lapsi sisäistää ne. Tässä suhteessa
Vygotski on lähellä Je a n Piaget’tä, joka on todennut, että “lapsen
kehityksessä niitä (loogiset ja matemaattiset termit, NK) on pidettävä
riisuttuina sisäistettyinä tekoina, joissa merkit korvaavat esineet/asiat
ja m erkkeihin kohdistuvat toimenpiteet teot” (Piaget 1972, 2). Nämä
tasot ovat erillään toisistaan, sillä ne seuraavat toisiaan kehityksellisessä
järjestyksessä, mutta mikään ei estä niitä olem asta rakenteellisesti
samankaltaisia tai hom ologisia, kuten Bourdieu m ielellään väittää.
Erotukseksi Bourdieustä, jonka mukaan sisäiset prosessit ovat läpeensä
sosiaalisia, Vygotskin mukaan sisäiset prosessit ovat kvasisosiaalisia
luonteeltaan (Vygotsky 1981a, 164). Niillä on sosiaalinen alkuperä,
mutta niitä ei voida täysin palauttaa näihin sosiaalisiin alkuperiin,
sillä ne eivät siirry jo olem assa olevalle tasolle. Pikem m inkin ne
muodostuvat ja muuttuvat sisäistämisprosessin tuloksena.
Sosiaalinen vuorovaikutus on kronotooppisesti eli ajassa ja tilassa
tapahtuvaa kehityksenistä sisäistämistä, johon kuuluu rakenteellinen
sisäistäminen. Vygotski selventää psykologisen ja sosiaalisen välisiä
suhteita seuraavassa vedoten Marxin ajatuksiin:
“Mukaillen M aran tunnettua kantaa voisimme sanoa, että
ihmisten psykologinen luonne koostuu sisäistetyistä
sosiaalisista suhteista, joista on tullut yksilölle funktioita
ja hänen rakenteensa muotoja. Emme halua sanoa, että
Marx tarkoitti tätä, mutta me näem m e tässä kannassa
täydellisimmän ilmauksen siitä, mihin kulttuurikehityksen
historia vie meidät.” (Vygotsky 1981a, 164.)
Vygotskin sisäiset merkit ovat sekä sem ioottisia että fyysisiä.
Perim mältään ne kytkeytyvät toimintaan, jonka keskeinen merkkifunktio on ikonisuus. Ikonisuuden avulla henkilö näkee samankaltai
suuksia suunnittelun, toiminnan ja sen tulosten sekä muiden toimin
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tojen välillä. Vygotskille juuri tämä ominaispiirre erottaa ihmisen api
nasta.
“(Lapsi) suunnittelee puheen avulla m iten ratkaista
ongelm a. Sitten hän toteuttaa ratkaisun av o im en
toiminnan kautta. Suoran manipulaation korvaa monimut
kainen psykologinen prosessi, jonka kautta ajassa lykätyt
sisäinen motivaatio ja aikeet stimuloivat oman kehityksensä
ja toteutuksensa. Täm ä uudentyyppinen psykologinen
rakenne puuttuu täysin apinoilta.*’ (Vygotsky 1978,28.)
Tämän uuden psykologisen rakenteen avulla lapsen onnistuu antaa
eri objekteille sama merkitys. Lapsi voi toteuttaa sellaisen toiminnan
kuin “ratsastaminen” hevosella, kepillä tai jollakin muulla esineellä
tai liikkeellä, joka on lapsen mielestä kyseisen toiminnan sosiaalisesti
hyväksytty vastine. M erkki korvaa objektit, jotka toim ivat m erkin
kantajina ratsastamisen idealle tai toiminnalle. “Ratsastamisen” sisäistä
mistä seuraa semioottinen eriytyminen (toiset objektit tai liikkeet voivat
myös tarkoittaa ratsastamista), joka vuorostaan muuttaa sisäistämisen
tapoja. Semioottinen eriytyminen saattaa selittää esimerkiksi sen, miksi
tietynikäiset lapset näkevät toiset ihmiset kokonaisemmin kuin aikuiset,
jotka pystyvät analyyttisesti tarkkailemaan toisia, erottamaan toisistaan
eri alueita (hiukset, silmälasit, ilmeet, jne.) ja analysoimaan ne erikseen.
Tieto ja kokemus johtavat eriytymiseen.
Verrattuna aikaisem piin psykologeihin ja Bourdieun kaltaisiin
sosiologeihin Vygotski painottaa sisäistäm isen sekä sosiaalisia että
kehityksen isiä piirteitä. Sisäistäminen noudattaa kausaalis-geneettistä
järjestystä (Wertsch & Addison Stone 1 9 8 5 ,163). Sanan ensim mäinen
funktio, sen sosiaalinen funktio, on vaikuttaa toisiin. M yöhem m in
sen avulla henkilö vaikuttaa itseensä.
“Merkki on aluksi sosiaalisen vuorovaikutuksen väline ja
vasta m yöhem m in siitä tu lee yksilölle käyttäytym isen
väline.” (Vygotsky 1981a, 158.)
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Lopuksi
Boiirclieun kulttuurisosiologian joidenkin piirteiden analyysi ja vertailli
V ygotskin psykologian toim innan käsitteeseen on tuonut esille
m olem pien lähestym istapojen joitakin vahvuuksia ja heikkouksia
toiminnan käsittelyssä. Molemmat lähestymistavat asettavat etusijalle
kollektiiviset prosessit (Vygotskin kulttuuri-historiallinen ulottuvuus,
Kozulin 1991,5). Yksilö on aina osa laajempaa kokonaisuutta, ja hänen
psykologiset toimintansa ovat ihmiskunnan historian tuloksia. Struktu
ralistinen kulttuurisosiologia ei ota huom ioon sisäistämisen luomaa
kausaalis-geneettistä jäijestystä eikä myöskään sosiaalisen havainnoinnin
ja arvottamisen perusm ekanism eja. Nämä ovat kuitenkin keskeisiä
tekijöitä selitettäessä sosiaalisen järjestyksen ja identiteetin reproduktiota.
Vygotskin sosiaalipsykologia ei vuorostaan tarkastele psykologisten
rakenteiden ja valtarakenteiden välisiä suhteita eikä sitä, miten tietyt
sosiaaliset suhteet ja tilanteet vahvistavat ja/tai heikentävät tietyn
tyyppisiä kollektiivisia psykologisia rakenteita.
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Kulttuurin ymmärtäminen, itsereflektio
ja hybris
- Antropologia>psykiatria ja etnograjinen tieto

Toiseuden vieraus
Esseekokoelmassaan Trib a r (1994) Leena Krohn pohtii mm. ihmisen
mahdollisuuksia kohdata toisen eläinlajin tietoisuus. Katsellessaan New
Yorkin eläintarhassa kaimaania ja muurahaisyhdyskuntaa hän toteaa:

“Aistin toisen (kaim aanin) tietoisuuden epäämättömän ja
raskaan läsnäolon, mutta sen sisällöstä minulla ei ollut
mitään tietoa. — Näissä olennoissa, niin kaimaanissa kuin
muurahaisissa, kohtaan todellisen läpitunkem attom an
vierauden. Miten vähän yhteistä meillä onkaan, vaikka
elämme samassa ajassa ja samassa paikassa ja hengitämme
samaa ilmaa. Minun ymmäitämiskykyni kilpistyy näiden
olentojen tuntemattomuuteen.” (Krohn 1 9 9 4 ,16--17.)

Ihmislajin kyky kom m unikoida k esk en ään sym bolien varaan
rakentuvan kielen avulla o n nostettu erottam aan m eidät muista
eläimistä: ihmisten tietoisuudet voivat kohdata toisin kuin kaimaanin
ja ihmisen. Jo sk u s kuitenkin tuntuu, etteivät ihm istenkään, sam aan
lajiin kuuluvien, tietoisuudet kohtaa. M ahdotonta lienee pohjoism ai
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se n , sek su aalisu u d estaan tietoisen naisen ym m ärtää naisten
ympärileikkausta, joka lievimmilllään poistaa naiselta mahdollisuuden
seksuaaliseen nautintoon. Pahimmillaan ym pärileikkaus johtaa
erilaisiin pysyviin somaattisiin traumoihin, joskus myös naisen kuole
man. Entä pystynkö antropologina ymmärtämään ihmisiä, jotka
selittävät vaikean tapaturman syyksi noituuden tai pahan silmän ja
hakevat lääkärin ‘oikeiden’ parannuskeinojen sijasta apua noidalta tai
pahan silmän kiroukset purkamaan pystyviltä parantajilta, silloinkin
kun biolääketiede voisi pelastaa potilaan hengen? Entä miten ymmär
tää järjelliseksi antropologi Dan Sperberin tavallisesti järkeväksi
tunteman informantin pyyntö m ennä tappam aan lähistöllä nähty
kultasydäminen, yksisarvinen lohikäärme (Sperlier 1985)?
Kaikkiin näihin esimerkkeihin ymmärtämisen vaikeudesta liittyy
myös oma moraalimme: kuvatut ilmiöt, tavat ja uskomukset eivät vastaa
käsityksiämme vallankäytön oikeutuksesta suhteessa loisen ihmisen
ruumiiseen ja seksuaalisuuteen eivätkä käsityksiämme ‘tieteellisen’,
rationaalisen selittämisen oikeellisuudesta ja normaalisuudesta. Miten
ymmärtää toista silloin, kun näyttää siltä, että ympäröivä maailma ei
rakennukaan yhdeksi vaan useaksi erilaiseksi maailmaksi, joiden
käsitejärjestelmät ( ‘kulttuurit’) ja kokem usm aailm at eroavat? Onko
antropologilla ratkaisu tähän ongelmaan, antropologin ammattikuvan
oletusarvoihin kun kuuluu kohtaaminen om an lajinsa toiseudeneli
vieraan kulttuurin edustajien kanssa ja tämän vieraan kulttuurin ‘kääntä
m inen’ ja/tai tulkitseminen om an maailmansa yleisölle?
Entä psykiatrilla ja psykologilla, joiden ammattikuvan olertisaivoihin kuuluu universaaliksi käsitetyn ihmismielen sisältöjen ja tapah
tumien ymmärtäminen ja tulkitseminen? Psykiatriassa on ollut omat
ymmärtämisen kriisinsä. 1900-luvun puolen välin antipsykiatiinen liike
syytti yhteiskunnan vähäosaisille suhteettom asti kasautuneista
psykoosidiagnooseista psykiatrien kyvyttömyyttä ymmärtää eri
yhteiskuntaluokista tulevien potilaidensa todellisia ongelmia. Nämä
johtuivat köyhyydestä ja alisteisesta yhteiskunnallisesta asemasta, eivät
psyykkisistä tekijöistä. Köyhien, naisten ja mustien ongelm at eivät
johtuneet yksilön vaan yhteiskunnan patologioista.1Miespuoliset, keski
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luokkaisen taustan omaavat psykiatrit käyttivät valtaansa puolustus
kyvyttömistä ryhmistä tuleviin potilaisiinsa asettamalla heille psykoosidiagnoosin, ja näin he leimasivat nämä ihmiset loppuelämäkseen. (Ks.
Szasz 1970, 5 3 -6 8 ; Klerman 1 9 8 6,12; Miller 1986, 2 6 -2 9 ; Rose 1986,
44; Fabrega 1993,185.)
Parin viime vuosikym m enen aikana eri puolille Eurooppaa
tulleiden uusien maahanmuuttajaryhmien ongelmat ovat heijastuneet
myös heidän taipeinaan saada mielenterveyspalveluja. Nyt kulttuuripsykiatrit2 ovat arvostelleet hoitohenkilökuntaa kyvyttöm yydestä
ymmärtää näitä vieraista kulttuuritaustoista olevia asiakkaitaan. Heidät
diagnosoidaan muuta väestöä useam m in vaikeista psyykkisistä
ongelmista kärsiviksi ja psyykkisten häiriöiden taustalla nähdään kult
tuuriset tekijät, ts. kulttuuri patologisoidaan. Sen sijaan h oitoh en 
kilökunta ei näe ympäröivän yhteiskunnan, uuden isäntämaan, sosi
aalisten ongelmien tuottamaa kärsimystä yksilölle. (Fernando 1989;
Fernando ym. 1998; Littelwood & Lipsedge 1989.)

Antropologian ratkaisut: hierarkkiset, mosaiikkimaiset
ja “toisiinsa virtaavat maailmat” 3
Antropologia tieteenä on yrittänyt lähestyä näitä mahdot-tomuuksilta
tuntuvia ongelm ia. Ratkaisujen taustaoletuksena on usein oletus
ihmisten perim m äisestä sam anlaisuudesta. Tavat, joilla havaitut
eroavuudet selitetään ja miten niihin suhtaudutaan, ovat vaihdelleet
antropologian historian aikana, ja näillä on ollut myös selvät yhteydet
aikakautensa poliittisiin virtauksiin.

Hierarkiat
Antropologian varhaisvaiheessa 1800-luvun lopulla ja tämän vuosisadan
alkuvuosikymmeninä ratkaisu tapahtui evolutionistisen paradigman
kautta. Siinä länsimaisesta käytännöllisestä rationaliteetista (aistit ja
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mieli luonnon peilinä) poikkeavat käsitykset (Sahlins 1995,6) sijoitettiin
kategoriaan ‘primitiivinen’, s.o. irrationaalinen ajattelu. Oletettiin, että
ihmiskunta, siis eri kansat ja myös niiden sosiaaliset instituutiot olivat
eri kehityksen vaiheissa olem assaolon suuressa ketjussa, joka oli
prosessina analoginen muun luom akunnan biologisen kehityksen
kanssa. Ihmiskunnan ja sen eri rotujen (joiksi vielä viime vuosisadalla
yleensä eri ihmisryhmät ja jopa kansallisvaltioiden asukkaat luokiteltiin)
ominaisuudet nähtiin siis universaaleina, mutta eri kehityksen asteella
olevina. Näin perusteltu hierarkia luokitteli myös ‘rotujen’4 henkiset
ja aineelliset tuotteet, kuten uskonnot, talousjärjestelm ät, taiteen:
puhuttiin —ja puhutaan silloin tällöin vieläkin - ‘primitiivisistä talous
järjestelmistä’, ‘primitiivisistä uskonnoista’ ja ‘primitiivisestä taiteesta’.
‘Rotu’, syntyperä, kulttuuri ja kieli kytkettiin yhteen niin kiinteästi,
että yksilöiden ja ryhmien käyttäytyminen, psyykkiset ja fyysiset ominai
suudet ja jopa edellä mainitut taloudelliset ja kulttuuriset erot selitet
tiin ‘rotujen’ erilaisella biologisella perimällä. Näin konstruoidussa
hierarkiassa ‘primitiivisiä’ kansoja olivat yleensä kaikki muut paitsi
ihonväriltään valkoiset eurooppalaiset. (Miles 1994, 52-53; Harris 1968,
105-107.)
‘Rotujen’ hierarkiaa rakennettiin perustam alla se ihmisten
biologisten ominaisuuksien, kuten ihonvärin, kallon muodon ja sen
tilavuuden eroavuuksille. Jälkimmäisistä johdettiin myös psyykkisten
ominaisuuksien hierarkia: mustille ja muille värillisille ‘roduille’ yritet
tiin osoittaa pienem pi aivojen tilavuus, josta kuviteltiin seuraavan
pienempi aivokapasiteetti ja alhaisempi älyllinen taso, joka näkyy mm.
kykenemättömyytenä abstraktiin ajatteluun. Se vaikutti myös heidän
persoona 11isuuteensä ja tunne-elämäänsä, joka oletettiin kehittymättömämmäksi ja siten myös hallitsemattomammaksi, impulsiivisemmaksi. Koska värillisten oletettiin olevan psyykkiseltä kapasiteetiltaan al
haisemmalla tasolla, ikään kuin lasten kaltaisia, myös heidän potemansa
vakavat psyykkiset häiriöt, ns. etniset psykoosit, olivat ilmiasultaan
alkeellisempia kuin länsimaisten, sivilisoituneiden ihmisten potemat
‘o ik eat’ psykoosit. (Carothers 1954, 148, l 6 l ; Kiev 1 9 7 2 ,6 3 ; Parin &
M orgenthaler 1969, 2 07-208; keskustelusta ks. Schwartz 1992,332;
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Shweder & Bon m e 1984; Watson 1973.)
Taustalla on siis käsitys ihmiskunnan psyykkisten ominaisuuksi
en universaaliudesta; nämä ominaisuudet ovat jakautuneet ihmisryh
mien kehitystason mukaisesti. Tästä oletuksesta oli kaksi mahdollista
seurausta: ensiksikin täm änkaltainen biologin en reduktion ismi
mahdollisti käsityksen, jonka mukaan ‘rotujen’ kehitys oli tullut
evoluutiossa päätepisteeseen ja niin ollen ‘rotujen’ hierarkia on pysyvä
tila. Tämä puolestaan mahdollisti erilaiset ‘rotuja’ koskevat poliittiset
päätökset, joita tehtiin mm. natsi-Saksassa ja Etelä-Afrikassa apartheidin
aikana. Tämänkaltainen ajattelu nousee yhä ajoittain esiin. Esimerkiksi
Yhdysvalloissa Bernstein ja Murray väittivät kirjassaan T h eb ellciu v e
(1994), että mustien älykkyysosamäärät ovat alhaisempia kuin muiden,
ja koska tämä kirjoittajien mukaan ilmeisesti on rotuominaisuus, siis
geneettisesti määräytyvä, on turha satsata mustien koulutukseen.

Mosaiikkeja
1900-luvun alkupuolella kulttuuriantropologit sanoutuivat vähitellen
iiti evolutionistisesta paradigmasta, jonka oli nähty johtavan erityises
ti akateem isen m aailm an u lk o p u o lella rasistiseen ajatteluun.
Merkittävimpiä kriitikkoja oli saksalaissyntyinen Franz Boas, jonka
lähimmät oppilaat, Ruth B en ed ict ja M argaret Mead ovat olleet
luomassa psykologisen antropologian orientaatiota kulttuuriantropo
logiaan.
Boasin ajattelussa heijastuu 1700- ja 1800-luvun saksalainen herderiläinen ja hum boldtilainen aatem aailm a, jossa kansanluonteen tai
Volksgeistin ymmärtäminen oli mahdollista ainoastaan ymmärtämällä
kansan omaa historiaa, politiikkaa, uskontoa ja arvoja (Bunzl 1996,
20-21). Jokaisella Iransa 11a oli ainutkertainen liistoriansa, joka muokkasi
sen kulttuurin ainutlaatuiseksi - huolimatta ihmiskunnan psyykkisestä
samankaltaisuudesta (Bunzl 1996,39). Antropologinen käsitys ‘kulttuu
reista’ ihmisiä identifioivina ja siten myös heitä ero telev in a perustui
siis saksalaiseen aatehistoriaan.
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Sen sijaan evolutionistisessa antropologiassa ja sen monissa
sosiaalidarwinistisissa ajatuksissa oli yhä juonteita löytöretkien länsi
maiseen tietoisuuteen tuomista ‘barbaareista’ ja ‘villeistä’, joilla ei ollut
‘sivilisaatiota’ - toisin kuin eurooppalaisilla. Sivilisaatiosta puhuttiin
jatkum ona, jolloin sitä oli myös mahdollista siirtää ja lisätä jossain
ihmisryhmässä. (Sahlins 1 9 9 5 ,1 1 -1 2 .) Kulttuurit nähtiin itsenäisinä
entiteetteinä, joita boasilaisen näkem yksen mukaan oli mahdollista
ymmärtää tuntemalla niiden historia.
M yöhemmin brittiläisen sosiaaliantropologian funktionalistisstrukturalistisen näkem yksen m ukaan kulttuureja oli mahdollista
ymmärtää tuntemalla yhteisön rakenne ja yksittäisten ilmiöiden, kuten
instituutioiden ja erilaisten tapojen merkitys ja paikka tässä rakenteessa.
Antropologit tutkivat ja kuvasivat kulttuureita: vieraan ja oudon
kulttuurin ym m ärtäm inen vaati huolellista etnografista työtä,
kulttuurin tarkkaa ja yksityiskohtaista kuvausta kentällä. Länsimaisen
antropologin näkökulmasta oudoimmatkin ja moraalisia pohdintoja
herättäneet tavat yritettiin nähdä merkityksellisinä ja tarkoituksen
mukaisina kulttuurin kokonaisuuden kannalta. Näin antropologit
olivat voineet osoittaa, että ‘villienkin’ ajatustoiminta ylsi abstrakteihin
ja monimutkaisiin päättelyketjuihin niissä kysymyksissä, jotka olivat
heidän kulttuurinsa kannalta funktionaalisia. He eivät olleet siis kehityk
sessään sen alemmalla tasolla kuin länsimaiset ihmiset, kuten evolutio
nistit olivat yrittäneet todistella.
Antropologisilla tutkimistuloksilla oli vuosisadan ensimmäisellä
puoliskolla myös poliittista merkitystä: se, että voitiin osoittaa kaik
kien kulttuurien olevan omalla tavallaan ‘mielekkäitä’, s.o. hyvin kehit
tyneitä omassa kehyksessään, oli tärkeä ase taistelussa liberaalimpien
asenteiden puolesta epätasa-arvoa ja rasismia vastaan monikulttuuri
sessa yhteiskunnassa ja kolonisoiluja kansoja kohtaan harjoitetussa
politiikassa (esim. Marcus & Fischer 1986, 32).
Mutta kulttuurirelativismilla oli m yös kääntöpuolensa. Kun
kulttuurit nähtiin ikään kuin suljettuina, kulttuuristen rajojen sulke
mina entiteetteinä, rakentui antropologien luomasta maailmasta kult
tuurien mosaiikki, jonka jokainen palanen erottuu erilaisena ja toisis
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taan erillisenä. Vaikka täm änkaltainen kuva kulttuureista tasoitti
aiemmat kulttuuriset hierarkiat, se käänsi esiin vanhan pulman uudesta
näkökulmasta. Onko ihmiskunta rakentunut psyykkisesti samanlaiseksi
vai voiko kulttuurilla selittää nämä erot (ks. keskustelusta esim. HoIIis
& Lukes 1982)? Antropologit olivat näet osoittaneet tutkim ustulok
sillaan vakuuttavasti suuria eroja erilaisissa kulttuureissa elävien
ihmisten paitsi sosiaalisen sukupuolen rakentumisessa, moraalissa,
esteettisissä aivoissa jne. myös psyykkisissä ominaisuuksissa.
Niinpä antropologeja on syytetty mahdottomuuksiin johtavasta
relativismista. Pahinta oli ehkä pelko siitä, että länsimaisesta moraalista
poikkeaminen voidaan selittää kulttuurista johtuvaksi, ts. ihmisiin
kohdistettu henkinen ja fyysinen väkivalta olisi johonkin kulttuuriin
kuuluvana hyväksyttävää. Aivojen nihilismi, ‘kaikki on oikein, kunhan
se on osa kulttuuria’ -ajattelu kauhistutti antropologian kriitikkoja.
Tämänkaltaiset pelot ovat seurausta länsimaisesta etnosentrismistä, joka
kuvittelee kulttuurin ihanteiden, kuten ihmishengen kunnioittamisen
ja ihmisten tasa-aivon toteutuvan myös käytännössä. Se ei näe oman
kulttuurinsa pimeitä puolia ja sulkee silmänsä kolonialismin, rasismin
ja teknis-taloudellisen ekspansiivisuuden aiheuttamilta kärsimyksiltä.
Se, että antropologit ovat tu oneet etnografioissaan esiin muualla
tapahtuvia julmuuksia, ei tarkoita sitä, että ne olisivat hyväksyttäviä.
Relativismin periaatteen mukaan myös kulttuurien rajat ylittävät
yleistykset osoittautuvat mahdottomiksi, koska ilmiö voidaan ymmär
tää vain tietyssä kulttuurisessa kontekstissa. Kuten Clifford G eertz
kuitenkin huomauttaa (1984,264), kyse ei ole suinkaan antropologisen
teorian luomasta relativismista vaan yksinkertaisesti siitä tosiseikasta,
että antropologiset aineistot muodostavat niin “massiivisen argumen
tin absolutismia vastaan”. K oko antropologinen tapa kirjoittaa et
nografioita joutui - antropologialle tyypillisesti - tieteenalan sisältä
nousseen ankaran kritiikin kohteeksi. Etnografisen kirjoittam isen
katsottiin jähmettävän tutkittavan yhteisön pysähtyneeksi, historiat
tomaksi, ristiriidattomaksi ja tulkinnan lähtevän tutkijan om asta
länsimaisesta viitekehyksestä, joka vaientaa tutkittavien om an äänen.
Etnografioiden katsottiin lisäksi eksotisoivan kuvattava k o h d e
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pelkästään jo sillä, että antropologin huom ion kiinnittävät hänen
om asta kulttuuristaan poikkeavat ilmiöt, jolloin samankaltaisuudet
jäävät helposti huom iotta. Jotku t kiivaimmat keskustelijat ovatkin
pitäneet etnografiaa antropologin kirjoittamana fiktiona (ClifFord 1986;
keskustelusta Clifforcl & Marcus 1986).
O nkin kiinnostavaa, että rasistista ja evolutionistista ajattelua
vastaan noussut liberalististen tuulten mukanaan tuoma kulttuurien
ym m ärtäm inen ja hyväksym inen kesken ään tasavertaisiksi, funk
tionaalisiksi ihm isen ja ihm iskunnan m oninaisuutta ilmentäviksi,
kääntyi 1980-luvulla keskusteluksi kulttuurirelativismin aiheuttamasta
eriarvoistamisesta, uusrasismista ja uuskolonialismista. Antropologien
sanottiin ylläpitävän kurjuutta, sairautta ja väkivaltaa selittämällä ne
kulttuuriin kuuluviksi. Silloin he myös kiistivät ihmisiltä ihmisyyden
(esim. Geertz 1984, 267; Newton-Smith 1 9 8 2 ,1 1 1 ,1 1 5 ).
Myöskään relativistien yhtenä tiennäyttäjänä pidetty psykologi
sen antropologian Kulttuuri ja persoonallisuus -koulukunta (esim. Ruth
Benedict, Margaret Mead, Abram Kardiner, Cora D uBois, Geoffrey
Gorer, Jo h n ja Beatrice Whiting) ei saanutkaan tutkimustuloksillaan
luotua toivomiaan tieteiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Psykologit ja
psykiatrit eivät jaksaneet olla kovin kiinnostuneita siitä kulttuurisen
tiedon kirjosta, jota antropologit heidän eteensä vyöryttivät - lukuun
ottamatta joitakin dramaattisia poikkeuksia5 (W heeler & Reis 1988).
Heidän tieteellisen epistem ologiansa taustalla oli ja on yhä käsitys
psykiatrisen ja psykologisen tiedon luonnontieteellisestä luonteesta,
jonka perusolettamuksia ei ‘pinnallinen’ kulttuuri voi horjuttaa.

“Toisiinsa virtaavat maailmat 9t
“ — hetket eivät kerro kaikkea ihmisistä tai kulttuureista.
Ne haihtuvat ja paljastavat osallistujien kohtaamispintoja,
satunnaisia ymmärryksen välähdyksiä ja välttämättömiä
väärinkäsityksiä, eivät koskaan kokonaisuutta. Vasta hetkien
kudos, jossa solmiutuu mennyt ja nykyinen, oma ja vieras,
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voi luoda näköaloja, jossa olennaisuudet nousevat esiin.”
(A.-L. Siikala 1997, 47.)
Yllä oleva lainaus Anna-Leena Siikalan tekstistä kuvaa osuvasti
etnografisen työskentelyn paradigmaattista muutosta. Enää ei puhuta
tutkijan objektiivisuudesta, joka oli ikään kuin valtuuttanut kullekin
antropologille o ik eu d en ‘om aan h e im o o n ’. ‘O m a h e im o ’ oli
antropologin om a reviiri; hänen tulkintansa tutkim uskohteestaan
muodostuivat tavallaan legitiimeiksi ja kyseenalaistamattomiksi (esim.
Ruohonen 1997). Enää ei siis kuvitella, että etnografin kirjoittama
tekstiinsä vangitsema ja siten pysäyttämä kuva tutkimuskohteesta olisi
absoluuttinen ja o b jek tiiv in en totuus. Pikem m inkin kyse on
kaleidoskoopin luomasta todellisuuden illuusiosta: toisen tutkijan
kaleidoskoopissa samat palaset muodostavat erilaisen, yleisväriltään
toisenlaisen kuvion.
Antropologian nykyparadigm asta on kaukana absoluuttisen
ymmärtämisen ja totuuden hybris, selkeiden rajanvetojen vimma sekä
usko tutkijan objektiivisuuteen. Antropologian viime vuosikymmenien
ajan jatkunut kiivas itsereflektio on tuottanut siis hyvän, mutta myös
hämmentävän tuloksen. O n herännyt kysymys, o n k o antropologia
matkalla suureen kaaokseen, koska vieraan täydellinen ymmärtäminen
ei olekaan mahdollista, ja raja vieraan ja itsen välillä ei ole absoluuttinen.
Oireina tästä häm m ennyksestä voisi pitää mm. ylenpalttista huolta
kulttuuri-käsitteen käyttämisen tuottamasta Toiseudesta tai länsimaisen
hegemonian Toista alistavasta pyrkimyksestä, joka näkyy tutkija-tutkittava/haastattelija-haastateltava -asetelmassa. Jälkimmäiseen on tarjottu
lääkkeeksi mm. haastattelumateriaalin muokkaamatonta kopiointia et
nografiaan. (Keskustelusta ks. Brightman 1995; A.-L. Siikala 1997; J.
Siikala 1997.)
Nämä joidenkin antropologien itsereflektiiviset vaikeroinnit johta
vat helposti lam aannukseen. Mitä antropologi tutkii ellei Toista? Jo s
hän suuntaa katseensa omaan kulttuuriinsa, niin kuin yhä useammin
tapahtuu, hän silti tutkii Toista, jotain itsensä ulkopuolella olevaa, eri
laista. Toiseus on sisäänrakennettu antropologiseen projektiin. Ja jos
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antropologi yrittää välttää Toisen alistamista kopioimalla etnografi
aansa haastattelumateriaalinsa, vastuu tekstin tulkinnasta ja ymmärtä
misestä siirtyy lukijalle. Mutta kuten Anna-Leena Siikala (1997,49)
toteaa, “m enneiden keskustelujen muistiinpanot eivät avaudu niille,
jotka eivät olleet tapahtumissa osallisina”.
Hieman ironisen vastauksen antropologiselle itsemoskinnalle ovat
tarjonneet kulttuurisesti erilaisten etnisten ryhmien edustajat, jotka
kiihkeästi vaativat omien kulttuuristen erityispiiiteidensä tunnustamista
ja suojelemista jopa lainsäädännöllä6 (esim. Sahlins 1995). Esimerkkeinä
tästä Suom essa ovat saam elaisten itsehallintojärjestelyt saamelaisparlamentteineen ja saamenkielisille radiolähetyksilleen ja romanikielen
opetuksen jäljestäminen kouluihin romanioppilaille, romaninkielinen
radio-ohjelma sekä erilaiset oppaat eri alojen viranomaisille romanikult
tuurin erityispiirteiden huomioon ottamisessa.7
Antropologit kuitenkin jatkavat oman ja vieraiden kulttuurien
tutkimista kriiseistään huolimatta - ja ehkä niiden ansiosta - menetel
miltään ja periaatteiltaan hieman kirkastuneina. Kysymys on yhä sama:
miten ymmärtää vierasta kulttuuria? Vastaus on: ei ole olemassa yhtä
vastausta. Antropologi kirjoittaa om an tulkintansa siitä, mitä hän
eläessään tutkimiensa ihmisten parissa on oppinut, minkälaisen
maailman antropologi ja hänen infonnanttinsa keskusteluissaan luovat
siinä maailmassa, jossa antropologi on vierailijana. Hajuille, mauille,
äänille, ihmissuhteille, rituaaleille - ja lo h ik ä ä rm e ille -o n opittava
löytämään merkitykset, jotka ovat tavoitettavissa “mikroskooppisen
tarkassa” ‘tiheässä* kuvauksessa (Geertz 1973, 21), jonka osat saavat
etnografiassa hahm on. Näiden m erkitysten kautta ihmisten omat
kokemukset kärsimyksestä, sairaudesta, ilosta ja onnellisista hetkistä
on mahdollista välittää lukijalle, joka itse ei ole ollut siellä.
Tiheän kuvauksen kirjoittaminen on antropologisen etnografian
perusta.” Siihen eivät riitä ns. satunnaisen matkailijan joskus terävätkin
havainnot, koska ilmiöiden kontekstualisointi, tiheän kuvauksen
keskeinen idea, on mahdollista vain pitkän oppimisprosessin ja hyvin
m onentasoisen tiedonhankinnan avulla. Kontekstualisointi mahdol
listaa myös vaikeiden moraalisten kysymysten ymmärtämisen - mikä
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ei suinkaan tarkoita niiden hyväksymistä. Toisaalta Clifford G eertz
(1984,276) neuvookin niitä, jotka eivät ole valmistautuneet kohtaamaan
moraalisesti hankalia kysymyksiä vieraassa kulttuurissa: jo s haluaa
samanlaista moraalia kuin kotona, on myös parasta pysytellä siellä.

Psykiatria, psykologia ja ymmärtämisen hybris:
biologinen ja sosiokulttuurinen normaalius
Antropologi yrittää siis löytää tutkimuskohteena olevasta vieraasta ne
elementit, joiden avulla hän ulkopuolisena rakentaa itselleen ymmär
rettävän maailman. Täm än hän voi välittää etnografian m uodossa
omalle maailmalleen, tiedeyhteisölle ja muulle lukijakunnalle. Hän
etsii vieraasta nonnaaliutta - ja vierasta noimaaliutta infoimanttiensa
avulla yhteisön jakam issa ajatusmalleissa (= kulttuurissa). Antropo
logian, psykiatrian ja kliinisen psykologian projektit eroavat kuitenkin
toisistaan siinä, mihin kehikkoon ‘poikkeavuudet’ sijoitetaan ja mikä
merkitys niille annetaan.

Biologisen normaaliuden rakentuminen
Psykiatri ja kliininen psykologi yrittävät löytää yksittäisen tutkimuskoh
teen, asiakkaan tai potilaan mahdolliset psyykkisen poikkeavuuden
tunnusmerkit, joten siis myös psykiatri ja psykologi nojaavat ‘normaaliu
den’ käsitteeseen (ks. tarkem m in Viljanen 1994, 13—18). Koska
psyykkisten häiriöiden etiologiat eivät o le yksiselitteisesti jo k o
biologisten, sosiaalisten tai psykologisten tekijöiden seurausta vaan
pikemminkin niiden yhteisvaikutusta9 (Kleinman 1988,53-77; Fabrega
1993,166-167; keskustelusta ks. Viljanen 199-4,27), psykiatri ja kliininen
psykologi joutuvat hankkimaan asiakastaan tai potilastaan koskevaa
tietoa kaikilta näiltä alueilta. Ts. heillä tulee olla käsitys ilm iöiden
biologisesta, psykologisesta ja sosiokulttuurisesta nonnaaliudesta.
Psykiatrin lääketieteellinen koulutus nojaa tietoon em piirisestä
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biologisesta todellisuudesta: sairaus ilmenee joko näkyvästi (syöpäsolut)
tai välillisesti vaikutustensa kautta (skitsofrenian deluusiot) (Good 1996,
8). Tutkimuksessaan Harvardin yliopiston lääkärinkoulutuksesta ja siinä
saatavan lääketieteellisen tiedon konstruoinnista Byron J. Good toteaa
(1 9 9 6 ,7 0 -8 3 ), että koulutuksen aikana ei ainoastaan hankita tietoja
patologioista, vaan opitaan puhum aan, kirjoittamaan ja näkemään
tietyllä tavalla. Kyse on siis tavasta, jolla lääketieteellisen koulutuksen
saaneet rakentavat todellisuuden ja myös käyttävät sitä. ‘Lääketieteellinen
näkem inen’ on ihmisruumiin näkemistä yksinomaan biologisena: se
on soluja, lihaksia, luita, jänteitä, verisuonia. Nykyisen kuvantamisteknologian keinot vahvistavat tunnetta biologisen todellisuuden
auktoriteetista. Biologia ja siihen perustuva realiteetti on ‘totuus’, fakta,
joka tulee näkyväksi esimerkiksi mikroskoopin välityksellä: Solumuu
tos on se patologia, jota etsitään, eivät potilaan valitukset tai kertomukset
vaivoista (Kleinman 1995, 30-31).
Tämä näkeminen luo myös pohjan sille, miten patologioista-ja
myös potilaista - puhutaan ja kirjoitetaan. G ood painottaa sitä, että
ammatillisessa puheessa ja ammatillisissa kirjoituksissa (epikriiseissä,
lausunnoissa) potilaasta ja hänen sairaudestaan ei ole kyse pelkästään
asioiden kuvaamisesta vaan todellisuuden konstruoinnista. Potilas
nähdään patologian ‘alustana’, sen objektina eikä kärsivänä ja kärsi
myksestä kertovana subjektina. Potilaan omalla kertomuksella on tässä
kontekstissa merkitystä vain silloin, kun se liittyy olennaisesti patologian
löytämiseen ja hoidon suunnittelemiseen. Muu tieto potilaan elämis
maailmasta ei ole kiinnostavaa eikä relevanttia. Taudilla on luonnol
linen kulkunsa eikä sen ymmärtämiseen tarvita personoitua toimijaa.
(Good 1996,70-83. )10

