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Seksuaalisuudet ja sukupuolet tänään
Seuraavassa kokonaisuudessa julkaisemme kolme artikkelia, jotka osallistuvat ajankohtaiseen keskusteluun siitä, miten eri tavoin psykoanalyysin sisällä on ajateltu seksuaalisuuksista ja sukupuolista, ja miten näkemykset ovat muuttumassa.
Anna Liljan ja Jussi Kotkavirran kirjoitus ”Homopelko, sairausleima ja psykoanalyysi” on kommentti tammikuussa Helsingin Sanomissa alkaneeseen keskusteluun siitä, miten psykoanalyytikot
Suomessa ovat suhtautuneet homoseksuaalisuuteen.
Kirjoituksessaan ”Miehenä olemisesta ja sukupuolista” Jussi Kotkavirta esittelee ruotsalaisen
psykoanalyytikon Gunnar Karlssonin tuoreen kirjan Det maskulina projektet, jossa Karlsson integroi
klassista ja uudempaa ajattelua näiden ilmiöiden paremmaksi hahmottamiseksi.
Perinteistä psykoanalyyttista ajattelua seuraa
Raimo Niemistön, Marko Lehtisen ja Hannu Sikkilän artikkeli ”Isä, poika ja maskuliinisuus”, jossa
tarkastellaan pojan muuttumista mieheksi maskuliinisen identiteetin sekä fallisuuden ulottuvuuden
kautta.
***
Helsingin Sanomissa ilmestyi 26.1. 2020 toimittaja Sara Vainion juttu otsikolla: ”Psykologi vaatii
omiltaan anteeksipyyntöä homoille. Suomessakin
on aiemmin yritetty muuttaa homoja heteroiksi
psykoanalyysin avulla” (paperilehti) ja digipuolella
otsikolla ”Psykoanalyytikot pyrkivät vuosikymmeniä muuttamaan homoja heteroiksi, ja nyt psykologi
Gustaf Molander vaatii julkista anteeksipyyntöä”.
Tästä alkoi psykoterapeuttien ja psykoanalyytikoiden keskuudessa kuhina. Keskustelua käytiin
varsinkin Facebookin Psykoterapeutit- ja Psykodynaamiset/psykoanalyyttiset psykoterapeutit -sivustoilla. Myös Suomen psykoanalyyttinen yhdistys
reagoi tähän juttuun, jossa oli jo haastateltu yhdistyksen (tulevaa) puheenjohtajaa Eija Repoa. SPY sai
pian Helsingin Sanomissa julki lyhyen Eija Revon

ja Leena Klockarsin kirjoituksen Mielipideosastolla
otsikolla ”Psykoanalyysi seuraa aikaansa ja kehittyy” (HS 30.1.2020).
SPY järjesti myös nopeasti keskustelutilaisuuden aiheesta jäsenistölleen (27.2.). Facebookissa osa
psykoanalyytikoista oli yhtynyt Gustaf Molanderin
ajatukseen siitä, että anteeksipyyntö homoseksuaalisille ihmisille olisi paikallaan myös suomalaisen
psykoanalyysin parissa. Sama kahtiajakautuminen
ilmeni kokouksessa: osa kannatti maltillisempaa
linjaa, osa halusi esittää selkeästi anteeksipyynnön.
SPY päätti tuossa kokouksessa perustaa työryhmän, joka seuraa aktiivisesti sukupuoliin ja seksuaalisuuksiin liittyvä keskustelua. Yleisesti oltiin
sitä mieltä, että aiheessa olisi päivittämisen paikka
yhdistyksen sisällä. Tavoitteena olisi myös, että
yhdistys jatkossa voisi osallistua aktiivisesti seksuaalisuudet-aiheiseen keskusteluun moninaisuutta kunnioittavalla tavalla ja mahdollisesti järjestää
avoimia keskustelutilaisuuksia. Kokouksessa päätettiin myös, että Jussi Kotkavirta ja Anna Lilja kirjoittaisivat laajemman katsauksen, jota tarjottaisiin
Helsingin Sanomiin.
Juttua ei kuitenkaan haluttu julkaista Helsingin Sanomissa, joten se julkaistaan nyt tässä (ks.
seuraava sivu). Lilja ja Kotkavirta halusivat osallistua kirjoituksellaan nimenomaan yleiseen keskusteluun jossakin aikakauslehdessä, joten juttua
tarjottiin vielä muutamaan suureen aikakauslehteen.