Biologinen todellisuus sosiokulttuurisen todellisuuden mallina
Psykiatrian ja kliinisen psykologian suhde biolääketieteelliseen
tiedonkäsitykseen on ongelmallinen, koska ne olettavat myös psyko
logisten ja sosiokulttuuristen tekijöiden kietoutuvan psyykkisten häi124
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noiden kehittymiseen. Kleinman toteaa (1 9 9 1 ,1 4 4 ) lääketieteen eri
osa-alueista juuri psykiatrian toim ineen siltana yhteiskuntatieteisiin
päin. Nykyään kuitenkin uuden tekn ologian tuottam at biologiset
löydökset aivojen ja keskusheirnoston tutkimuksessa sekä geenistön
kartoitus ovat kääntäneet psykiatrian ja kliinisen psykologian valtavirtaa
pois aikaisemmin hallinneesta psykoanalyyttisesta näkökulm asta ja
sosiokulttuuristen tekijöiden merkityksiä korostavista koulukunnista
biologiseen näkökulmaan.
Käytännön kliinisessä työssä toimiville onkin kiistatonta hyötyä
biolääketieteellisen tutkimuksen tuloksista, kuten uusien ja tehokkaiden
täsmälääkkeiden vaikutuksista skitsofreniapotilaan harhojen vähene
miseen tai d epressio-oireid en taittum iseen. Sen sijaan biologisen
tutkimuksen, esim erkiksi geenitutkim uksen tulosten käyttäminen
selittämään sellaisia käyttäytymishäiriöitä, jotka ovat kytkeytyneet
moraalisiin, sosi-aalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin, herättävät ainsaasti
kysymyksiä. Esimerkiksi kun perinnölliseen tyyppi-2-alkoholismiin
kytkeytyvä impulsiivinen väkivaltaisuus, joka nuoruudessa on ilmennyt
asosiaalisena käytöshäiriönä, sekä X-kromosomiin kytkeytyvä toisen
lainen impulsiivinen väkivaltaisuus, joka joillakin ilm enee itsensä
paljastamisena ja tulipalojen sytyttelynä (G oldm an 1997) tulkitaan
biologisten tekijöiden seurauksiksi, se jättää keskustelun ulkopuolelle
sosiokulttuuristen tekijöiden estävät tai laukaisevat tekijät. Samaten
kyseen-ala istuu länsim aisen oikeuskäsityksen yksi keskeisimmistä
periaatteista, oletus yksilön vapaasta tahdosta. K uten Helsingin
yliopiston oikeuspsykiatrian professori Matti V irkkunen totesi
virkaanastujaisesitelmässään 2 7.5.1998, tällaiset ihm iset tekevät
ymmärtämättömyyttään pahoja tekoja olem atta itse silti pahoja.
Laajennetaanko siis juridinen syyntakeettomuus koskemaan myös näitä
ihmisiä?11
Kun impulsiivista väkivaltaisuutta arvioidaan, käydään läpi myös
henkilön lapsuuden- ja nuoruudenvaiheita, koska, kuten edellä
mainittiin, impulsiivista väkivaltaisuutta usein edeltää nuoruuden
asosiaalinen käytöshäiriö. Persoonallisuudeltaan impulsiivisesti väkival
taiset diagnosoidaan usein asosiaalisen persoonallisuushäiriön om aa125
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viksi (k s. esim. Eronen 1997,21). Asosiaalisen12 persoonallisuushäiriön
diagnostiset kriteerit koostuvat DSM-III-R-tautiluokituksen mukaan
vähintään 18-vuotiaalla henkilöllä ennen 15 vuoden ikää esiintyneistä
(ainakin kolmesta) ja 15 ikävuoden jälkeen (vähintään neljästä) ei-toivotun ja vastuuttoman käyttäytymisen ilmenemismuodosta.
Ennen 15 vuoden ikää esiintyneet käytöshäiriöiden kriteerit ovat:
-koulupinnaaminen;
-k o to a karkaaminen palaamatta takaisin;
-toistuvat tappelujen aloittam iset ilman asetta ja aseen
kanssa;
-seksuaaliseen toimintaan pakottaminen;
-eläinten rääkkääminen;
-väkivaltaisuus;
-toisten omaisuuden tuhoaminen;
-tulipalojen sytyttämiset;
-toistuva valehtelu;
-varkaudet (Mielenterveyden häiriöiden diagnostinen ja
tilastollinen ohjeisto DSM-III-R, 41).
Kriteereiksi 15 ikävuoden jälkeen on määritelty:
-kykenem ättöm yys ylläpitää pysyvää työsuhdetta (6 kk
kestävä ajanjakso ilman työtä, vaikka sitä olisi saatavilla,
toistuvat poissaolot työstä, useita lopputilin ottamisia ilman
tietoa uudesta työpaikasta);
—kykenem ättöm yys sopeutua yhteiskunnan sääntöihin
(toistuva rikollinen toiminta riippumatta siitä, onko joutu
nut pidätetyksi vai ei);
-ärty v yy s ja aggressiivisuus käyttäytym isessä (mm.
aviopuolison, lasten lyöminen);
-kykenem ättöm yys ottaa taloudellista vastuuta (velkojen
laiminlyönti, huollettavien maksujen laiminlyönti);
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-huomattavan lyhytjännitteistä käyttäytymistä (matkuste
leminen paikasta toiseen ilman etukäteen järjestettyä työpai
kkaa tai päämäärää tai käsitystä milloin matkustaminen
päättyy, pysyvän olinpaikan puuttum inen vähintään
kuukauden ajan);
-rehel lisyyden vä heksyminen;
-välinpitäm ättöm yys omasta ja toisten turvallisuudesta
(rattijuopumus, toistuva nopeusrajoitusten ylittäminen);
-kykenemättömyys toimia vastuullisena vanhempana;
-kykenem ättöm yys olla yksiavioisessa suhteessa vuotta
pitempää aikaa;
-kykenem ättöm yys tuntea katumusta (M ielenterveyden
häiriöiden diagnostinen ja tilastollinen ohjeisto DSM-IIIR, 4 M 2 ) .
Edellä luetellun asosiaalisen persoonallisuushäiriön kriteereiden
ominaisuuksia analysoinut Agich (1994, 24 2 ) kiinnittää huom ion
siihen, että tämän diagnoosiluokan kriteereistä puuttuvat psykologiset
ominaisuudet; sen sijaan niissä kuvataan sosiaalista poikkeavuutta
aivioimalla käyttäytymismuotojen sopivuutta. Kyse ei ole siis käyttäy
tymisen havainnoimisesta vaan sen tulkinnasta ja arvioimisesta sopivaei-sopiva-clikotomialla. Fulford (1994, 218) puolestaan toteaa, että jos
diagnoosiluokkien kriteereissä esiintyvien arvojen kriteerit on selkeästi
määritelty, niiden konnotaatio on kuvaileva. Jo s taas kriteereitä ei ole
määritelty, konnotaatio on arvioiva ja arvottava. Koska asosiaalisen
käytöshäiriön kriteereistä puuttuvat selvät määritelmät, ne ovat myös
vailla kontekstia.
Sekä Agich (1994) että Fulford (1994) kiinnittävät huomiota siihen,
kuinka nykyisissä deskriptiivisissä tautiluokitusjärjestelm issä o n
runsaasti arvostuksia (hyvä/huono, kehittynyt/kehittymätön) sisältä
viä kriteereitä huolimatta siitä, että tavoitteena on ollut teoriaton ja
siten neutraali tautiluokiftiskriteeristö. G oodm an (1994, 295) toteaa,
että ateoreettinen luokitusjärjestelmä on m ahdottom uus. O llakseen
todella vapaa kaikista teorioista, luokituksen pitäisi peaistua puhtaille
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havainnoille, jotka eivät kytkeytyisi m ihinkään taustaoletusten
ohjaamiin kognitiivisiin prosesseihin. Ei ole olem assa yhtään faktaa,
joka ei perustuisi tietyn teorian mukaiseen tulkintaan aistiärsykkeistä.
Ei m yöskään o le olem assa sellaista joh on k in teoriaan - joko
eksplisiittisesti tai implisiittisesti - sitoutumatonta kieltä, joka voisi
kuvata havaintoja.
Miten kriteerien arvottam inen ja niiden kontekstittomuus
vaikuttavat psykiatrisessa diagnosoinnissa? Robins toteaa, että mikäli
psykiatri/kliininen psykologi tutkimushaastattelussa seuraa kirjai
mellisesti ohjeita ja kysyy esimerkiksi, oletko ollut julma eläimille, hän
voi saada vastaukseksi ‘astuin kotona tahallani torakan päälle’ tai ‘olin
metsästämässä’. Välttääkseen tällaisia vastauksia tutkivan psykiatrin/
kliinisen psykologin on lisättävä kysymykseen joitain kontekstualisoivia
rajoituksia, joita arvelee kriteerien laatijan tarkoittaneen. Tämä
haastattelijan tulkinta kysymyksen tarkoituksesta ja kriteerien rajoista
ei kuitenkaan välttämättä olekaan sama kuin laatijan. (Robins 1989,
66; ref. Agich 1994,243.) Samaten kriteeri ‘kykenemätön olemaan yksiavioisessa suhteessa vuotta pitempää aikaa’ sisältää kokonaisen kirjon
erilaisia käyttäytymismalleja, joihin persoonallisuuspiirteiden lisäksi
kietoutuu sosiaalisesti ja kulttuurisesti m ääräytyneitä malleja ja
arvostuksia. Kuinka tällaista käyttäytymistä käytetään asosiaalisen
persoonallisuushäiriön diagnosointiin, riippuu psykiatrin omasta
viitekehyksestä, siitä, miten hän ailkitsee nonneja, joilla sopiva käytös
määritellään. (Agich 1994, 243 )
O nko kykenem ättöm yys olla yksiävioisessa suhteessa vuotta
pitem pään samalla tavalla arvioitavissa ja mitattavissa kuin tiettyjen
geenien merkitys neurotransmittereiden toiminnoissa? Ja osoittaako
kaikkien kulttuurien tuntem a käytäntö ra kastaja n/ra kasta jattaren
pitämisestä patologisuutta samalla tavalla kuin alhainen serotoniinitaso?
V oiko psykiatri määritellä, mitä on sopeutumattomuus yhteiskunnan
sääntöihin: television katselua luvatta, jatkuvaa punaisia liikennevaloja
päin kävelemistä? O nko lapsi osallinen eläinrääkkäykseen, jos hän
kasvaa perheessä, joka kasvattaa ahtaissa tiloissa tuotantoeläimiä tai
turkiseläimiä?
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On nurinkurista, että arkiajattelun tasolla olevia kyseenalaista
mattomia ja siten analysoimattomia ja kontekstualisoimattomia sosio
kulttuurisia käsitteitä käytetään rinnan biologisten kokeiden tutkimus
tulosten kanssa. Lienee kiistatonta, että suurin osa biologista tutkimusta
tehdään hyvin kurinalaisesti tutkim ustulokset m o n een kertaan
varmistaen ja tieteellisen etiikan ohjaam ana. Sen sijaan so sio k u lt
tuurisiin käsitteisiin ei suhtauduta samanlaisia tieteen eettisiä sääntöjä
noudattaen, vaan maallikkomaisesti, kyseenalaistamatta. Historioitsijat
ja yhteiskuntatieteilijät, sosiologit, sosiaalipoliitikot ja antropologit,
ovat vuosikymmeniä pohtineet sellaisten käsitteiden kuten normi, perhe,
äitiys, yhteisö, avioliitto merkityksiä eri aikoina ja erilaisissa yhteis
kunnissa ja kulttuureissa, joten tiedon saatavuudesta ei ole kysymys.
Pikemminkin lienee kyse uskosta siihen, että m edikalisoimaila eli
ottamalla tietyt sosiokulttuuriset käsitteet lääketieteen, tässä tapauksessa
psykiatrian käyttöön tehdään näistä käsitteistä myös luonnontieteellisen
eksakteja. Näin kuitenkaan ei ole, medikalisointi ei tee näistä käsitteistä
tieteellisesti analyyttisia. Fabrega (1993, 167) huom auttaakin, ettei
tällaista tapahdu m inkään muun lääketieteen osa-alu een kuin
psykiatrian piirissä.

Oikeuspsykiatrinen lausunto ja sosiokulttuuriset faktat
Tutkimissani oikeuspsykiatrien kirjoittamissa mielentila-lausunnoissa
(Viljanen 1994) edellä kuvattu problematiikka moninkertaistuu: lausun
to-vaikka onkin lausunnon allekirjoittaneen psykiatrin kirjoittama
teksti - on hänen valitsemansa kooste monikerroksisesta ja “moni
äänisestä” aineistosta, jolla pyritään antam aan kuva m ielentila
tutkimuksessa olevasta henkilöstä. M oniäänisyys syntyy siitä, että
tekstiin on koottu osina tai kokon aisu u d essaan varsinaisessa
mielentilatutkimuksessa saadut tutkimustulokset kuten psykiatriset
haastattelut, psykologin tekemien testausten ja haastattelujen tulokset,
poimintoja muun henkilökunnan keskusteluista tutkittavan kanssa ja
henkilökunnan tekem istä havainnoista sekä tutkittavalle tehdyistä
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kliinisistä tutkimuksista. Lisäksi lausunnoissa siteerataan anamnestisia tietoja, jotka on koottu tutkittavan - joskus myös tutkittavan perheen
- kanssa tekem isissä olleiden viranomaisten lausunto-otteista sekä
työnantajien, om aisten, ystävien ja jopa tuttavien arvioista. Joskus
lausuntoihin on otettu suoria lainauksia esim erkiksi aikaisemmista
lääkärinlausunnoista tai om aisten arvioista. Lausunnon kirjoittaja
joutuu siis tulkitsemaan myös muiden, viranomaisten tai tutkittavan
eläm änpiiriin kuuluneiden henkilöiden tulkintoja tutkittavasta ja
kokoam aan niistä ja om ien tutkimustensa perusteella saamastaan
aineistosta näkemyksensä tutkittavan mielentilasta.
Lausunto rakennetaan tietyn kaavan mukaiseksi, josta tällä hetkellä
on keskushallinnon (Sosiaali- ja Terveyshallitus 1992) laatimat ohjeet
-aikaisem m insiinä noudatettiin lähinnä “apostolista perintöä”, kuten
eräs kokenut oikeuspsykiatri15 totesi. Nykyiset ohjeet rakentuvat paljolti
juuri edellä mainitun apostolisen perinnön pohjalle, t.s. siihen on
kertynyt aineksia eri aikojen psykiatrisesta ajattelusta. Vaikka nykyisin
käytössä olevat tauiiluokitusjärjestelmät mainostavat - kuten aiemmmin
on m oneen kertaan todettu - teoriattom uuttaan ja kannanottojen
välttämistä mielenterveysongelmien etiologioiliin, lausuntodiskurssissa
tämä ei näy. Lausuntodiskurssi edellyttää kertomusta tutkittavasta,
hänen elämäntarinaansa, johon kytketyy myös katkelmia lähisuku
laisten elämästä. Näillä kertomuksilla pyritään löytämään tutkittavan
tai hänen läheistensä elämästä tekijöitä, jotka selittäisivät tutkittavan
henkilön nykyistä psyykkistä statusta ja hänen elämäntilannettaan.
Kvasitieteellistä vaikutelmaa lisää esimerkiksi omaisille tai jollekin
tutkittavan hyvin tuntevalle henkilölle mielentilayksiköstä lähetetty
kyselylomake, jossa vastaanottajaa pyydetään arvioimaan tutkittavan
luonnetta erilaisten adjektiivivaihtoehtojen avulla. Kiinnostavaa olisi
tietää, kuinka yksimielisiä eri ihmiset ovat käytettyjen laatusanojen
merkityksistä. Tämä ongelm a korostuu seuraavassa esimerkkinäni
käyttämien romanien kohdalla, joiden suom en kieli on erilaista kuin
valtaväestön.
O bjektiivisuus ja teoriattom uus on tällaisesta kaukana - siitä
huolimatta, että jotkut mielentilatutkimuksia tekevät yksiköt otsikoivat
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tutkittavan henkilöhistoriaosuud en ‘o bjektiiviset tied ot’. K uvaus
tutkittavasta on selvästi kehityskertomus, jossa painotetaan tutkittavan
lapsuuden ja nuoruuden kehitykseen vaikuttaneita ihmissuhteita ja
tapahtumia. Näyttää siltä, että tällä hetkellä ep äm u od ikas ja osin
pannaan julistettu psykodynaaminen teoiia on sekä implikaationa että
käsitteistönsä kautta m yös eksplisiittisesti läsnä lausuntodiskurssin
rakenteessa, vaikka se ei enää olisi näkyvillä lausunnon diagnoosia ja
syyntakeisuutta pohtivassa loppuosassa.
Psykiatrinen ja p sy k olog in en tapa kerätä tutkim uskohteesta
aineistoa on tässä yhteydessä lähellä antropologista lähestymistä - saada
mahdollisimman m o n ip u o lista ja m o n itasoista in form aatiota
tutkittavasta ilmiöstä - tosin vailla antropologista itsereflektiota
menetelmien pätevyydestä, luotettavuudesta ja oikeutuksesta, mutta
täynnä ymmärtämisen hybristä. Jo s antropologeja voidaan syyttää jopa
liiallisesta aineiston hankinnan ja sen avulla saadun tiedon tulkitsemisen
hermeneuttisesta itsekritiikistä, psykiatriassa ja sen kautta m yös
kliinisessä psykologiassa on tuudittauduttu uskoon luonnontieteellisen
menetelmän objektiivisuudesta. Tällöin esim erkiksi teorioiden tai
menetelmien valintaa ei nähdä tulkinnallisena kysymyksenä. Mielen
tilalausunnossa lausunnon kirjoittajan tulkinta näkyy mm. siinä, mitkä
seikat kootusta suuresta aineistomäärästä hän on valinnut kuvaamaan
tutkittavaa, mitä hän korostaa. Toisin san oen lausunto k okon ai
suudessaan muodostaa argumentin, perustelun, kirjoittajan tulkinnalle
tutkittavan elämästä ja hänen persoonastaan.

Oikeuspsykiatria ja vieras kulttuuri: kaksi tulkintaa romanien
elämästä
Tautiluokitusjärjestelmien kriteerien kontekstittomuus ja arvot tulevat
vielä räikeämmin esiin silloin, kun asiakkaana/potilaana on psykiatrille
vierasta kulttuuritaustaa edustava henkilö. Tällöin myös mahdollisuus
väärän diagnoosin asettamiseen kasvaa.
Oman tutkimukseni (Viljanen 1994) aineistona oli mielentilatut131

Anna Maria Viljanen

kim uslausuntoja rikoksista syytetyistä suomalaisista ja romaneista.
Romanit näyttivät monen psykiatrin näkökulmasta erittäin hyvin täyttä
vän ainakin alle 15-vuotiaan asosiaalisen käyttäytymisen kriteerit: heillä
oli kotoa karkailua, koulupinnaamisia, tappeluita, valehtelua, varastelua.
Sen sijaan ei eläimiin kohdistettua julmuutta eikä tulipalojen sytyttelyjä
esiintynyt juuri lainkaan - toisin kuin vastaavan diagnoosin saaneilla
suomalaisilla.
Myös m yöhem m in asosiaalisen persoonallisuuden kriteerien
täyttyminen oli tavallista: työn vieroksuntaa, taloudellisen vastuun
väistämistä, lyhytjänteisyyttä (ilmenee mm. päämäärättömänä matkuste
luna ilman tietoa työpaikasta), valehtelem ista, varastamista. Sekä
mielentilatutkimusryhmän psykologi että lausunnon kirjoittanut
psykiatri päätyivät monessa tapauksessa pitämään romanitutkittavan
lapsuuden kotia ja kasvuolosuhteita kaoottisina, rikollisuutta suosivina
ja kaiken kaikkiaan patologisoivina.
Kun näitä kriteereitä tarkastellaan romanien ja heidän elämänmuo
tonsa ja kulttuurinsa näkökulm asta, ne sisältävät aivan toisenlaisia
merkityksiä kuin psykiatrin/kliinisen psykologin, siis suomalaisen,
valtakulttuurin edustajan näkökulm asta. Seuraava etnografinen
tiivistelmä osoittaa, kuinka kontekstin kuvaus ja sen merkitysten
ymmärtäminen mahdollistavat uudenlaisen tulkinnan, joka saattaa olla
vastakkainen ilman kontekstualisointia tehdylle tulkinnalle.1*
Romanikulttuurissa perhe käsitetään sekä rajoiltaan että merkityk
seltään erilaiseksi kuin suomalaisten parissa: perhe ei ole yleensä ydin
perhe vaan perheeseen lasketaan kuuluviksi vanhempien lisäksi naimi
sissa olevat pojat puolisoineen ja lapsineen, eronneet tyttäret, eronneiden
poikien lapset sekä joukko muita, useimmiten m iehen sukulinjaan
kuuluvia verisukulaisia. Perheenjäsenet eivät nykyään aina asu samassa
ruokakunnassa, vaan mahdollisuuksien m ukaan maantieteellisesti
lähellä toisiaan, esim erkiksi kaupungeissa sam assa tai läheisessä
kerrostalossa - m ielellään kuitenkin sam assa kaupunginosassa.
Perheenjäseniä yhdistävät erittäin voimakkaat lojaliteetin ja yhteen
kuuluvuuden tunteet. Nämä ilmenevät taloudellisissa kysymyksissä,
sosiaalisissa tilanteissa ja kiinteinä emotionaalisina siteinä. Miten nämä,
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suoma la isestakin aika ihanteellisilta ja tavoiteltavilta näyttävät arvot
saadaan sopimaan asosiaalisen käyttäytymisen ja persoonallisuushäiriön
kriteeristöön?
Romanien Suom essa vuosisatoja jatkunut elinkeinojen harjoit
tamisen traditio on pysyttänyt tämän vähemmistön valtaväestön talou
den marginaalissa; samalla se on myös ylläpitänyt rajaa romanien ja
muun väestön välillä. Liikkuvuutta vaativat elinkeinot eivät kuitenkaan
ole perustuneet satunnaiselle kuljeskelulle, kuten valtaväestö yhä olettaa,
vaan eri puolilla Suomea asuneilla romanisuvuilla on ollut omat, joskus
laajatkin ‘talousalueensa’, jonne toisten sukujen jäsenet ovat saaneet
tulla elinkeinoa harjoittamaan vain paikkakunnalla pääasiassa asuvan
suvun vanhimman suostumuksella. Koska romanilapset aikaisemmin
ovat oppineet ammattinsa seuraamalla vanhempiensa toimia, koulu ei
ole antanut heidän välttämättä tarvitsemiaan valmiuksia tähän. Koulun
ja koulutuksen arvostus on vasta viime aikoina alkanut kasvaa. Onkin
ollut hyvin tavallista, että nuoret romanipojat lähtivät kesken koulun
vanhempiensa luota jonkun sukulaisen luo oppiin. Koska vanhemmat
ovat olleet tietoisia o p p iv elv ollisu u d esta, on koulunkäynnin
keskeytymistä kyseleville viranomaisille ollut helpompi sanoa pojan
karanneen kotoa kuin selittää, että tämä sukulaisten antama oppi on
tärkeämpää heidän kulttuurissaan kuin koulusivistys. T o in en syy
romanipojan kotoa ‘karkaam iselle’ liittyy rom anien siveellisyyssääntöihin: jos äiti ja poika ovat asuneet kahden, pojan tultua murrosikään se ei ole enää sopivaa.
Koulupinnaam iset selittyvät sekä taloudellisten seik k o jen
vaatimalla liikkuvuudella että sukulaisten keskinäisellä solidaarisuudella.
On ensiarvoisen tärkeää olla läsnä sukulaisen hautajaisissa tai olla
sairaalassa, kun joku sukulaisista on sairastunut vakavasti. Koulun
keskeyttäminen johtuu usein myös toiselle paikkakunnalle muutta
misesta sukujen välisten vihamielisyyksien takia. Romanitytöllä koulu
pinnaamiset ja usein koulun keskeyttämiset kytkeytyvät tytön siihen
eläm änvaiheeseen, jolloin hän pukeutuu rom anipukuun. T ällö in
romanit kohtelevat häntä nuorena aikuisena, joka on valmis aloittamaan
oman perhe-elämän - eivät koululaisena. Suomalaisnuorella koulupin133
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naaminen ja koulun keskeyttäminen ovat yhteisön normien vastaisia,
romaninuorella tilanne on monimutkaisempi: siinä asettuvat vastakkain
toisaalta om an kulttuurin edellyttäm ät lojaalisuuden vaatimukset
perinteitä ja sukua kohtaan ja toisaalta valtakulttuurin arvomaailma,
jota romanit eivät välttämättä pidä moraalisesti hyväksyttävänä.
M ielentilalausunnoissa todettiin m onien romanitutkittavien
olevan vailla työanam neesia, koska psykiatrien käsitys työstä on
palkkatyötä, maanviljelyä tai selvästi nimettävää yksityisyrittäjyyltä.
Koska romanit eivät käytä om ista elinkeinoistaan nimitystä työ,
psykiatrin haastattelussa kysymykseen työpaikoista ei varmastikaan
saada vastauksia. Psykiatrin kysyessä harrastuksia, ei niitäkään
välttämättä ole, koska ‘hanastus’ käsitteenä liittyy ajatteluun palkkatyön
ja vapaa-ajan vaihtelusta. Jo s haastattelija osaa kysyä, romanimies voi
kertoa koko elämänsä kestäneestä hevosten hoitelusta isän, veljen tai
isän veljen talleilla ja joskus pienestä kellokaupasta tai lyhytaikaisesta
palkkatyöstä sopivan tilaisuuden tullen. Pientä kauppaa voidaan tehdä
myös matkoilla sukulaisia tapaamaan; ts. tämäkin voidaan luokitella
asosiaalisen persoonallisuushäiriön kriteerin ‘huomattavan lyhytjän
nitteistä käyttäytymistä (matkusteleminen paikasta toiseen ilman etukä
teen järjestettyä työpaikkaa tai pääm äärää tai käsitystä milloin
matkustaminen päättyy)’ mukaiseksi käyttäytymiseksi.
Psykologisissa testeissä romanien persoonallisuus todetaan usein
erittäin riippuvaiseksi, mikä länsimaisen psykologian teoriassa tarkoittaa
psyyken kehittymättömyyttä. Romanit ovat todella toisistaan erittäin
riippuvaisia. Oma minä mielletään kiinteäksi osaksi sukua. “Suku on
sama kuin minä itse”, sanoi eriis nuori nainen keskustellessamme hänen
suhtautumisestaan sukujen välisiin vihamielisyyksiin. Koska samaan
sukulinjaan kuuluvat ovat moraalisesti vastuussa toistensa kunniallisesta
käyttäytymisestä, oman kulttuurin nonnien noudattamista tarkkaillaan
jatkuvasti. Jo s jonkun suvun jäsen häpäisee toisen suvun kunniaa
syyttäm ällä toisen suvun jäsentä kunniattom asta ja huonosta
käytöksestä, syytös ja sen aiheuttama loukkaus kohdistuvat koko sukuun.
Kunnian palauttamiseksi loukatun ja hänen miespuolisten lähiomaistensa velvollisuus on vaatia hyvitystä syytöksen esittäjältä ja hänen
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miespuolisilta lähiomaisiltaan. Joissakin tapauksissa näissä tilanteissa
on syntynyt kuolemaan johtaneita väkivaltaisuuksia, mikä puolestaan
johtaa sukupolvia kestäviin vihamielisyyksiin näiden sukujen välillä.
Suvun kiinteys näkyy m yös siinä, että lapsi saattaa kasvaa
sukulaisten luona, vaikka vanhem pien avioliitto olisikin hannoninen.
Kriisitilanteissa, esimerkiksi vanhempien erotessa tai joutuessa vankilaan
on luonnollista, että lapsi asuu useim m iten ehkä isänpuoleisten
isovanhempiensa kanssa. Vastaavanlaisissa tilanteissa suomalaislapsi
sijoitetaan useam m in laitokseen kuin sukulaisten liuostaan — ja
suomalaisessa kulttuurissa m olem m at vaihtoehd ot ovat lapselle
stigmatisoivia, romanikulttuurissa taas sukulaisten luona kasvaminen
on luonnollista.
Romaniperheen erilainen rakenne tuottaa myös dynamiikan, joka
poikkeaa tyypillisestä suom alaisperheen dynam iikasta. Keskeistä
perhedynamiikalle on iän ja sukupuolen mukaan rakentuva hierarkia,
jota ylläpitää m onim utkainen käyttäytym issääntöjen verkosto.
Korkeimmassa asemassa hierarkiassa ovat nuorempien kunnioittamat
vanhat ihmiset, erityisesti miehet, alimpana hedelmällisyysikäiset nuoret
naiset. Näiden tulee käytöksellään osoittaa kunnioitusta ja häveliäisyyttä
miehiä ja vanhoja ihmisiä kohtaan. Alle muirosikäiset lapset ovat tämän
hierarkia ra kenteen u 1kopuolel la.1s
Perheessä on siis hyvin selkeä roolijako, mikä lienee syynä sille,
ettei sisä ruska teutta esiinny. Vanhemmalla veljeksistä on enem m än
vastuuta suvun asioista, ja sen mukana hänellä on myös etuoikeuksia.
Veljet ovat vastuussa sisartensa kunniallisesta käytöksestä, ja sisaret
puolestaan varjelevat veljiään joutumasta hankaliin riitatilanteisiin.
Sisarusten väliset tunnesiteet ovat voimakkaat, ja erityisesti vanhemman
veljen sairastuminen tai kuolema voi suistaa nuorem m at veljet pois
tolaltaan. Murrosiän saavuttaneiden lasten ei ole sopivaa osoittaa helliä
tunteitaan vanhempiaan kohtaan, ei puhua tunteistaan eikä intiimeistä
asioistaan vanhem m illeen, ainoastaan om an ikäryhmänsä jäsenille.
Myöskään vanhemmat eivät tuo esiin helliä tunteita toisiaan kohtaan
muiden läsnä ollessa. Perheenjäsenten välejä leimaa silti keskinäinen
lämpö, vaikka käytösetiketti vaatii arvokkuutta ja pidättyvyyttä eri
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sukupolvien välillä.

Psykiatrian ja kliinisen psykologian hybriksestä itsereflektioon
Miten nämä etnografiset välähdykset voivat auttaa psykiatria/ldiinistä
psykologia arvioimaan itselleen vieraasta kulttuurista tulevaa asiakasta/
potilasta?
Tähän saakka psykiatriassa ja kliinisessä psykologiassa suhtautu
minen sosiokulttuuristen tekijöiden osuuteen psyykkisissä häiriöissä
on samanlainen kuin vuosisadan vaihteen siirtomaalääkäreillä: kun
kuoritaan taudin kannalta epärelevantti sosiokulttuurinen pintakerros
pois, alta paljastuu todellinen, biologinen sairaus (Kleinman 1991,144;
keskustelusta ks. Viljanen 1994, 41—42). Siirtomaalääkäreillä oli myös
selvä käsitys siitä, mikä on kulttuuria. Se on sitä eksoottista ainesta,
jota länsimaisilla sivilisoituneilla ihmisillä ei ole. Toisin sanoen länsi
maisten ihmisten psyykkiset häiriöt olivat siiitomaalääkäreiden mukaan
‘puhtaampia’ tai oikeampia sekä kehittyneempiä kuin ‘villien’ (ks. esim.
Schwartz 1992,332).
Omassa tutkimuksessani kävi selvästi ilmi monien psykiatrien ja
kliinisien psykologien vastaavanlainen käsitys: romaneilla oli kulttuurin
avulla selitettäviä häiriöitä (joko käytöshäiriöitä tai psyykkisiä häiriöitä),
suomalaisilla ei. Monien psykiatrien käsitys romaneista kulttuurinsa
tuotteina sisälsi kiinnostavasti niitä stereotyyppejä, joita olemme
perinteisessä puheessam m e rom aneista tottuneet käyttämään ja
vanhoissa suom alaisssa filmeissä näkem ään. Rom anit ovat työtä
vieroksuvia, elämäntavaltaan kierteleviä, heidän perhe-elämänsä on
kaoottista, käytökseltään he ovat impulsiivisia, tunne-elämältään
primitiivisiä luonnonlapsia, toisista riippuvaisia, helposti johdateltavia
ja useimmiten älykkyydeltään heikosti kehittyneitä. (Viljanen 1994,
1 4 3 -1 5 0 .) Kulttuurilla selitettiin siis vain kielteisiä ominaisuuksia,
mitään myönteistä ei romanikulttuurin katsotat saavan aikaan.
Kuitenkin lausuntojen analyysissa tulivat esille romanien selvästi
suuremmat ihmissuhdetaidot verrattuna yksinäisiin, ihmissuhteissaan
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arkoihin ja mustasukkaisuudesta kärsiviin, monesti myös suisidaalisiin
suomalaisiin. Suom alaisten psyykkisiä häiriöitä vain harvoissa
tapauksissa selitettiin sosiaalisilla tekijöillä, kulttuurilla ei koskaan. Eikö
siis suomalaisilla ole kulttuuria?
Psykiatrien ja kliinisten psykologien kuva rom aneista ja yllä
kuvaillut etnografiset välähdykset rom anikulttuurista heijastavat
tutkimuksellisesti erilaisia lähestym istapoja. Psykiatri ja kliininen
psykologi ‘lukevat’ näkemäänsä biologisen empiristin tapaan: ‘Se, mitä
näen, on totta. Kun tätä totuutta verrataan m uihin näkem iini
totuuksiin, tiedän, mihin nämä sijoittuvat suhteessa toisiinsa.’
Ilman etnografista taustaa romanien erilaisuus ei tule ymmärret
täväksi muutoin kuin psykiatrin olettam an norm aalin negaationa,
patologiana. Romanit ovat ‘poikkeavia’ tai ‘poikkeavasta taustasta’,
kuten monissa lausunnoissa kirjoitettiin. Implisiittisenä psykiatrilla/
kliinisellä psykologilla on siis käsitys jostain ‘nomiaalista’, josta romanit
poikkeavat. Koska ‘poikkeavaa’ sen enem pää kuin ‘normaaliakaan’
taustaa ei ole lausunnoissa määritelty eikä analysoitu, käsitteet jäävät
epäspesifeiksi, epäanalyyttisiksi ja siten epätieteellisiksi. Psykiatriassa
käytettyjen sosiokulttuuristen käsitteiden analysointi on olematonta ilmeisesti juuri biologis-empiirisen tietokäsityksen vaiku tu ksesta-ja
käsitteet jäävät arkiajattelun ja ns. maallikkoteorioiden käsitteiden tasolle
(ks. Fumham 1988). Tällainen implisiittinen kulttuurinen tieto koostuu
sellaisista perusolettamuksista, joita suomalaiset psykiatrit/kliiniset psy
kologit eivät kyseenalaista, koska “yhdessä kulttuurissa ihmiset usein
oppivat tekemään samanlaisia tulkintoja tietynlaisesta käyttäytymisestä
ja attribuuteista” (M ischel 1984, 492; Slotkin 1955, 269). Tällöin
implisiittiset teoriat kulttuurista voivat vaikuttaa psykiatrin/kliinisen
psykologin tekemään arviointiin ja hankittu tieto voi olla systemaatti
sesti vinoutunutta (W hite & Marsella 1 9 8 4 ,6 -1 1 ).
Mielentilatutkimuksia tekevien psykiatrien ja kliinisten psyko
logien käyttämä tietty vakiintunut lausunnon formaatti, lausuntodiskurssi, asettaa rajoituksensa sille, mitä voi kirjoittaa. Lausuntocliskurssi
tuskin kuitenkaan edellyttää tällä hetkellä käytössä olevia haastattelu
ja kyselylom akem enetelm iä ainoina m ahdollisina tiedonhankinta
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välineinä. Kysymys on enem m än psykiatrisen ja kliinisen psykologian
nykyisen tiedonkäsityksen asettamista rajoista. Arthur Kleinman,
psykiatri ja antropologi, on omassa praktiikassaan käyttänyt ‘minietnografioita’ (1991,155). Minietnografiat perustuvat psykiatrin tulkinnoille
potilaan ja hänen perheenjäsentensä kertom uksista, jotka liittyvät
sairauteen, sairauden merkityksistä ja sairauteen kytkeytyvistä meta
forista. Näitä narratiiveja peilataan potilaan muuhun elämäntarinaan
ja hänen elämästään saatuun muuhun systemaattiseen tietoon.16Tällöin
potilaan sairaus tai ongelma voidaan ymmärtää oikeassa kontekstissaan
ja virhetulkintojen ja virhediagnoosien mahdollisuus vähenee.
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Viitteet
1. Antipsykiatrinen kritiikki kohdistui myös muihin mielenterveystyötä tekeviin
ammattiryhmiin, kuten psykologeihin ja erilaisiin terapeutteihin.
2. Aikaisemmin käytettiin nimitystä transkulttuuripsykiatrit.
3. “Toisiinsa viilaavat maailmat” on Anna-Leena Siikalan (1997) artikkelin otsikko.
4. Käytän järjestelmällisesti käsitteen ‘rotu’ yhteydessä puolisitaatteja osoittaakseni
käsitteen saamaa arkikielenomaista ja epätieteellistä merkitystä. Biologista rotukäsitettä tässä artikkelissa ei analysoida.
5. Gustav Jahoda (1988, 92) mainitsee tällaisena poikkeuksena Jean Piaget’n. joka
käytyään keskustelua ‘pelottavan’ (formidable) Margaret Meadin kanssa, muutti
ratkaisevasti teoreettisia näkemyksiään.
6. Suomessa romanit ja saamelaiset ovat saaneet omia oikeuksiaan puolustavia
valtiolllisia instituutioita (Saamelaisneuvosto. Romaniasiain neuvottelukunta).
Näihin oikeuksiin kuuluu mm. oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.
7. Nämä ovat syntyneet romanien aloitteesta ja niiden toimittaminen on ollut heidän
vastuullaan (esim. Romani ja terveyspalvelut, 1996; Romanilapsen maailma,
1991).
8. Korostan tässä antropologista etnografiaa, koska tällä hetkellä monissa eri tieteissä
käytetyt etnografiset menetelmät eivät vastaa ‘tiheän kuvauksen’ vaatimuksia.
Ks. Spindler: “antroetnografia” (1982, 3n, 6-7) “psykoetnografia” (mts. 3n) ja
“sosioetnografia” (mts. 3n). Termit näkyvät myös tämän vuosikymmenen
kasvatustieteen nietodikirjoissa - ilman viittauksia antropologien käymään
kriittiseen keskusteluun (esim. Shimahara 1995; van Manen 1990).
9. Uudistetuissa diagnoosijärjestelmissä, DSM- ja ICD-tautiluokituksissa, on tautien
kriteereistä tietoisesti jätetty pois psyykkisten häiriöiden etiologiset kriteerit, koska
eri teoreettisista näkökulmista psyykkistä häiriötä tulkitsevilla psykiatrisilla
koulukunnilla on oma käsityksensä häiriön etiologiasta, psykopatologisesta
prosessista ja siten myös hoidosta ja sairauden ennusteesta (Ks. Rothblom ym.
1986; Agich 1994; Goodman 1994.)
10. Lääketieteen sisällä on sen epistemologiaa analysoitu ja kritisoitu melko vähän
(ks. esim. Lesche 1978; Siirala 1969). Sen sijaan psykiatriaan kohdistui 1950-ja
1960-luvulla voimakasta kritiikkiä, jonka esittäjät lukeutuivat ns. antipsykiatriseen
suuntaukseen. Kritiikki sai aikaan selkeitä muutoksia psykiatriseen
epistemologiaan ja parannuksia sen käytäntöihin. (Ks. keskustelusta Viljanen
1994, 31-39.) Terveysantropologiassa 1980-luvulla alkoi suuntaus, jossa
länsimaista biolääketiedettä tutkittiin kulttuurisena käsitejärjestelmänä. Näistä
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uudistajista ehkäpä tärkeimmät ovat Arthur Kleinman, Byron J. Good, Deborah
Gordon ja Margaret Lock.
11. Tähän asti syyntakeettomiksi on pääsääntöisesti määritelty psykoottiset,
vajaamieliset ja ns. tilapäisen mielenhäirön vallassa olleet rikoksentekijät.
12. Suomennetuissa DSM-III-R-tautiluokituksessa käytetään nimitystä ‘asosiaalinen’,
ja seuraavassa DSM-IV-luokituksessa nimitystä ‘epäsosiaalinen’. Amerikkalainen
psykiarian käsikirja (Kapkin & Sadock 1988,437-438,446-447) käyttää termiä
‘antisosiaalinen’, samoin professori Matti Virkkunen em. esitelmässään.
13. Lääkintäneuvos, dosentti Matti Tuovisen termi, jota hän käytti esitelmässään
Suomen Psykiatriyhdistyksen koulutuspäivilllä 17.3.1993.
14. Tämä osuus perustuu pro gradu -tutkielmaani (Viljanen 1974) ja lisensiaatintyötäni
(Viljanen-Saira 1979) varten keräämääni kenttäaineistoon sekä väitöskirjaani
(Viljanen 1994) varten hankkimaani mielentilalausuntoaineistoon vuosilta 19661988. Tässä aineistossa oli yhteensä 354 lausuntoa suomalaisista (176) ja
romaneista (178).
15. Hierarkkisten suhteiden perustana ovat käsitykset ihmisruumiin hierarkiasta, jossa
alaosa kosketuksellaan aiheuttaa polluution, yläosa on sen sijaan puhdas.
Polluution välttäminen vaatii monimutkaiset symbolista välttämistä koskevat
käyttäytymissäännöt, joiden periaatteet eri puolilla maailmaa asuvat romaniiyhmät
tuntevat - tosin he toteuttavat niitä eri tavoin. Puhtaudella tarkoitetaan monia
eri seikkoja: ihmisen siveellisyyttä ja moraalisuutta suhteessa itseä ikä- ja
sukupuolihierarkiassa korkeammalla oleviin ihmisiin (nuoret naiset eivät saa puhua
mistään seksuaalisuuteen välillisestikään liittyvistä asioista vanhojen ihmisten läsnä
ollessa). Tällöin puhtaus on omaa kunniallisuutta ja itseä hierarkiassa
korkeammalla olevien kunnioittamista. Puhtautta on myös siveellisenä pidetty
käyttäytyminen, jossa oman (ala)ruumiin aiheuttamaa polluutiota toisiin ihmisiin
ja ympäristöön kontrolloidaan. Alaruumiin välillisen kosketuksen aiheuttaman
polluution välttäminen estää nuoria menemästä yläkertaan, jos heitä vanhempia
on alakerrassa, tai lattialle pudonnut ruoka-astia heitetään pois, ettei se joutuisi
puhtaan yläruumiin kanssa kosketuksiin. Polluutio ei siis tarkoita likaa sen
orgaanisessa merkityksessä, vaan polluutiossa kysymys on kunniallisuuden
vastakohdasta, häpeästä ja häpäisemisestä, kunnian menetyksestä. Silloin kun se
liitetään ruokaan ja ruoka-astioihin, kyse on pikemminkin voittamattomasta
inhosta.
16. Vastaavanlaista ns. merkityskeskeistä lähestymistapaa ovat käyttäneet Byron J.
Good ja Mary-Jo Delveccio Good (1984) tutkiessaan kahta iranilaisilla tavattua
psykosomaattista häiriötä.
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-Mustasukkaisuuden suomalaista retoriikkaa

-O n k o mustasukkaisuus rakkauden merkki?
-T e rv e mustasukkaisuus.
- Miten se eroaa?
- Sairaalloisesta mustasukkaisuudesta?
-N iin .
-T e rv e mustasukkaisuus on sitä, että antaa ihmiselle tilaa.
Tilaa siinä suhteessa. Ja kuitenkin o n sillä tavalla musta
sukkainen, ettei anna tehdä ihan mitä vaan. Näyttää, että
välittää.
- Entä sairaalloinen?
- Se on semmoista kyttäämistä ja syynäämistä.
- Oletko sinä ollut sairaalloisen mustasukkainen?
- Kyllä minä jossain vaiheessa olin sairaalloisen musta
sukkainen. Se meni kyttäämiseksi. Kun [tyttöystävä] kävi
koulua, saatoin soittaa sinne. Sen kyllä m ielestäni opin
häneltä. Kun se soitteli minulle töihin, silloin aluksi.
Tässä haastattelukatkelmassa kolmekymppinen mies määrittelee
mustasukkaisuutta parisuhteessaan. Hänen mielestään mustasukkaisuus
voi olla “tervettä” tai “sairaalloista”. Tai se voi olla “välittämisen näyttä
mistä”, “kyttääm istä” tai “syynääm istä”. Pyrin osoittam aan artik147
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kelissäni, että miehen sananvalinnat ja tilanteet, joihin hän mustasuk
kaisuuden liittää, avaavat kiinnostavan näkökulm an kulttuuriseen
em ootiom aisem aan. Hahmoltelen mustasukkaisuuden retoriikkaa mustasukkaisuuteen liittyviä puhumisen ja toimimisen tap oja-sek ä
haastattelujen, kertomusten* että kirjallisuuden avulla, ja pyrin
näyttämään, että retoriikan taustana ovat erilaiset kulttuuriset mallit
ja narratiiviset rakenteet, joiden ohjaam ana ymmärrys parisuhteisiin
liittyvästä suom alaisesta2 m ustasukkaisuudesta syntyy. Mustasuk
kaisuuden retoriikan avulla selitetään, tulkitaan, ennustetaan ja
kommentoidaan mustasukkaisuuden ilmaisuja. (Ks. esim. Lev)' 1984;
Lutz 1988; Rosaldo 1984; Shore 1996.)
Tarkasteluni lähtökohtana on, että mustasukkaisuuden kokemuk
sia jäsennetään kulttuurisen aineksen avulla, joka ristiriitaisuudessaankin on niin säännönm ukaista, että voidaan puhua mustasuk
kaisuuden kulttuurisesta retoriikasta. Bradd Shore (1996) puhuu mielen
etnografiasta, jonka pääm ääränä on näyttää, kuinka kulttuuriset
m erkitykset työntyvät h en k ilö k o h taisiin k o kem u k siin . Myös
mustasukkaisuuden retoriikassa on kyse kokemusmaailman lävistävistä
jaetuista m erkityksistä. Kun k olm ek y m p p in en m ies erottelee
m ustasukkaisuuden terveeksi ja sairaalloiseksi, erottelu on sekä
kulttuurinen että kokemuksellinen.
M ustasukkaisuuden kulttuurisen ain eksen tarkastelu on
aiemmassa mustasukkaisuustutkimuksessa pääosin sivuutettu (Achté
& Vauhkonen 1980; Kontula & Koskela 1991), ja mustasukkaisuutta
on tarkasteltu psykodynaam isesta näkökulm asta. Sen sijaan tässä
artikkelissa kiinnostuksenkohteena ei ole yksilön kehitys tai sen
ongelmallisuus vaan ihminen kulttuuristen mallien tulkitsijana, niiden
uusintajana mutta myös muovaajana. Mustasukkaisuutta tarkastellaan
antropologisesti, jolloin mustasukkaisuus liittyy kulttuurisiin käsityksiin
tunteiden ilmaisusta, ruumiillisuudesta, seksuaalisuudesta, parisuhteesta
ja p erh eestä, sukupuolten välisestä hierarkiasta ja tilasta. Näiden
käsitysten ohjaamana ihminen luo oman tulkintansa siitä, mitä kaikkea
mustasukkaisuus merkitsee.
Tyhjentävästi mustasukkaisuuden merkityksiä voi tuskin koskaan
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kuvata: mustasukkaisuuden rajoja koetellaan jatkuvasti, sen m erki
tyksistä neuvotellaan, kun ihminen on suhteessa toisiin ihmisiin, heidän
kokemuksiinsa, itsen ymmärrystapohin ja tunteiden ilmaisun kult
tuurisiin representaatioihin. Se ei kuitenkaan estä tarkastelemasta musta
sukkaisuutta kulttuurisena käsitteenä. Huomiota on kiinnitettävä silloin
tapaan, jolla m ustasukkaisuus jättää kulttuurisia “jälk iä”. Miten
mustasukkaisuus tulee näkyväksi? Mitkä ovat sen syyt, selitykset ja
seuraukset?