Sitä mm. pidettiin niin ”tiukasti rajattuna ja spesifinä”, että sitä ei haluttu nk. yleislehteen. Kirjoittajat
kokivat turhauttavana, ettei juttua saatu laajempaan
julkaisuun, vaikka pyrkimyksenä oli osallistua tärkeään keskusteluun.
Siksi juttu ilmestyy nyt tässä.
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HOMOPELKO, SAIRAUSLEIMA
JA PSYKOANALYYSI
– Psykoanalyysin suhtautumisesta
homoseksuaalisuuteen
”On suuri vääryys vainota homoseksuaalisuutta
rikoksena – ja se on myös julmaa.” Näin kirjoitti
Sigmund Freud jo vuonna 1935. Kyse on kirjeestä eräälle amerikkalaiselle äidille, joka pyysi apua
poikansa homoseksuaalisuuteen. Freud vastasi
myös, että ei ole mitään parannettavaa, koska homoseksuaalisuus ei ole häpeä, pahe, rappeutuneisuutta
tai sairaus. Hän lisäsi, että monet kunnioitettavimmat yksilöt kautta aikojen ovat olleet homoseksuaaleja, myös heistä suurimmat, kuten Platon, Michelangelo ja Leonardo. Vuonna 1930 Freud oli myös
allekirjoittanut adressin homoseksuaalisuuden kriminalisoimista vastaan. Freud ei pitänyt homoutta
sairautena eikä perversiona, vielä vähemmän rikoksena.
Helsingin Sanomissa 26.1. ilmestyneen jutun otsikko oli: ”Psykoanalyytikot pyrkivät vuosikymmeniä muuttamaan homoja heteroiksi, ja nyt
psykologi Gustaf Molander vaatii julkista anteeksipyyntöä.” HS:n haastattelussa aiemmin kesällä
(29.6. 2019) sosiologi Olli Stålström kertoi, että
sai 1960-luvulla psykiatreilta kuulla olevansa rikollinen, sairas ja syntinen. Epätoivoisesti paranemista toivoen hän kävi ”eheytyspsykoanalyysissa”
yhteensä viisi vuotta. Se ”repi hänet kappaleiksi”.
Kalliit hoidot murskasivat hänet henkisesti ja taloudellisesti. Stålström oli harkinnut jopa sähköshokkihoitoa päästääkseen eroon syntisistä tunteistaan.
Kirjassa Saanko olla totta (2011) Stålströmin ohella
suomentaja Kersti Juva kertoo käyneensä vuosia
psykoanalyysissa, jossa häntä yritettiin ”parantaa”.
He eivät ole ainoita, joilla on 60-80-luvun Suomessa samantapaisia kokemuksia.
Miten tämä on mahdollista? Psykoanalyysi,

aikansa radikaali tutkimusala ja hoitomenetelmä,
näyttäytyy näissä kahdessa kuvassa aivan päinvastaisessa valossa. Ensimmäisessä psykoanalyysi on
ennakkoluuloton menetelmä, joka pyrkii lisäämään
ihmisen sisäistä vapautta ja itseymmärrystä. Psykoanalyysi oli syntyaikanaan 1900-luvun alussa
nimenomaan vastavirtaa valtakulttuurille, eikä se
pyrkinyt sopeuttamaan yksilöä vallitseviin rakenteisiin. – Toisessa kuvassa psykoanalyysi on taantunut vallan välineeksi, joka yrittää sopeuttaa yksilöä
heteronormatiiviin rakenteisiin, jopa apua hakevan
yksilön mielenterveyden kustannuksella. Kumpi
kuva psykoanalyysista on oikea? Ja missä mennään
tänään?
Mainitussa HS:n jutussa (26.1.) Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen (SPY) nykyinen puheenjohtaja Eija Repo toteaa yhdistyksen pahoittelevan asiaa yleisesti ja Gustaf Molanderin puolesta
henkilökohtaisesti. Pari päivää myöhemmin (HS
30.1.) Eija Repo sekä yhdistyksen entinen puheenjohtaja Leena Klockars esittivät yhdistyksen nimissä pahoittelunsa. Myös monet psykoterapeutit,
joiden kouluttajina psykoanalyytikot ovat toimineet, ovat reagoineet tilanteeseen. Osa katsoo, että
yhdistyksen olisi pitänyt esittää selkeä julkinen anteeksipyyntö jo aiemmin. Toiset taas ajattelevat, että
kyse on ollut yksittäisten analyytikoiden asenteellisista näkemyksistä sekä vahingollisista työskentelytavoista, jotka ovat tuomittavia, mutta kuitenkin
poikkeuksia.