Emootion monitahoisuus
Mustasukkaisuuden antropologisen tarkastelun lähtökohtana on
emootion (em otion) ja tunteen (feeling) erottelu. Erottelu on tärkeä,
vaikka käsitteet ovat osittain päällekkäisiä: molempia voi esimerkiksi
luonnehtia ruum iillinen kokem us. M ichelle Rosaldon (1 9 8 4 ,1 4 3 )
mukaan em ootiot ovat “ruumiillistettuja ajatuksia”. Emootiota ei kui
tenkaan voi sijoittaa ruumiseen. Samanaikaisesti kun emootio, Rosaldon
sanoin, “tuntuu ruum iissa” ja herättää “tunteen osallisuudesta”, se
piirtää rajoja sosiaaliseen ja kulttuuriseen maisemaan. Catherine Lutzin
(1987, 5) m ukaan em ootiot kertovat kulttuurisista määrittelyistä,
sosiaalisista käytännöistä ja henkilökohtaisista ilmaisuista. Emootiolla
-esimerkiksi mustasukkaisuudella - on oma aikaan ja paikkaan sidottu
epistemologiansa (Shore 1996; Lahti 1997), joka on sekä kokem uk
sellinen että tiedollinen. Ym m ärrys em ootioista syntyy täm än epis
temologian ohjaamana sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tavat ymmär
tää vastavuoroisuutta ovat em ootioiden taustana. Mustasukkaisuus on
luonteeltaan sosiaalistit ja jaettua, siitä “neuvotellaan” sanoin, hiljaisin
hetkin, elein ja katsein.
Kun mustasukkaisina itseään pitäviä ihmisiä on tutkittu, heillä
on havaittu alem m uuden, surullisuuden ja ep äto iv o n tunteita,
omistuksenhalua, koston ajatuksia, vihaa ja raivoa (W hite & Mullen
1989,13). M ustasukkaisuuteen liitetään m yös esim erkiksi rakkaus,
intohimo ja kiintymys (H usso 1 9 9 5 ,3 9 ). Koska mustasukkaisuus voi
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sulkea sisäänsä näin monenlaisia tunteita tai tuntemuksia, mustasuk
kaisuuden hahmottaminen emootioksi edellyttää tulkintaa. Se, mikä
te k e e erilaisista ruumiintuntemuksista “m ustasukkaisuutta”, on
kulttuuristen käsitysten muovaamaa: “mustasukkaisuuteen” sisältyy
m yös oletuksia tapahtumista ja ihmisten välisistä suhteista. Emootio
o n kontekstuaalinen käsite, tunteella sen sijaan ei ole konteksia tai
sosiaalisia aspekteja: se voi olla esimerkiksi “tunne osallisuudesta”, jota
ei nimetä tai ilmaista.
Käytän siis artikkelissani em ootiota käsitteenä, joka edellyttää
tulkintaa, refleksiivisyyttä, jonka avulla psykofysiologiset tunteet ja
tuntemukset nimetään tai muunnetaan emootioksi. Emootiolla viittaan
myös kulttuurisiin ja kommunikatiivisiin yhteyksiin: emootiota voi
ymmärtää ainoastaan osana ihmisten välistä sosiaalista vuorovaikutusta.
Ilman sosiaalisuutta ei ole emootiotakaan.

Mustasukkais uuden “näkyvyys 99
A ntropologinen tutkimus on osoittanut, että erilaiset “tunnetilat”
tulevat “näkyviksi” eri kulttuureissa eri tavoin. Robert Levy (1984)
puhuu toisaalta tunne-elämän tarkkaan määritetyistä alueista ja toisaalta
“aukkokohdista”, joilla sanastoa tai ilmaisutapoja on vähän. Tunneelämän toisia piirteitä on vaivatonta tuoda esille, koska on olemassa
emooriokäsitteitä, metaforia, kertomuksia, joilla luoda muotoa tunteille
tai tuntemuksille. Toisia tunne-eläm än alueita sen sijaan luonnehtii
sanattomuus ja tunteiden kontrollointi.
Mustasukkaisuuden retoriikan kannalta on mielenkiintoista, että
suomalaisessa kulttuurissa on perinteisesti arvostettu emotionaalista
vakautta: voimakkaat tunteet on pyritty vaimentamaan (Roberts 1989,
30 -3 1 ). Bradd Shore 0 9 9 6 ,6 3 ) puhuu emootioina Heistä, jotka ohjaavat
tunteiden ilmaisua. Suom alaisen kulttuurin yksi tällainen malli on
tunteiden kontrollin malli, joka saa ihm isen vaim entam aan, vähättelemään, kieltämään tai salaamaan tunteensa, ja väittämättään puhetta
esim erkiksi m ustasukkaisuudesta. Parikym ppisen m iehen sanoin:
150

Rakkautta, väkivaltaa, mykkäkoulua

“Eihän siitä nyt voi puhua kenellekään.”
Matti Kortteinen (1992) on jäsentänyt suomalaista kulttuuria yksin
pärjäämisen mallin näkökulmasta. Mustasukkaisuuden ilmaisut sotivat
myös tätä mallia vastaan. Mustasukkaisuuden tunteiden paljastaminen
näyttää ihmisen epätäydellisyyden, riippuvuuden-ehkä myös haavoittu
vuuden - ja siksi tunteet pidetään omana tietona, eikä niitä paljasteta
ehkä edes omalle puolisolle. Esimerkiksi haastatteluissani mustasukkai
suudesta puhutaan myös mököttämisenä, mykkäkouluna, vetäytymise
nä, loukkaantumisena. Mustasukkaisuuden osoituksia voidaan pitää
myös tunne-elämän häiriönä tai persoonallisuuden heikkoutena: ihmi
nen ei osaa kontrolloida tunteitaan, hän ei täytä emotionaalisen vakau
den vaatimuksia ja käyttäytyy “primitiivisesti”, “omistuksenhaluisesti”
tai “eteläm aalaisittain”. (Ks. m yös Kontula & K oskela 1991, 60, 91,
96.)
Koska esimerkiksi Italiassa mustasukkaisuudesta puhutaan avoi
memmin kuin Suomessa, on päätelty, että italialaiset olisivat mustasukkaisempia - ja ehkä myös seksuaalisempia —kuin esimerkiksi suomalaiset
(Kontula & Koskela 1991,30). Antropologian näkökulmasta väite kertoo
kuitenkin enemmän tunteiden ilmaisujen kulttuurisista ulottuvuuksista
kuin itse ihmisistä. Anna-Maria T apaninen (1996, 65) huomauttaa,
että “etelän seksuaalisuuden vahvoissa sävyissä” kyse on ennen kaikkea
puhumisen ja toimimisen tavoista.
Suomalaisen kulttuurin puhumisen ja toimimisen tavoista kertoo
esimerkiksi Juha Siltalan huom io (1994, 394—396): suomalaismiesten
elämäkerroissa on vähän viittauksia seksuaalisuuteen, ja kun siihen
viitataan, seksuaalisuus ja vaimo eivät esiinny yhdessä, vaan seksuaali
suus liitetään aviosuhteen ulkopuoliseen naiseen. Ulla Piela (1 9 9 3 ,2 4 3 244) taas on kiinnittänyt naisten elämäkertoja tulkitessaan huomiota
siihen, että keski-ikäisten naisten elämäkerroissa seksuaalisuus näyttäytyy
ilottomana. Naisen syyllistäminen hänen omasta seksuaalisuudestaan
piirtyy selkeästi esiin. Naisten kuvaukset seksuaalisuudesta ovat Pielan
mukaan ahdistavia muistoja vanhem pien ja m uun ym päristön
suvaitsemattomuudesta. Seksuaalisuus on luvallista ainoastaan parisuh
teessa tai perheessä. Muuten naisen on vaalittava kuvaa itsestään “kun
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non tyttönä”, jonka sukupuoliset halut virittää vain “se oikea”. Naisilta
oletetaan siis seksuaalisuuden peittämistä ja hä vei iäisyyttä. Myös Juha
Siltala (1 9 9 4 ,3 9 6 ) tuo esille, että miesten elämäkerroissa haluilleen an
tautunut nainen ja esimerkiksi luokan kiihottavin tyttö kuvataan usein
halveksuttavana.
Mustasukkaisuuden kytkökset seksuaalisuuteen voivat siis tehdä
mustasukkaisuuden ilmauksista hävettäviä ja siksi vältettäviä. Välttämät
tä näin ei kuitenkaan ole. Seksuaalisuutta ja mustasukkaisuutta koskevis
ta käsityksistä neuvotellaan jatkuvasti suomalaisessa - ihan niin kuin
italialaisessakin- kulttuurissa, ja niihin vaikuttaa myös aika, paikka
tai tilanne. Suomalaisen kulttuurin tunne-elämän vakauden vaatimukset
höltyvät esimerkiksi silloin, kun ihminen humaltuu. Humalassa tuntei
den ja seksuaalisuuden ilmaisut ovat sallitumpia kuin selvinpäin, ja
humalalla voi selittää yhtäkkisiä tunteiden purkauksia. On ihmisiä,
jotka sanovat olevansa m ustasukkaisia vain humalassa (ks. myös
Vauhkonen 1980, 108). Alkoholi antaa myös luvan olla muistamatta
voimakkaita Rinteitä jälkeenpäin: mustasukkaisuus pyyhkiytyy mielestä
humalan myötä.
Toisaalta on tapahtumia, joiden yhteydessä mustasukkaisuudesta
voidaan puhua varsin vaivattomasti. Esimerkiksi pikku-uutisen otsikossa
kerrotaan, kuinka “mustasukkaisuutta ratkottiin haulikolla” (Lahti
1997). Mustasukkaisuus emootiona tekee tietynlaisen toiminnan ymmäirettävaksi, se rajaa ja merkityksenistää sen (Lutz 1987, 308). On siis
olemassa kulttuurisia tapoja ymmärtää sitä, millaiset tapahtumat edel
tävät mustasukkaisuutta ja millaisia seurauksia sillä on (White 1990,
47). Tilanteiden argumentointi mustasukkaisuuden avulla on sosiaalisen
elämän kulttuurisesti määritettyjen elem enttien järjestämistä tiettyyn
muotoon.
Kiinnostavaa kulttuurianalysiin kannalta on se, kuinka tunteista
puhutaan ja kuinka niitä ilmaistaan. O lennaista on myös tunnistaa
tilanteet, joissa emootioiden sanotaan ilmenevän. Emootio - esimerkiksi
mustasukkaisuus —sallii sen, että sitä käytetään tapahtumien selityksenä.
Palaan m yöhem m in edellä esiteltyihin ajatuksiin. Ennen sitä on
kuitenkin syytä tarkastella mustasukkaisuuden määrittelyjä: mitä ne
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kertovat suomalaisesta mustasukkaisuudesta?

Mustasukkaisuuden määritelmät
Mustasukkaisuuden määrittelyissä tulee esille, että mustasukkaisuutta
pidetään rakkauden merkkinä. Sopiva määrä mustasukkaisuutta takaa
rakkauden “aitou d en ”. M ustasukkaisuus käsitetään luonnollisesti
parisuhteeseen kuuluvaksi (ks. myös Paitanen 1998,16) ja sen puutetta
voidaan pitää piittaamattomuutena (Kontula & Koskela 1991, 3 3 ).3
Ainoastaan kaksi haastattelem istani m iehistä oli sitä mieltä, että
mustasukkaisuus ei kuulu rakkauteen. 1-Ie pitivät mustasukkaisuutta
lähinnä omistuksen ha liina. Toinen lisäsi kuitenkin, että “mustasukkai
suuteen on aina rakkaus kytköksissä”.
Määritelmille tyypillistä on myös se, että mustasukkaisuutta ei
juuri kuvailla vaan pikemminkin sitä “annostellaan”: mustasukkaisuutta
“pitää olla jonkun verran mutta ei yli”, mustasukkaisuus on “lievänä
välittämisen merkki”. Parikymppisen miehen mielestä mustasukkaisuus
kertoo sen, että yhdessä ollaan “tositarkoituksella”: “en tunnekaan
sellaista pariskuntaa, jossa ei olisi oltu vuoronperään mustasukkaisia”.
Varsinkin suhteen alussa mustasukkaisuuden ilmaukset koetaan myös
imartelevina: “Ne loivat kuvitelman, että todellakin olin jotain, josta
kannatti pitää kiinni”, väkivaltaisessa suhteessa ollut nainen kirjoittaa
(ks. myös G eim ain ym. 1978,32).
Kun m ustasukkaisuutta m ääritetään, m erkitykset typistetään
vähään ja määritelmät ovat hämmästyttävän yhdenmukaisia. Vai leka
esimerkiksi haastatteluissa puhe mustasukkaisuudesta on peittelevää
toi vihjailevaa, mustasukkaisuuden määrittely vaikuttaa vaivattomalta.
Kiinnostavaa on silloin, mitä määritelmissä korostetaan. Haastattele
mani miehet pitivät mustasukkaisuutta piinaavana, sietämättömänä,
tukalana kokemuksena: “aivan helvettiä”. Vaikka mustasukkaisuudesta
puhuttiin peitellen, ja ehkä vähätellenkin, oli selvää, että oli kysymys
voimakkaasta tunnekokemuksesta. Määritelmissä nämä suuret tunteet
on kuitenkin vaim ennettu. M ääritelm ien m ustasukkaisuus ei o le
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intohimoista vaan pikemminkin arkista ja tn ivallista. Mustasukkaisuus
kertoo sen, että suhde jatkuu.
Kulttuurinen tieto opettaa ihmisiä puhum aan tunteista jaeaiin
kertom uksin ja m etaforin. Itseä kolhivia kokem uksia ilmaistaan ja
tulkitaan o lem assa olevilla ja hyväksytyillä puhetavoillla, ja
mustasukkaisuuspuheesta voi hahmottaa erilaisia aikaan ja paikkaan
sidottuja tunteiden jäsentäm isen tapoja. Esimerkiksi edellä esitelty
tunteiden kontrollin malli ohjaa m ustasukkaisuuden määrittelyjä.
Mielenkiintoista tästä näkökulmasta on, mitä mustasukkaisuudelle
tapahtuu, kun se ei olekaan “lievää” vaan “aivan helvettiä”. Silloin ei
enää välttämättä puhutakaan mustasukkaisuudesta vaan sairaalloisesta
mustasukkaisuudesta.
Tunnepuheen kannalta keskeistä on myös yksityisen elämänalueen
ilmiöiden käsittely esimerkiksi eri medioissa (Harvey & Shalom 1997;
Jallinoja 1997). O sm o Kontulan ja Kaj Koskelan (1 9 9 1 ,1 7 ) mielestä
naisten lehdet ovat viime vuosina korostaneet mustasukkaisuuden
“näivettävää, julmaa luonnetta”. Heidän mukaansa myös (1991,43)
yhdysvaltalaisessa lehdistössä m ustasukkaisuuden kuvaaminen
rakkauden osoituksena väheni 1960-luvulla. Samanaikaisesti yleistyi
käsitys mustasukkaisuudesta persoonallisuuden puutteena.
Itse olen havainnut naisten lehtien sijoittavan mustasukkaisuuden
usein rakkauden ja julm uuden välim aastoon. Mustasukkaisuutta
tarkastellaan ambivalenttina ilmiönä: mustasukkaisuus —elämän voima
vai tuho? Täm ä ristiriita tulee esille m yös terveen ja sairaalloisen
mustasukkaisuuden rajankäynnissä. Esittelen seuraa vassa lyhyesti
länsimaisen ajattelun emootiokäsitysten yleisiä piirteitä. Se luo taustaa
sille, miksi m ustasukkaisuus näyttäytyy ristiriitaisena: toisaalta
yksilöllisenä ja luonnollisena “välittämisen m erkkinä” ja toisaalta
sairaalloisena, irrationaalisena tai vaarallisena.
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Emootioiden länsimainen epistemologia
Länsimaiselle ajattelulle o n ollut tyypillistä, että em ootioita on
tarkasteltu yksilön henkilökohtaisena ominaisuutena. Taustana on ollut
ajatus yksilöstä indivicluoituneena, muista erillisenä: ihm inen o n
tunteiden astia ja ämmiin kätköistä löytyy ainutlaatuinen, yksilöllinen
tunne-elämä (esim . Nykyri 1997). Em ootiot on käsitteellistetty
ruumiillisiksi, luonnollisiksi ja universaaleiksi eikä niillä o le nähty
olevan kulttuurisia, yhteisöllisiä, fenomenologisia tai kommunikatiivisia
aspekteja (Lutz& White 1986). Tästä näkökulmasta tunteista puhumisen,
tunteiden paljastam isen tai tunnustam isen voi hahm ottaa tapana
muodostaa käsityksiä itsestä ja omasta yksilöllisyydestä (Georges 1995;
Nykyri 1997). Mustasukkaisuuspuheella piirretään ikään kuin oman
itsen rajoja. Yksilöllisyyden korostus näkyy myös mustasukkaisuuden
retoriikassa. Mustasukkaisuus jäsennetään usein nimenomaan yksilön
ominaisuutena - ihminen on mustankipeä.
Erityisesti teoriat sukupuolen, em ootioid en ja sosiaalisten
suhteiden yhteyksistä ovat kiinnittäneet huom iota siihen, kuinka
emootiosta kategoriana on tehty kulttuurisesti “vähäarvoinen” tai
“toissijain en ”. E m o o tio n on ym m ärretty o lev an fem iniinistä,
irrationaalista ja vaarallista. (Esim. Lutz 1988,1990.) Myös nämä piirteet
tulevat esille m ustasukkaisuuspuheessa. Kiinnostavaa em ootioihin
liittyvissä jäsennyksissä on myös edellä esille tullut ristiriitaisuus, joka
nuiovaa mustasukkaisuuden retoriikkaa. Esimerkiksi Catherine Lutz
(1988, 56—62) on osoittanut, että am erikkalaisilla on am bivalentti
näkemys em ootioista. Em ootioiden ajatellaan haittaavan järkevää
ajattelua mutta toisaalta ne estävät vieraantumisen ja yksinäisyyden.
Emootioiden kokem ista voidaan pitää ajattelua “alem p an a” mutta
samalla ne pitävät ihmisen “elossa” - m ustasukkaisuus on “eläm än
voima”.
Robert Solom on (1983) taas on hahmotellut länsimaista ajattelua
luonnehtivan intohimon myytin, joka tekee ihmisestä uhrin, joka kärsii
käsittämättömistä luonnonvoim ista - tunteista —sisällään. Em ootio
käsitteellistetään silloin villiksi ja kesyttöm äksi. Myytti o n m yös
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passiivisuuden myytti: ihm inen, joka on tunteen - esimerkiksi
m ustasukkaisuuden- vallassa putoaa jäljen ulkopuolelle eikä hallitse
enää itseään: “M inkä minä sille voin? O lin m ustasukkainen.”
Intohim om yyttiin kietoutuvat m yös käsitykset viattomuudesta ja
vastuuttomuudesta. (Ks. myös Lutz 1988, 62.)
Kun em ootiot käsitetään “irrationaalisiksi intohim oiksi”, niitä
täytyy kontrolloida. Ne tulee kesyttää, niitä täytyy osata “käsitellä”.
Emootioiden kontrollin idea liittyy yleisempään kontrollin ideologiaan,
joka on erityisesti protestanttisen ajattelun kannalta keskeinen. Itsen
kunnioitus rakentuu suhteessa itsen ja erityisesti tunteiden kontrolliin.
(Lutz 1990; Husso 1997,89.)
Länsimainen käsitys emootioista on luonnollisesti taustana myös
erilaisissa terapioissa. Puhumalla tunteet löydetään, nimetään ja otetaan
haltuun. Epämääräisistä tunteista tehdään hallittuja emootioita, joilla
on syynsä ja seurauksensa. Tällaista puhetapaa muovaavat myös ns.
m aallikkoteoriat tunteista: psykologisista, psykiatrisista ja psyko
analyyttisista teorioista tihkuu alkuperäisestä yhteydestä irronnutta
termistöä arkipuheeseen. Puhutaan psykokulttuurista (esim. Kivivuori
1992) tai psykoretoriikasta, josta on kehkeytynyt tapa ilmaista itseä.
Käsitykset itsen kunnioituksesta ja itsen hallinnasta - mutta myös
muut edellä esitetyt jäsennykset - muovaavat siis mustasukkaisuuden
retoriikkaa. Nämä jäsennykset liittävät em ootiot myös moraali
käsityksiin. Kun em ootio on liiallista, se on moraalisesti arveluttavaa.
Kun taas emootio on tervettä, se on “elämän voimaa”. On toisin sanoen
tärkeää “annostella” tunteitaan niin, että ne näyttäytyvät kulttuurisesti
hyväksyttävillä tavoilla: sopiva määrä mustasukkaisuutta on myös
hyveellistä ja moraalisesti oikein. Artikkelin alussa kolmekymppinen
mies puki tämän sanoiksi näin: “on sillä tavalla mustasukkainen, ettei
anna tehdä ihan mitä vaan”. M ustasukkaisuus näyttäytyy tästä
näkökulmasta tärkeänä moraalisena aikipilarina.
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Mustasukkaisuus moraalin vartijana
Mustasukkaisuus liittää kum ppanit toisiinsa ja toimii parisuhteen
merkitsijänä. Mustasukkaisuus emootiona on silloin kilpi. Se vastustaa
ulkopuolisia ihmisiä tai m uutoksia. M ustasukkaisuus piirtää esiin
parisuhteen rajat ja varjelee niitä tunkeutujilta. “Kaikki ihm iset
ympäristössäni tuntuivat olevan jollain Uivalla uhkaksi suhteellemme”,
nainen kuvaa miehensä mustasukkaisuutta.4 Mustasukkaisuus pitää yllä
parisuhteen tai perheen ja muun maailman välistä herkkää tasapainoa.
Viisikymppinen m ies m äärittelee m ustasukkaisuutta näin: “En
minäkään tykkää, että hän flirttailee.5 Samalla laillahan minäkin olen
mustasukkainen.”
Koska paikalliset moraalikäsitykset vaihtelevat, mustasukkaisella
käytöksellä voidaan vastustaa hyvin erilaisia asioita. Annette W einer
(1976,171) kirjoittaa Trobriandien saarilla sijaitsevan Kwaibwagan kylän
naimattomien miesten ja naisten suhteista. Mustasukkaisuus näyttäytyy
hänen kuvauksessaan yhteisön rajojen suojaajana. Jo s kwaibwagalainen
poika viettää öitään toisen kylän tytön kanssa ja joku Kwaibwagan
kylän tyttö haluaisi hänet om akseen , naim attom at tytöt voivat
yhteistuumin käydä pojan kimppuun ja pahoinpidellä hänet. W einer
kertoo, että hän paikkaili useita poikia veitsien iskujen jäljiltä.
Välimeren kulttuureissa mustasukkaisuus on liitetty käsityksiin
kunnian ja häpeän moraalista. Julian Pitt-Riveis (1977, xi) on määritellyt
kunnian moraalisen ylemmyyden periaatteeksi, joka perustuu ennen
kaikkea yhteisön arviointiin. Esimerkiksi Etelä-Italiassa kunnia on koko
perheen tai suvun sym bolista pääom aa. Naisilta kunniakäsitykset
edellyttävät häveliästä pukeutumista ja käytöstä, miehiltä kunniallisuus
taas edellyttää kyvykkyyttä suhteessa toisiin miehiin. Aviomies, jota
vaimo pettää, menettää moraalisen ylemmyytensä, “kasvonsa”, ja tulee
häpäistyksi. H äpeä on luonteeltaan julkista ja se syntyy toisten
todista masta epäonnistumisesta.
Sekä Trobriandien saarilla, Etelä-Italiassa että Suom essa perhekäsitykset m uovaavat moraalisia käsityksiä ja m ustasukkaisuuden
retoriikkaa. Suomalaisen kulttuurin kannalta olennaista on, että pari157
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suhteita ja avioliittoja arvostetaan, ja suomalaisista suurin osa sinetöi
tärkeänä pitämänsä parisuhteen solmimalla avioliiton. Parisuhteista
“sen oikean” ajatellaan johtavan elinikäiseksi tarkoitettuun avioliittoon.
Avioliitto solmitaan kestämään ja avioeron kuvataan olevan “tappio”,
“pettymys”, “iso menetys” tai “epäonnistuminen” (Jallinoja 1997,220).
Parisuhteissa on paljon pelissä, ja se tarkoittaa sitä, että parisuhteita ja
niiden rajoja pyritään varjelem aan niitä häiritseviltä tai uhkaavilta
tekijöiltä. Mustasukkaisuucien retoriikkaa muovaavat silloin keskeisesti
kulttuuriset lataukset, joita parisuhteissa voi syntyä.

Tunteiden hillitsemisen ihanteet
Porvarillisen perheideaalin mukaan tunteiden julkinen hillitseminen
on henkilökohtaisen kunnian ja m aineen sekä sosiaalisen nousun
edellytys. Voimakkaat tunteet ilmaistaan pikemminkin yksityisesti kuin
julkisesti. Siinä, missä julkisen käytöksen oletetaan olevan kontrolloitua,
perheen piirissä sallitaan vapaam pi tunteiden ilmaisu. Koti on
emotionaalisen turvan keskus mutta myös salaisuuk-ien tyyssija. Kotona
ihmiset voivat rikkoa kulttuurisia sääntöjä, eikä kukaan ulkopuolinen
saa siitä tietää. (Guillais 1990, 19-20; myös esim. Nenola 1986,11-12.)
Esimerkiksi Tuija Nykyrin (1997, 7 0 ) haastattelem a nainen puhuu
vihasta näin: “Haluaisin tietenkin oppia hillitsemään vihan tunteita.
Vieraitten ihmisten kanssa se onnistuu mutta läheisten seurassa se on
vaikeaa.” Nainen jakaa tunteiden ilmaisun näkökulmasta maailmansa
kahtia: yksityiseen ja julkiseen. Perhepiirissä hän voi ilmaista vihansa,
julkisesti ei. Naisen puheessa näkyvät porvarillisen perheideaalin
jaottelut.
P o rv arillisen id eaalin rin n alla su o m a la ise n kulttuurin
em ootiom aisem aa on m uovannut agraarisen työnjaon perinne.
Agraariyhteisössä sukupuolten välisiä suhteita luonnehti komplementaarisuus. Su k u p u o lilla oli selvä ty ö n jak o . M iehen ja naisen
muodostama pari oli yhteisön perusyksikkö. Liisa Rantalaihon (1994,
18) m ukaan jo su om en kielen sana “su ku p u oli” kertoo tämän:
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puolikkaat m uodostavat kokon aisu u d en . Toim iva parisuhde oli
edellytys tilalla tapahtuvalle tuotannolle ja uusintamiselle. (Apo 1995,
20; Rantalaiho 1994, 17.)
Työnjako tuotti sukupuolten välille työetiikkaan perustuvaa kump
panuutta. Miehet ja naiset tarvitsivat toistensa työpanosta selvitäkseen
arjessa. Toisaalta harva asutus korosti yksityisen elämänpiirin merkitystä.
Sosiaalinen vuorovaikutus tapahtui pirtin seinien sisällä, missä sekä
miehet että naiset viettivät yhteistä aikaa. Yhteisöllistä elämää vietettiin
siis pikemminkin kodeissa kuin kaduilla (Roberts 1989).
Sukupuolten kum ppanuus ei ollut nykykäsitysten m ukaan
romanttista tai eroottista (Apo 1995, 54). Rantalaiho (1 9 9 4 ,1 8 ) sanoo,
etteivät naiset olleet taloudessa “niinkään miesten seksuaalisia kuin
lelimien taipeita varten”. Ankara työetiikka epäerotisoi hänen mukaansa
(emä., 19) n aiseu d en, jonka sisältönä oli työ, hoiva ja äitiys.
Seksuaalisuutta pidettiin kuitenkin aivossa, koska se oli eläm än
jatkumisen ehto. M iehen ja naisen liimasi toisiinsa “kiima” eli m iehen
halu naiseen; naisella puolestaan piti olla “lem peä” eli kyky herättää
miehessä tämä halu (A po 1995, 20). Käsitykset seksuaalisuudesta
rakensivat myös ajatusta sukupuolten komplementaarisuudesta.
Perheen tunnesuhteiden kannalta tärkeää oli myös, että m ies ja
nainen hoitivat työnsä. Esim erkiksi ju o p p o tai laiska m ies pilasi
yhteistyön m ahdollisuudet. Parin keskinäinen riippuvuus pakotti
kuitenkin väittelem ään konflikteja, ja itsen hillitsemistä pidettiin
aivossa, ihmisen tuli olla järkevä ja kurinalainen. (Apo 1996; Rantalaiho
1994, 17; Roberts 1989, 2 8.) Sekä porvarillinen perheideaali että
suomalainen agraarinen perintö ovat painottaneet tunteiden ilmaisun
kontrollia, vaikka tilanteet, joissa sitä on edellytetty, ovat rakentuneet
eri tavoin. Tunteiden vaim entam iselle ne ovat kuitenkin yhtä lailla
luoneet kulttuurista maaperää.
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Romanttinen rakkaus ja tasa-arvo
Agraarielämänmuodon muuttumisen myötä suomalainen perhekäsitys
ja käsitykset parisuhteesta ovat muuttaneet muotoaan. Ritva Nätkin
(1997, 216, 233) sanoo, että vielä 1940-luvulla solmittuja avio-liittoja
luonnehti selvä työnjako. Toisen maailmansodan jälkeen jyrkkä jako
sukupuolten erillisiin elämänpiireihin alkoi vähitellen mkoilla, 1960luvulta lähtien naiset siirtyivät kodin ulkopuoliseen palkkatyöhön.
Aviomies ja vaimo eivät olleet enää taloudellisesti riippuvaisia toisistaan.
Erityisesti hyvinvointivaltion am m attilaiset alkoivat korostaa
parisuhteen ja avioliiton merkitystä nim enom aan tunnesuhteena.
Romanttisesta rakkaudesta tuli liittojen solm im isen kannalta yhä
keskeisem pi, ja liiton saattoi m yös purkaa, jo s rakkautta ei ollut
taipeeksi. Nykyavioliiltojen kannalta tärkeä on myös 1960-luvulla esiin
nostettu tasa-arvon käsite, joka jatkaa kum ppanuuden ideologiaa.
Elämäkertoja tutkinut Ritva Nätkin (1 9 9 4 ,1 8 0 ) sanoo, että tasa-aivon
ihanne sävyttää erityisesti nuorempien naisten käsitystä parisuhteesta:
miestä ja naista pidetään toisiaan täydentävinä mutta yhdenvertaisina.
Komplementaarisuus, tasa-arvo ja käsitykset romanttisesta rak
kaudesta ovat osittain ristiriitaisia. Tunteiden ilmaisun näkökulmasta
käsityksiä parisuhteista hämmentävät edelleen itsensä hillitsemisen ja
vaikenem isen ihanteet ja toisaalta parisuhteiden tunneluonnetta
alleviivaavat terapeuttiset ihanteet, jotka korostavat tunteiden ilmaisun
tärkeyttä ihmissuhteissa (Nykyri 1997, 72; m yös Quinn 1996).
Ristiriitaiset ihanteet ja jatkuvasti muuttuvat käsitykset sekä tunteiden
ilmaisusta että seksuaalisuudesta tekevät parisuhteista jännitteisiä.
Tunteiden ilmaisun kannalta keskeinen on myös yksityisen ja
julkisen välinen jännite. Tunteita ilmaistaan pikemminkin yksityisesti
kuin julkisesti. Erityisesti kielteisistä tunteista — kuten mustasuk
kaisuudesta —vaietaan: “likapyykki pestään koton a”. Riitta Ja liinoja
(1997, 2 1 7 -2 1 8 ) on analysoinut naistenlehtikirjoituksia ja todennut,
että haastatellut julkkikset antavat vielä avioeron kynnyksellä
vaikutelm an onnellisesta suhteesta. Siitäkin huolimatta, että suhde
myöhempien tietojen perusteella oli jo haastattelua tehtäessä päättynyt.
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Seksuaalisuhteisiin panostam inen ja niissä onnistum inen on m yös
henkilökohtaista pärjäämistä, ja epäonnistuminen suhteissa näyttäytyy
kykenemättömyytenä, huonoutena (Husso 1995,41). Kielteiset tunteet
ja epäonnistumiset täytyy siis pitää omana tietona, koska paljastuessaan
ne “likaavat omaa pesää”.
Kun yksityisen ja julkisen välille ei vedetä tiukkaa rajaa, om an
pesän suojaamisen taive vähenee. Ja vastaavasti, kun rajat ovat tiukat,
yksityisyys on ulkopuolisilta piilossa pidettävä elämänalue. Esimerkiksi
haastattelemani m iehet puhuvat kotia ympäröivästä “esiripusta” tai
“muurista”, “kulisseista”. Yksityisen suojaam inen voi kuitenkin
näyttäytyä “kulissien” ylläpitämisen sijaan myös positiivisena “onnen
vaalimisena” tai “onnen kätkemisenä”.

Vapauksien ja sidoksien välinen jännite
Riitta Jallinoja (1997) on kuvannut parisuhteen keskeiseksi piirteeksi
vapauksien ja sid oksien välistä jännitettä. A viosuhteen Jallinoja
määrittelee suhteeksi, joka sitoo ihmistä kotiin: “jokaisesta lähdöstä
on neuvoteltava e rik see n ” (em t., 155). Parisuhde on heilahtelua
sitoutumisen ja vapauden, asettumisen ja poissaolon välillä.
Yrsa Stenius (1994,176-177) on kuvannut kujassaan Valtaja naiseus
sitoutumisen, vapauden, tasa-aivon ja m ustasukkaisuuden välisiä
jännitteitä. Hän määrittelee itsensä neljäkymmenlukulaisena, “poro
porvarillista yhteiskuntaa vastaan suunnatun vallankum ouksen
tuotteena”:
“Mustasukkaisuus oli porvarillinen vaiva, jonka syynä oli
harhakuvitelm a, että toisen ihm isen voi om istaa. M e
olimme liian nuoria ja kokemattomia käsittääksemme, ettei
mustasukkaisuuden (noimaalien muotojen) lähtökohtana
ole omistusoikeus vaan lo u k k a u s-sen loukkaus, mitä me
annam m e itsestäm m e kun rakastam m e, alasto m an
sydämemme loukkaus. Ei, pois meistä mustasukkaisuus,
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m e julistimme! Sellaista ei voi sanoa. Ongelmallista kyllä,
useim m at meistä olivat m ustasukkaisia, vaikka kieltäy
dyimme antamasta kokemuksellemme nimeä ja tunnista
masta sitä — Sellaiset käsitteet kuin “tulla petetyksi”
siivottiin pois 40-lukulaisten sanastosta — Kukaan järkevä
tyttö, joka on oppinut tekem ään m iehiin vaikutuksen
olemalla näiden vertainen ei alennu sellaisiin naisten Rintei
siin kuin mustasukkaisuus tai epätoivo.”
Yrsa Stenius puhuu siitä, kuinka mustasukkaisuus tuli tulkituksi
porvarilliseksi jäänteeksi. Mustasukkaisuutta ei saanut enää kokea eikä
tunnistaa, koska se oli sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen
este. M ustasukkaisuus politisoitui. Steniuksen m ukaan mustasuk
kaisuuden “norm aalit m uodot” olisivat kuitenkin edistäneet pari
suhteita. Hän puhuu samasta terveestä mustasukkaisuudesta kuin
haastateltavanikin. M ustasukkaisuudesta, joka olisi “välittämisen
merkki”.
Tämän voi tulkita näin: sopiva määrä mustasukkaisuutta piirtää
esiin parisuhteen tai perheen rajat niin, että vapauksia ja sidoksia
koskeva neuvottelu on onnistunut. Kun niiden välinen tasapaino
heilahtaa, tilanne mutkistuu. Tätä tukee myös se, että mustasukkaisuus
on yleisempää nimenomaan parisuhteen alussa (Kontula & Koskela
1991,14), jolloin ihmisillä ei vielä ole parisuhteessa “sovittuja” paikkoja.
Vastaavasti mustasukkaisuuden oletetaan vaimenevan ja häviävän, lain
suhde vakiintuu. Mustasukkaisuuden retoriikka toisin sanoen näyttää,
millaiset “liikkeet” tai “lähdöt” ovat parisuhteessa ongelmallisia. Mitkä
ovat tilanteita, joissa ihmiset liikkuvat paikoilta, jotka on parisuhteen
kentässä ikään kuin “sovittu”? Pienet heilahdukset ovat ohimeneviä,
parisuhteen pikkusäröjä. Kun puhum attom uus muuttuu mykkäkouluksi, toinen huom aa, että jotain on vialla. Ja kun tasapaino
heilahtaa dramaattisesti, mustasukkaisuus jättää kulttuuriseen maise
maan “jä ljen ”. Ehkä näkyvimmät “jäljet” suom alaisen mustasukkai
suuden retoriikassa ovat sanomalehtien pikku-uutiset.
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Mustasukkaisuus idyllin rikkojana
Pikku-uutisissa toistuvat tarinat, joissa m ies on tappanut naisen, ja
teon aiheuttajaksi epäillään m ustasukkaisuutta. M ustasukkaisuus
näyttäytyy tuhoisana. Se tulee nim etyksi väkivallan m otiiviksi.
Mustasukkaisuuden retoriikka p e a iste le e väkivaltaa. V äkivallan
kertomuksesta tulee ymmärrettävä, kun siihen liitetään mustasukkaisuus
(Archer 1994,129). Mustasukkaisuus motiivina kertoo, että kyseessä
on kolmiodraama, joka vakiintuneen ajattelun mukaan on mustasuk
kaisuuden synnyn edellytys (esim. Berke 1991,13). Mustasukkaisuuteen
taivitaan kolm e osapuolta: rakastaja, rakastettu ja kilpailija, kun taas
esimerkiksi kateuteen riittää kaksi: kadehtija ja kadehdittu.
Uutisen kolm iocl ma ma tila nteessa mustasukkaisen raivon kohteena
on yleensä petollisena pidetty nainen. Kun nainen on ylittänyt
seksuaalisen liikkumatilansa, hän saa rtintea sen nahoissaan. Petollisessa
ihmisessä on puute, ja väkivallalla se korjataan. Väkivalta on ojennustai rangaistuskeino (Heam 1996,43-4 6 ). Naisen uskottomuus on voinut
oikeuttaa jopa hänen surmaamisensa. Esimerkiksi 1800-luvun Ranskassa
aviomiehellä oli laillinen oikeus tappaa vaim o, jos hänet löydettiin
kotoa toisen m iehen kanssa (Guillais 1990). Ruth Harris (1989, 285)
on analysoinut naisen suimia fin desieclen (1880-1914) ajan Ranskassa
ja todennut, että vaimon, rakastajan tai miespuolisen kilpailijan tapoista
joka toisen motiivina oli intohimo. Intohim orikoksille tyypillistä oli
myös, että tutkinnan ja oikeudenkäynnin kannalta keskeiseksi
muotoutui vaim on uskottom uuden ja vaimoksi sopim attom uuden
todistelu, kun tapahtuneelle etsittiin motiivia. Naisen käyttäytymisen
avulla perusteltiin se, että m iehen teko oli itse asiassa kunniallinen:
nainen oli puolisoksi sopimaton (Guillais 1990, 23).
Samaan tapaan kuin 1800-luvun Ranskassa nyky-Suomessakin
mustasukkaisuussumiia voidaan selittää naisen sopimattomuudella.
Nainen on esimerkiksi liian seksuaalinen (Liukkonen 1 9 9 4 ,1 2 5 -1 2 6 ),
ja naisen holtiton käyttäytyminen on johtanut siihen, että m ieheen on
“patoutunut” mustasukkaisuutta, joka on ajanut m iehen syvän ep ä
toivon tilaan ja lopulta väkivaltaan. Mustasukkainen mies kostaa sen,
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että rakkaus on hänen tulkintansa mukaan loppunut: kun hän ei saa
naista, ei saa kukaan muukaan. Toisinaan pikku-uutiset kertovat myös
ns. laajennetuista itsemurhista. M ies tappaa itsensä lisäksi koko
perheensä (ks. myös Mattila 1980,107).
Mustasukkaisuuden retoriikka muuntaa miehen vihaa ja raivoa
m oraalisesti hyväksyttäväksi (ks. W hite 1990, 6 2 -6 3 ). Se selittää
väkivaltaista käytöstä ja kaunistelee vakavaa tekoa. Mustasukkaisuus
viittaa rakkauteen ja kykyyn tuntea intohimoa, ja se on siksi huomat
tavasti jalompaa kuin esimerkiksi kateus tai viha. Retoriikka on toisin
sanoen moraalista argumentointia, joka muovaa raivoisasta kostosta
rakkauden ilmaisun. Mustasukkaisuus saa väkivallan näyttämään yksin
kertaiselta, luonnolliselta, itsestään selvältä. Sen avulla kenotaan ns.
tavallista tarinaa, joka peittää sosiaalisen elämän ristiriidat ja monimuo
toisuuden.
Em ootiokäsitteillä on usein ideologisia funktioita, koska ne
liittyvät yhteisön valtasuhteisiin, ja niiden avulla uusinnetaan
esimerkiksi sukupuolten välistä hierarkiaa (Lutz 1988, 54), jota musta
sukkaisuuden retoriikka tässä tapauksessa “neutraloi”. Retoriikalla
katkaistaan sidokset perhekäsityksiin, sukupuolijärjestelm ään ja
erityisesti sukupuolten väliseen hierarkiaan.
Uutiset naisensurmista ovat varsin erityinen ilmiö suomalaisessa
kulttuurissa, koska ne tuovat kenalla näkyväksi kodin, jonka jännitteistä
kenelläkään ulkopuolisella ei ehkä ollut aavistustakaan. Privaatti kääntyy
esiin median “paljastuksina”, ja mitä “paljastavammasta” mediasta on
kyse, sitä näkyvämmäksi yksityinen tragedia tehdään (ks. Jallinoja 1997,
223). Paljastukset läpivalaisevat yksityisen ja julkisen rajat. Kaikille koti
ei olekaan emotionaalisen ai iva n keskus vaan pikemminkin päinvas
toin.
Pikku-uutisten esittämä kuva mustasukkaisuudesta on äärimmäi
nen; m ustasukkaisuussurm ia tapahtuu Suom essa vuosittain noin
kym m enen (Kontula & Koskela 1 9 9 1 ,9 6 ). Haastattelututkimuksen
otoksen (em t., 80) perusteella on arvioitu, että suomalaisista noin 70
000 on ollut hengenvaarassa mustasukkaisuudesta johtuvan väkivallan
vuoksi. Mustasukkaisuuden ja väkivallan kytkös ei siis ole mitenkään
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satunnainen. Se on yksi piirre suom alaisen m ustasukkaisuuden
kuvastoa. Mutta mistä se oikein kertoo?

Mustasukkaisuus ja kunnia
Pikku-uutisen kertom us on uutism uodon takia kaavam ainen, ns.
tavallinen tarina. Se esittää tarinan väkivallasta, ei mustasukkaisuuden
kokemuksesta. Tarinassa on kuitenkin piiire, joka valaisee käsityksiä
mustasukkaisuudesta. Juhani Mattilan mukaan (1980,104) mustasukkai
suudesta kumpuava väkivalta on yritys “säilyttää kasvot”. Kasvojen
menettämisen pelko taas kytkeytyy aiemmin esille tulleeseen kunnian
ja häpeän m oraaliseen erotteluun, josta suom alaisuutinen yllättäen
onkin kaavam ainen esim erkki: petetty m ies säilyttää kunniansa
surmaamalla petollisen naisen.
Kunnia ja häpeä ei kuitenkaan o le suom alaisessa kulttuurissa
käsitepari, jolla miesten ja naisten kyvykkyyttä parisuhteissa tai perheissä
arvioitaisiin. Ju h a Siltala (1994, 391) pitää kunniaa “yksinäisenä
suorituskykynä”, ja hän seuraa Matti Kortteisen määritelmää (1992),
joka liittää toisiinsa kunnian ja yksin pärjäämisen kulttuurisen mallin.
Kunnian seksuaaliset sisällöt - ihan niin kuin mustasukkaisuudenkin
-vaimennetaan puheessa (myös Kortteinen 1992,76). Siitä huolimatta
mustasukkaisuuden tunteet liittyvät tilanteisiin, joissa miestä tai naista
- ja hänen kunniaansa tai omanarvontuntoaan nimenomaan miehenä
tai naisena - on loukattu. Pelissä ovat luottamus, moraali, m aine ja
sosiaaliset suhteet, jotka kietoutuvat käsityksiin seksuaalisuudesta. Yrsa
Stenius (1 9 9 4 ,1 7 7 ) määritteli, ettei “mustasukkaisuuden lähtökohtana
ole omistusoikeus vaan loukkaus”.
M ustasukkaisuus liittyy siis tilanteisiin, joissa on kyse luotta
muksesta, m oraalista, m aineesta —erilaisista sopim uksista, rajojen
luomisesta ja ylläpitämisestä. “Kunniaa ja h äpeää” voikin tarkastella
suomalaisessa kulttuurissa yksityisen ja julkisen - sisäisen ja ulkoisen rajankäynnin näkökulmasta. Se, mitä peitetään, on sisäistä, yksityistä
ja ulkopuolisille paljastuessaan häpeällistä (ks. Tapaninen 19% , 64).
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Mustasukkaisuuden retoriikassa on kyse näiden rajojen ylläpitämisestä.
Kunnian ja häpeän moraali muokkautuu jatkuvasti sosiaalisissa
kohtaam isissa. Se ei ole Etelä-Italiassakaan mitään pysyvää ja
ristiriidatonta (Tapaninen 1996). Myöskään suomalaisessa kulttuurissa
“kunnianmenetykset” ja “loukkaukset” eivät riipu niinkään tilanteista
kuin niiden tulkinnoista. Mustasukkaisuuden ns. tavallinen väkivaltatarina näyttää m ustasukkaisuuden lähes autom aattisena reaktiona
tiettyyn tilanteeseen, mutta jos esimerkiksi kumppanin jakamista ei
koeta loukkauksena, mustasukkaisuusongelmia ei synny.
O sm o Kontulan ja Kaj Koskelan (1991, 28) mukaan mustasuk
kaisuutta tunnetaan nim enom aan vertaisia kohtaan.6 Mustasukkai
suuden tunteilta voi näin ollen välttyä, jos kilpailija häviää vertailussa.
Parikym ppinen haastateltava kertoi “säälittävästä” miehestä, joka
kehitteli hänen tyttöystäväänsä. “En sano, että minä olen paras vaihto
ehto mutta kyllä sanon, että [tyttöystävä] on alta riman, jos sellaisen
kelkkaan lähtee.” Vastaavasti naisen menettäminen itseä parempana
pidetylle ystävälle ei välttämättä johda nuistasukkaisuusdraamoihin
eikä lopeta ystävyyttä (Siltala 1994,364).
Viisikymppinen mies kertoi parinvaihtokokemuksista, ja vaikka
hän ilmaisi olevansa mustasukkainen vaimostaan, parinvaihto ei ollut
syynä m ustasukkaisuuden tunteisiin, “koska kyllä siihen tiettyä
kiinnostusta oli minullakin”. Toinen mies kertoi, että hänellä oli niin
sanottu avoin suhde: “Hän oli mustasukkainen minun naisista mutta
minä en ollut hänen miehistään. Hän koki sen piittaamattomuutena.
Minä koin sen taas niin, että näillä säännöillä eletään, ja näin on
sovittu keskenään.” Mustasukkaisuus on siis yhteisiä sopimuksia ja
sääntöjä, sosiaalisia siteitä. Kun ne kiristyvät tai katkeavat, “ja luottamus
m enee”, mustasukkaisuus tulee näkyväksi.

Epäilyä ja syytöksiä
- Mitä se mustasukkaisuus on?
- S iis meidän suhteessa? Se on ehkä semmosta nälvimistä.
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Mustasukkainen ihminen voi työntää - nälvimällä, vihjailemalla
tai piikittelemällä - kumppaniaan luotaan. Esimerkki nälvimisestä on
se, että suhteissa, joissa on mustasukkaisuutta ja väkivaltaa, naista
puhutellaan usein huoraksi. Siitä kertovat sekä naisten kertom ukset
että miesten haastattelut (myös Geimain ym. 1978,31-32; Husso 1995,
39). Huorittelu kytkeytyy naisen seksuaalisuuden rajaamiseen, hänen
uskollisuutensa, luotettavuutensa epäilyyn. Tässä näkyy aiemmin esille
tullut piirre: nainen voidaan syyllistää hänen om asta sek su aali
suudestaan. Kun m iehen luotettavuutta epäillään, hänen seksuaali
suuteensa puututaan nimittelemällä halvemmin. “Yritin antaa takaisin
samalla mitalla haukkumalla poikaystävääni pukiksi, mikä oli hänestä
erityisen huvittavaa”, nainen kirjoittaa, ja jatkaa, että miehelle on vaikea
keksiä yhtä loukkaavaa haukkumasanaa kuin huora.7
Haastatteluissa ja kertomuksissa mustasukkaiset epäilyt tulevat
näkyviksi toimintana. Mustasukkainen osapuoli kaivaa taskut, lukee
kirjeet, kuuntelee puheluja tai epäilee, että kumppani taltuttaa häneen
sukupuolitaudin (myös Kontula & Koskela 1991,79). Viisikymppinen
mies kertoi haastattelussa vaimostaan, joka käy säännöllisesti läpi hänen
laatikkonsa ja muistilappunsa ja lukee hänen kirjeensä. “Hän etsii jotain
ja selittää sen sitten itselleen pahoin päin.” Alle kolmekymppinen mies
taas piti vaimoaan mustasukkaisena, koska hänellä oli tapana kysellä
jatkuvasti mielipiteitä toisista naisista ja erityisesti heidän seksikkyydestään.
Myös vieraat ihm iset voivat herättää erilaisia kuvitelmia. “Kun
minua tervehti vastaan tullessa joku mies, olin maannut hänen kanssaan.
Ja jos meille tuli väärä-num ero-soitto, se oli m erkki joltain rakasta
jaltani”.8 Myös menneisyys - aiemmat ihmissuhteet tai niistä syntyneet
lapset-ovat usein mustasukkaisten epäilyjen kohteena: “Aikaisemmat
parisuhteeni vedettiin viikottain puheenaiheeksi ja joka kerta keskustelu,
mieluumminkin kuulustelu, päättyi syytöksiin.”9Jussi Pajuoja (1994,
119) siteeraa hen kirikoksen teh n een m iehen m ielentilatutkim uslausuntoa, jossa kuvataan lapsuudenkotia: ‘Vanhem m at olivat musta
sukkaisia toisistaan ja muutenkin riitaisia. Isä huomautteli yhtenään
‘kahdenlaisista lapsista’, jolloin kahvikupit alkoivat lentää seinään.”
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Nimimerkki Huojuva talo taas kirjoittaa tarinassaan: “Mies nimitteli
minua huoraksi —ja sanoi, ettei nuorin lapsem m e ole hänen!”
Mustasukkaisuuden määrittelyn kannalta mielenkiintoista on, että
yleensä haastateltavat liittivät m ustasukkaiset epäilyt sairaalloiseen
mustasukkaisuuteen. Terveen mustasukkaisuuden näkökulmasta epäilyt
tuntuvat naurettavilta, jopa “vainoharhaisilla”. Sen sijaan sairaalloinen
m ustasukkaisuus näkyy nim enom aan jatkuvina kuvitelmina ja
epäilyinä, jotka eivät välttämättä häviä, vaikka niille ei löytyisi mitään
vahvistusta. Viham ielinen kum ppanin syyttely voi olla päivittäistä
n äyttöjen, todistusten ja “k o k o to tu u d en ” tiukkaam ista. Yksi
haastateltavista™ muisteli jatkuvaa “menneisyyden kaiveluaan” ja totesi
itseironisesti, että “yhteiskunta on m enettänyt minussa hiivittävän
hyvän arkeo lo g in ”. A iheettom ista tai aiheellisista epäilyistä voi
muotoutua jopa normaali tapa olla yhdessä, ja epäilty osapuoli voi
kiusallaan ruokkia mustasukkaisia epäilyjä: hän uhkaa esimerkiksi
avioerolla tai antaa ymmärtää, että hänellä on uusi kumppani jo
katsottuna. K olm ekym ppinen mies, joka oli usein provosoinut
naisystäväänsä käytöksellään, perustelee käytöstään näin: “Pimuttaan
katoin löytyykö mustasukkaisuutta. Ja löytyihän sitä.” Mustasukkaiset
epäilyt olivat hänelle rakkauden tae.

Mustcisukkaisuuden maantiede
Kun m ustasukkaisuus on “kyttääm istä”, se on toisen liikkumisen
kontrollointia. Mustasukkaisuus em ootiona kytkeytyy silloin tilaan:
sam aan tapaan kuin puhutaan pelon m aantieteestä (Asikainen &
Koskela 1992), myös mustasukkaisuudella on oma maantieteensä. Sen
kannalta olennaista on se, miten tila rajataan, mitkä paikat ovat
kiellettyjä. Saako nainen mennä tanssimaan työkavereiden kanssa?Tai
mies mennä kaljoille miespomkan kanssa?
Tasa-arvoasiain neuvottelukeskuksen “Väkivallasta vapaaksi”kertomuksissa on lukuisia esimerkkejä tilan rajaamisesta: mies haluaa,
että vaim o pysyy kotona, ja pahoinpitelyt johtuvat siitä, että vaimo
168

Rakkautta, väkivaltaa, mykkäkoulua

joutuu syystä tai toisesta käymään kodin ulkopuolella. Vielä 1960-luvun
lopulla esimerkiksi naisen ansiotyö saattoi kohdata mielien vastustuk
sen: “Aloin haluta kokopäivätyöhön, että saisin rahaa. Eihän se tullut
kysymykseenkään, ei mies sellaiseen suostunut.”10
Haastatteluissa ja tarinoissa esille tullut rajaam inen voi koskea
myös arkipäivän konkreettisia asioita. Naisen tai miehen pukeutuminen
voi olla rajaamisen kohteena: nainen ei saa meikittä, ei käyttää hajuvettä
tai minihametta. Tai vastaavasti miehen pikkutakki tai kravatti herättää
mustasukkaiset epäilyt. Mustasukkaisuus ei merkitse ainoastaan tilaa
vaan myös esineitä, ihmisiä, vaatekappaleita. Pukeutuminen on keskeistä
mustasukkaisuuden kannalta, koska vaatetuksen avulla määritellään
olemisen ääriviivoja. Kun ihm inen pukeutuu tai “laittautuu”, hän
valmistautuu kohtaamaan ulkomaailman. Jo s seksuaalisuutta pidetään
vaarallisena tai epäilyttävänä, se on silloin peitettävä, eikä sitä saa tuoda
esille esimerkiksi huulipunalla tai partavedellä. (Ks. myös Tapaninen
1996,313-314.)
Myös humala voi olla mustasukkaisen rajaamisen kohteena. Maija
Holmila liittää (1 988, 88) vaim on harjoittam an m iehen alkoholin
käytön kontrolloinnin mustasukkaisuuteen. Myös Juha Siltalan (1994,
421) eläm äkertatulkinnoissa vaim o esiintyy m iesten maailmassa
kontrolloivana “hellap oliisin a”, jolloin vaim o rajoittaa m iehen
alkoholinkäyttöä ja ajanviettoa kavereiden kanssa. Vaimo toisin sanoen
kontrolloi, kieltää ja sivilisoi miestä (Nätkin 1997, 24). Tällaisissa
tilanteissa ei kuitenkaan välttämättä puhuta vaim on m ustasuk
kaisuudesta. Humalaa ei ymmärretä “toiseksi naiseksi”, eikä silloin
synny mustasukkaisuuden määrittelyn kannalta olennaista kolm io
draamaa.
Kokemuksena mustasukkaisuuden maantiede ei välttämättä ole
ahdistava. Mustasukkaista rajaamista voidaan pitää myös suojaavana
ja turvallisena. Tärkeää on tässäkin yhteydessä tulkinta. Viisikymppinen
mies kertoi haastattelussa vaimostaan, joka soittaa hänelle välittömästi,
jos hän ei o le tullut töistä suoraan kotiin, ja hän kuvasi sitä näin:
“Mutta minä en ole sitä nähnyt koskaan pahana. Pikem m inkin voisi
olla niinpäin, että jo s soittoa ei tulisi, voisi m iettiä, että h etk in en ,
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mitäs tässä. En o le kyllä tulkinnut sitä kontrolloinniksi.”
Neuvoteltaessa rajoittavasta kontrollista ja miellyttävästä lähei
syydestä sosiaalista ja symbolista tilaa rajataan eri tavoin. Mustasuk
kaisuuden avulla artikuloidaan parisuhteen tai perheen reviiriä, joka
on suljettu ulkopuolisilta. Toisaalta mustasukkaisuuden avulla pidetään
yllä myös itsen ja toisen välistä rajaa, ja luodaan omaa, henkilökohtaista
reviiriä, jonka sisäpuolelle toinen ei saa astua. Välttämättä nämä reviirit
eivät kosketa suhteen molempia osapuolia samaan tapaan: esimerkiksi
naisen liikkumatila voi olla pienem pi kuin m iehen tai päinvastoin.
Konkreettisesti se näkyy niin, että mies saa ehkä käydä oluella ystäviensä
kanssa mutta nainen ei. Suhteessa neuvotellut yksityiset rajaamiset
kietoutuvat kulttuurisiin käsityksiin esimerkiksi paikkojen luonteista
ja erityispiirteistä. Sukupuolten valtarakenteet kytkeytyvät henkilö
kohtaiseen tilojen kokemiseen, käyttöön ja kontrolliin. (Koskela 1997.)
Tila konkretisoituu naisille eri tavoin kuin miehille. Naisten
liikkumiseen liittyy enemmän rajoituksia kuin miesten: naiset välttävät
pimeitä puistoja ja liikkumista yöaikaan, kun taas m iehet liikkuvat
pelottomasti vuorokaudenajasta ja paikasta riippumatta. Edward Soja
(1 9 8 9 ,6 ) kirjoittaa, että “kuri on kirjoitettu sisään sosiaalisen elämän
näennäisen viattomaan spatiaalisuuteen”. Mille Koskela sanoo (1997,
7 9), että nainen on tilan suhteen vajavainen “tilapuoli”. Naisen
“tilapuolisuus” voi näkyä myös mustasukkaisuuden ilmaisuissapa myös
m ies voi kokea olevansa suhteen “tilapuoli” - “parempi tossun alla
kuin taivasalla”, viisikym ppinen mies luonnehti haastattelussa
“tilapuolisuuttaan”.

Mustasukkaisuus sairautena
Retorisesti mustasukkaisuus voi olla myös ihmisen henkilökoh-tainen
ominaisuus. Ruumiin rajat ovat silloin mustasukkaisuuden retoriikan
kannalta keskeiset. Sopiva määrä mustasukkaisuutta pysyy ruumiin
rajojen sisällä mutta sairaalloinen, ylenpalttinen mustasukkaisuus
läikkyy yli ja aiheuttaa poikkeavaa käyttäytymistä. Jo s esimerkiksi
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parisuhteessa on väkivaltaa, m ustasukkaisuus voidaan määritellä
sairaalloiseksi mustasukkaisuudeksi: mies lyö rakastamaansa naista hänen täytyy olla sairas. Sairaalloisina liittyy tässä yhteydessä myös
poikkeavuuden med ika 1isointiin.
Tämäntyyppinen mustasukkaisuuden retoriikka seuraa länsimaista
ajatusta yksilöstä individuoituneena, muista erillisenä —ihminen on
mustasukkaisuuden astia. Ulkopuolen ja sisäpuolen välinen rajanveto
on henkilökohtainen, eikä m ustasukkaisuuden retoriikka kosketa
suhteen toista osapuolta. Kun ihminen tulkitsee liiallisen mustasuk
kaisuutensa sairaudeksi, hän voi kertoa sen oirehtivan sairauden tavoin.
Alle kolmekymppinen mies luonnehtii sairaalloiseksi määrittämäänsä
mustasukkaisuutta: “Oli sellainen epä vanna olo. Ei ollut om a ittensä.
Koko ajan oli sem m onen - miten mä nyt sanoisin - vähän niinku olis
kuumetta koko ajan.”
Ruumiin tuntemusten tulkinnat ovat kulttuurisen aineksen kyllästämiä. Ruumis ei ole tcibala rcisci, johon kulttuuri kaivertaa viestejään,
vaan kulttuuriset käsitykset “tuntuvat” ruumiissa: ämmiin tuntemukset
ovat osa kokemusta, jonka avulla mustasukkaisuutta määritetään. (Esim.
Lock & Scheper-Hughes 1996.) Kun ihminen mustasukkaisuuksissaan
“valvoo etu jaan ” ja parisuhdettaan, hän on valppaana. Jatkuva
kiihtymys, sosiaalisten rajanvetojen vahtiminen, tuntuu kuumetilalta.
Se saattaa jopa tuntua niin kuluttavalta, että siihen kerta kaikkiaan
väsyy. Parikymppisen miehen sanoin: “Mietin oman aikani ja se riitti.”
Ihm inen voi tulkita sairaalloisen m ustasukkaisuuden myös
oireiluksi, jonka taustalle hän sijoittaa psyykkiset syyt. Esimerkiksi
kolmekymppinen, useissa mustasukkaisissa ja väkivaltaisissa suhteissa
ollut m ies pitää m ustasukkaisia epäilyjä h u o n o n itsetu n n o n
aiheuttamina:
- Mistä ne epäilyt syntyy?
- En minä tiedä. Kai se johtuu siitä: h eikk o itsetunto
tietenkin.
- O nko sinulla heikko itsetunto?
- Kyllä kai minulla on. Lapsesta asti on kaikkea tapahtunut,
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o o n pienikokoinen, minua on kiusattu, oon taistellut jo
pienenit.
Mies ajattelee, että hän ei voi tunteilleen mitään, koska hänellä
on “h eikko itsetunto”. Hän sijoittaa itsensä osaksi kulttuurista kerto
musta, jossa mustasukkaisuuden tunteet vaativat tahdon lujuutta, jolla
“käsitellä” ja “kontrolloida” niitä. Koska m iehellä ei mielestään ole
tahdon lujuutta, hän näkee itsensä pikem m inkin “potilaana” kuin
aktiivisena toim ijana (vrt. Smith 1985, 81). Mustasukkaisuuden
selityksestä tulee kehäpäätelmä: olen mustasukkainen, koska minulla
on h eikk o itsetunto, ja minulla on h eikko itsetunto, koska olen
mustasukkainen. (Lutz 1990; Kontula & Koskela 1991, 96; Tuohinen
1996,80.)
Retoriikka, jolla puhutaan tunteiden kontrollin epäonnistu
misesta, kytkeytyy myös intohimomyyttiin. Mustasukkaisuuden
tunteiden tulkitaan olevan seurausta siitä, että “ihminen ei voi pimeälle
puolelleen mitään”. “Pimeä puoli” synnyttää tunteet, ja ne ovat siksi
kontrollin ulottumattomissa: “Se on se bitch, josta hän ei pidä, enkä
pidä minäkään”, nainen, joka mielestään provosoi miestään lyömään
häntä, määrittelee itseään (Hydén 1992,138).

Terve ja sairaalloinen mustasukkaisuus
Artikkelin läpi on kulkenut teiveen ja sairaalloisen mustasukkai-suuden
erottelu. Suomalaisen kulttuurin Rinteiden kontrollin malli on erottelun
kannalta keskeinen - terve mustasukkaisuus pysyy “kohtuuden” rajoissa.
Erottelun avulla luodaan myös käsityksiä itsestä. Ihminen määrittelee
ja rajaa mustasukkaisuuden avulla itselleen läheisiä ihmisiä mutta myös
itseään. Jo s ihminen väittää, ettei hän tiedä, mitä mustasukkaisuus on,
koska ei ole sitä koskaan tuntenut, hän on ehkä mielestään tunnekylmä.
Tai hän haluaa korostaa olevansa niin kehit-tynyt ihminen, ettei hän
tunne “primitiivistä” mustasukkaisuutta. Tai hän viittaa siihen, ettei
o le koskaan ollut rakastunut. Mustasukkaisuuden retoriikka on osa
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minuuden retoriikkaa.
On tärkeää, että tulkinnalliset viitekehykset ja kulttuuriset mallit,
joita olen artikkelissani esitellyt, eivät latista tai vähättele mustasukkai
suuden kokemuksia. Kokemus mustasukkaisuuden puuttumisesta voi
olla yhtä “todellinen” kuin voimakas mustasukkaisuuden kokem us,
joka on “aivan helvettiä”. Mustasukkaisuuden tunteet ovat merkityksel
lisiä, vaikka ne olisivat kulttuurisesti m uovautuneita: rakkaus
kertomukset eivät vähennä rakkauden merkityksiä eivätkä mustasukkaisuuskertomukset mustasukkaisuuden. Myös terveen ja sairaalloisen
mustasukkaisuuden erottelun kannalta olennainen on kokemus. Eri
ihmisillä on erilaisia käsityksiä siitä, mikä on parisuhdetta häiritsevää,
sairaalloista mustasukkaisuutta. (Ks. myös Jenkins 1 9 9 6 ,7 7 -7 9 .)
G eoffrey W hite (1990, 51) san o o, että em ootiot ovat avoimia
erilaisille moraalisille tulkinnoille, ja se pätee myös mustasukkaisuuteen.
“Jos pettäisin, mieheni tappaisi minut”, nainen voi sanoa ylpeästi (ks.
Germain ym. 1978, 32). Mustasukkaista rankaisemista voidaan myös
romantisoida: naisystävänsä tappaneesta miehestä leivotaan traaginen
sankari (Liukkonen 1994,124). Tilanteesta riippuen mustasukkaisuus
voi olla “luulosairautta”, “om istuksenhalua” tai “jum alatonta rak
kautta”. M yöskään “terve” ja “sairaalloinen” m ustasukkaisuus eivät
ole selkeästi erotettavia kategorioita vaan kategorioiden erottelu on
luonteeltaan retorista.
Terveen ja sairaalloisen m ustasukkaisuuden erottelun avulla
uusinnetaan sekä tunteiden kontrollin mallia että käsitystä siitä, mikä
on “norm aalia”. T erv e m ustasukkaisuus pitää käsityksen itsestä
ennallaan mutta sairaalloinen mustasukkaisuus saa ihmisen oirehti
maan. Hänestä tulee heimostunut, levoton eikä ollenkaan “oma ittensä”.
Sairaalloinen mustasukkaisuus horjuttaa käsitystä itsestä, ja mustasuk
kainen teko voi olla luonteeltaan senkaltainen, ettei ihminen haluaisi
tunnustaa tai tunnistaa itseään sen tekijäksi.
Parisuhteessa terve mustasukkaisuus on arkista, luonnollista ja
itsestään selvää. Sairaalloinen mustasukkaisuus sen sijaan vaarantaa
vastavuoroisuuden ja parisuhteen. Se iskee säröjä rakkauteen eikä luotti
siihen, että suhde kestää. Kulttuurisesti se näyttäytyy poikkeavana
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käytöksenä, epäilyinä, syytöksinä, väkivaltana, voimakkaina tunteen
purkauksina. M ustasukkaisuus on silloin riistäytynyt käsistä, sen
vaimentaminen ja kontrollointi ei ole onnistunut, ja se uhkaa olemisen
järjestystä: om anarvontunnetta, m ainetta, kunniaa. Sairaalloiseen
mustasukkaisuuteen liittyy ylenmääräisyys, liiallisuus ja tuhoavuus.
Tästä näkökulmasta on selvää, miksi sairaalloisesta mustasukkai
suudesta puhutaan vältellen ja sitä hävelään: kuka haluaisi olla näin
epäonnistunut? Terveen mustasukkaisuuden määrittely sen sijaan on
vaivatonta. Se on näkym ätöntä sosiaalisten siteiden lujittamista,
luottamuksen vahvistamista. Se ei jätä “jälkiä”, ei sotke kuvaa itsestä
eikä suhteesta. Siitä ei ole oikeastaan edes mitään puhumista. Se kertoo
vain sen, että yhdessä ollaan “tositarkoituksella”.
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Viitteet
1Artikkelin pohjana on 11 väkivaltaisessa suhteessa olleen miehen haastattelua.
Haastatellut miehet ovat 23-49-vuotiaita, ja he ovat kaikki hakeutuneet väkivallan
takia kriisihoitoon. Suurin osa (9) heistä on osallistunut miesten keskustelu
ryhmään (15 istuntoa). Loput ovat käyneet yksityisiä keskusteluja väkivaltatyötä
tekevien miesten kanssa. Mustasukkaisuus tuli haastatteluissa esille yhtenä
väkivaltaan liittyvänä piirteenä, ja neljässä haastattelussa mustasukkaisuutta
käsiteltiin yksityiskohtaisemmin. Haastattelujen tukena olen käyttänyt naisten
Tasa-arvoasiain neuvottelukeskuksen “Väkivallasta vapaaksi” -kirjoituskilpailuun
kirjoittamia tarinoita. Tarinat ovat seuraavien nimimerkkien: Ametisti, Anita,
Eräs monista, Fenix-lintu, Huojuva talo, Kaiku Kallio, Kellastunut mustelma,
Lasilintu, Mustat pilkut, Pipsa, Riikka, Roosa, Tyttö maalta, Sunnuntailapsi.
2 Suomalaisuudella tarkoitan historiallisesti muuttuvia, osin ristiriitaisia kulttuurisia
malleja, joiden avulla käsityksiä mustasukkaisuudesta luodaan ja muokataan
(kulttuurisista malleista ks. esim. Shore 1996).
1 Osmo Kontulan ja Kaj Koskelan (1991, 63) haastattelututkimuksessa, johon
osallistui vajaa 700 satunnaisesti valittua 15-64-vuotiasta suomalaista, vain noin
kymmenesosa oli sitä mieltä, että kumppanin mustasukkaisuuden puuttuminen
tuntuisi heistä helpottavalta.
4 Nimimerkin Pipsa “Väkivallasta vapaaksi” -tarina.
5 Haastattelututkimuksessa (Kontula & Koskela 1991,95) noin puolet tutkimukseen
osallistuneista kertoi tuntevansa mustasukkaisuutta siitä, että kumppani flirttailee
tai halailee jonkun muun kanssa.
6 Osmo Kontula ja Kaj Koskela (1991, 53) kirjoittavat: “Useat miehet ovat
tunnustaneet, että pahinta heidän kannaltaan on se, jos kilpailija on esim.
ulkomaalainen tai jos hänellä on vähemmän koulusivistystä, tai hän ansaitsee
vähemmän. ‘Silloin on vaikea ymmärtää, että nainen valitsee toisen’. Mikäli nainen
vielä lähtee kotoa ja luopuu korkeammasta elintasostaan, eivät mies ja
lähiympäristö ollenkaan ymmärrä hänen käytöstään.”
7 Nimimerkin Kellastunut mustelma “Väkivallasta vapaaksi” -tarina.
8 Nimimerkin Fenix-lintu “Väkivallasta vapaaksi” -tarina.
9 Nimimerkin Never again “Väkivallasta vapaaksi” -tarina.
10 Nimimerkki Tyttö maalta.
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Kulttuurisensitiivisyys ja psykologinen
“toisen” arviointi
- Kertomuksia kulttuurien kohtaamisista

Ulkomaiset asiakkaat psykologisten palvelujen käyttäjinä ovat
lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Vaikka maahanmuuttajien
sopeutumista käsittelevää tutkimusta on tehty viime aikoina paljonkin
myös Suomessa (Alitolppa-Niitamo 1994; Forsancler ym. 1994; HirstiöSnellman 1994; Liebkincl 1994), käytännön yksilötyötä m aahan
muuttajien parissa tekevät (m m . psykologit ja psykiatrit) joutuvat
edelleen kohtaamaan kulttuurienvälisen asiakastyön haasteet varsin
puutteellisin menetelm in varustettuina. Tällä hetkellä maassamme ei
ole yhtään laajassa käytössä olevaa, kulttuurisesti sensitiivistä yksilöarviointimenetelmää. Tässä kirjoituksessa kulttuuri nähdään o le n 
naisena osana yksilön kokonaislaatua. H ahm ottelem assani yksilöarvioinnissa selvitetään kulttuurista viitekehystä siltä osin kuin se on
tarpeellista käsillä olevan ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. Päämäärään
pyritään sekä psykologian että kulttuuriantropologian keinoin.