Yhdysvaltojen psykoanalyyttinen yhdistys
(APsA) on pyytänyt viime kesänä anteeksi sitä, että
luokitteli aikanaan homoseksuaalisuuden sairaudeksi ja pahensi ihmisryhmän syrjintää. Suomen psyko-
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analyyttinen yhdistys ei milloinkaan ole järjestönä
muotoillut homoseksuaalisuutta patologisoivaa
kantaa. HS:n jutussa SETA:n Kerttu Tarjamo toteaa,
että tulisi tarkemmin selvittää, mitä kaikkea Suomessa on aiempina vuosina tehty seksuaalivähemmistöille. Näin myös ymmärrettäisiin paremmin,
mitä pyydetään anteeksi. Aiheesta on käynnistynyt
tarpeellinen keskustelu.
Olli Stålström on perusteellisessa väitöskirjassaan Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu
vuodelta 1997 tarkastellut sitä, miten homoseksuaalisuuden sairausleima historiallisesti on tuotettu
ja missä määrin sosiaaliset liikkeet sekä kriittinen
tieteellinen tutkimus ovat saaneet leimaa purettua.
Sairausleiman syntyhistoria
yltää esikristilliseltä ajalta
kristillisen ajattelun kautta
lääketieteen ja psykiatrian muotoiluihin. Antiikin
Kreikassa
poikarakkaus
oli yleistä ja sallittua, jopa
rakkauden puhtain ja ylevin
muoto, mikä ilmenee vaikkapa Platonin dialogeista.
Raamatusta taas löytyy
kohtia, joissa homoseksuaalisuus tuomitaan taistelussa seksuaalisia syntejä
ja paheita vastaan. Uudella
ajalla homoseksuaalisuus
muuttui synnistä sairaudeksi. Vastasyntynyt psykiatria määritteli homoseksuaalisuuden, leimasi sen patologiaksi ja alkoi
kehittää hoitomenetelmiä.
Psykoanalyysin perustaja Sigmund Freud oli
oman aikansa radikaali eikä pitänyt homoseksuaalisuutta sairautena, vaan näki sekä hetero- että homoseksuaalisuuden perustuvan ihmisen alkuperäiseen
biseksuaalisuuteen. Kuten seksuaalisuudessa yleensä, Freud oli ensisijaisesti kiinnostunut homoseksuaalisuuden psyykkisestä dynamiikasta. Freudin
mukaan homoseksuaalisuuteen luultavasti kuuluu
jonkinlainen biologinen osatekijä, taipumus joka
muodostaa pohjan lapsen psykoseksuaaliselle kehitykselle. Taipumus voi hänen mukaansa olla eriasteista ja saada jo varhain erilaisia muotoja.

”

Seksuaaliteorian (1905) alaviitteessä hän
kirjoittaa: ”Psykoanalyyttinen tutkimus vastustaa
päättäväisesti kaikkia yrityksiä eristää homoseksuaalit muista ihmisistä poikkeavaksi ryhmäksi. (...)
Voidaanpa sanoa, että libidokiintymät oman sukupuolen edustajiin ovat normaalin sielunelämän yhtä
merkitseviä tekijöitä ja sairauksien alkuyllykkeinä
saman tärkeysluokan syitä kuin toiseen sukupuoleen
kohdistuvat niin sanotut normaalitunteet.” Freud
suhtautui torjuvasti ajatukseen, että joku voitaisiin
psykoanalyysillä ”parantaa” homoseksuaalisuudesta. Alussa mainitussa kirjeessä homoseksuaalisen
pojan äidille, hän lisäksi totesi: ”Analyysi voi auttaa poikaanne toisella tavalla. Jos hän on onneton,
neuroottinen, ristiriitojen
repimä tai sosiaalisesti estynyt, niin analyysi saattaa
tuoda hänelle tasapainoa,
mielenrauhaa, pystyvyyttä,
riippumatta siitä pysyykö
hän homoseksuaalina tai
muuttuuko hän.”
Freudin
seuraajien
keskuudessa homoseksuaalisuutta koskevat näkemykset alkoivat kuitenkin muuttua. Näin tapahtui erityisesti
Yhdysvalloissa, jonne psykoanalyysin painopiste toisen maailmansodan jälkeen
siirtyi. Homoseksuaalisuus
alettiin nähdä itsenäisenä kliinisenä ilmiönä, erityisenä poikkeavuutena ja usein myös perversiona tai
sairautena. Viisikymmenluvun amerikkalaisen psykoanalyysin piirissä konservatiiviset, sovinnaiset
ja moralisoivat äänenpainot voimistuivat, ja homoseksuaalisuudesta alettiin kirjoittaa leimaavaan ja
halventavaan sävyyn. Psykoanalyysi lähentyi monilta osin psykiatriaa, alettiin jopa nähdä sen osana.