Kulttuuripsykologia
Vaikka kulttuurienvälinen vertailu onkin tutkimusperinteenä psykologi
an alalla yhtä vanha kuin itse tieteenalakin, ovat sen tutkimustulokset
enimmäkseen jääneet syrjään valtavirran kiinnostuksesta. Näin siitä
181

Marja-Liisa Trux

huolimatta, että kyseiset tulokset usein ovat esittäneet hyvin vakavasti
otettavia haasteita keskeisille psykologisille teorioille (ks. esim. Segall
ym . 1990; Laboratory o f Cornparative Human Cognitiön 1982).
Richard Shw ederin (1 9 9 1 ) m ukaan kulttuurin toissijaisuus
psykologiassa on seurausta tieteenalan omaksumasta platonilaisesta
pyrkimyksestä tunkeutua ihmisen “sisim pään” ja paljastaa tai kaivaa
esiin sen “salattu” tai “todellinen” luonne. Täm ä lähtökohta ohjaa
sekä teorianm uodostusta että tutkimusta niin, ettei mikään selvitys
ih m iseläm än ulkoisesti havaittavista, ilm eisistä, paikallisista,
vaihtelevista tai sopim uksenvaraisista ulottuvuuksista voi saada
tieteellisesti mielenkiintoista asem aa. Siksi ‘kulttuurinen’ on hanoja
poikkeuksia lukuun ottamatta ollut psykologien mielestä triviaalia.
Parhaimm illaan se on ollut kuriositeetti, mutta yleensä häiritsevää
“kohinaa”, joka on pyritty kaikin tavoin poistam aan tutkimusase
telmista. Myös kulttuurienvälinen vertaileva tutkimus on liittynyt tähän
p erinteeseen pyrkim yksessään puhdistaa tutkim usm enetelm ät
kulttuurisidonnaisista, länsimaalaisia suosivista piirteistä, jotta ihmis
kunnan perimmäinen ominaislaatu, sen oletettu psyykkinen ykseys,
tulisi ilmi.
Shwederin edustaman suuntauksen (cultuml psychology) mukaan
mikään sosiaalinen tai kulttuurinen ympäristö ei ole olemassa eikä saa
identiteettiä irrallaan siitä tavasta, jolla ihm iset am m entavat siitä
merkityksiä ja resursseja. Toisaalta jokaisen ihmisen subjektiivisuus ja
psyykkinen elämä muovautuu prosessissa, jossa merkityksiä ja resuisseja
am m ennetaan tietystä sosiaalisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä ja
käytetään (Shweder 1990; 1984,2).
Kaksinainen prosessi, jossa kulttuuria muokataan ja tullaan sen
m uokkaam iksi m erkitsee, että ihm iset elävät intentionaalisissa,
konstituoiduissa maailmoissa, joissa perinteiset psykologiset kahtiajaot
subjekti ja objekti, yksilö ja ym päristö jn e. eivät o le analyyttisesti
erotettavissa ja asetettavissa ajalliseen järjestykseen riippumattomaksi
ja riippuvaksi muuttujaksi. Kulttuuripsykologia tulee tältä kannalta
katsottuna lähemmäksi psykologisen antropologian nykytutkimusta
kuin kulttuurienvälistä vertailevaa perinnettä (cross-cultural psycho182
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logy). Toisaalta kulttuuripsykologia on ennen kaikkea psykologiaa siinä,
että sen pyrkimyksenä on tehdä yksilöiden käyttäytymistä ymmär
rettäväksi.
Psykoanalyyttisesti orientoituneet tarkastelijat, kuten M elford
Spiro (1984) ja Jo h n Ingham (1996) huomauttavat, että shvvederiläinen
tulkitseva kulttuuripsykologia ylikorostaa kognitiivisen ja kulttuurideterministisen ‘ylim inän’ roolia. Tällöin käyttäytym isen em o tio 
naalisuus ja kulttuurien arvoitukselliset (enigmaattiset) sisällöt jäävät
syrjään tarkastelusta. Ingham in m ukaan postm oderni kulttuuripsykologia on yhtäältä liian postmodernia ohittaessaan em ootion ja
motivaation esikulttuuriset juuret. Toisaalta se ei o le kyllin post
modernia ottaakseen huom ioon kulttuuristen rakenteiden poliittisen
motivaation. Tarkasteltaessa kunkin kulttuurisen merkitysjärjestelmän
sisäistä koherenssia huomiotta jää, että uskomuksista ja arvoista myös
riidellään ja neuvotellaan ihm isten k esk en . Psykoanalyyttisen
suuntauksen om ana heikkoutena on kulttuurin poistuminen tarkas
telusta samalla kun psyyke tuodaan esille: reduktion vaara on hyvin
lähellä.
Michael Colen (1996) hahmottelema “toinen psykologia” (second psychology) tulee lähelle Shwederin kulttuuripsykologiaa siinä,
että myös Cole korostaa tiivistä vuorovaikutusta, jossa kulttuuri ja yksilö
tuottavat toinen toisensa. Colen lähtökohtana on uus-vygotskilainen,
kulttuurihistoriallinen teoria, joka korostaa historiallisen kehityksen
ja toiminnan (activity) ihmistä muokkaavaa ja rakentavaa roolia.
Erona Shwederiin on painotus, joka muistuttaa edellä esitettyä
huomautusta postm odernista m aailm antilanteesta. Kulttuurit eivät
nykymaailmassa elä eristyksissä toisistaan ikään kuin vaihtoehtoisina
maailmoina, vaan enenevässä määrin kontaktissa, jopa konfliktissa
keskenään. Kulttuurien kohtaaminen ei ole tasa-a ivoista, vaan erityisesti
siirtolaisuuden yhteydessä räikeiden eriarvoisuuksien leim aam aa.
N äkökohta v o id a a n liittää k e sk u s te lu u n m o n ik u lttu u ris e n
yhteiskunnan tasapainottelusta yhtäältä vähemmistöjen kulttuurikirjon
vaalimisen ja toisaalta yhtäläisten mahdollisuuksien (equal opportunities) tarjoamisen välillä.
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K ehityspsykologiset tarkastelut ovat “toisen psykologian”
k esk iö ssä, ja niitä on myös sovellettu käytäntöön Colen ja hänen
työtovereidensa projekteissa. Projektien keskeinen anti on ollut lasten
kognitiivisen kehityksen tukem inen heidän kasvuympäristöään
rikastuttamalla. Tulokset osoittavat kiinnostavia mahdollisuuksia myös
hahmottelemani kaltaiselle menetelmälle, joskin ne edustavat selvästi
kunnianhimoisempia tavoitteita palvelurakenteiden uudistamiseksi.

Maahanmuuttajat ja vastaanottajat
Tiettyjen ilmiöiden on havaittu esiintyvän yleisinä elämän-tilanteissa,
joissa ihmiset siirtyvät kulttuuriympäristöstä toiseen. Uuden kulttuurin
käsityksiä ja tapoja opitaan välittömässä kontaktissa päivittäin. Tämä
oppiminen ei ole aina ongelmatonta. Jotkut piirteet uudessa kulttuurissa
ovat kertakaikkiaan ristiriidassa om ien käsitysten ja aivojen kanssa.
Myös pikkuharmien kasautuminen aiheuttaa painetta: tällöin puhutaan
kulttuurishokista tai akkulturaatiostressistä. Toisinaan tilanne johtaa
tilapäisesti kriisistä suoranaiseen psykopatologiaan, kun hallintakeinot
pettävät. (B eny ym. 1992-, Biisiin ym. 1986; Fumham ja Bochner 1986.)
Suuri merkitys on sillä strategisella asenteella, jonka maahan
muuttaja, hänen maanmiehensä ja vastaanottava valtaväestö omaksuvat
kulttuurikontaktin suhteen. Jo h n W. Berry ym. ovat jakaneet
m ahdolliset ratkaisut neljään eri vaihtoehtoon: integroitum inen
valtayhteisöön oman identiteetin säilyttäen, assimilaatio eli sulautuminen
valtayhteisöön, separaatio eli eristäytyminen vähem-mistökulttuurin
piiriin ja m a rg in a lisaatio, jossa sekä om a identiteetti että yhteydet
valtayhteisön kulttuuriin (ja valtaan) menetetään (Berry ym. 1992,276).
Sekä eristäytyvällä että yhteyksiä suosivalla linjalla on kannattajansa
-h iem an kysymyksestä riippuen. Bretonin (1978) mukaan työelämässä
ja opiskelussa ihm iset yleensä pyrkivät pelaam aan valtakulttuurin
säännöillä tavoitellen menestystä ja arvostusta. Perheasioissa ja lasten
kasvatuksessa sen sijaan omaa kulttuuria halutaan usein vaalia jopa
innokkaammin kuin kotimaassa. (Ks. myös Liebkind 1994.)
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Valtaväestöä ärsyttää joskus etnisten vähemmistöryhmien voimakas
omien tapojen korostus. Kyse saattaa olla m yös siitä, että näin
ylläpidetään yksilöllisen identiteetin ydintä, joka on joutunut vaille
totuttua heijastuspintaa kulttuuriympäristön vaihduttua äkisti täysin
erilaiseksi. (Vit. Liebkind 1994; Forsanderym . 1994; Kristeva 1992.)
Irrallisuuden tunne on voimakas ja vaatii lievityksekseen konkreettisia
keinoja kuten vaatetusta toi ruokatabuja sekä tiukkaa ryhmäkontrollia.
Ajoittaisesta eristäytymisestään huolimatta etniset vähemmistöryhmät
ovat selviytymisiä edistäviä tekijöitä, ne toimivat välittäjinä ja tarjoavat
alkuvaiheen kiinnittymiskohdan uudessa yhteiskunnassa. (Ks. esim.
Valtonen 1994.) M yöhemmin suhde om aan etniseen yhteisöön voi
olla väljempi, jos selviytyminen yhteiskunnassa (etenkin työelämässä)
tuo muita kiinnekohtia.

Kulttuurin ja psyyken välinen suhde yhdentyvässä maailmassa
Monet antropologit ovat viimeksi kuluneiden parin vuosikymmenen
aikana jälleen kiinnittäneet huomiota yksilön lähim pään mikroym
päristöön, jopa hänen psyykkisen eläm änsä sisältöön: ajatuksiin,
toiveisiin, pelkoihin, uniin jn e. (M arcus & Fisch er 1986; ks. myös
Schwartz ym. 1992.) Lähemmin tarkasteltuna nämä elämän kaikkein
henkilökohtaisimmat kokemukset eivät näytäkään olevan täysin yksilön
omia, vaan niihinkin niveltyy paljon sosiaalisesti jaettua ja kulttuurisesti
koodattua ainesta, m yös poliittisten ja taloudellisten realiteettien
vaikutuksia.
Mutta o n k o kulttuurin ja psyyken välinen suhde vanhentunut
puheenaihe yhdentyvässä ja yhdenm ukaistuvassa maailmassa? Ei
välttämättä. Nykyisenä globalisoitumisen ja kansainvälistymisen aikana
paikallisten kulttuurien om intakeisuus ei suinkaan katoa, vaan
ainoastaan peittyy ohueen kerrokseen kaupallisuutta, teknologiaa ja
englannin kieltä. Niinpä ei olek aan häm m ästyttävää, jo s sam oin
pukeutuneet, sam assa ammatissa toimivat ja sam aa kieltä käyttävät
ihmiset eivät sittenkään ymmärrä toisiaan. Elämme paljolti näennäisen
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samankaltaisuuden maailmassa.
Toisaalta myös kulttuurinen omintakeisuus on usein näennäistä:
se voi olla keksittyä p erin n että kuten joulupukki-ilmiö. Erilaisuus voi
olla myös kansallista ideologiaa kuten kliseinen Suomi-kuva akselilla
sauna - sisu - Sibelius tai tiedonvälityksen aiheuttam aa vääristymää
kuten länsimaissa yleinen terrorismiin ja naisten sortoon painottunut
kuva islamilaisesta elämäntavasta.
Jälkimodernia tilannetta leimaavat globalisaation ja lokalisaation
ristiriitaiset kehityskulut (McLellan ja Richmond 1994), mikä näkyy
toisaalta ‘om an ’ kulttuuri-identiteetin ja toisaalta ‘kulttuuriltaan
vieraiden’ välisen rajankäynnin problematisoitumisena ja politisoitu
misena (Schierup 1991). Tässä tilanteessa olennaista on huomata, etteivät
ihmisten väliset erot ole vain etnisen ryhmän jäsenyydestä, vaan myös
m aailm ankatsom uksesta kum puavia, ajassa eläviä seikkoja. Myös
psykologi on om an aikansa ja ym päristönsä vaikutuksille altis ja
muodostaa omaa identiteettiään siimassa historiallisessa tilanteessa kuin
asiakkaansa.
Jotta psykologisessa yksilötyössä vältyttäisiin karkeilta virhe
arvioilta ja epäoikeudenmukaisilta yleistyksiltä, huolellinen tutkimus
on taipeen kaikissa tapauksissa ennen kuin muodostetaan käsityksiä
jostakusta ihmisyksilöstä ja hänen ominaislaadustaan, saati tehdään
hänen elämäänsä vaikuttavia päätöksiä. Vain yksilöä koskeva tieto ei
riitä yksilön arvioimiseksi. Esimerkiksi ruotsalaisia lähiönuoria tutkinut
Aleksandra Ålund (1 99D on huomauttanut, että “Rinkebyn ruotsia”
puhuvat nuoret eivät välttämättä ole kielitaidottomia, juurettomia ja
sopeutumattomia, vaan he ovat ainakin paikoitellen kehittäneet aivan
omaa, synkreettistä kulttuuriaan, johon he yhdistelevät aineksia sekä
valtakulttuurista että lukuisista siirtola isiä Iiteistä. ‘Kyvyttömyytenä’
pidetty käytös onkin merkki erinomaisesta kulttuurisen suunnistamisen
ja arvottamisen kyvystä.
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Kiilttuurisensitiivinen asiakastyö
Psykologisessa aivioinnissa on melkoinen itsestäänselvyys, että ihmisellä
voi olla useita murheita yhtä aikaa, kuten esimerkiksi nuorella naisella,
joka oli todistanut isänsä murhan ja paennut maastaan ja joka ikävöi
äitiään, joutui pakolaisena ollessaan kipeään ja häpeälliseen perheti
lanteeseen ja kohtasi lopulta suom en kielen kurssilla lukivaikeuksia.
Näistä tulee ensim m äisenä käsiteltäväksi se asia, jonka ihminen itse
tarjoaa auttajalleen ja joka on sillä hetkellä päällim m äisenä. Muu
käsittelyjärjestys sivuuttaisi tunneviestin tavalla, joka on om iaan
ka riutta maa n a utta uusyritykset.
Maahanmuuttajien kohdalla on kuitenkin todettu, että kaikkien
ammattiauttajien am m atillinen ote työhön rakoilee. Arkikäsitysten
mukaiset stereotypiat ja eksotisoiva katse pyrkivät määrittämään
autettavaa ‘m uukalaisena’ (ks. esim . Forsander ym. 1994). Tällöin
esimerkiksi populaari käsitys pakolaisesta traumaattisen menneisyytensä
uhrina saattaa pyrkiä syrjäyttämään auttajan mielessä muut mahdolliset
käsitykset stressin lähteistä. Myös muunlaiset stereotypiat aiheuttavat
vääristyneitä tulkintoja silloinkin kun tarkoitus on hyvä. Tämän tietäen
uudentyyppistä m enetelm ää luotaessa yritettiin alusta lähtien pitää
toimintatapa m ahdollisim m an avoim ena ja m uunneltavana, jotta
tutkija voisi tehdä tietoisia hypoteeseja ja hylätä tai hyväksyä niitä.
Tämä oli m yös yhtenä syynä siihen, että ei kehitetty vain ‘palikkatehtäviä’, vaikka olikin kyse opiskelu- ja oppimisvaikeuksista, vaan
kehitettiin kokonaista interventiota haastatteluineen ja neuvotteluineen.
Yhdysvaltalaisessa kokem uksessa vähem m istöille suunnattuja
psykologisia palveluita vaikeuttavat orjuuden ja rasism in sekä
maahanmuuttajiin kohdistim een syrjinnän historialliset painolastit.
Myös nykyisen yhteiskunnallisen tilanteen ristiriidat heijastuvat
tutkijoiden mukaan (ks. Sue & Sue 1990) voimakkaasti psykologiseen
neuvontaan. Vaikka suom alainen kokem u s m aahanm uuttajien
vastaanottamisesta on vielä melko vähäistä, löytyy m yös täältä sellaista
väestöryhm ien välistä hankausta, joka ei voi olla heijastum atta
psykologin työhön.
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Suen ja Suen 0 9 9 0 ,7 5 ) mukaan vähemmistöön lukeutuvat asiak
kaat ovat usein epäluuloisia. Heillä on tapana koetella, voiko psykologiin
luottaa ja o n k o psykologi herkkä asiakkaan erityisille tarpeille vai
toim iiko tämä pikem m inkin omista ja instituutionsa lähtökohdista
käsin pakottamalla erilaista asiakastaan ‘nonnaalin käytöksen’ muottiin.
(Ks. myös Ridley 1995; Paniagua 1994.)
Sue ja Sue (1990, 34) luettelevat useita ongelm allisia piirteitä
kulttuurienvälisessä asiakastyössä. Kielivaikeuksien lisäksi erityisesti
psykologisen auttamistyön yksilökeskeisyys ja verbaalisen sujuvuuden
vaatimus ovat esteenä työskenneltäessä vähemmistöjen kanssa. Myös
pyrkimys ohjata asiakasta sisäisen psyykkisen prosessoinnin tarkkailuun
(insight) tai henkilökohtaisten asioiden avoim een jakamiseen
psykologin kanssa voivat olla ristiriidassa asiakkaan elämäntilanteen
vaatimusten ja opitun varovaisuuden kanssa. Pyrkimys länsimaisen
tieteen oppien m ukaiseen lineaariseen, kausaaliseen ongelmanrat
kaisuun diagnoosin ja hoidon suhteen sekä pyrkimys erottaa psyykkinen
ja fyysinen selvästi toisistaan saattavat nekin olla ristiriidassa asiakkaan
om ien näkem ysten kanssa. Asiakkaan ja psykologin omaksuma
kulttuurisesti virittynyt kom m unikaatiom alli voi m yös olla siten
erilainen, että se aiheuttaa ongelmia. Tyypillinen esimerkki tästä on
asiakas, joka kunnioituksesta psykologia kohtaan puhuu mahdollisim
man vähän, ja psykologi, joka odottaa, että asiakas ‘avautuisi’.
Myös alhaisen sosioekonomisen taustan vaikutus voi näkyä siten,
että asiakas, joka on tottunut selviytymään vaikeissa olosuhteissa,
odottaa saavansa nopeaa ja konkreettista apua, ei lapsuuden kokemusten
tai tulevaisuuden toiveiden läpikäyntiä. Vastuun ottaminen omasta
elämästä ja sen suunnittelu voivat tuntua mielettömyyksiltä ihmisestä,
jonka koko eläm änkokem us todistaa, etteivät sellaiset suunnitelmat
toteudu.
Brittiläinen kokem us on paljolti sam antyyppinen kuin yhdysvaltalainenkin. Erilaiset alueelliset tai muuten kohdennetut mielen
terveystyön projektit ovat tuottaneet parhaita tuloksia vähemmistöihin
lukeutuvien autettavien suhteen. Kotikäynnit ja muu jalkautuminen,
ajallisesti joustavat palvelut sekä erityisesti vähemmistöihin lukeutuvien
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ammattilaisten palkkaam inen ovat olleet ratkaisuina onnistuneita.
(Brittiläisestä kokemuksesta ks. Fernando 1995.) Ranskassa on kehitelty
etnisten välittäjien varaan rakentuvaa m oniam m atillista tiimiä
vähem m istöasiakkaita varten (M esm in 1993). Y h teistä n äille
pyrkimyksille on se, että asiakkaita tullaan puolitiehen vastaan sekä
konkreettisesti tuomalla palvelut lähelle heitä että käsitteellisesti
sallimalla heidän hahmottaa tilanteensa om an käsitejärjestelm änsä
varassa. Näin asiakkaiden ei tarvitse om aksua auttajien käyttämää
psykologian tai psykiatrian kieltä ja maailmankuvaa.

Kulttuurisensitiivisyys testaamisessa
Kulttuurienvälisen yksilöarvioinnin toinen suuri haaste asiakkaiden
kohtaamisen lisäksi on psykologisten testien kulttuurisidonnaisuus.
Kulttuurienvälinen tutkimus on koko psykologian historian kuluessa
ja erityisesti toisen maailmansodan jälkeisenä aikana esittänyt mnsaan
todistusaineiston psykologisten testien tulosten vääristymisestä silloin,
kun testattavat eivät jaa testaajan ja testin laatijan m aailm ankuvaa,
teknistä kokem usta ja sosiaalista näkökulm aa. (Kulttuurienvälisen
älykkyystutkimuksen historiasta, ks. T m x 1995.)
Ensinnäkin erilaiset fyysiset ja sosiaaliset ym päristöt suosivat
erilaisten kykyjen ja niiden yhdistelmien kehittymistä ihmisille (Segall
ym. 1990; Irvine & B en y 1988, B en y ym. 1992,110). Taito, joka auttaa
menestymistä eläm ässä, m uodostuu tavoitelluksi pääm ääräksi
yksilönkehityksessä, saa osakseen enem m än harjoitusta —ja vakiintuu
keskimäärin korkeammalle tasolle kuin jokin muu, vähemmän tärkeänä
pidetty kyky.
Psykologisessa tutkimusperinteessä on usein lähdetty siitä, että
tutkimusärsykkeen chsykecnvo voidaan vakioida esittämällä ihmisille
fyysisesti ottaen täsm älleen sam anlainen ärsyke, esim erkiksi älyk
kyystestin palikat. Jo s kuitenkin tutkittavien kokemusmaailmat eroavat
huomattavasti toisistaan, esim erkiksi siten, että yhdelle tutkittavalle
geometriset kuviot ja esineet ja niihin liittyvät kokoam istehtävät ovat
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tuttuja jo lapsuuden leikeistä ja toinen puolestaan pitelee senkaltaisia
esineitä ensimmäisiä kertoja kädessään, ei voida olettaa, että tehtävä
on heille vastaavaa ponnistusta edellyttävä suoritus. Se, jolla ei ollut
kokem usta palikoista, voisi puolestaan olla toista edullisemmassa
asemassa jossakin muussa, om aan kokemusmaailmaansa liittyvässä
tehtävässä (kuten vaikkapa tonaalisen kielen äänteillä operoivassa
san aleik issä), jo s sellaista osattaisiin kysyä. Kulttuurienväliset
suorituserot älykkyystesteissä eivät siis todista mitään oletetuista
syvällisistä enoista cilykkyyclessci, spesifeistä suorituseroista kylläkin, kuten
palikoiden kokoamisen taidosta.
Vertailevan tutkimusperinteen (cross-cultuial psychology) edustajat
ovat korostaneet, että koska tutkinut säilykkeen ärsykeaivoa tutkittavalle
ei voi olettaa tunnetuksi, se on ensin varmistettava tutustumalla
kulttuuriseen ja muuhun paikalliseen kontekstiin. Vasta sen jälkeen
voidaan olettaa, että Tutkittavat ryhmät (tai eri tutkittavat yksilöt) ovat
saaneet keskenään edes kohtuullisen vertailukelpoisen ärsykkeen.
Älykkyystestien kannalta tämä tarkoittaa mm. sitä, että testien
normituksen m uokkaus eri kulttuureille - ns. ‘hyvityspisteiden’
myöntäminen - ei riitä, vaan itse testitehtävien valikoiman on oltava
sellainen, että se tuo esiin kunkin kulttuurin keskeiset kompetenssialueet
(Irvine & Berry 1988). Täm ä on ongelm a silloin, kun testattavien
kulttuurinen kirjo on laaja.
Toiseksi eri kulttuurit aivottavat kykyjä eri tavoin. Segallin ymäden
katsauksessa (1990, 108) länsim ainen älykkyyskäsitys hahmottuu
teknispainotteiseksi yksilöllisten kykyjen valikoimaksi verrattuna mm.
afrikkalaiseen näkem ykseen, joka useiden tutkimusten perusteella
näyttäisi painottavan teknisten kykyjen sidonnaisuutta ja alisteisuutta
sosiaalisille taidoille ja hyveille.
Ei ole yhdentekevää, millaisia konkreettisia esineitä testauksessa
käytetään . E sim erkiksi In vin in ja M cLaughlinin tutkim uksen
abstraktissa luokittelutehtävässä esineinä käytettiin sekä geometrisiä
kuvioita että riisinjyviä. Yhdysvaltalaiset lapset selviytyivät paremmin
geom etristen kuvioiden luokittelusta, kun taas afrikkalaiset riisin
viljelyalueen lapset menestyivät paremmin yhtä vaativassa riisinjyvien
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luokittelussa. (Irwin & McLaughlin 1970.) Tutun materiaalin kanssa
työskentely on määrätietoista ja ripeää, mutta outo materiaali vaikeuttaa
alkuun pääsemistä, ja ratkaisuyritykset ovat tällöin umpimähkäisiä.
Yksinkertaisimpaankin tehtävään liittyy koko joukko kulttuurisia
oletuksia oikeasta suoriaista vasta. Jo s tutkittava ei jaa tutkijan oletuksia,
pitkälle standardoidut suoritusohjeet, instniktiot, m uodostuvat
ongelmaksi. Ei voida ennalta tietää, missä kohdin juuri tämä tutkittava
ymmärtää juuri tämän tehtävän toisin kuin oli tarkoitus. Kuitenkin
länsimaisen testausperinteen mukaan ohjeiden esittäminen kaikille
täsmälleen sam alla tavalla on eräs testin objektiivisu u d en ja
luotettavuuden mitta.
Myös testaustilanteen sisältämät taustaoletukset voivat olla
tutkittavalle outoja: hän saattaa esim erkiksi antaa mahdollisimman
kohteliaita vastauksia - osuvien sijasta. Hän ei ehkä m yöskään näe
mitään syytä kiirehtiä tehtävissä, joiden suoritusaika mitataan. Lisäksi
esteettiset käsitykset, kuten tarkkuusaste tai kauneus, heijastuvat etenkin
kuvalliseen suorituleseen. Uskonnolliset ja filosofiset tekijät saattavat
nekin joskus ratkaisevasti vaikuttaa suoritukseen.
Hahmottelemani kaltainen kulttini risetisitiiuisyys ottaa tutkittavak
seen juuri sen, mitä {perinteisesti on pidetty yksilöaiviointia häiritsevänä
tekijänä: eläm änkokem uksen, arvostukset, tehtävätulkinnat, vuoro
vaikutuksen jne. Tämä voidaan nähdä vaihtoehtona testauksen histo
rian edelliselle yritykselle ratkaista kulttuurisidonnaisuuden ongelma.
1940-ja 1950-luvulla pyrittiin kehittämään ns. kitIttiiuhvapaitci (culture-free) testejä (ks. Cattell 1940). Näissä käytettiin tyypillisesti
enemmän tai vähem m än abstrakteja visuaalisia kuvioita, joilla
suoritettiin loogisia päättelytehtäviä. Varsin pian kävi kuitenkin
ilmeiseksi, että näm äkin testit antoivat kulttuurisidonnaisia tuloksia
(ks. esim . B e rry 1 9 7 4 ; B ie sh e u v e l 1 9 7 4 ; M acA rthu r 1 9 7 3 )(Kultanirisensitiivisyydestä psykologin työssä ks. esim. Sue & Sue 1990;
Ridley 1995.)
Kultaiurisensitiivisessä aivioinnissa tehtäväsuoritusten katsotaan
heijastavan todellisia eroja aitkittavien välillä. Eroja ei kuitenkaan enää
etsitä syvä ta soi la yleisessä älykkyydessä ’ (vit. keskustelu yleisestä
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älykkyysfaktori g:stä), vaan pinta- tai vuorovaikutustasolla, siinä mikä
on älykästä toim intaa. Näin ollen vanha ongelma enrooppakeskeisestä
tai rasistisesta testauksesta raukeaa: jokaisen suoritus on yksilöllinen.
Ei o le sellaista kriteeriä, joka itseoikeutetusti voisi toimia kaikkien
mahdollisten tilanteiden asettamien kaikkien mahdollisten älyllisten
haasteiden sum m ana (ks. Cole 1996). Ilman kriteeriä ei voi olla
paremmuusjärjestystäkään.
Kulttuurisensitiiviset tehtävät eivät ole sillä tavoin kohtalokkaita
kuin perinteelcsi muodostuneessa psykologisessa käytännössä oletetaan.
Etevyys tässä tai aiossa tehtävässä ei keiro mitään tutkittavan yleisestä
kelvollisuudesta ihmisenä. Suorituksilla ei ole universaalia tai (kovin)
pysyvää statusta: ne ovat m ielenkiintoisia vain suhteessa siihen
tarkoitukseen, jonka vuoksi tutkimus tehdään. Kysymyksenasettelu
lähtee aidosta ongelm asta, joka haittaa tutkittavan eläm ää tietyssä
paikallisessa kontekstissa, tässä tapauksessa yleensä suomalaisessa työja opiskelumaa ilmassa.

Kulttuurin diskurssikenttä
Uuden lähestymistavan yksilöarvioinnin ongelmaan taijo a a antropo
loginen näkemys kulttuurista diskurssikenttänä. Kognitiivisen antro
pologian alalla on 1980-luvulta alkaen tutkittu niitä huonosti tiedos
tettuja ennakkoehtoja, joiden varassa päättelyjä kommunikointi tapah
tuvat. Nämä ehdot määräävät, millaisia kysymyksiä voidaan esittää ja
miten asioista tulee kysyä. Ennakkoehtojen loukkaus saa käytetyn
puheenvuoron tai tehdyn teon vaikuttamaan asiantuntemattomalta,
huonotapaiselta tai naurettavalta. (D ’Andrade 1992.)
Tyypillinen diskurssi, johon useimmat länsimaisten kykytestien
tehtävät sijoittuvat, on koulumainen, ulkomaailmasta eristetty käsittely
tapa. Tehtävän suorittamiseen käytetään vain tehtävässä annettua tietoa,
käsittelytaso on mahdollisimman abstrakti, kysyjä tietää vastaukset
ennalta, tutkittava pyrkii parhaaseen suoritukseensa, ja suorituksen
katsotaan heijastavan tutkittavan sisäisiä ominaisuuksia.
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Siirryttäessä diskurssista toiseen on hyvin vaikea toimia niin, että
tehtävät eivät m enettäisi m ielekkyyttään. Tutkittavalle pitäisi osata
selittää ne testitehtävien taustaoletusten piirteet, jotka eroavat hänen
totunnaisesta ajattelustaan. Koska tutkittavan ja tutkijan taustaoletukset
ovat yleensä tiedostam attom ia ja niitä on paljon, väärinkäsitysten
lähteen paikantam inen on vaikeaa. O ngelm an välttäm iseksi testin
laatijoiden, tutkijan ja tutkittavan olisi jaettava kaikki tehtävien ka n naitit
merkittävät kulttuuriset viitekehykset. Nämä ehdot täyttyvät itse asiassa
halvemmin kuin on luultu (vrt. esim. Cole 1996, 56 -5 7 ).
Mahdollisesti sisäiseksi oletetun kyvyn puutteelta näyttävä tilanne
johtuukin usein siitä, että tutkittava ei pääse kiinni oikeaan diskurssiin.
Monet tutkijat ovatkin turhautuneina todenneet (Irvine & Berry 1988;
Segall ym. 1990), että testit on julistettava kulttuurikohtaisiksi - mikä
voi merkitä käytännössä jaottelua yhä pienempiin kansansirpaleisiin
ja alakulttuureihin (ks. myös Com m ission for Racial Equality 1992).
Toinen vaihtoehto on muuttaa itse testauskulttuuria luopumalla testien
mekaa nisu udesta.
Hahmottelemassani uudessa menetelmässä kokeiltiin mahdolli
suutta tutkia ja auttaa ihmisiä tavalla, joka sallisi tutkimuksen ‘räätä
löinnin’ sekä kulttuuristen että yksilöllisten taipumusten ja eläm än
tilanteiden m ukaan. Mutta mikä olisi sellaisen tutkim uksen tulos?
Miten käy objektiivisuuden, jos yksilön suoritusta ei mitata suhteessa
johonkin normiaineistoon?

Intervention kehittäminen
Koska kokeilun lähtökohta oli ratkaisun löytäminen käytännön pulma
tilanteisiin kuten m aahanm uuttajien työllistym iseen, am m atinva
lintaan, oppimisvaikeuksiin, väärinkäsityksiin ja kriiseihin, kiinnostus
suuntautui kulloisenkin käsillä olevan tilanteen hallintaan ko ko n ai
suutena. ‘O ngelm a’ ei useinkaan ollut aitkittavaksi tarjortin yksilön
sisäinen asia vaan se saattoi sijaita myös lähiympäristössä, esimerkiksi
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opiskeluiyhm än ihmissuhteissa tai perhesuhteissa.
Myös laajemmat yhteiskunnalliset ja jopa kansainväliset paineet
kietoutuivat apua saaneiden yksilöiden elämään. Esimerkkinä voidaan
mainita pakolaisia vastaanottavan järjestelmän voimakkaasti laitostavat
piirteet, työttömyys, syrjintä ja kansainvälisen epäoikeudenmukaisuuden
aiheuttama sum ja masennus sekä katkeruus parempiosaisia kohtaan.
Vaikka tällaiset asiat menevät yli perinteisen yksilötyön perspektiivin,
niistä keskusteleminen ja niitä koskevan tunneviestin vastaanottaminen
oli kokem uksen m ukaan se tekijä, joka yleensä avasi onnistuneen
yhteistyösuhteen ja auttoi asiakasta ottamaan itse vastuun välittömästä
tilanteesta: ‘‘Tässä epäoikeudenmukaisessa maailmassa, juuri nyt, juuri
tässä, mitä voisit tehdä seuraavaksi?” Täm äntyyppinen työskentely
lähestyy ns. ratkaisukeskeisiä menetelmiä, joissa jaetaan valtaa ja vastuuta
asiakkaalle ja aietaan näin hänen omaa kompetenssiaan (ks. Riikonen
1992). Ratkaisukeskeisen työskentelyn suosima konkreettinen ote
asioihin näyttäisi sopivan hyvin ulkomaalaisille, joiden on usein vaikea
hahmottaa vierasta instituutio-ja kulttuuriympäristöä (vrt. S u e& S u e
1990).

Keitä mukaan interventioon?
Kili kissa esitutkimusvaiheen varsinaisissa asiakastapauksissa aloite tuli
opettajalta tai vastaavalta viranomaiselta, ei koskaan autettavalta ihmi
seltä itseltään. Kehitystyöhön osallistuneet tutkija itse kutsui tut
kimukseen joko suoraan pilämiltään luennoilta tai epäsuoraan tuttavien
ja yhdyshenkilöiden kautta. Kaksi kehitystyön tapauksista oli ns. oikeita
tapauksia sikäli, että aloite niihin nousi asiakkaan puolelta tutkimuksen
ollessa käynnissä ja asiakas antoi suostumuksensa tutkimukseen. Nämä
olivat ammatinvalintaongelma (Kamel) ja oppimisvaikeustapaus (Ali).
Silloin kun kyseessä on aito ongelma ja aloite tulee esimerkiksi
opettajalla, haasteena on saada autettavan ihmisen oma aktiivinen panos
interventioon mukaan. Tähän pyrittiin paitsi edellä mainitun ratkaisukeskeisyyttä tavoittelevan haastattelutyylin avulla myös muotoilemalla
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koko interventio sen mukaan, mihin kysymykseen kulloinkin etsittiin
vastausta.
Kamelin, nuoren pohjoisafrikkalaisen miehen tapauksessa kysees
sä oli vakuutusyhtiön pyytämä selvitys ammatinvaihtoon terveydellisistä
syistä joutuneesta vakuutetusta. Uuden ammatin löytäminen ei ollut
aivan yksinkertaista yhteen tiettyyn työpaikkaan kiinnittyneelle
nuorelle, jonka kielitaito oli sopeutunut kielellisen vähemmistön piiriin.
Kielitaidon lisäksi käytiin läpi mm. opiskelutaitoja, kiinnostuksia eri
aloihin, suunnitelmien realistisuutta ja siihen kytkeytyviä identiteettikysymyksiä, suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta ja työharjoitteluja.
Luonnosta ja ulkoilusta pitävä Kamel kertoi nauttineensa
saunomisesta ja mökillä oleskelusta.
Kamel: Mutta en voinut jäädä pitkäksi aikaa. Kun ei ole
paljon ihmisiä... pitkästyn.
Tutkija: Niin, se on asian toinen puoli.
Kamel: Aivan, se (m ökkieläm ä) sujuu kyllä jonkin aikaa.
Tutkija: Eli ajattelen, että se mikä auttaa sinua (viihtymään)
Suom essa on kaikenlainen yhteys luontoon. Ja se mikä
muodostunee vaikeaksi, on se, että ihmiskontaktit ovat...
Kamel: Niin, ne ovat...
T u tk ija:... hieman...
K a m e l:... rajoittuneita.
Koska Kamel osallistui samaan aikaan suom en kielen kurssille ja
siihen liittyviin työharjoitteluni in, am m atinvalinnanohjaukseksi
muodostunut selvitys saatettiin kytkeä näiden yhteyteen. Silloin kun
Kamel suoritti kognitiivisia tehtäviä tai kiinnostuskaitoiaiksia, paikalla
oli hänen lisäkseen vain tutkija. Tässä tapauksessa tulkkia ei tarvittu,
koska tutkija selviytyi kaksikielisen tutkittavan toisella vahvalla kielellä.
Välillä jäljestettiin tapaaminen myös opettajan kanssa, jolloin hän sai
tietoa tutkimuksen tuloksista (yhteisymmärryksessä Kamelin kanssa)
ja jolloin pohdittiin yhdessä eri vaihtoehtoja opin tojen ja työharjoit195
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teliijen suhteen. Erikseen jäljestettiin tapaamiset, joissa oli paikalla myös
vakuutusyhtiön edustaja.
Kamelille tutkimus tarjosi tilaisuuden selvittää omia lähtökohtia
ja tulevaisuuden toiveita perin juurin. Lopulta hän valitsi ammattialan,
jo h o n ei kohdistunut terveydellisiä epäilyksiä, ja aloitti opinnot
vastaavassa ammattioppilaitoksessa.
Alin, oppimisvaikeuksissa kamppailevan m iehen, tapauksessa
tapaam isia oli vain kaksi. Ensim m äinen järjestettiin opettajan
toivomuksesta, ja siinä olivat läsnä Alin lisäksi tutkija ja tulkki. Toisessa
tapaamisessa paikalla oli myös aloitteen tehnyt opettaja. Ensimmäisellä
kerralla Ali suoritti jo u k on kognitiivisia tehtäviä ja keskusteli
tilanteestaan tutkijan kanssa. Toisella kerralla tutkijalla oli mukanaan
lu on nos tutkim uksen tuloksista ja alustavista johtopäätöksistä
vaikeuksien luonteesta. Luonnos sisälsi myös jatkokysymyksiä, joita
selvitettiin yhdessä. Lopulliset johtopäätökset muotoiltiin siis yhdessä
tutkijan, tutkittavan ja opettajan kanssa ja samalla sovittiin seuraavista
käytännön toimenpiteistä.
Ali oli luku- ja kirjoitustaidoton. Hän oli osallistunut Suomessa
lukutaito-opetukseen sekä suomeksi että äidinkielellään kurdilla. Hän
ei kuitenkaan ollut oppinut edes kaikkien (latinalaisten) kirjainten
nimiä.
“Pääni ei ota oppia vastaan”, Ali kertoo. Hän haluaisi oppia,
mutta se on hyvin vaikeaa, opitut asiat pyyhkiytyvät
muistista nopeasti ja tunneilla aina väsyttää. Alin mielestä
syynä ovat traumaattiset muistot, joiden vuoksi hän on
käynyt jo pitkään terapiassa. Siellä käsiteltävät asiat estävät
keskittym ästä op in to ih in , “filmit pyörivät p äässä”.
Nykyisellä kurssilla hän kokee olevansa viranomaisten
pakosta, vasten tahtoaan ja kykyään. “Opetus on hyvää,
mutta en hyödy siitä mitään.”
Tutkimus paljasti melkoisia vaikeuksia kielellisen informaation
käsittelyssä, mutta m yös yllättäviä kykyjä visuaalisella sektorilla.
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Erityisen merkillepantavaa oli kynän ja paperin käsittelyyn tottumat
toman Alin sujuva ote piirtämisessä. Myös käden taidot ja kolm i
ulotteinen rakentaminen sujuivat helposti. Hänen työhistoriaansa oli
kuulunut mm. vihannesten viljelyä, lampaiden hoitoa ja hedelmien
myyntiä. Hän osoitti abstraktissa luokittelutehtävässä sopim uksen
varaisten kriteerien hallintaa tavalla, joka sopii hyvin muodollisen
opetuksen teoreettiseen viitekehykseen. K oko tutkimuksen ajan Ali
jaksoi keskittyä hyvin. Mihin väsymys katosi?
“Nuo tehtävät eivät väsytä. Kirjainten nimet väsyttävät.”
Valikoiva keskittymiskyvyttömyys tulkittiin viittaukseksi joko
spesifiin kognitiiviseen vaikeuteen (esimerkiksi auditiivinen lukihäiriö)
tai spesifiin asiaan kiteytyvään koulupelkoon ja motivaation tyreh
tymiseen, jonka taustalla voi olla vakaa usko omaan kyvyttömyyteen.
Tai molempiin. Jo k a tapauksessa oli selvää, ettei kannattanut jatkaa
‘pään lyömistä seinään’. Koska kurssista oli jäljellä enää rippeet, se
päätettiin käydä loppuun ja sen jälkeen pitää taukoa. Uudelle kurssille
Ali tulisi vasta om an halun mukaan ja pyytäisi opettajalta opiskelun
tukemista visuaalisen kanavan avulla, joka oli vahva. Psykologin
lausunto jäi hänen haltuunsa mm. tätä tarkoiaista varten. Terapia jatkui,
ja sen yhteensovittamista opintojen kanssa suositeltiin. Samoin työvoi
matoimistolle esitettiin toivomus edes jonkinlaisesta järkevästä teke
misestä, joka antaisi sisältöä elämään pahimman yli.
Interventio koosaii yleensä näistä aineksista: tehtävät ja niihin
kytkeytyvä haastattelu, palaute ja jatkokysymykset tutkittavalle sekä
joskus opettajalle, mahdolliset uusinnat joistakin tehtäväosioista sekä
yhteisesti neuvottelemalla rakennettu käsitys nykytilanteesta ja päätökset
jatkotoimista. N euvotteluun tutkija toi asiantuntijan n äkök u lm an
asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen, opettaja tai m uu vastaava
viranomainen (yleensä aloitten tekijä) tietoja käytännön op iskelu kokemuksista sekä saatavilla olevista ratkaisu vaihto-ehdoista (kurssit,
työharjoittelut, tukiopetus ym.). Asiakas itse antoi om an näkökulmansa
ja tietoja omasta historiastaan, potentiaalisesta osaam isestaan, joka ei
197

Marja-Liisa Trux

ehkä näkynyt kursseilla, sekä tulevaisuuden haaveistaan ja suunni
telmistaan. Asiakkaan sitoutumisessa tällä tavoin syntyneisiin päätöksiin
ei yhdessäkään tapauksessa tullut ilmi vaikeuksia.

Diagnostisten tehtävien edut ja haitat
Esitutkimusvaiheessa interventioon sisällytettiin aina myös diagnostisia
tehtäviä. Täm ä johtui siitä, että alku vaiheen asiakkaat olivat
enimmäkseen niitä heikosti koulutettuja, joilla oli oppimisvaikeuksia.
Varsin pian kävi lisäksi ilmi, että tehtävien tekem isellä oli muukin
funktio kuin tuottaa tietoa tutkittavan kognitiivisesta suoriutumisesta.
Se tarjosi tapaamiselle luontevan ja konkreettisen kehyksen sekä loi
turvallisen yhteistyön historian (vaikka lyhyenkin), johon saatettiin
myöhemmissä neuvotteluissa nojautua. Tätä pidettiin tärkeänä, koska
useimmilta tutkittavilta puuttui kokonaan tulkintakehys siitä, mitä
on psykologin haastattelu, tai tulkintakehys saattoi olla erittäin leimaava:
“Epäilläänkö minua hulluksi?” Turvallista ja kynnyksetöntä vaikutelmaa
tehosti se, että psykologi työskenteli oppilaitoksessa samoissa tiloissa
opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Näin vältyttiin juhlalliselta
‘psykologin vastaanotolle menemiseltä’.
Vaikka tehtävät tuottivat sekä tietoa että struktuuria, aina niiden
teettäminen ei ollut kannattavaa. Ne asiakkaat, jotka olivat saaneet
keskiasteen koulutuksen tai ylemmän, osoittautuivat erittäin herkiksi
sellaiselle itsetunnon loukkaukselle, joka syntyy ‘lapsellisten’ tai
‘alakoulumaisten’ tehtävien teettämisestä. Jo s siis ongelm ana oli esi
merkiksi motivaation puute tai häiritsevä käytös, turvallisuutta luovana
tehtävänä kannatti käyttää riittävän vaativia tehtäviä tai luopua tehtä
vistä kokonaan. Sam oin sellaisissa tapauksissa, joissa vasta maahan
saapunut ihm inen oli kovassa kriisissä, ei nähty syytä liittää inter
ventioon kognitiivisia tehtäviä, jos ei ollut ehtinyt kertyä kokemusta
hänen oppimisestaan.
Koulutettujen herkkyys tuli ilmi Miren tapauksessa. Kehitystyötä
varten pyydettiin vapaaehtoisiksi osallistujiksi vertailua varten myös
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koulutetumpia m aahanm uuttajia sam oilta alueilta kuin aiem m at
asiakkaat. Mire, kirjallisessa ammatissa työskennellyt afrikkalainen mies,
kuitenkin keskeytti tehtävien tekemisen ilmoittaen, että ne Ioukkasivat
hänen aikuisen m iehen arvokkuuttaan. Asiasta keskusteltiin vielä
uudessa tapaamisessa. Erityisen loukkaavilta olivat tuntuneet jotkin
käytetyistä hahmotustehtävistä ja kiellisistä osioista.
Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että kaikki ‘lapsellisina’ torjutuis
ta tehtävistä eivät suinkaan olleet tutkittavalle lapsellisen helppoja.
Esimerkiksi suomen kielen omaksuminen lähtee koulutetullakin ihmi
sellä nollasta liikkeelle. Myös Suomessa käytetyissä neuropsykologisissa
testeissä on aikuisillekin tarjolla sam anlaisia hahm otusta tutkivia
kellotauluja kuin tämän kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa. Pikem
minkin kysymys saattaa olla siitä, että länsimaisessa yhteiskunnassa
koulutetutkin ihmiset jakavat käsityksen (kulttuurisen mallin) siitä,
että psykologin vastaanotolla joutuu tekem ään kaikenlaisia outoja ja
lapsellisilta vaikuttavia tehtäviä. Ne kuitenkin koetaan yleensä
viittauksina ‘psykologien hassutuksiin’ tai ‘ihm isluonnon sisimpään
olem ukseen’, eikä ‘tietyn sosiaalisen p ersoonan reaalisiin om inai
suuksiin’. Tutkim ukseen ennen Mirea osallistunut Anne, eurooppa
lainen koulutettu nainen, ei loukkaantunut tehtävistä.
Miren jälkeen osallistujia varoitettiin erittäin huolellisesti, että
tehtävien tasohaitari alkaa hyvin matalalta, mutta että se on tutkimuksen
kannalta taipeen ja että heidän suoritustaan tarvitaan “vertailun vuoksi”.
Kellotauluista luovuttiin. M uiden hahm otustehtävien katsottiin
koivaavan ne.
M yöhemmän keskustelun valossa on todennäköistä, että Mire
oli ymmärtänyt osallistuvansa tutkim ukseen vain haastateltuna
asiantuntijana, ei tutkittavana koehenkilönä. Näin ollen väärinkäsitys
on liittynyt kehitystyön luonteeseen eikä aivan vastaavaa voine sattua
menetelmän varsinaisessa käytössä. Silti varovaisuus on tarp een,
erityisesti jos asiakkaana on koulutettuja, mutta koulutustaan vastaavaa
työtä vaille jääneitä miehiä. Heidän itsetuntoaan tilanne todennäköisesti
sivaltaa kipeimmin.
Motivoitumisen vaikeus ja luokkaantumisen vaani on aina lähellä
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silloin kun psykologisen diagnostisen m enetelm än kehitystyössä
käytetään vapaaehtoisia. Kulttuurienvälisessä työskentelyssä tilanne on
kuitenkin erityisen herkkä ja yksilötutkimukseen sisältyvä vallankäyttö
on ilmeistä. Tästä episodi antoi hyödyllisen muistutuksen.

Laadullisen menetelmän kehittäminen
Laadittujen tehtävien perusteella ei etsitty vastausta kysymykseen, onko
tutkittava ihminen kognitiivisten kykyjensä suhteen ‘normaali’ vai
‘ongelm ainen’. Paitsi että jako olisi yksittäisen ihmisen kohdalla vailla
mielekkyyttä (tilastoihin perustuvaa jakoa ei voi projisoida yksilöön),
kaikissa aidoissa tapauksissa ‘ongelm an’ nähtiin jo esiintyneen arki
elämässä, ja tutkimuksen tarkoituksena oli vastata kysymykseen “miksi?”
tai “millainen?”. Miksi Ali ei oppinut lukem aan? Millainen oli se
ammatti, joka sopisi Kamelille? Nämä ovat laadullisia kysymyksiä, joten
laadullisen tutkim ustuloksen katsottiin hyvin riittävän niiden
ratkaisuperusteiksi (vit. Alasuutari 1993).
Tehty ratkaisu merkitsi psykologisen yksilöarvioinnin tavoitteen
tarkistamista vähem m än kunnianhim oiseen suuntaan. Arviointi
nähtiin yrityksenä tuottaa yhtä yksilöä koskevaa tietoa tietystä
eläm änvaiheesta tietyntyyppisissä olosuhteissa (yleensä opiskelumaailmassa). Universaalin tili pysyvän tiedon sijaan etsittiin paikallista
tietoa, jonka katsottiin olevan riittävän tarkkaa ja valaisevaa, jos sen
avulla pystyttiin löytäm ään tyydyttävä ratkaisu käsillä olevaan
pu 1ma 11iseen tila nteeseen.
Psykologinen yksilöä m oi nti sisältää aina kohtalaisen virhemargi
naalin. Kulttuurienvälinen tilanne luo mukanaan vielä lisää epävar
muustekijöitä. Sen vuoksi tutkimuksessa edettiin sarjallisesti, oletuksia
tarkistaen ja tutkittavan osuutta korostaen. Johtopäätöksinä esitettiin
mieluummin useita todennäköisiä selittäviä tekijöitä kuin vain yhtä,
sikäli kuin se ei estänyt ratkaisun löytymistä. Usein suositeltiin myös
jatkotutkimuksia.
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Tekemisen ja osaamisen elämänkulut
Kehitystyön ensim m äiseen vaiheeseen osallistui projektissa kuusi
vapaaehtoista: pohjoisafrikkalainen Kamel, koulutettu eurooppalainen
nainen Anne, afrikkalainen toimittaja Mire, lukutaidoton Ali, vähän
koulutettu nainen Asha samasta maasta kuin Mire sekä Baam, akateemi
sessa ammatissa toimiva afrikkalainen mies. (Kaikki nimet on muu
tettu.)
Käytettyjen tehtävien voidaan todeta edustavan länsim aisen
muodollisen koulutuskulttuurin diskurssia. Voidaan esittää kysymys,
onko tällainen valikoim a oikeud enm ukainen kulttuurienvälisen
älykkyystutkimuksen tulosten valossa. Eikö tutkittavilta, erityisesti
kehitysmaiden m aaseutuväestöltä, pitäisi pyytää suorituksia niissä
taidoissa, joissa he ovat saaneet harjaannusta? Näin olisikin, jos tehtävien
tarkoituksena olisi vertailevan tutkim usperinteen tapaan valottaa
inhimillisen älyllisen suoriutumisen ilmiöitä ‘puhtaassa’ ja ‘universaalis
sa’ muodossaan. Tässä projektissa etsitään kuitenkin menetelmää, jonka
avulla kyettäisiin diagnosoimaan niitä vaikeuksia, joita maahanmuut
tajat kohtaavat sopeutumisessa länsimaiseen, tekniseen ja muodollista
opiskelua edellyttävään elämäntapaan. Siksi on tarkoituksenmukaista
tarkastella juuri niitä asioita, joiden om aksum inen on ajankohtaista.
Oppimisvaikeuksia kohtaavat aikuiset ihmiset kuitenkin ahdistu
vat helposti, ja heille kehittyy erilaisia sosiaalisen stigman hallintaa
helpottavia itsetuntoa suojelevia strategioita. Eräs yleinen strategia on
virheiden peittely. Se saattaa viivästyttää ja jopa estää avun saamista.
Tämän vuoksi vahvuuksien erittely on yhtä tärkeitä kuin heikkouksien.
(Aikuisten lukutaito-opetuksen terapeuttisesta luonteesta, ks. Meyer ym.
1991.)
Haastattelun nivominen tehtävien yhteyteen tarkoitti yleensä sitä,
että tehtävän jälkeen tutkittavan kanssa keskusteltiin siitä reflektoivaan
sävyyn (“oliko se helppoa/vaikeaa? oletko tehnyt jotain samantyyppistä
aiemmin?” jne.). Jo sk u s tämä tuotti yhtymäkohtia eläm änkulkuun ja
työhistoriaan, toisinaan ajankohtaisempia yhteyksiä meneillään oleviin
töihin ja opintoihin. M yös tulevaisuuteen viitattiin, kun m ietittiin,
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mitä tulevaisuus Suomessa tuo tullessaan juuri tälle ihmiselle ja kuinka
sen haasteisiin voisi vastata.
(Edellä on puhuttu piirtämistaidon harjaantumisesta eri
olosuhteissa.)
Asha: (viittaa om aan suoritukseensa) En o le koskaan
yrittänyt piirtämistä.
Tutkija: Niin, mutta ei se o le vakavaa, m onet ihmiset
käyttävät sellaista perspektiiviä, että katsotaan yksiä esineitä
sivusta ja toisia ylhäältä. Niin kuin tässä, pöytä on ylhäältä
(nähty) mutta kaapit ovat sivulta. Ei se ole vakavaa.
Asha: Eilen teimme (päiväkodissa, missä Asha työskentelee)
paperista kukkia suunnilleen näin... (näyttää, miten oli
valmistanut mallin, jonka m ukaan askarreltiin joulu
koristeita).
Tutkija: Niin, se on hyvä...
Asha: Niin, askartelu.
Tutkija: Niinpä, itse asiassa, kun te siellä päiväkodissa teette
erilaisia askartelutöitä, niin siinä samalla suomalaiset lapset
saavat sitä sellaista harjoitusta perustaid oissa, jota
myöhemmin koulussa tarvitaan. Sitä teidän m aassanne
lapset eivät saaneet, koska eivät käyneet (päiväkodissa) ja
ei ollut kaikkia näitä materiaaleja.
Asha: Mm-mm.
K eskustelevan tutkim uksen tavoitteena oli sitoa yksittäisten
testisuoritusten tuottama tieto siihen nairatiiviseen tietoon, jota muuten
saatiin tutkittavan taustatietojen, koulutus- ja työhistorian ym.
muodossa. Tavoitteena oli, että yhdessä tutkittavan kanssa rakennetut
tekem isen ja osaam isen eläm änkulut voisivat osaltaan muokata
yksilöarviointia tutkittavaa osallistavaan suuntaan, niin, että hän tuntisi
toiminnan om akseen ja kokisi hyötyvänsä jo itse tutkimuksesta, että
siitä “jäisi jotain käteen”. Tässä suhteessa ensimmäinen vaihe jätti vielä
toivom isen varaa. Tutkittavat vastailivat kyllä kysym yksiin, mutta
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muuten reflektiota oli vaikea saada käyntiin.
Tutkija: No niin, mitä mieltä olet niistä (tehtävistä), joita
tehtiin (viimeksi)?
Kamel: Mitäkö mieltä minä olen? Se riippuu teistä...
Tutkija: Niin, se riippuu minusta, mutta entä sinä...
Kamel: Oikeastaan ajattelen, että pystyn parempaankin.
O liko sittenkin niin, että yksilöarviointitilanne on psykologin
dominoivaan vallankäyttöön perustuva eikä tilannetta pystytä
lieventämään? Vai eikö tekemistä ja sen reflektiota voi sovittaa siimaan
tapaamiseen?

,

Enemmistö vähemmistö ja vallankäyttö
Haastatteluun ja opiskelutaitojen opettamiseen liittyy kysymys maahan
muuttajan tai etnisen vähemmistön jäsenen ‘sopeuttamisesta’ enem 
mistön tavoille. Olisi naiivia olettaa, että psykologinen yksilöarviointikaan voisi tapahtua ilman, että yhteiskunnalliset suhteet heijastuisivat
siihen. Päinvastoin, kykytestauksen historia kytkeytyy monin tavoin
tieteen rasismin ja väestöiyhmien välisten ylivaltapyrkimysten historiaan
(ks. esim. Gould 1996). Vuorovaikutus enem m istön ja vähemmistön
välillä ei m illoinkaan ole täysin tasa-aivoista, jo senkin vuoksi, että
keskustelussa tai neuvottelussa käytetyt käsitteet ovat enem m istön
lähtökohd ista mää täytyviä.
Psykologi ei voi olla etnisyydeltään neutraali. Enem m istöön
lukeutuva psykologi ei voi juurikaan säädellä sitä kuvaa, jonka etniseen
vähemmistöön lukeutuva tutkittava hänestä muodostaa. Sen sijaan hän
voi tietoisesti yrittää säädellä ja korjata vallanjaon epätasaisuudesta
aiheutuvia vääristymiä. Esimerkiksi erilaisten taitojen opettam inen ja
sen osoittaminen, miten nämä taidot kytkeytyvät koulum enestykseen
ja työelämään, ovat keinoja, joiden voidaan katsoa lisäävän vähem 
mistöön lukeutuvan asiakkaan valinnanvaraa. J o s epäonnistum isen
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kierteessä turhautunut ihm inen saa hiem an etäisyyttä sekä oman
(v ä h e m m istö n ) viiteryhm änsä että koulun ja sen edustam an
(keskiluokkaisen, suomalaisen) viiteryhmän kognitiiviseen tyyliin, on
h än en hiem an helpom pi valita tilanteen m ukaan itselle edullinen
toim intatapa. Kouluympäristössä voi toimia koulun ehdoilla, jos ei
synny vaikutelmaa siitä, että samalla joutuu luopumaan itsekunnioi
tuksestaan.
Tässä suhteessa nyt haastatelluista ihmisistä erityisesti Suomen
romanit Hannu ja Zirikli vahvistivat kertomuksillaan kansainvälisessä
kirjallisuudessa (O gbu 1990; Verm a 1988) todetun yhteyden
vähemmistön jäsenten koulumenestyksen ja itsetuntoiatkaisujen välillä.
M enestym inen tai edes paras m ahdollinen suoritus (enem m istön
järjestämissä) opinnoissa tai kykytesteissä ei ole monille vähemmistöjen
jäsenille kovinkaan tärkeäksi koettu asia.
H annu:... Romaneillehan on tärkeetä se, miten perhe voi
ja miten suku voi. Tietenki se on... Näin ne menee: perhe,
suku, yhteiskunta, ja näin ne m enee periaatteessa. Mutta
jos sä tuot mulle esimerkiks niinku tää oli tää palikkatesti
tässä, niin mä voin ajatella: no, mä voin tehdä ihan miten
mä katson parhaaks. Mä en katso sitä tärkeeks.
Tutkija : Jo o . Jo o . Ymmärrän.
Hannu: Eli siilon, kun sä käytät rom aneita, niin toitota
niille, että Manne, että se on todella tärkeetä Manne, että
sä teet nää niin, että mä saan oikeen kuvan sinusta.
Jo h n Ogbu (1990) on todennut, että mm. Yhdysvaltain mustien
keskuudessa yleisen käsityksen mukaan menestyminen yhteiskunnassa
ei ponnisteluista huolimatta ole heille juurikaan mahdollista (ns. ei
mitään m enetettävää -tilanne). Toisaalta väestöryhm ien kireät välit
heijastuvat myös yleisesti asenteisiin niin, että heikommassa asemassa
olevat kääntyvät poispäin valtaa pitävistä ryhmistä ja näiden aivoista.
Tällöin m uodostuu ns. koulunvastaista kulttuuria, josta klassinen
kuvaus on Paul Willisin tutkimus brittiläisistä työläisnuorista (Willis
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1977). M otivaation puutteesta johtuen suoriutum inen an netu issa
tehtävissä on suurpiirteistä, välinpitämätöntä tai kiireistä. Y leisen
välinpitämättömyyden vaikutusta voi olla vaikea erottaa muista yleisistä,
suoritusta laskevista seikoista kuten väsymyksestä tai stressistä, jo s
reflektiivistä keskustelua edellä mainituista teemoista ei ole lainkaan
käyty tutkittavan kanssa. (Vähem m istöjen koulum enestyksestä, ks.
Järvinen 1996.)

Reflektion osuus
Kehitystyön toiseen vaiheeseen osallistui seitsemän vapaaehtoista: Alxli,
nuoii keskiasteen koulutuksen saanut afrikkalaismies, Julia, venäläinen
lukiolaistyttö, Vasili, venäjänjuutalainen lukiolaispoika, Hannu,
nelikymppinen Suomen romani ja Zirikli, samaa ikäluokkaa edustava
romaninainen. Etnistä enem m istöiyhm ää ‘suomalaisia’ edustivat 13vuotias koululainen Mika ja nelikymppinen autonkuljettaja Matti, jolla
on aiemmin muussa yhteydessä todettu lukihäiriö. Toisen vaiheen
jälkeen huom io kiinnittyi suorituksen arviointiin. Esim erkiksi
oppimistehtävän koko hyöty saataisiin paremmin talteen, kun tutkija
kirjaisi heti tapaam isen jälk een yksityiskohtaisem m in huom ioita
tutkittavan oppimistyylistä.
Tarkemmat huomiot tehtävien suoritustavasta tuottivat tarkempaa
palautetta tutkittavalle. Näin reflektiossa päästiin yksityiskohtai
semmalla tasolla keskustelemaan erilaisista mahdollisuuksista suorittaa
sama tehtävä ja sitä kautta opiskelutaidoista. Erityisesti kuvakorttien
kohdalla reflektio lisääntyi. Tämä saatiin aikaan tiu kentamalla esitettyjä
kysymyksiä. Yksinkertaisten sym patioiden ja antipatioiden ( “Mistä
kuvasta pidät?”) sijaan kysyttiin suoraan: “Mikä kuva tuo mieleesi jotain,
mitä kaipaat kotimaastasi?, Mikä on tyypillisintä sille maalle?, Mikä
on tyypillisintä Suomessa? Mikä on hämmästyttänyt sinua täällä?” jne.
Tutkija: Miten sä sanoisit noin ylipäätään että, kun sä o o t
tullut Su om een , niin mitkä on sellasia asioita, jotka o n
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yllättäny sut täällä?
Vasili: Siis, no... no se on kaikki että... Kun mä en muista,
mitä mä odotin. Ensinnäkin, kun m e tulemme Suomeen,
me m enemme ensin Iisalmeen. Asumme siellä. Noo... Mut
täällä mitä tulee m ieleen, että esim erkiks nuoret juovat
aina kaljaa.
Tutkija: Mmmm.
Vasili: Mut kun samalla mä en muista kun mä olin vielä
pieni, mä en ollut sem m oisissa piireissä... missä juotiin,
että mä en muista, mut mä tiedän, että siellä... kaljaa...
kaikenlaista väkevää mikä...
Tutkija: Jo o...
V asili:... ja sitten, öö, ja sitten tämä on tämä suomalaisten
patriotismi, että esim erkiks kaikista... mä muistan mitä
oli täällä kaks vuotta sitten, lätkä kisoista...
Tutkija: Eh, jo o
V asili:... ja että, siis myöskin nuorilla, urheilualoista että,
siis miten öö, miten ne, talviurheilulajit on paljon niinku,
paljon tärkeemm in suom alaisille kun kesäurheilu. Että
esimerkiks koko maailmassa on laji numero yksi jalkapallo,
mut Suomessa on lätkä ja hiihdot...
Tutkija: Mnnn.
Vasili: Mut ehkä siitä ei... mä, en mä tiedä siitä kun
jokaiselta on oma stereotyyppi siitä Suomesta. Ei muista.
Tutkija: Mnn, mnn, niinpä. Jo o , okei...
Vasili: No sitten... ö ö, ehkä vielä siitä että kun m e oltiin
Iisalmessa, että miten hyvin ihmiset suhtautuvat että me
oltiin juutalaisia, siis että äitini on juutalainen...
Tutkija: Jo o .
Vasili: ... tultiin Israelista. Esim erkiks V enäjällä on
päinvastoin.
Tulokseksi saatiin hyvin rehellisiltä vaikuttavia, eri kokemuksia
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punnitsevia kertomuksia. Pelko siitä, että haastatellut eivät rohkenisi
esittää kriittisiä kantoja, ei toteutunut. M yöskään kysym ykset eivät
näyttäneet johdatelleen haastateltuja toistamaan stereotyyppisiä Suomikuvia. Vastaukset olivat osallistujien omaan elämään liittyviä, jopa siinä
määrin, että Abdi, joka oli parhaillaan kärsinyt nukkumisvaikeuksista,
ryhtyi puhumaan niistä siirtolaisuuteen liittyvien identiteettikysymysten
sijaan. Selvästikin se oli hänelle sillä hetkellä tärkein aihe.
Myös muistitehtävät osoittautuivat yllättävän hyviksi reflektion
lähtökohdiksi. Lisäksi tämä saattoi tapahtua tavalla, jossa miltei jokaisen
tutkittavan suorituksesta löytyi sekä ylpeyden aihetta että parantamisen
varaa. Näin tutkimustilanteesta poistui kohteen tarkkailun ulottuvuus
ja päästiin ainakin hetkittäin jaetun asiantuntijuuden asetelmaan, eli
juuri siihen asiakkaan osallisuuteen, joka oli tavoitteena.

Tutkijan näkökulma
Kulttuuripsykologisessa keskustelussa on viime vuosikymmenen aikana
kritisoitu erityisesti vallalla ollutta tutkimusperinnettä, jossa oletetaan
voitavan tarkastella vieraiden kulttuurien elämää suoraan, ikään kuin
tutkijalla itsellään ei olisi kulttuurista viitekehystä, joka vaikuttaa hänen
tulkintoihinsa (Shweder 1990; 1991). Myös käsitys kulttuurista on jäänyt
näihin asti kovin erittelem ättöm äksi. Sitä on käytetty siekailem atta
riippumattomana m uuttujana, vaikka monet tekijät ovat kulttuurin sisällä
vuorovaikutuksessa, jopa ristiriidassa keskenään (Laboratory o f Comparative Human Cognition 1982, 645). Ihmisillä on lisäksi yleensä
useita, muuttuvia kulttuurisia viitekehyksiä päällekkäin ja lomittain,
eikä niiden välinen rajanveto o le suinkaan ongelm atonta. Nämä
ongelmat ovat olleet tiedossa jo kauan, mutta niihin vastaaminen on
saanut odottaa yleisempää keskustelua epistemologisista ongelmista
yhteiskunta- ja sosiaalitieteissä (vit. Kozulin 1984; Peeters 1990).
Väärinkäsityksen vaara on aina lähellä monikulttuurisessa työssä,
myös silloin kun käytetään yhteistä kieltä. Välitetyn viestin —ja koko
tilanteen - saam at tulkinnat eroavat, koska osallistujien eläm än k o
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kemukset ja maailmankuvat ovat erilaiset. Avuksi tilanteeseen aikamme
e eto s vaatii “tuntem usta eri kulttuureista”. Paitsi että vaatimus luo
kuvaa kulttuureista ikään kuin hom ogeenisina, selvärajaisina ja
m uuttum attom ina ihm isluokkina, se on m yös ylioptimistinen.
Yksinkertaistetut käyttäytymisohjeet soveltuvat huonosti arkielämän
vaihteleviin tilanteisiin. Käytännössä törmäyksiä ei voi välttää. Vaikka
valmistautuisi kuinka hyvin, ei voi edeltä aavistaa kaikkia esille tulevia
seikkoja, joiden suhteen kulttuuriset käsitykset eroavat. Kulttuurien
välistä työtä leimaakin usein tunne “kriisistä toiseen kulkemisesta”.
Sekä vieraiden että ‘om ien’ parissa esiintyy kummallista tai huolestut
tavaa käyttäytymistä, selittämättömiä sotkuja, riitoja, kriisejä yms.

Kohti kaksisuuntaista tiedon kulkua
Vuorovaikutusperiaatteen mukaisesti aito kulttuurien välillä kulkeva
tieto on aina kaksisuuntaista. Samalla kun se valaisee ‘eksoottisia’ asioita
‘toisesta’, se kertoo jota Idn myös tarkastelijasta itsestään. Omat huonosti
tiedostetut kulttuuriset oletukset tulevat esiin, kun kohdataan ihmisiä,
jotka esim erkiksi toimivat toisella tavalla kuin oli kuviteltu olevan
mahdollista, mukavaa, järkevää, säädyllistä tai kohteliasta. Tämä kertoo,
mitkä ovat omat oletukset m ahdollisesta, mukavasta, järkevästä,
säädyllisestä tai kohteliaasta käyttäytymisestä. Hankittu itsetuntemus
lisää am m attiauttajan toimintavapautta jatkossa, kun mahdollisia
törmäysten lähteitä aletaan tuntea. Koskaan ei kuitenkaan saavuteta
täydellisesti hallittua tilannetta.
Tässä projektissa tiedon kaksisuuntaisuutta on pyritty lähestymään
siten, että saatujen tehtäväsuoritusten tulkinnassa on tarkasteltu ensin
tutkijasta ja m enetelm ästä aiheutuvia vaikutuksia, kuten käytettyjen
testim ateriaalien vaikutusta, instruktion johdattavaa vaikutusta tai
tutkijan persoonallista asennetta. Esimerkiksi puheen kuulonvaraista
analyysia edellyttävässä tehtävässä eräs vihjekuva ei täysin vastannut
ääneen lausuttua sanaa. Tutkittavista suom enkielinen Matti epäröi
tehtävän kohdalla. Syy kävi ilmi reflektoivassa keskustelussa.
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Tutkija: Oliks tää kohta jotenki vaikee, tää “kerm a”?
Matti: No ku en mä muista et se kenna on, mut mä katoin
vaan, et maitotölkki tai joku tollane... (nauraa).
Tutkija: Ahaa! No se on totta... et on hirveen vaikee piirtää
kuvaa “kemiasta”.
Matti: Niin. H eh, heh.
Tutkija: (nauraa)... semmonen lätäkkö tulis tähän, (nauraa)
Jo o , okei, se näyttää maidolta.
Matti: M nnn... tai maitotölkiltä.
Tutkija: Niin. Niin. Tölkki.
Tutkijan persoonallinen asenne tuli selvim m in esiin oppim is
tehtävässä, jonka todettiin olevan siimalla opeltcimistehtävä. Ylitä oleellista
kuin se, miten herkästi oppija pyysi opettajalta apua, oli se, miten
herkästi opettaja tarjosi apuaan. Hannu, jolle tehtävä tuotti vaikeuksia,
käytti itse puheliasta, avointa ja ‘karskia’ tyyliä. Niinpä myös tutkija
yltyi hetkittäin m elko suorasukaiseen, jopa johdattelevaan tyyliin.
Hannu: (kirjoittaa luku S a ijo ja ) Sit tulee ykkönen... Sit tulee
kahdeksan.
Tutkija: Y-hym?
Hannu: Tietty, tietenki et se jatkuu... seiska... se on kasi.
(kirjoittaa oikean ratkaisun)
Tutkija: Seiska. Aika hyvin, aika hyvin.
Hannu: (aloittaa uuden tehtävän) Kym ppi, kym ppi ja
kymppi, eikö?
Tutkija: Y-hym.
H an n u :... ja nyt on taas... (korottaa ääntään) Mut tuol on
kakkonen!
Tutkija: Mis on kakkonen?
Hannu: (näyttää) Sss.
Tutkija: No ei se mitään haittaa, anna sen olla siellä.
Vasta sen jälkeen kun tutkijaan ja m enetelm ään liittyvät tekijät
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oli käyty läpi, siirryttiin tarkastelemaan tutkittavaan liittyviä tekijöitä.
Kulttuurienvälisen älykkyystutkimuksen tulosten valossa tällainen etene
misjärjestys on hyvin perusteltu. Nyt saatujen kokemusten mukaan se
ei myöskään haitannut tutkimusta tai hajottanut argumentaatiota liiak
si.

Tavoite: oppia törmäyksistä
Tässä projektissa seurattiin sitä antropologisen kenttätyön periaatetta,
että juuri erilaiset ‘törmäykset* tarjoavat johtolankoja, joita seuraamalla
päästään toisen osapuolen käsitysten jäljille (vit. Kelles-Viitanen 1984;
Meacl 1976). Koettu kitka saattaa johtua osapuolten välisistä käsityseroista tai arvoristiriidoista, joita ei m uutoin olisi saatu tietoisen
tarkastelun kohteiksi. Varsinkin m aailm ankuvan ja ihmiskuvan
pemstavimmat oletukset ovat yleensä tällaisia huonosti tiedostettuja
ennakko-oletuksia (ks. esim . H olland & Q uinn 1987). Itse asiassa
menetelmä on vanhastaan tuttu psykologisessa asiakastyössä: omat ja
asiakkaan (tai myös kollegan) tunnereaktiot tarjoavat johtolankoja
ongelm ien luonteesta. Kulttuurienvälisessä työssä johtolankojen
katsotaan johdattavan sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti jaettujen että
yksilöllisten merkitysten jäljille.
Näin ollen reaalimaailmassa tapahtuvaan, kasvokkaiseen vuoro
vaikutukseen antautuminen on se keino, jonka avulla voidaan päästä
aitoon kommunikaatioon kulttuurien välillä. Tässä kulttuurit ymmär
retään tietoteoreettiseen tapaan om ista lähtöoletuksistaan käsin
toimivina m erkitysjärjestelminä. Muussa tapauksessa tutkimuksen
tu lo k sek si saad aan vain h eijastu m ia siitä, mitä oltiin om an
merkitysjärjestelmän puitteissa esitetty lähtökohtaisena oletuksena (vit.
Ingleby 1990, 70). Täm ä vaara on erityisen suuri silloin kun tietyn
kulttuurip erinteen piirissä laadittua psykologista m enetelm ää
sovelletaan sellaisenaan, m ekaanisesti, vieraan perinteen piiriin
kuuluviin ih m iseläm än ilm iöihin. K ulttuurienvälisessä aitoon
vuorovaikutukseen perustuvassa tutkimuksessa tehtäväksi muodostuu
päinvastoin löytää se, mitä ei ennalta käsin osata etsiä.
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Jarl Wahlström

Psykoterapia keskusteluna ja
kertomusten kudelmana
Tarkastelen tässä kirjoituksessa narra tiivistä lähestymistapaa psykolo
giaan psykoterapian kannalta. En puhu narratiivisesta terapiasta sinänsä
tiettynä psykoterapeuttisena tekniikkana (esim. White & Epston 1990)
tai edes lähestymistapana (McLeod 1997; Par ry & Doan 1994), vaan
laajemmin tietynlaisesta näkökulm asta ihmisten toim innan organi
soitumiseen. Tässä katsantokannassa nairatiivinen ote on osana laa
jempaa sosiaa 1ikonstmktionistista ihmisen ja ihmismielen toiminnan
ymmärtämistä (Gergen 1991; Harré 1983; McNamee & Gergen 1992;
Shotter & G ergen 1989). M ielestäni tällaisella lähtökohdalla on
hedelmällistä tarjottavaa keskusteluun psykoterapian luonteesta. Samalla
terapeuttisen toiminnan tarkastelu syventää inhimillisen toiminnan
narratiivisen, so. merkityksellisiä yhteyksiä etsivän ja löytävän, luonteen
ymmärtämistä yleisemminkin.

Toimijuuden ongelmat psykoterapian kohteena
Voimme ottaa seuraavat ajatukset lähtökohdaksi: Y leensä ihmiset
pyrkivät hiottamaan tarinoita, joista käsin käsitys itsestä konstruoituu
mahdollisimman yhtenäisenä ja ristiriidattomana (D avies & Harré
1990). Toisaalta ihmiset joutuvat myös omaksumaan itseään koskevia
uskom uksia ja käsityksiä, jo tk a eivät välttäm ättä m u o d o sta
johdonmukaista, koherenttia kokonaisuutta. Siinyttäessä keskustelusta
ja keskustelutavasta toiseen voi käsitys itsestä muuttua. Ja sam ankin
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keskustelun puitteissa puhuja saattaa omaksua eri tapoja ajatella ja esittää
itseään sen m ukaan, miten om a asem a muuttuu keskustelussa
kerrotuissa tarinoissa (W ahlström 1992). I-Ianen (1983) mukaan on
jopa tarpeellista, että ihmisten toimintaan liittyy tietty epämääräisyys.
Se lisää joustoa itsemäärittelyissä ja vähentää ns. merkitysanomalioiden
syntyä. Usein, ehkä yllättävästi, psykoterapeutin tehtäväksi tuleekin
saattaa liian täsmällisesti määritelty epämääräisemmäksi.
Lähtökohtani puhuessani psykoterapiasta on psykoterapian
erityinen laatu keskusteluhoitona (Wahlström 1990). Tietysti jokainen
psykoterapeuttinen kohtaaminen on kokonaisvaltainen ihmissuhdetilanne, olipa siinä läsnä ka lesi tai useampia ihmisiä. Ihmiset ovat näissä
tilanteissa läsnä ruumiillisina, fyysisinä henkilöinä ja aistivat toisensa
tällaisina. Kuten yleensäkin, synnyttävät henkilöt terapeuttisessakin
tilanteessa mitä m onenlaisimpia tuntemuksia toisissaan. Mielsetäni
on kuitenkin perusteltua, että psykoterapian ero telev an a ominais
piirteenä muihin hoitom uotoihin nähden pidetään sanojen erityistä
asemaa psykoterapian työvälineinä. Kuten Thom as Szaszin ken otaan
asian ilmaisseen (Kenny 1988), toimii psykoterapia parantavien sanojen,
icittvilogoi, varassa. Keskustelun kautta parantaminen on tässä mielessä
kaikkia psykoterapiamuotoja yhdistävä piiire.
Jo s hyväksytään tämä peruslähtökohta - psykoterapia keskustelu
hoitona-joudutaan kysymään, mitä parannetaan ja miten. Vastaukseni
tulee lyhyesti sanottuna olem aan se, että keskusteluhoidon avulla
parannetaan toimijuuden häiriöitä. Parantumistapahtuma on olen
naiselta sisällöltään toimintaan, kokem uksiin ja suhteisiin liittyvien
merkityksenantojen muutosta. Tällaisia muuutoksia voidaan saavuttaa
luomalla erityisiä keskusteluyhteyksiä ihmisten välille.
Erilaiset psykoterapian teoriat pyrkivät omista puhekäytännöistään
käsin kuvaamaan ja ymmärtämään näiden erityisten keskusteluyh
teyksien muodostamisen edellytyksiä. Käsitykseni mukaan nämä eri
terapiateoriat kuvaavat osin samoja ilmiöitä, käyttäen eri sanoja niiden
kuvaamiseen, ja osin aidosti erilaisia ratkaisuja parantavien keskustelujen
luom isen ongelm aan . O m a uskom ukseni on, että hedelmällistä
keskustelua eri psykoterapeuttisten lähestymistapojen “erottelevista
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samankaltaisuuksista” ja “yhtenäistävistä erilaisuuksista” (Laitila &
Wahlström 1993) voidaan käydä psykoterapian keskustelu luonnetta
painottavasta puhetavasta käsin.
On monenlaisia elämäntilanteita, jotka saavat yksityisen henkilön
itse tai, kuten usein on tavallisempaa, jonkun hänen lähiympäristössään
etsimään keskusteli 1mu otoista asiantuntija-apua. Tuollaiset pulmalliset
elämäntilanteet ovat ikään kuin “hankauksia” yksilön elämässä (Elian
ym. 1986). O n jokin eläm änalue, jolla hänen toimintansa ei vastaa
odotuksia. O n asioita, joita hänen odotetaan tekevän tai joita hän
haluaisi tehdä, mutta ei kuitenkaan tee. Tai on asioita, jotka hän tekee,
vaikka hänen ei odoteta niitä tekevän eikä hän haluaisi niitä tehdä.
Tässä mielessä on siis kysymys toimijuuden ongelmasta (Anderson &
Goolishian 1992).
Nämä yksilön “hankauksina” kokemat ongelmat ilmentävät hänen
ristiriitaista asemaansa sosiaalisessa kentässään. Tarkasteluni eräänä
peiusteesinä on, että yksilöllisesti koettu ongelma voidaan viime kädessä
palauttaa yksilön lähiyhteisön jäsen ten keskinäisen toiminnan
koordinaation ongelm aksi. Mitä yksilö voi tai ei voi tehdä, on
riippuvaista siitä, m iten hänen tekem isensä sijoittuu lähiyhteisön
jäsenten vastavuoroisten toim intojen m uodostam aan matriisiin.
Ihmisten välisten toim intojen koordinaatio puolestaan palautuu
merkitysten sosiaaliseen hallintaan ja koordinaatioon (Cronen & Pearce
1983). Praktista toimintaa vastaa semanttinen ja tekstuaalinen rakenne,
joka mahdollistaa toiminnan toteutumisen. Yhteistoiminnan sujuminen
ei välttämättä edellytä yksilöiden muodostamien merkitysrakenteiden
täydellistä samanlaisuutta, mutta vaikeat merkitysanomaliat johtavat
yleensä koetun toimijuuden ongelmiin yhden tai useamman yhteisön
jäsenen kohdalla. M erkitysanomalialla tarkoitan tilannetta, jossa
lausuma tai teko on tavalla tai toisella ristiriidassa sille merkityksen
antavan kontekstimäärityksen kanssa (Wahlström 1992). Ristiriitainen
merkityksenanto johtaa usein hämmennykseen ja ristiriitaisuuteen myös
toiminnan tasolla.
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Erään äidin tarina
Seuraavassa tarkastelen erään tapausesim erkin avulla näitä yleisiä
lähtökohtia - yksilöllisiä ongelmia toimijuuden ongelmina, jotka ovat
palautettavissa yhteisölliseen merkitysten muodostamisen kenttään.
O len aikaisem m inkin (W ahlström 1992) julkaissut erittelyn samasta
tapauksesta. Pyrin nyt tarkastelem aan sitä erityisesti merkitysten
k o o rd in a a tio n , m erk ity san om alian ja toim iju u d en ongelm an
näkökulmasta. Tapaus palautuu lähes kymmenen vuoden taakse, jolloin
osallistuin koulutettavan asem assa perheterapian ns. vaativan
erityistason koulutustyöryhm än toim intaan. K eski-ikäinen rouva,
yksinhuoltaja, otti yhteyttä tähän perheterapeuttisia palveluja taijoa vaan
työryhmään, koska hän oli huolissaan 13-vuotiaasta tyttärestään.
Ensim m äisellä käynnillä, jo h o n rouva tulee yksin tyttären
kieltäydyttyä osallistum asta hoitoon, minä työryhm än jäsenenä
h aastattelen häntä, muun työryhm än seu ratessa haastattelua
yksisuuntaisen peilin takaa. Ensihaastattelussa rouva määrittelee tulonsa
syyn seuraavasti:
Asiakas: Elikkä lähinnä tän tyttären ongelm ista on
kuitenkin kysymys. Lähinnä mua huolestuttaa se, että mä
ainakin koen, että hän on hirveen sellanen ahdistunut ja
jotenkin ehkä masentunut ja ei halua puhua, tietysti nää
kai liittyy tähän ikään, kuitenkin että mä o o n jotenkin
menettänyt otteeni häneen sillein, etten mä niiku tiiä mitä
hänessä tapahtuu. Ja sitten, että hän on niin ehkä
aggressiivinen musta enemmän kuin mitä kuuluis asiaan.
Nää niiku mua huolestuttaa.
Kysyessäni millainen lilanne oli aikaisem m in, rouvan “rauhal
lisemmaksi” nimeämän kauden aikana, hän vastaa seuraavasti:
Asiakas: Elikkä, minusta se rauhallinen kausi oli lähinnä
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sitä, että me ei niin kauheesti tapeltu, niiku nyt, j a ... meillä
nyt oli mahdollisuus puhuakkin, että juteltiin aika paljon

Ja muutosta nykyiseen, häntä huolestuttavaan tilanteeseen, rouva
kuvaa näin:
Asiakas: Mun mielestä ei oo niiku ulkonaisesti tapahtunut
mitään, mutta nyt hän on niiku joten kin muuttunut
sellaseks, tosiaan hirveän aggressiivinen ja niiku itteensä
vaipunut ja sem m on en olla möllöttää vaan ja tuijottaa
telkkaria, ihan siis aloitekyvytön välillä, ja sitten kaikki
sem m oset harrastukset se on jättänyt mitä sillä on ollut,
jotenkin.
Haastattelija: Siis hän, tota, olla möllöttää t a i ...
Asiakas: Tai rähjää.
Kuten näistä tekstiotteista käy ilmi, rouva on huolissaan siitä,
että tytär o n ahdistunut, m asentunut ja aggressiivinen, ja siitä, että
hänen ja tyttären välinen suhde on muuttunut - tytär ei puhu hänelle
ja hän tuntee menettäneensä otteensa tyttäreen.
Kertoessaan tästä kaikesta kokemastaan ja häntä huolestuttavasta
rouva om assa henkilökohtaisessa puhekäytännössään rakentaa
kokemansa tosiasioina. Koettu esiintyy hänelle faktoina, joista hän on
tehnyt havaintoja. Hänen kannaltaan maailma on kuten se on koettu,
ja sellaisena hän sen tarjoaa haastattelijalle ja havainnoivalle työryhmälle.
Hänen pulm ansa eivät o le tosiasiat sinänsä - n e ovat sellaisinaan
olemassa - vaan kysymys siitä, mitä päätelmiä niiden pohjalta tulisi
tehdä. Tämä käy selväksi esimerkiksi seuraavasta otteesta ensimmäisen
istunnon loppupuolelta:
A siakas: Siis mä o o n lähinnä tän (ty ttä re n ) ihan
terveydentilasta ihan todella huolestunut, ei niinkään
fyysisestä vaan kyllä hänellä jotain niiku on joku asia nyt
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pielessä. Hän on äärettömän väsynyt, paitsi että hän valvoo,
mutta siis m uutenkin. Hirveän haluton ja tuntuu, että
kaikki m en ee päin seiniä, hän ei jaksa niittään, jatkuva
päänsärky.
Rouvan puhuessa näkemästään ja kokemastaan hänen henkilö
kohtainen puhetapansa rakentuu niin, että se itse asiassa tarjoaa
hoitavalle työryhmälle paitsi havaintoja tosiasioista myös päätelmiä.
Näin kerrottuna voidaan tyttären käyttäytymisestä nähdä, että ‘‘joku
asia on nyt pielessä”, “ei niinkään fyysisesti v a a n T e ra p ia k o n te k stissa
lausuttuina rouvan esille tuomat seikat viittaavat selvästi, vaikkakaan
eivät suoraan, hänen om aan joh top äätökseensä tai vähintäänkin
olettamukseensa - tyttärellä on psyykkisiä vaikeuksia, ehkä jokin häiriö,
jota mahdollisesti tulisi hoitaa.
Rouva kuvaa myös hänen ja tyttären välisen suhteen muuttumista:

Asiakas: Hän on niiku kertakaikkiaan sitä mieltä, että
mun kanssa ei voi puhua eikä hän todella kerro mitään
omia asioita nykyisin, että mä en vähän niiku sen sisäistä
elämää tiiä tällä hetkellä, mitä siellä liikkuu.

Rouvaa tuntuu huolestuttavan juuri kaikkein eniten tämä puoli,
että hän on “menettänyt otteen” tyttäreensä, ettei hän tiedä, mitä tyt
tären mielessä liikkuu. Hän näyttää ajattelevan, että jos hän vain voisi
tietää ja tuntea tyttärensä sisäistit maailmaa, niin hän myös voisi jollakin
tavalla lieventää tyttären psyykkistä hätää. Hakiessaan asiantuntija-apua
hän nähtävästi toivoisi apua juuri sen näkem iseen, mikä häneltä nyt
jää tyttäressä salatuksi.
Yksisuuntaisen peilin takaa istuntoa seurannut työryhmä näkee
tämän asetelman hyvin selvästi ja puutani isamtoon kutsumalla minut
haastattelijana lyhyeen neuvotteluun. Tämän jälkeen käydään seuraava
vuoropuhelu:
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Haastattelija: Peilin takana kiinnostuivat kysymyksestä,
joka muakin m pes tässä kiinnostamaan, eli sä kerroit, että
sun käsityksen mukaan (tytärelläsi) ei ole sydänystävää,
mutta on kyllä kavereita, ja tota sä kerroit, että sua
huolestuttaa se, että sä et tiedä mitä hänen m ielessään
liikkuu ja että parhaimmillaan teidän suhde on ollut sun
mielestä siilon kun hän kertoo asioista ... Se kysymys mikä
heräs heillä oli se, että miten sä tiedät tai mistä sä tiedät,
että onko (tyttärelläsi) sydänystävää vai eikö ole, mistä sä
yleensä tiedät mitä hänen mielessään liikkuu, kun sä nyt
olet huolissas siitä, että sä et.
Asiakas: Kauheen vaikee kysymys, no jotenkin sen niiku
vaistoo, tai tota... mä vaan jotenkin oon tiennyt, tiiän sen,
hän on hirveen paljon kotona, eikä hän liiku sillein ja,
mulla on ainakin sellanen käsitys ollut, että kyllä hän on
kertonut, jos hänellä on sem m onen, kyllähän siilon, mä
tiiän, jos hänellä oikein sydänystävä oi is, niin todennäkösesti hän kävis meillä kotonakin sitten, jos hänellä joku
oi is.
Työryhm än välintulo siirtää k eskustelu n fokusta tyttären
käyttäytymisestä ja sen oletetusta oirearvosta äidin ja tyttären väliseen
suhteeseen tai tarkemmin äidin kokem ukseen tästä suhteesta. Näin
työryhmä tuo uuden, rouvalle yllättävän ja ehkä häm m entävänkin
näkökulman keskusteluun. Se asettaa hänen itsestäänselvyyksinä
pitämänsä lähtökohdat kyseenalaisiksi. Haastattelijana jatkan tätä
näkökulman muuttamista:
Haastattelija: Jo s sinä olisit (tyttäresi) ja olisit huolissasi
itsestäsi (äidistä), niin mistä sä olisit huolissas?
Asiakas: Ai minä, no ehkä vannaan siitä lähinnä, että mä
saatan, ehkä mä oon liikaa tota, niikuniiku, miten se nyt
sanois, siitä se ainakin moittii mua, että mä häntä liikaa
k om en nan , tai että liikaa o o n kiinnostunut taikka, n o
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sanoman kiinnostunut, se on kyllä väärä sana, kiinnostunut
hänen asioistaan sillain, että hän niiku haluais pitää kaikki
salassa, että oisko se sitten tätä?
Haastattelija: Jo s mä kysyisin (ty täreltäsi), että mitä sä
luulet, että miksi sinun äitisi on kiinnostunut sinun
asioista, niin mitä hän siihen vastaisi?
Asiakas: Kauheen vaikee toisen puolesta vastata, mutta se
vois tässä tilanteessa ainakin, jos se olis vähän äkänen,
niin sanoo, että mä oon vaan utelias.
Haastattelija: Jo s mä kysysin, että mitä sä luulet, että miksi
sun äitis on utelias, niin mitä hän siihen vastais?
Asiakas: Kyllähän se sen tietää, että mä olen ilman muuta
kiinnostunut sen takia, että mä välitän hänestä, mutta hän
on sitäkin väittänyt, että mä en enään välitä hänestä, mä
en rakasta häntä, sitä se mulle usein kanssa väittää. Niin
tää vois olla tietenkin yks asia hänen kannaltaan katottuna.
Tässä kysymysten ja vastausten seurannossa valottuu rouvan ja
tyttären väliseen suhteeseen liittyvä merkitysanomalia. Haastattelijana
pyydän rouvaa vastaamaan tyttärensä puolesta häntä itseään (siis rouvaa)
koskeviin kysymyksiin. Tällä tavalla ristivalottuu heidän asemansa
suhteessa toisiinsa toisesta kerrotaan niin kuin hän esiintyy toisen
itselleen kertomassa, heidän keskinäistä suhdettaan kuvaavassa tarinassa.
Tämä kuitenkin niin, että tässä tilanteessa tyttären miina tulee kerrotuksi
siten kuin äiti ajattelee tyttären sen itselleen rakentaneen.
Äidin ja tyttären keskenään muodostamassa pienessä puheyhteisössä elävä merkitysanomalia on tämä: Äidin tarinassa hänen pyrki
myksensä tietää tyttären asioim merkitsee huolestumista ja huolenpitoa.
Tyttären tarinassa äidin pyrkimys on “vain uteliaisuutta”, siis epäem paattista tunkeutum ista tyttären yksityisyyteen. Äidin itseään
koskevan tarinan koherenssia uhkaa näin mudostunut “outo silmukka”
(Cronen & Pearce 1985) kiinnostumisen ja rakastamisen välillä äidin
miinassa kiinnostuminen sata merkityksen “huolenpito”, mutta tyttären
tarinassa se saa merkityksen “tunkeutuminen”.
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Puheyhteisön jäsenten tarinoissa sama ilmiö kontekstualisoituu
eri tavoin, johtaen merkitysanomaliaan ja toim innan koordinaation
ongelm aan. Koska kiinnostus tyttären asioihin on rouvalle m erkki
siitä, että hän rakastaa tytärtään, hän ei kuitenkaan voi siitä luopua.
Näin on syntynyt juuttunut tilanne, jossa molemmat kokevat vaikeita
“hankauksia” keskinäisessä suhteessa, mutta kum m allakaan ei o le
koettua toimintavapautta tilanteen muuttamiseksi.
Äidin pyrkimys pitää om aa identiteettikertonuistaan m ahdolli
simman koherenttina tekee hänelle vaikeaksi lisätä oman toimintansa
väljyyttä niin, että tyttären kokem a ristiriita lieventyisi. Äidille
“rakastam inen” ja siihen liittyvä “huolenpito” ovat sillä tavalla kate
gorisia - jo k o rakastaa tai ei rakasta - ettei o le mahdollista ajatella
joskus rakastavansa vähän enemmän ja joskus vähän vähemmän.
Tässä tapauksessa terapeuttinen pulma ei ole tyttären käyttäy
tyminen sinänsä. Pulmaksi nousee äidin ja tyttären välinen suhde ja
tätä suhdetta kietoutuneeksi1ja tyttären kehityksen kannalta mahdol
lisesti haitalliseksi muovaava merkitysanomalia. Merkitysanomalian
ratkaisun avaimet ovat rouvan äitiyttä koskevan identiteettikertomuksen
muutoksessa. O nko mahdollista olla hyvä äiti ja samalla vähemmän
kiinnostunut lapsestaan?
Miten terapeuttisessa kontekstissa voidaan tarjota mahdollisuus
asiakkaan tarinan muuttumiselle? Tässä tapauksessa työryhmä päätyi
lähestymään asiaa toim innan tasolla. Rouvalle annettiin tehtäväksi
erityiseen vihkoon kiijata hänen ja tyttären välillä syntyviä tilanteita,
tehdä niid en p eru steella en n u stu ksia siitä, m iten tytär tu lee
käyttäytymään, ja sen jälkeen vielä raportoida, miten ennustukset ovat
toteutuneet. Tehtävä voidaan ymmärtää eräänlaisena rituaalina, jossa
asiakas työryhmän kanssa jakaa tapaansa tulkita tyttären käyttäytymistä.
Työryhmä tuli tällä tavalla osaksi äidin ja tyttären suhdejärjestelmää.
Pari otetta rouvan puheesta myöhemmissä istunnoissa antaa kuvaa
siitä, miten tämä tehtävä, lukuisine eri vaihein een 2, herätti hänessä
uudenlaista pohdintaa hänen ja tyttären välisestä suhteesta:
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Asiakas: Niin no mä oon nyt ihan itteeni miettinyt tässä.
Mä oon niiku aateliin, että se mulla vaatii semmosta tiettyä
kasvam ista. Koska kyllä mä o o n niiku nähnyt tässä
tilanteessa senkin, että mun pitäis enem m änkin kasvaa
mukana. Kyllä siihen niiku minun omat tunteeni tietysti
vaikuttaa aikapaljon. Mä oon niiku aatellut, että mun pitää
kasvattaa itteeni olem aan välittämättä tai sillä tavalla. En
mä nyt osaa sanoo, mutta kuitenkin sillä tavalla, että mä
o o n niiku ajatellut, että mä niiku ajan kanssa opin sen.
Ettei se yhtäkkiä tapahdu, koska ...
Ja toisessa yhteydessä:
Haastattelija: No jos kuvitellaan niin, että (tytön) suhteen
ei voisi tehdä mitään, niin mikä siinä tilanteessa vois olla
sinulle eniten avuksi?
Asiakas: Kai se, että mä voisin olla yrittämättä tehdä yhtään
mitään. Koska kai siinä mulla turhaa energiaa kuluu sitten
vaan siihen. En mä tiedä. Mä oon kyllä hirveesti miettinyt
tätä tilannetta. Ja sit toisaalta mä oon sitäkin ajatellut, että
tosiaan se on niin läheinen, kun se on siinä kotona
jatkuvasti. Et mun tavallaan pitäis saada etäisyyttäkin tähän.
Näemme miten rouvan pohdinta pohjustaa häntä itseään äitinä
koskevan identiteettikertomuksen muutosta. Hyvänä äitinä oleminen
ei ole ristiriidassa sen kanssa, että otetaan etäisyyttä lapseen ja että
joissakin tilanteissa “yritetään olla tekem ättä yhtään m itään”. Näin
avautuu m yös m ahdollisuus m erkitysanom alian ratkeam iselle kiinnostus ja rakastam inen eivät enää ole toistensa välttämättömiä
ehtoja, rakkautta voi osoittaa olemalla vähemmän kiinnostunut. Niinpä
- näennäisen paradoksaalisesti - rouvan toimijuus äitinä palautuu,
kun hän hyväksyy, ettei hän joissakin tilanteissa “voi tehdä yhtään
mitään” tyttärensä puolesta.

226

Psykoterapia keskusteluna ja kertomusten kudelmana

Psykoterapia asiakkaan elämänkentässä
Nanatiivisesta lähtökohdasta keskusteluterapia nähdään sosiaalisten
tilanteiden luomisena, jossa on mahdollisuus “neuvotella” tapahtumien
ja tekojen merkityksestä ja kontekstimää rittelyistä (Gergen & Kaye 1992).
Viime kädessä on kysymys kokem usten, tekojen ja kerron nai listen
rakenteiden välisten suhteiden uudelleenmuokkauksesta. Oire tai esille
tuleva ongelma on ikään kuin “lausuma” tai “teksti”, joka antaa viitteitä
siitä, minkälaisten otaksumien tai merkitysten puitteissa asiakas jäsentää
olemistaan jollakin tai joillakin elämänalueilla (Efran ym. 1990). Koettu
ongelma edustaa yhteentörm äyksiä niiden erilaisten toim intam ah
dollisuuksien tai -pakotteiden välillä, jotka yksilö kohtaa eläm änkentällään. Yksilöä voidaan kuvata toisiaan leikkaavien sosiaalisen
verkoston säikeiden solmukohtana (Wahlström 1990). Koetut ongelmat
ovat niiden “hankauksien” kielellisiä ilmauksia, joita yksilö kokee hänen
yrittäessään tasapainottaa asemaansa sosiaalisessa matriisissa esiintyvien
ristiriitaisten vaatimusten välillä.
Kontekstualistisesta näkökulmasta on mahdotonta ajatella oiretta
tai ongelmaa erillään kielellisestä alueesta (Eftan ym. 1986). Ainoastaan
kielen kautta ihminen voi tarkastella omaa tilaansa ja näin ollen myös
kokea subjektiivista pahoinvointia ja ainoastaan kielen kautta hän voi
“vakuuttaa” sosiaalista yhteisöä vaivojensa pätevyydestä. Oirekuvan
muodostaminen on viimekädessä yhteisöllisen keskustelun tulosta, siitä
huolimatta, että sitä voidaan dokumentoida myös erilaisin objektiivisin
indikaattorein kuten tietyt käyttäytymismuodot, verenpainelukem at
jne.
Eräs selitys oireen pysyvyydelle, sen tuottamasta subjektiivisesta
haitasta huolimatta, on itse asiassa yksilön ja hänen välittömimmän
keskusteluyhteisönsä vaikeus asettaa oire suhteeseen sen laajempaan
kontekstuaaliseen taustaan (Wahlström 1992). Tiettyjen käyttäytymis
muotojen “oireeksi” muuttuminen, esimerkiksi anorektikon käyttäy
tyminen syöm isen suhteen, on om iaan viem ään sekä oirehtivan
henkilön että h änen lähipiirinsä henkilöiden huom ion pois täm än
käyttäytymisen sosiaalisesta yhteydestä. “O ireen a” käyttäytyminen
227

Jarl Wahlström

merkityksellistetään sisäisen sairausprosessin ilmentymänä. Keskustelu
hoidon tehtäväksi tulee nim enom aan oireen tai ongelm an kontekstualisoiminen.
Tietyssä kontekstuaalisessa kehyksessä on mahdollista luoda ja
ylläpitää vain tiettyjä oireita tai “tekstejä”. J o terapeuttisen suhteen
solm im inen m erkitsee uuden kontekstuaalisen kehyksen luomista.
Psykoterapeutti ja asiakas siirtyvät uudelle “kentälle”, jolla oireen tai
ongelman ympärille voidaan kehittää ja joudutaan kehittämään uusia
vuorovaikutuksen muotoja. Psykoterapian ymmärtäminen “käsittelynä”,
kuten usein vieläkin ainakin epäsuorasti tapahtuu, on täysin
harhaanjohtavaa, koska terapiassa vaikuttaminen ei perustu mihinkään
työhön, mitä terapeutti tekee suhteessa asiakkaaseen. Psykoterapia
“vaikuttaa” siitä hetkestä alkaen, jolloin uusi sosiaalinen konteksti on
muodostettu oireen tai ongelm an ympärillä. Terapian vaikutusta ei
voida rajoittaa vain istuntoihin, vaan se liittyy suhteen olemassaoloon
sinänsä osana asiakkaan elämänkenttää.
Koska psykoterapia ei ole teknologiaa - siinä vaikuttaminen ei
perustu “aineen vaikutukseen a in e ese e n ” - ei sitä voida toteuttaa
käsitteellisen suunnitelman toim eenpanona, esimerkiksi siten kuin
rakennusmies toteuttaa arkkitehdin suunnitelmaa. Shotteria (1986)
seuraten voisi psykoterapian ymmärtää metonyymisena toimintana,
jossa henkilö pyrkii vaikuttamaan tapahtumien kulkuun osallistumalla
siihen. M etonyym isessa toim innassa, sellaisena kuin se esiintyy
alku p eräiskan sojen parantajien keskuu d essa, parantaja pyrkii
ritualistisesti valmistautumalla sulautum aan osaksi sitä kosmista
tapahtumaa, jonka osana sairaus esiintyy. Vastaavalla tavalla tulee
psykoterapeutti tai terapeuttinen työryhmä osaksi sitä sosiaalista
kontekstia, jonka merkityskenttään oire liittyy m ielekkäällä tavalla.
Edellä selostetussa tapauksessa tämä työtyhmän metonyyminen läsnäolo
asiakkaana olleen rouvan elä mä nken tässä vahvistui hänelle annetun
k irjoi tta m istel i tä vä n ka utta.
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Yksilöllisyyden rakentuminen ja psykoterapioiden
asemat
Olen tässä tarkastelussa lähtenyt siitä, että kaikkia psykoterapioita
yhdistää eräänlainen “merkitystyöskentely" —eri konteksteissa annet
tujen merkitysten tutkiminen ja m erkityksenantojen väljentäm inen.
Eii terapiamuodot jäljestävät, omista perinteistään lähtien ja tukeutuen
erilaisiin teoreettisiin itseym m ärryksiin, edellytykset tällaiselle
“merkitystyöskentelylle” eri tavoin. Edellä selostettu tapaus toteutui
terapeuttisessa kontekstissa, jossa työskentely jäsentyi systeem isen
perheterapian viitekehyksestä käsin. Perinteisemmässä yksilöterapiassa
- esimerkiksi psykodynaamisesti tai kognitiivisesti suuntautuneessa olisi todennäköisesti työstetty sam oja rouvan eläm ää ja suhdetta
tyttäreen hankaloittavia merkitysanomalioita, mutta eri keskustelu-ja
toimintamuodoin.
Y le ise e n k ä y tä n tö ö n o m a k s u m in e n
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Kuva 1 Harrén (1983) esittämät siirtymät yksilöllisyyden muodostumisessa

229

Jarl Wahlström

Y ksi tapa lähestyä eri p sykoterapian m u otojen vertailua
narratiivisesta ja sosiaalikonstruktionistisesta näkökulm asta on
tarkastella niiden asemaa asiakkaiden yksilöllisyyden ja identiteettien
rakentum isessa. Harré (1983; 1983; 1986) kuvaa yksilöllisyyden
muodostumista julkis-kollektiivisten toiminta- ja diskurssimuotojen
m uuntum isina yksityisiksi ja yksilöllisiksi käytännöiksi. Tässä
prosessissa voidaan erottaa neljä siirtymä muotoa (ks. kuva 1). Näistä
ensimmäinen on julkisten ja kollektiivisten käytäntöjen muuttuminen
yksityisiksi mutta ed elleen m uodoltaan kollektiivisiksi, näiden
toim intojen itselle om aksum isen kautta. Tästä on esim erkkinä
Vygotskin (1982) kuvaama egosentrinen puhe, jossa lapsi käyttää julkiskollektiivisen puheen muotoa omien toimintojen ohjaamisessa. Tämä
siirtymä perustuu lapsen, ja yleisemminkin ihmisen, kykyyn tuottaa
itse itselleen merkkejä.
Toin en siirtymä m uoto on se, kun yksityiset mutta edelleen
muodoltaan kollektiiviset puhe- ja toim intakäytännöt muuntuvat
aidosti yksilöllisiksi yksilöiden niihin kohdistam ien m uunnosten
kautta. Näin muodostuu yksityisiä ja yksilöllisiä toiminnan käytäntöjä.
Esimerkiksi om a tahto esiintyy ensin kykynä itse suunnata toisilta
omaksutut kehotukset itselleen, mutta myöhemmin näiden kehotusten
omien muunnelmien seuraamisena (Harré 1986). Diskurssimuotona
esiintyvä sisäistetty puhe mahdollistaa näiden refleksiivisten, itseen
suuntautuvien, toim intam uotojen toteuttam isen. Tässä siirtymämuodossa yksilöt ottavat oman kehityksensä haltuunsa (Harré 1983),
ja tämän eräänä edellytyksenä näyttäisi olevan yksilön kyky olla yksin.
Itselleen om aksu m iaan ja niihin yksilöllisiä m uunnoksia
kohdistamiaan puhe-ja toimintakäytäntöjä yksilö palauttaa sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa julkisen toiminnan areenalle. Tätä siirtymää Hairé
kutsuu julkistamiseksi. Yksilö julkistaa itsensä, kertoo oman tarinansa,
omasta itseymmärryksestään lähtien. Julkistetun yksilöllisyyden kohtilo
ei kuitenkaan ole enää pelkästään hänen käsissään, vaan muotoutuu
myös sen seurauksena, miten yleisö sen ottaa vastaan. Hänen kuvaamien
siirtymien kehä sulkeutuu, kun julkiseksi saatetut toimintamuotojen
yksilölliset m uunnelm at om aksu taan osaksi yleistä käytäntöä
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vallitsevassa sosiaalisessa järjestyksessä ja kun ne näin esiintyvät taas
julkisessa ja kollektiivisessa muodossa.
Mitä tällaisesta yksilöllisyyden rakentuinisen kuvauksesta voisi
seurata psykoterapioiden vertailun kannalta? Y k silöterap ia on
keskustelum uotona yksilön eläm änkokem uksilleen kohdistam ien
sisäisten m uunnelm ien tutkimista ja uudelleen jäsentäm istä. Täm ä
tapahtuu terapeuttisessa suhteessa ulkoistetun sisäisen dialogin avulla.
Yksilöterapia keskittyy enim m äkseen yksilöllisten m uunnelm ien
“uudelleen muuntamiseen”, jolloin terapiasuhteen mahdollistamassa
erityislaatuisessa sosiaalisessa tilassa siinytään yksityisestä yksilöllisestä
kentästä yksityiseen kollektiiviseen kenttään ja takaisin. Perheterapiassa
sen sijaan tulee julkinen alue vahvasti mukaan. Terapeuttinen systeemi
muodostaa keskusteluyhteisön, jossa muut osallistujat ovat yleisönä
olemassa kullekin yksilölle. Näin ollen tulee julkistaminen keskeiseksi
tapahtumaksi. Toisaalta perheterapia on myös kollektiivista toimintaa,
josta itselle om aksum inen tulee m ahdolliseksi. Näin ollen näihin
kahteen siirtymä m uotoon (julkistam inen ja itselle om aksum inen)
kuuluvat psykologiset prosessit painottuvat perheterapiassa enemmän
kuin yksilölliseen muuntamiseen liittyvät prosessit.
Tästä seuraa mielenkiintoisia eroja yksilö- ja perheterapian välillä
(W ahlström 1992). Yksilöterapiassa korostuu terapian tavoitteena
asiakkaan identiteettikertom usten koherenssin ja autenttisuuden
lisääntyminen. Koherenssi tarkoittaa tällöin merkitysanomalioiden
puuttumista itsemäärittelyissä ja autenttisuus itselle ja muille kerrottujen
id en titeettik erto m u sten jo h d o n m u k aisu u tta. T erap ia edistää
yksilöitymistä, kun se liikkuu itse itselle kerrotun alueella.
Perheterapia sen sijaan korostaa enem m än eri kertom usten ja
niihin liittyvien merkityksenantojen koordinaatiota kuin kertomusten
sisäistä koherenssia (Low e 1991). Toisin kuin yksilöterapiassa,
perheterapiassa terapeutti ei ole läsnä ensisijaisesti sisäisen dialogin
kuuntelijana tai peilinä, vaan julkisen ja kollektiivisen keskustelun
yhtenä osallistujana. Terapia prosessi m uodostuu erään laiseksi
kertomusten kudelmaksi, jossa terapeutin tehtävänä on jatkuvasti tutkia
ja edesauttaa uusien kerto-musten ja niihin liittyvien merkityksenantojen
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syntyä. Tämän seurauksena voi yhteisössä olemassa oleva “merkitysten
ekologia” rikastua ja toimijuuden esteenä olevat merkitysanomaliat
voivat liudentua pois.

Psykoterapia diskursiivisena toimintana
Kun psykoterapiaa lähestytään keskusteluterapiana, jonka ytimenä on
asiakkaan itseä määrittävien nairaatioiden tai keitomusten uudelleen
m uotoilem inen, tavoitteena menetetyn toimijuuden tunnon palaut
taminen, tulee terapiaa kuvaavaksi perustavaksi metaforaksi sen mieltä
minen moniäänisenä keskusteluna. Terapeuttisen toiminnan perim
mäisenä kohteena on “ongelm asta” kielellisiä kuvauksia tarjoavien
henkilöid en yhdessä m uodostam a suhdejärjestelm ä, niin sanottu
“ongelm an organisoim a systeem i” (Anderson & G oolishian 1988).
Konkreettisesti voidaan käydä terapeuttista keskustelua kahden tai
useam m an henkilön kesken, keskustelussa ovat kuitenkin “ääninä”
läsnä kaikki ongelman kertomisen kannalta merkittävän puheyhteisön
jäsenet (Haa ra kangas 1997).
K eskusteluun osallistuvan terapeutin kannalta m uodostuu
keskeiseksi tehtäväksi seurata sitä, miten näyttäytyvä ongelma ja sen
ym pärille jäsentyvä suhdejärjestelm ä tulee kerrotuksi - miten se
konstruoidaan pu h ekäytän töjen ja m erkityksenantojen kautta.
H arjoittaessaan tällaista diskurssisensitiivisyyttä terapeutti seuraa
keskustelua ja osallistuu keskusteluun kysymällä itseltään seuraavanlaisia
kysymyksiä (Wahlström 1997):
-

“Mistä puhutaan?”
“Miten siitä puhutaan, mistä puhutaan?”
“Mitä seuraa tästä tavasta puhua?”
“Mitä vaihtoehtoisia tapoja puhua voisi tuoda taidolle?”

Tällaisen diskursiivisen psykoterapian eräinä keskeisinä periaat
teina voidaan mainita seuraavat:
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(1)
Terapeuttisen keskustelun tavoitteena ei ole löytää “ongelm an”
tai “oireen” “todellista” merkitystä, vaan etsiä useita uusia ja mahdollisia
sille annettavia merkityksiä. Toisin kuin m onet muut lähestymistavat
diskursiivinen psykoterapia ei tulkitse oiretta jonkin piilevän prosessin
- kuten esim erkiksi tiedostam attom an konfliktin tai häiriintyneen
kommunikaatiokaavan - manifestina ilmentymänä. Merkin tai tekstin
ja sen tarkoitteen välisen suhteen sijasta ollaan kiinnostuneita eri tekstien
välisestä suhteesta ja tekstien vaihtelun avaamista uusista merkitsemisen
ja toiminnan mahdollisuuksista.
(2)
Terapeutti ei ole neutraali havainnoitsija tai kuuntelija, vaan
sosiaalisen ja kollektiivisen diskursiivisen prosessin aktiivinen osallistuja.
Terapeutti ei voi omaksua itselleen jonkinlaista metapositiota suhteessa
ongelmaan tai sitä koskevaan keskusteluun. Terapeutilla on oma tapansa
tehdä merkitykselliseksi oman elämänsä henkilökohtaiset kontekstit.
Tältä pohjalta hän tulee osallistuneeksi keskusteluun muun muassa
kehystämällä se mistä puhutaan erilaisten mallikeitomusten muotoon.
Jotkut terapeutit löytävät elämästä enem m än tragedioita, toiset taas
farsseja jne.
(3)
Terapeutilla ei ole auktoriteettiasemaa suhteessa terapiapnosessin
kulkuun tai sisältöihin - h änen tehtävänään on ensisijaisesti
keskustelu kontekstin tarjoaminen. Terapeutin asiantuntijuus ei liity
ongelmallisten elämäntilanteiden ratkaisuihin sinänsä, vaan ratkaisuja
löytävän prosessin mahdollistamiseen ja ylläpitämiseen. Terapeutti ei
voi asettaa sisällöllisiä tavoitteita tälle prosessille —tässä m ielessä
“keskustelu itse on auktoriteetti” (Hoffman 1990) —mutta hänellä tulisi
olla taito keskustelun “moniäänisyyden” edistämiseen.
(4)
Jotta terapeutti voisi edistää tätä “moniäänisyyttä”, hänen tulisi
tuntea itsensä vapaaksi liikkum aan om an m ielensä “m erkitysten
ekosysteemissä”. Terapeutin tulisi voida hyödyntää kaikki ne dialogiset
resurssit, jotka hän on sisäistänyt henkilökohtaisen ja am m atillisen
kehityksensä aikana. Terapeutin tulisi omassa sisäisessä dialogissaan
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olla avoin erilaisille, josk u s yllättävillekin m etaforille ja ajatusten
poluille. Kun terapeuttisena toimijana on työryhmä, tällainen vapaus
johtaa parhaim m illaan hoitotapahtum aa ohjaavan jaetun, yhteisen
mielikuvan m uodostum iseen (Aaltonen 1991). Cecchin, Lane ja Ray
(1992) ovat ehdottaneet, että tällaisen vapauden saavuttamiseen tarvitaan
terapeutin taholta m yös eräänlaista selittäviin teorioihin ja yleisiin
käsityksiin kohdistuvaa epäkunnioittavaa suhtautumista.
(5 )
Terapeuttinen keskustelu tarjoaa osallistujille ikään kuin
näyttämön, jolla he voivat muotoilla ja esittää uusia elämää ohjaavia
käsikirjoituksia. Sillä tavalla he voivat myös löytää uusia asemia tai
positioita suhteessa puheena oleviin ongelm iin ja toinen toiseensa.
G ergen ja G ergen (1 9 8 6 ) katsovat, että terapiassa syntyvät uudet
kertom ukset yleensä ovat vanhojen kertom usten osasten uusia
yhdistelm iä, jo ih in keskustelijat m yös tuovat uusia hahm oja,
juonenpätkiä, päättelyitä ja moraalisia arviointeja.
(6 )
T ällain en käsikirjoitusten tai kertom usten “uudelleen
kirjoittaminen” voi tapahtua, kun terapeuttisen keskustelun osallistujilla
on mahdollisuus jatkuvasti siirtyä ulkoisesta vuoropuhelusta sisäiseen
vuoropuheluun ja päinvastoin (Andersen 1990). Keskustelussa voi syntyä
tällainen reflektiivinen prosessi silloin, kun jokaiselle osallistujalle
tarjoutuu m ahd ollisuus vuorotella aktiivisen k esk u stelijan ja
tarkkaavaisen kuulijan asem ien välillä. Niin sanotun reflektiivisen
työryhmän (Friedman 1995) käyttö on yksi tapa edistää ulkoisen ja
sisäisen dialogin hedelmällistä vuorottelua terapeuttisessa keskustelussa.

Lopuksi
Sosiaalisen konstruktionism in näkökulm asta ihm isen olem isen
perusm uotona on osallistum inen jatkuvaan, yhä uusia m uotoja
löytävään keskusteluun. Osallistuessaan tähän keskusteluun lukuisilla
julkisilla ja yksityisillä areenoilla yksilö rakentaa itselleen identiteetti234
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kertomuksia, jotka toimiessaan laajoina elämänkokemusten konteks
teina nostavat jotkut kokem ukset merkitseviksi ja ohittavat toisia.
Identiteettikertom ukset antavat myös puitteet yksilön toim ijuuden
m uodostum iselle-sille, että hän suuntaa pyrkimyksiään tavoitteisiin
ja löytää keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ristiriitaisissa
elämäntilanteissa tämä toimijuuden tunto usein kaventuu. Psykotera
piat, erim uotoisina keskusteluhoitoina, mahdollistavat tällaisiin
eläm äntilanteisiin liittyvien m erkityksenantojen uudelleen määrit
tämistä. Tämä voi johtaa uusien, yksilön ja lähiyhteisöjen toimijuuden
tuntoa rikastuttavien identiteettikertomusten syntymiseen.
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Viitteet
1 Ruotsalainen perheterapeutti Mia Andersson (1997) on aiheellisesti kiinnittänyt
huomiota siihen, että terapeuttien tulkintoja äiti-tytärsuhteista värittää vahvasti
yksilön autonomiaa korostava separaatiomyytti. Tällöin jää äiti—tytärliiton
vahvistaminen liian vähäiselle huomiolle. Näin jälkeenpäin ajatellen voisi
tuonsuuntainen kritiikki ainakin osittain kohdistua myös meidän työryhmämme
toimintaan.
2 Tapauksen kokonaiskulusta löytyy yksityiskohtaisempi selostus väitöskirjastani
(Wahlström 1992).
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Minäkertomukset
Ihminen kertoo olem assaolostaan. Tai ehkä pikem m inkin ihminen
on kertom uksensa. Kertom ukset tarjoavat ihm isen olem assaololle
muotoja ja sisältöjä. Kertomukset ovat peräisin ihmiskunnan ja yksilön
historian eri aikakausilta. Ne voivat saada kirjoitetun, suullisen,
kuvallisen, musiikillisen tai tanssillisen hahm on. Kulttuurit ja niiden
merkitykset ovat kertomuksia, mutta myös ihmisen minuus rakentuu
pitkälti kertomusten varassa, niiden kannattelemana. Menneisyyden
m uistam inen, nykyisten kokem usten käsittely ja tulevaisuuteen
suuntautum inen vuorottelevat ja limittyvät toisiinsa kertom usten
kudelmissa.
K ertom usten avulla ihm inen tavoittelee eläm äänsä eheyttä,
johdonmukaisuutta ja jatkuvuutta. Silti minuuden ja persoonallisuuden
y h ten äisy y ttä ra k en ta v a t k e rto m u k se t sisä ltä v ä t m u rtu m ia,
epäjohdonm ukaisuuksia ja epäjatkuvuuksia. Näitä kertom uksia on
tutkimuskirjallisuudessa nimitetty mm. minäkertomuksiksi, eläm än
k erto m u k sik si, p e rso o n a llisik si m yyteiksi ja p e rso o n a llisik si
narratiiveiksi.1 Narratiivinen identiteetti säilyy, m uokkautuu ja
muuntuu kertomusten myötä. Kertomukset voivat olla suuria tai pieniä,
hallitsevia tai alistettuja, virallisia tai epävirallisia. Niillä voidaan
taivutella, houkutella, vietellä, torjua, karkottaa, johtaa, oikeuttaa,
selitellä. Kertomuksilla on lukemattomia tehtäviä vaihtuvissa tilanteissa.
M inäkertom ukset eivät sijoitu pelkästään m inään vaan niissä
kaikuu outoja toisten ääniä, jotka luovat säröjä “valm iisiin” m inän
kertom uksiin. M inän sanoissa ja kertom uksissa kuuluu toisten
ilmaisujen kaikuja, ku ten Bahtin (esim . 19 8 6 ) o n huom auttanut.
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K ertom ukset eivät voi elää itseriittoisesti täysin erillään minässä ja
toisessa. K ertom usten m erkitykset luodaan minän ja toisen välillä,
ristiriitaisissa ja monitulkintaisissa vuorovaikutustilanteissa: “Luominen
ilmentää hahmonsa kohtaamisessa; se ei virtaa aisteihin, j o t a odottavat,
se kohoaa sitä vastaan, joka kurottautuu sitä kohd en” (B u ber 1995,
49).
Luovassa riskienotossa minän kertomus ei sulkeudu vartioiduksi
puolustusasem aksi. Se on sittenkin suhteellinen, vaikka olisikin
erillistynyt, keskeneräinen tai “kypsästi itsenäinen”. Mitä enem m än
k erto m u s y k silöity y , sitä m o n ita h o isem m a k si se tu le e, sitä
moninaisempia merkitysyhteyksiä ja -vuorovaikutuksia sillä on muihin
kertomuksiin. Minällä voi olla useita erilaisia ja eriaikaisia kertomuksia.
Osa kertomuksista kehittyy, limittyy vaihtoehtoisiin kertomuksiin ja
muuttuu, osa vastustaa muutosta, unohtuu ja kuoleutuu.

“Tahtoisin silti tietää miten tarinamme jatkun”
Psyykkisen hyvinvoinnin säilyttämiseksi ihminen tarvitsee tunnetta
elämänsä jonkinlaatuisesta pysyvyydestä ja mielekkyydestä. Yhtenäistä
elämänkertomusta on pidetty minän jatkuvana eheytymistehtävänä (ks.
esim. Crites 1986). Kuitenkin olem assaolon arvaam attom uus ja
ennustamattomuus tuottavat epävarmuuksia ja kauhun kokemuksia.
K ertom ukset palvelevat osaltaan kauhunhallintaa, mutta myös
olemassaolon julmuus, apeus ja ahdistavuus voivat saada kertomuksissa
ilm au k sen sa. V aikka eläm ä näyttäisi “hupsun tarin o im alta”,
elämänkertomusten avulla voidaan Uivoitella mielihyvää todellisuuden
hallinnasta, sopivan positiivisista illuusioista.
Retrospektiivisesti om alle toim innalle voidaan antaa monia
tulkintoja. M enetyksistä muistuttavan m aailm an rinnalle voidaan
kertom uksissa tuoda vaihtoehtoisia todellisuuksia, kokem usten
kokeiluja kuvitteellisissa maailmoissa, tulevaisuusvisioissa, utopioissa.
Silti ajan aktualiteetti, an an k e, vaatii (» e r o n s a . Kauhunhallinta ei
onnistu täysin; m enetykset kasautuvat ja surut suitsevat. Kertojan
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voim avarojen vähetessä eläm änkaaren lopulla hän joutuu jälleen
arvioimaan uudelleen toimintaansa, saavutuksiaan ja tavoitteitaan.
Kuvitelmat om an toim innan vaikutuksesta asettuvat toisin kuin
“voiman päivinä”.
Kun Simone de Beauvoir sai kuulla kahden ystävänsä - kirjailija
Richard Wrightin ja filosofi M aurice M erleau-Pontyn - kuolem asta
hän kirjoitti muistelmissaan kuolemantapausten vaikutuksesta omaan
aikaperspektiiviinsä:
“ ‘Tämä tarina jota elän ei ole enää minun laatimani’, ajattelin. En toki enää kuvitellut että sepittäisin itse om aa
tarinaani, mutta u skoin yhä että olin m ukana sitä
muovaamassa; todellisuudessa se pakeni käsistäni. Seurasin
voim attom ana m iten vieraat voim at - historia, aika,
kuolema - tekivät temppujaan. Kaiken väistämättömyys
ei jättänyt minulle edes itkemisen lohtua. Olin ammentanut
kiukun ja surun loppuun, minut oli alistettu, minä
luovutin. Y hteisöäni vihasin, ikä oli sulkenut oven
tulevaisuuteen, menneisyys oli riivitty pois säie säikeeltä:
minulla oli vain paljas olemassaoloni. Mikä kylmyys!” (de
Beauvoir 1991,404-405.)
Ikääntyneen ihmisen aikaperspektiivi muuttuu elämän väistämät
tömyyksien tunnustamisen myötä, kun omaa olemassaoloa saartavat
kadonneiden läheisten ja asioiden muistot. Henkilökohtaiset tavoitteet
rajautuvat, lupaukset ja toiveet kadottavat lumoaan. Kuitenkin muistelu
voi avautua menneisyyden ennallistamisesla tulevaisuuden siirtämiseen
uusille sukupolville. Tavoitteiden ja tarinoiden jatko voi ed elleen
kiehtoa, kuten de Beauvoiria, kun hän muisteli vaiheitaan, ikuisesti
kesken jääneiden asioiden keskellä:
“M inun ei te e e n ä ä m ieli k iertää tätä ih m e e n sä
menettänyttä maailmaa: kun lakkaa odottamasta kaikkea,
lakkaa odottam asta mitään. Tahtoisin silti tietää m iten
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tarinamme jatkuu. Nuoret ovat tulevia aikuisia mutta olen
kiinnostunut heistä; tulevaisuus on heidän käsissään, ja
jos näen omat tavoitteeni heidän tavoitteissaan, minusta
tuntuu että eläm äni jatkuu yli haudan rajan. Viihdyn
nuorten seurassa; heistä saam ani lohtu on kuitenkin
arveluttavaa: säilyttäessään maailman he riistävät sen
minulta. Mykene, Provence, Rembrandt, Rooman piazzat
kuuluvat vastedes heille. Miten ylivoimainen on se joka
elää!” (de Beauvoir 1991,491.)
Omaelämäkeirallinen muisti ja muistelu tuottavat muistoja, joita
itsekukin arvioi suhteessa henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. Tässä
a rv io in n issa m u isto ih in liite tä ä n m y ö n te isiä tai k ie lte is iä
tunnelatauksia. Y leensä m yönteiset tunnelataukset liittyvät niihin
muistoihin, joiden arvioidaan edistäneen jonkin tärkeän tavoitteen
saavuttamista. Aina näin ei välttämättä ole, vaan muistojen arvioitu
positiivisuus tai negatiivisuus voi vaihdella eri elämänalueiden tavoit
teiden mukaisesti. (Ks. Singer 1990.)
Jokaisen “identiteetin elämäntarinassa” on erityisen merkittäviksi
koettuja “yd in ep isod eja” (M cAdams 1989; 1993; 1996) ja “itseä
määrittäviä m uistoja” (Singer & Salovey 1993). Kielteisten affektien
sävyttämät katumukset ja myönteisten affektien sävyttämät tavoitteiden
saavuttamista koskevat muistot vuorottelevat dynaamisesti yksilön
eläm äntarinassa. Mitä enem m än eläm äntarinaan on kasautunut
kielteisiksi nykyhetkellä tulkittuja itseä määrittäviä m uistoja, sitä
hankalam m aksi henkilöt yleensä arvioivat om ien tavoitteidensa
saavuttamisen (Moffit & Singer 1994).
“Mitä olisi voinut o lla ” -arvuuttelu, ns. “kontrafaktuaalinen
ajattelu”, rakentaa toteutumatta jääneille, saavuttamattomille tavoitteille
kuvitteellisia seurauksia. Näin yksilö voi käsitellä korvaavien
mielikuvien avulla pettymyksiään, epäonnistumisiaan ja katumuksiaan.
K ahnem an (1 9 9 3 ) on erotellut toisistaan “kuum at katum ukset” ja
“k aih o isat k atu m u k set”. E d elliset ju on tu v at om an toim in nan
katum isesta ja ovat lyhytkestoisem pia kuin jälkim m äiset, jotka
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kytkeytyvät oman toimimattomuuden kaaim iseen vielä pitkän aikaa
koetun menetyksen jälkeen. Joissakin tapauksissa kaihoisa katuminen
voi varjostaa yksilön koko elämänkulkua.
M enetykset ja kaipaukset, nautinnot ja intohim ot, kateuden ja
m ustasukkaisuuden kurim ukset, yksinäisyyden ja riippuvuuden
vuorottelut, nuoruuden tavoitteet ja katoavaisuuden m uistutukset
tuottavat kertom uksia, jotka kätkevät ja paljastavat, vaikenevat ja
puhuvat vuolaasti. Odottamattomista siirtymistä syntyy suhteellisuuden
tajuista tietoa, joka jättää ratkaisut arvoituksellisuudessaan avoimiksi.
Kertom ukset eivät ainoastaan anna tietoa “jostakin” vaan kutsuvat
vuorovaikutteisen ja myötäelävän tietämisen tapahtumiseen, tiedon
toimintaan ja “workshopiin”. Kertomukset varustavat meidät “kartalla
mahdollisista rooleista ja mahdollisista maailmoista, joissa toiminta,
ajattelu ja itsen määrittely ovat sallittuja (tai haluttavia)” (Bruner 1986,
66). Moninaiset keironnalliset väylät risteilevät ihmisten välillä ja luovat
huokoisten identiteettien “multiversumin” pikemmin kuin pysyvien
minuuksien universumin.

Yksilölliset ja sosiaaliset minäkertomukset
Ihmiset muodostavat minäkeitomuksia tulkitakseen omia kokemuk
siaan mutta m yös ja k a a k se en k o k em u k siaan toisten kanssa,
vaikuttaakseen heihin haluamallaan tavalla. Onkin erotettu kertojan
itsetulkintaan tähtäävät m otiivit ja so sia a lise e n vaiku tu kseen
suuntautuvat interpersoonalliset motiivit (Baumeister & Newman 1994).
Itsetu lk in ta a n p ain o ttu v at m otiivit o v a t vah vasti sid o k sissa
henkilökohtaisen elämänmerkityksen etsimiseen. Ihmiset kertovat silti
tarinoita, vaikka eläm än m erkityksellisyyden ja itsen arvostuksen
saavuttaminen ei olisikaan toteutunut. Kertomukset yliluonnollisista
v o im ista , ta iv a a llisista jo h d a tu k s is ta , k o h ta lo n isk u ista tai
irrationaalisista sattumista voivat osaltaan palvella om an eläm än
tulkintaa sek ä to isten h u o m io n ja m y ö tätu n n o n tav o ittelu a.
Persoon allinen totuus on “som m itelm a”, m enneisyyttä koskeva
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nykyinen konstruktio, oikeastaan muistin rekonstruktio, joka pyrkii
noudattamaan yksilön sisäistämää johdonmukaisuutta.
Minäkertomukset sisältävät yksilön persoonallisuuden ainutlaa
tuisia piirteitä. Eri yksilöiden minäkertomuksissa on kuitenkin usein
tiettyjä rakenteellisia yhtäläisyyksiä. McAdams (1 9 9 6 ) katsoo, että
aiku isten m inäkertom uksissa olen n aisim p ia ovat tunnesävyt,
kuvaannollinen kieli, teemat, ideologiset kehikot, ydinepisodit, imagot
ja lopetukset.
Tunnesävyt osoittavat muun muassa sen, mitä kertoja pitää
mahdollisena (kasvua vai kasvun ehkäistymistä). Kuvaannollinen kieli
(m etaforineen ja sym bo lein een ) luo kertom uksen subjektiivisen
virityksen. Teemat havainnollistavat kertomuksen toimijoiden motiiveja
ja keskinäisiä dynaamisia suhteita (valtakuvioita, rakkautta, vihaa,
riippuvuuksia). Ideologiset kehikot liittyvät niihin aivoihin, noirneihin
ja uskomuksiin, jotka säestävät minäkertomusta. Ydinepisodit ovat
muistikuvia yksilölle merkittävistä m uutostapahtum ista. Im agot
edustavat yksilön persoonallisuuden eri vaihtoehtoja. Ne ovat tavallaan
imaginaarisia identiteettiversoja. Minäkertomuksen lopetukset tuottavat
väliaikaisia minän kokonaisuuksia, generoivat uusia minän “käsi
kirjoituksia” ja varmistavat näin minän jatkuvuuden kokemuksen.
Edward Bruner (1 9 8 6 ,1 7 ) onkin huomauttanut, että kulttuurissa
on kyse uudelleen kertomisista: “Seuiaava kertominen aktivoi uudelleen
aikaisemman kokemuksen, joka sitten löydetään ja eletään uudelleen,
kun tarina suhteutetaan uudelleen uudessa tilanteessa. Tarinoilla voi
olla lopetukset, mutta tarinat eivät koskaan lopu.”Ja tarinat saavat
aikaan muodonmuutoksia vasta kun ne esitetään ja uudelleen esitetään.
Kulttuuri itsessään ei niinkään ole teksti vaan kulttuuri on eri
elämänkertomusten jatkuvaa peifoirnanssia. (Vrt. E. M. Bruner 1986,
1 1 .)
M inäkertom uksilla on m yös om at kehityskaarensa. Minän
muutosten käsittely edellyttää kertomuksessa draaman tajua. Gergen
& Gergen (1987; 1988) toteavat minäkertomuksen noudattavan usein
jotakin kolmesta perusjäsennyksestä: minäkertomus on pysyvä, edistyvä
tai taantuva. Pysyvä kertomus korostaa minän positiivista tai negatiivista
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samuutta. Edistyvän kertom uksen minä kehittyy yhä parem p aan
suuntaan, kun taas taantuvan kertom uksen minä joutuu lipeäm ään
tavoitteistaan (“olen menettänyt taitoni selviytyä tehtävistä”). Yksilö
voi myös muodostaa perusjäsennysten yhdistelmiä (esim . traagisia,
koom isia ja “onnellinen lo p p u ” -kertom uksia, romanttisia sankaritaruja). Muutoksen ja samana pysymisen tunnukset on saatava yhdessä
mahtumaan sosiaalisesti toimivaan minäkertomukseen.
Minä on kertom uksessa Janus-kasvoinen: sekä yksityinen että
julkinen. K ertom isen tapa ja sisältö riippuvat siitä, m issä, k en elle,
milloin ja mitä tarkoitusta varten minäkertomus esitetään. Psyykensisäinen m inäkertomus ei lankea yhteen sosiaalisesti jaetun, toisista
käsin ohjautuvan minä kertomuksen kanssa (Polkinghom e 1996; ks.
myös 1991). Sitä paitsi sisäinen kertom us jää osittain yksilölle
itselleenkin tiedostamattomaksi ja muuntuu edelleen toisille esitettäessä,
d efen siiv isten siirto jen (m m . to rju n tojen , ratio n alisaatio id en ,
lohkomisten, ihannointien, arvonriistojen, projektioiden) myötä.
K ertom uksen m erkitykset eivät sijoitu yksinom aan m inään
(puhujaan) eivätkä toiseen (kuulijaan) vaan heidän väliseensä yhteiseen
neuvotteluun. Kertova minä on aina myös potentiaalisesti kuunteleva
to in e n ja k erto v a to in e n p o te n tia a lise sti k u u n te le v a m inä.
Pääkertomuksen rinnalla voi kulkea lukuisia pienempiä kertomuksia,
joista minän kertom us muovautuu, osittain automaattisesti, osittain
tavoitteellisen toiminnan - “merkitysaktien” - avulla (vrt. Bm ner 1990).

Ei-tieto ja itsen keksiminen
K ertom ukset m uodostavat m onitahoisen ja laaja-aikaisen viestin
täverkoston, infonnaatioteknologian multimediasovelluksista arkielä
män puhetilanteisiin. Kertomukset, olivatpa ne asiantuntijaretoriikkaa
tai sosiaalista viihdykettä, ovat kaikkialla, missä n euvottelem m e
keskenäm m e ja rakennamme vaihtuvia merkitysmaailmoja erilaisista
todellisuuselämyksistä ja -tulkinnoista. Kertomukset sijoittuvat tekstuaaliseen prosessiin, jossa tekstillä on yhteytensä muihin teksteihin.
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Pääkertomuksilla on sivupolkunsa, haarautuvat alatekstinsä. Mikrokertomukset rajoittuvat lyhyehköön ajanjaksoon, makrokertomukset puo
lestaan ulottuvat ajallisesti pitkälle kaarelle (G ergen & Gergen 1987;
1988). Koko ihmiskunnan makrokeitomuksena voi pitää evoluutiokertomusta, jonka lajinkehitykselliset aikakaaret ylittävät yksilön ajan.
Kertomukset kehittyvät kognitiivis-emotionaalisistä arvioinneista,
valinnoista ja tulkinnoista. Kertomukset myös sekoittuvat toisiinsa ja
erottuvat toisistaan, lähentyvät tosiaan ja loittonevat toisistaan,
liittoutuvat toistensa kanssa ja suuntautuvat toisiaan vastaan. Etenkin
kirjallisuuden kertomukset avaavat näkymiä outoihin mahdollisuuksiin,
ei-itsestäänselvyyksiin. Kirjallisuuden tieto ei ole lamaannuttavaa “johan
tämä tiedetään" -varmuutta vaan kiehtovaa ei-tietoa, jännittävää
aavistelua: “ei vielä mutta ehkä kuitenkin jo ”. Kirjallisissa teksteissä
minä ei tiedä varmasti ja on siksi olemassa moneksi - muistin, haaveilun,
fantasian, intuition ja loogisen päättelyn verkostoissa.
Keironnassa tieto voi olla sellaista, mitä ei ole tultu ajatelleeksikaan.
“O m a” ajatus näet “syntyy ja muovautuu vurovaikutusprosessissa ja
kamppailussa toisten ajatusten kanssa” (Bakhtin 1986, 92). Suhteissa
oleva itse tietää suhteellisesti, on itsereflektiota ja toisten reflektointia.
“Itsen ” ja “toisten” keksim inen aktivoi yhä uudelleen ilmaisevan
subjektin määrittelyä, kehitystä ja suuntautumista. “Imaginatiivisen
itse-keksimisen perustavanlaatuinen inhimillinen tehtävä” (Kermode
1967,146) todentuu keironnassa. Subjektin ja toisen läsnäolo on yhtä
aikaa sekä aktuaalista että potentiaalista. Minä ja sinä puhuvat toisilleen,
m äärittelevät itseään u u d elleen ja voivat vaihtaa p aikkojaan ,
merkityksiään ja totuuksiaan vaihtuvissa ilmaisutilanteissa.
Fiktiot ja faktat, tarinat ja teorioinnit limittyvät toisiinsa. Tarinoilla
teorioidaan ja teorioilla tarinoidaan. Todellisuuksia ei voi asuttaa tai
tyhjentävästi selittää opastavilla teoriatarinoilla. Kertomuksen rakenteet
jäsentävät kokem uksia, mutta johtavistakin (ja ehkä juuri erityisesti
niisiä) kertomuksista jää jotakin uupumaan: halu vihjaa poissa olevasta,
puutteesta, eläm yksen kaipuusta. Teoriatarinam m e ovat usein
ankkureita, jotka lievittävät kauhuja ja ahdistuksia, tekevät olom m e
siedettävämmäksi ja työntävät sivummalle neuvottomuutemme.
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Moniääninen keskustelusuhde
Tekstuaalisesti rakentuvat m inuudet, itset tai identiteetit kertovat
“o m a a ” ja “toisten” eksistentiaalista ja kulttuurista tarinaa. Eri
konteksteissa eri ihmiset suosivat erilaisia itsen representaatioita. Minän
retoriikat merkityksellistävät mm. seksualiteetteja, maskuliinisuus- ja
feminiinisyysideologioita, moraaleja, etnisiä, poliittisia ja uskonnollisia
sitoumuksia. Martin W hite (1 9 9 1 ,1 4 ) on huomauttanut, että ihmiset
etsiytyvät usein terapiaan silloin kun jotkin hallitsevat kertom ukset
estävät heitä elämästä itse suosim iaan ja haluam iaan kertom uksia.
Toisaalta jotkut ihmiset voivat pakonom aisesti pyrkiä toteuttamaan
epätyydyttäviä, tympäiseviä ja lamauttavia elämänkertomuksia, jotka
eivät vastaa heidän elämyslaatujaan tai ovat niille täysin vastakkaisia.
Keskustelem alla ja kertom alla tuom m e esiin ja vertailem m e
sosiaalisesti erilaisia rinnakkaisia todellisuuskertomuksia. Kertomukset
kehkeytyvät vaihtoehtoisina eläm änm ahdollisuuksina: voisinko,
pitäisikö minun, rohkenisinko? Esimerkiksi narratiivisissa terapioissa
aktiivinen kuuntelu, intohimoinen keskustelu ja innostava suhteissaolo
voivat houkutella uusiin uskaltaviin kehitysaskeliin ja -kertomuksiin.
Avoimuus sanoille ja vuoropuheluille luo sijaa eläm än arvoituksel
lisuuden ja tuntemattomien halujemme hedelmälliselle kohtaamiselle.
Me neuvottelemille merkityksistä, muistoista, Rinteistä ja toiveista. Ne
eivät o le valm iiksi “(k o rv a)m erk itty jä”. K esk u stelu m m e ovat
“auktoreita”; merkityksellisyys, muuntava voima, ei ilmene erillisissä
auktoriteeteissä vaan keskustelun virittyneisyydessä.
O nnistum aan kutsuvat tarinoinnit, vertauskuvat ja mielikuvat
voivat m uuttaa m yös terapiakäsityksiä. “O n g e lm ie n ”, noid en
“negatiivisten o lio id en ”, analysointi ja tulkinta ei ehkä autakaan
terapiatyössä. Auttajien ja autettavien on tunnustettava, että jotakin
p u u ttu u , jo ta k in h alu taan ja täh än o n lö y d ettäv ä h alu n ja
rationaalisuuden välinen rytmitys, käytännöllinen ja m oniääninen
keskustelusuhde. (Vrt. Riikonen & Smith 1998.) Tässä narratiivisessa
polylogisuudessa “potilaiksi” osoittautuvatkin jähmettyneet, rajoittavat
tai kategorisen jyrkät kom entopuhetavat, vuorovaikutusm uodot ja
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umpioituneet yksinpuhelut, eivät jotkin ongelmatapaukset tai sairaiksi
diagnosoidut ihmiset. Diagnosoimisen halu voi muuttua keskustelu
areenaksi.
Sanam m e ja kertom uksem m e ovat m yös haavoittumisalttiita
itseobjekteja, eivät pelkkiä ulkokohtaisia sanaobjekteja. Ne aktivoivat
kertojassa narsistisia transferensseja ja projektioita. Narsistisesti
haavoittuneelle minälle läheisesti puhuttelevat sanat ja kertomukset
voivat sisältää uhkia, jolloin minä pyrkii kaikkivoipaisuuden illuusion
varassa sä ä te le m ä ä n ja k o n tro llo im a a n to isille an tam aan sa
in form aatiota. T o ise t ovat tällöin p ikaisen m an ip u laation ja
hyväksikäytön kohteita. Heidät voidaan hylätä silloin kun he eivät
enää aiota minälle tyydytystä. Mutta sanat ja kertomukset voivat myös
johtaa minän rohkeuden ja kiintymysten laajentum iseen, kun minä
kurkottuu en tistä lu o v em p iin jä n n itte isiin ja aistillisem p iin
kontakteihin.
Minäkeitomukset ovat sekä yksilöhistoiia 11isiä että “sosiaalihistori
allisia” koosteita. Ne ovat läsnä sosiaalisissa suhteissa, vertailuissa ja
vuorovaikutustilanteissa. Kertomuksissa kuvastuvat yhteisölliset ja
kulttuuriset odoaikset, jotka ovat peräisin lähiympäristön merkittävistä
h enkilöistä, p erh eestä, muista ryhmistä sekä organisaatioista,
instituutioista ja ideologioista. Yksilö ei omista täysin kertomustaan.
J o pieni lapsi kasvaa edeltävien kertomusten matriisiin ja ham uilee
siinä entistä “kypsempiä” samastumiskohteita ja ihanteita, joista kehittyy
myöhemmin täyteyden lupauksia, opastimia identiteettiin. Yksilö on
kuitenkin minä kertom uksessaan väistämättä yhteydessä toisiin, sillä
m inäkeitom us ei voi kehittyä umpiossa. Minän kertomus on tuotava
julki - muodossa tai toisessa. Sen on saatava toisten valtuutus.
Sosiaalisen jäjestyksen ja toisten ote yksilön minäkertomuksista
on erivahvuinen eri ym päristöissä ja eri aikoina. Kollektiiviset
minäkeitomukset voivat rajoittaa dogmaattisesti ja ideologisesti yksilön
liikkumatilaa, mutta yksilöllisyyttä korostavat minäkeitomukset voivat
puolestaan suojautua yhteisöllisiltä vaatimuksilta. Minäkertomusten
perustat huojahtelevat jatkuvasti. Kertomuksia on muutettava, kertojan
on aika ajoin liittouduttava toisiin kertojiin, etäännyttävä heistä, otettava
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kenties uudelleen yhteyttä muuttuneilla ehdoilla. K ertom usten
kohtaam iset eivät useinkaan o le harm onisia. Ne voivat ajautua
törmäyksiksi, suistaa turvallisista asemista ja sovinnaisista totuuksista
ristiriitaisten arvostusten ja valintojen tajuamiseen.
Merkitykset, tiedot, aivot ja tulkinnat muuttuvat, kun minäkerto
m ukset kietoutuvat toisiinsa monilla kulttuurisilla näyttäm öillä.
Puhdas, ehdottoman itsenäinen minäkertomus lienee itsepetosta. Emme
edes välttämättä tiedä, mihin kaikkiin kertomuksiin kuulumme ja miten
menneisyyden esi- ja osakertomukset ja tulevaisuuden jatkokertomukset
rakentavat nykyistä psyyken kertom ustam m e. K ertom uksem m e
tihentävät, siirtävät ja dramatisoivat historian, tavoitteellisen toiminnan,
kulttuurin (tieteen, taiteen) ja m edioiden merkityksiä/merkityksettömyyksiä.

Minäkertomusten verkko
Kulttuurin-, kielen- ja kirjallisuudentutkim uksessa tapahtuneen
“diskursiivisen käänteen” jälkeen on tullut yleiseksi viitata teksteihin,
kertom uksiin, nairatiiviseen ajatteluun, kielellisiin strategioihin ja
retorisiin lavastuksiin eri tiedonaloilla. M yös psykologiassa ja
terapioiden kentässä on ilmennyt lisääntyvää tyytymättömyyttä sellaisiin
m etaforiin kuin “struktuuri”, “systeem i”, “inform aation käsittely”,
“ongelm anratkaisu”. O n alettu puhua “narratiivisista terapioista” ja
“verkostoterapioista”, samalla kun kertomukset, sosiaaliset konstruktiot,
verkostot ja uudet metaforat oikeuttavat tiettyjä auttamismuotoja. (Ks.
esim. White 8c Epston 1990; De Shazer 1994; 1995; Freedman 8c Combs
1996; Riikonen & Smith 1998.) Kullakin terapia- ja neuvontamuodolla
ja tieteellisellä teorialla on om a oikeuttamistarinansa.
Kertomus on kartta, joka levittäytyy eri aikakausiin. Elämäntahii
on tiivistynyt postmodernin jälkeen, eikä meillä enää ole aikaa jäädä
suremaan kauan tai hautomaan loputtomiin pettymyksiä. Esimerkiksi
1968 käyttöön otetussa psykiatrisessa d iagn ostiik assa DSM -II
ilmoitettiin 13 kuukautta “normaaliksi” su m ajaksi läheisen kuolemaa
251

Ju h an iIhanus

surevalle. V uonna 1994 käyttöön otetussa uudessa psykiatrisessa
diagnostiikassa DSM-IV vastaava “normaali” suruaika oli kutistunut 2
kuukaudeksi.2 Pidemmässä suremisessa on DSM-IV:n mukaan kyse jo
depressiosta. 26 vuodessa on menetetty 11 kuukautta suruaikaa. Andy
W arholin ennustam a 15 minuutin m aineen aikakausi lienee jo
koittanut.
Voimme nopeasti vaihtaa kanavaa, voimme hylätä epämiellyttävän
verkkokontaktin ja heittäytyä toiselle areenalle. Voimme myös vaihtaa
minän esitystä, luoda toisenlaisen minäkertomuksen ja minälähetyksen.
Silti ed elleen minä on m yös kärsivä ja kuolevainen, vaikka ehkä
kloonattuna saisikin lupauksen kuolem attom uudesta. V erkkoon
kirjoittautuva minä voi etsiytyä kohti kontakteja, mutta se voi myös
suuntautua toisia “avatareja” (verkkopersoonia) vastaan tai vetäytyä
pois ja paeta.
“Virtuaaliyhteisössäkin” (Rheingold 1993) on kyse verkkominän
kontakteista tai oikeastaan kontaktifantasioista sekä niiden kestosta ja
laadusta, oltiinpa kuinka paljon tahansa etäännytty perinteisestä “face
to face” -kohtaamisesta “interfaceen”, transferenssista interferenssiin.
Vaikka “ydinitse” olisikin hajaantunut m ultim edioiduksi internetitseksi, joka saa erilaisia identiteettinäyttämöllistyksiä, verkkoniinuus
on yllä viestiä, mentaalista edustusta, kertomusten kiertoa, persoonien
(naamioiden) kohtaamista. Ja vaikka interpersoonallinen, sosiaalinen
vuorovaikutus ja dialogi olisikin muuntunut “hyperpersoonalliseksi”
(W alther 1996) polylogiksi tai hypopersoonalliseksi m onologiksi,
kulttuuriset kertomukset vaikuttavat minäkeitomuksiin ja siihen, miten
tulkitsemme kokemustamme, samoin kuin valintamme ja toimintamme
vaikuttavat siihen, minkälaiset kertomukset kieltävät kulttuurissamme.
Minä ei varsinaisesti k en o maailmasta, vaan minän kertomus on
minä ja maailma, minä kertoo itseään ja maailmaa, moninkertaisesti
ja -m ääreisesti. M erkityksiä voidaan kirjoittaa uudelleen ja minän
kertomuksia voidaan muokata ja päivittää uudelleen. Merkityksiä on
mahdollista editoida, tuottaa ja jakaa eri tahoilla ja tasoilla. Itseensä
sulkeutuneet ja itseriittoiset todellisuuskäsitykset ovat ehkä virtuaali
todellisuudessa ja -mentaliteetissa joutuneet uudenlaisiin neuvotteluti
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lanteisiin.
Suuret m etakertom ukset (kuten hum anism i, kom m unism i,
kapitalismi, demokratia) ja teoriarakennelmat ovat siirtyneet paikoiltaan
ja sekoittuneet uudenlaisiin aisti-innovaatioihin, leikkiavaruuksiin
(kyl^eicivamuksiin), telepeifonnansseihin ja vietteleviin nettisuhteisiin.
Auktoritatiivinen “olennainen” totuus on haihtunut teksrtiaalisuuden
virtaukseen. Virtuaalinen “virtauselämys” (vit. Csikszentmihalyi 1990)
on nautintoa ilman m ateriaalisen palkinnon tavoittelua. Se on
nauttimista taidoista, jotka vievät siirtymätiloihin, kynnyksille, oudon
ja tuntemattoman kiihottavuuteen.
Kertomukset rakentavat todellisuuksia, sanotaan, mutta ne myös
tuhoavat ja transformoivat. Kertom ukset muuttavat itseä(än) silloin
kun ne esitetään, kerrotaan uudelleen ja suhteutetaan. Mitään ennalta
annettua tai valmista merkitystä ei ole olemassa. Ei ole tekstin päättävää
ulkopuolta (eikä sisäpuoltakaan), joka sanelisi merkityksen. Merkitys
ja kieli ovat tekstuaalisuuden tuottam ista, kirjoittam ista, jossa
“lu o n n o llin e n ” lä sn ä o lo h äip yy v a ih to e h to je n p y ö rte e se e n .
Elämäntekstissä ei piilottele teemoja (tai oireita), ne todellistuvat vasta
puheena ja kirjoituksena.
Keskustelu- ja kirjoittarrusnäyttämöillä keskustelut ovat kirjoittajia,
eivät terapeutit tai m estaroivat tulkitsijat. Terapeutti on osallinen
kertomusten verkossa. Hänenkin olem assaolonsa toteutuu vaihtuvin
ja väliaikaisin tulkintatiloin. Ei ihm e että m inää voi hirvittää
peliavaruuden avoimuus: ei enää eksistentiaalinen ahdistuneisuus vaan
teknoekstaattinen oleminen, representaatioiden vertigo, audio-visuaalisverbaalinen spiraali. “Teknopersoonalliset järjestelmät” (G eigen 199D
suihkivat verkkoihin m inän versioita, imaginaarisia identiteettejä.
K osm os ei o le todellisuudella valmiiksi kirjoitettu, vaan täynnä
rinnakkaisten kertomusten spiraaleja; minä voi kirjoittaa ja uudelleen
kirjoittaa, m onien m aailm ojen imuun ja pauhuun.
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Leikkiavaruus
K irjoittam inen verk koon tai astum inen kyberavaruuteen aloittaa
uudenlaisen kielen tutkimusmatkan, ei "omaa tietä” (“my way”) kulkien
vaan risteilevien minäteiden valovanoja pitkin. Näkötila, aistimistila
ruumiistaa, miltä jokin näyttää. Ruumiinkuvia ja mielikuvia voidaan
vaihtaa tilanteiden ja tilojen m ukaan. “K einotodellisuus”, “tekoto
dellisuus” ja “virtuaalinen todellisuus” ovat oikeastaan oksymoroneja
(kuten “hapeton ilma”), selkeäm pää olisi puhua kyberavaruudesta
(Rheingold 1992, 184). Kyberavaruus tarjoaa ohjelm oitua valtaa ja
hallinnantunnetta. Kyberavaruus tekee mahdolliseksi sen, että ihmiset
eivät vain havainnoi todellisuutta vaan astuvat siihen ja kokevat sen
ikään kuin todelliseksi. Jo k ain en VR (virtual reality) -matkustaja voi
joka hektinen hetki luoda seuraavan tapahtum an. Jo k a in e n on
perfoimoija, viituaaliruumiissa ja -roolissa (vrt. Rheingold 1992,192),
oman miniatyyrimaailmansa valtias.
Joskus on hylättävä ehkä tämäkin “verkkominä”-metafora. Keskusta,
marginaali, hierarkia ja lineaarisuus ovat alituisessa liikkeessä. On
avattava solmuja, solmittava verkkoja, linkitettävä, mutta ehkä ennen
kaikkea muistettava muistaa tulevaisuudessakin leikin monimielisyys
ja moniäänisyys. Kuten Bettelheim (1987, sit. Rheingold 1992, 372)
toteaa:
“Lapsi, kuten aikuinenkin, tarvitsee paljon sitä, mitä
saksaksi kutsutaan Spielraumiksi. Spielraum ei ensisijaisesti
ole ‘tila jossa leikkiä*. Vaikka sana tarkoittaa m yös sitä,
sen ensisijainen m erkitys on ‘vapaa tila, paljon tilaa* liikuttaa ei vain olkapäitään vaan myös mieltään, kokeilla
vapaasti asioilla ja ideoilla, tai — leikkiä ideoilla.”
Täm ä leikin sorm eiltava (digitaalinen) avaruus aukeaa m yös
virtuaalisten olkapäiden ja kyynäipäiden molla puolen. Tekstien väliset
“su hteet” ovat yhä m oninaisem pia, ei-lineaarisia, ei-kausaalisia, eidialektisia (M iller 1990; ks. Landow 1992, 27; m yös Landow 1997).
254

Minäkertomukset

Samoin on laita tekijän ja lukijan, opettajan ja oppilaan, terapeutin ja
terapoitavan välisten suhteiden. M onet hellim äm m e käsitykset
kirjallisuudesta (ja arkistosta), pedagogiikasta ja terapiasta ovat olleet
seurausta m äärätyistä tietokäsityksistä ja kulttuurisen m uistin
(arkistoinnin) teknologiasta, historian teknologiasta. Arkistoimme
teknologialla ja siihen liittyvillä valinnoilla tietynlaisen menneisyyden.
Sähköinen hyperteksti ei ole pysyvä objekti vaan kutsu leikkiin,
sisäänkäynti valikoista sukeutuviin seikkailuihin: voit valita, ottaa
askeleita, tuottaa intentioillasi m erkityksiä. Ei o le viimeistä sanaa,
polveilevissa tekstivirroissa, muuttuvissa ajatus-tunne-juoksuissa.
Jäätyneinkään teksti ei voi lopulta sulkeutua itseensä, autonom ian
illuusioon. Silti sen ei tarvitse hukkua eikä vuotaa seulana, sillä
artikulaatio, ilmaisu, voi aina tulla myös tunnistetuksi ja vetää puoleensa
kiintymystä. (Vit. Derrida 1981,130; ks. myös Landow 1992,60.)
Kaikessa kom m unikaatiossa, inform aatiovuossa, on mukana
(kosken) “kohinaa”. Viesteillä ei ole selvää lähettäjää eikä tarkkarajaista
vastaanottajaa. Silti on mahdollista valikoida tarkkaavaisesti (tai vapaasti
leijuen) kohinasta poikkeavia, henkilökohtaisesti arvokkaita merkityksiä.
(Ks. myös Paulson 1988; Landow 1992,72.) Kaikki tekstit ovat verkossa
virtuaalisia: anonyymeja/julkisia. Eikä virtausavaruuteen sirottunut itse
ole välttämättä vailla riivaajia, inspiraatiota, huumoria, mielialoja, unia
ja unelmia - kertom usten käyteaineita, jotka sysäävät syrjään Lain
kirjaimet.
Nietzschen “perspektivismiä” uudelleen mukaillen voimme sanoa,
että subjekti on prosessi, joka on tulkittavissa moneksi.3 Ehkä subjektin
“olem inen “onkin juuri merkityksiksi tulemista: Persoonallisuudella
on vaihtuvia tulkintoja. M inäkertom ukset tuottavat m inuuksia ja
lukemattomia merkityksiä. M inäkertom usten m erkitykset eivät ole
kerrontaa en n en olem assa olevia, eivät kätkettyinä tulkintojen
tu o n p u o leisissa sfääreissä. Vasta k erro n ta, te k stu a liso in ti ja
kontekstualisointi, narratiivisen ajattelun ja ilmaisun perform anssi
synnyttävät kulloisetkin “persoonalliset” merkitykset.
Voimme puhua, kirjoittaa ja työstää merkityksiä ja muovata juonia
välillä yhdessä, välillä erikseen. Kysymys kertomusten “psyykestä” on
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myös kysymys kulttuurin ja ihmisyyden “psyykestä”: lähettää viesti vai
häipyä kohinaan? Vai ovatko ne yksi ja sama? Kertomukset yhdistävät
ja erottavat. Yksittäisillä kertom uksilla on alku ja loppu, mutta
kertom inen ja uudelleen kertominen eivät lopu ennen kuin kulttuuri
ja psyyke katoavat.
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Viitteet
'Yleensä “kertomus" (“narratiivi", “narrative") on yläkäsite, joka jakautuu “tarinaan”
(“story") ja “esitystapaan" (“diskurssi”, “discourse"). “Tarina" on kertomuksen
sisältö (se, mitä kuvataan) ja “esitystapa" kertomuksen ilmaisu (se, miten
kuvataan). Näitä käsitteitä ei kuitenkaan kirjallisuudessa käytetä aina
johdonmukaisesti. Tässä kirjoituksessa on kokoavana käsitteenä “minäkertomus"
(suomen kielessä usein myös “minätarina"). Paikoitellen käytän myös
“elämänkertomus"-nimitystä (suomen kielessä usein myös “elämäntarina").
2 Olen kiitollinen professori Arthur Kleinmanille tästä esimerkistä, jonka hän on
esittänyt Helsingissä joulukuussa 1997 pitämällään vierailuluennolla.
3 Nietzschen (1968, 267) “perspektivismi" tyrmäsi positivismin ydinkertomuksen
“faktojen" yksinomaisesta olemassaolosta vaihtoehtoisella toisinajattelijan
kertomuksella: “Ei, faktoja juuri ei ole olemassa, on vain tulkintoja." Lisäksi
subjektin kertomus oli Nictzschelle (sama, 269-270) ykseyden “fiktio":
“‘Subjekti’ on fiktio, jonka mukaan monet samanlaiset tilat meissä ovat yhden
perustan seurausta: mutta juuri me loimme ensin näiden tilojen ‘samanlaisuuden’
— ." “Hypoteesini: Subjekti moninaisuutena.”
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