Freud taas piti psykoanalyysia osana psykologiaa.
Vuonna 1953 Amerikan psykoanalyyttinen yhdistys määritteli homoseksuaalisuuden perversioksi,
jota on mahdollista hoitaa. Näkemyksestä luovuttiin
virallisesti kaksikymmentä vuotta myöhemmin, samaan aikaan kun psykiatrian diagnostiikassa (DSM)
luovuttiin pitämästä homoseksuaalisuutta sairaute-
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na. 1960-luvulla aiheesta keskusteltiin vilkkaasti.
Toiset, kuten Charles Socarides, katsoivat edelleen
homoseksuaalisuuden olevan varhainen kehityshäiriö, kun taas toiset, kuten Robert Stoller, näkivät sen
seksuaalisuuden yhtenä luonnollisena variaationa.
Euroopassa amerikkalaisiin näkemyksiin
suhtauduttiin osin kriittisesti. Psykoanalyyttinen
ajattelu onkin kehittynyt Saksassa, Ranskassa ja
Britanniassa monimuotoisesti. Meillä Suomessa
amerikkalainen lähestymistapa vaikutti joihinkin
keskeisiin analyytikoihin ja psykiatreihin. Räikeä
esimerkki on vielä vuonna 1991 keskeisimmän
psykiatrian oppikirjan Psykiatria (Achté, Alanen,
Tienari) luonnehdinta: homoseksuaalisuus kuuluu
seksuaalisiin poikkeamiin, joissa ”orgasmi saavutetaan muulla tavoin kuin heteroseksuaalisessa genitaalisessa
yhdynnässä”.
Psykoanalyysin piirissä
elää nykyään monia näkemyksiä seksuaalisesta kehityksestä.
Näkemykset ovat yksilöllistä identiteettiä kunnioittavia.
Freudin tavoin oidipaalitilanteeseen keskittyvien teorioiden
ohella painottuvat varhaisempaan äiti- ja isäsuhteeseen, kuten myös sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin rakentumisen
myöhempiin vaiheisiin keskittyvät näkemykset. Psykologisten, biologisten ja sosiaalisten selitysten keskinäisistä suhteista keskustellaan vilkkaasti. Samaten keskustellaan vilkkaasti
sukupuolista, joita enää ei ole vain kaksi.
Lähtökohtana voidaan pitää Freudin muotoilemaa näkemystä, jonka mukaan psykoanalyysin
tehtävä ei ole selittää homoseksuaalisuutta enempää
kuin heteroseksuaalisuutta – molemmat ovat yhtä
mielenkiintoisia. Psykoanalyysi on työskentelymuoto, jossa kaksi ihmistä pyrkii yhdessä mahdollisimman vapaasti tutkimaan toisen ihmisen sisäistä
maailmaa tavoitteena edistää psyykkistä vapautta.
Kaikkeen seksuaalisuuteen voi yksilön todellisuudessa myös kietoutua syviä ristiriitoja ja traumaattisia kokemuksia.
Psykoanalyytikon tulee pyrkiä jatkuvasti yl-
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läpitämään oman ajattelunsa vapautta ja itsekriittisyyttä. Haaste on tutkia myös omia tiedostamattomia motiiveja sekä sitä, miten ajan ideologiat
vaikuttavat itsessä. Tämä tarkoittaa myös sen kysymistä, mitä ennakkoluuloja itsellä kohdistuu erilaisiin vähemmistöihin. – Esimerkiksi psykoanalyysin
alkuaikoina naiseen suhtauduttiin puutteellisena
versiona miehestä. Nykypsykoanalyysissa naistutkimus ja -ymmärrys on naista kunnioittavaa, naisen
omasta ruumiillisuudesta ja kehityksestä kumpuavaa.
Suomen osalta voidaan tietenkin ajatella, että
60-80-luvuilla suomalaiset psykoanalyytikot toimivat vain oman aikansa lakien ja normien mukaisesti. Olihan homoseksuaalinen käyttäytyminen rikos
vuoteen 1971 asti ja sairausluokituksessa mukana vuoteen
1981. Joku voi kysyä, miksi
siis pitäisi pyytää anteeksi. Toisaalta kirkon piiristä arkkipiispa Kari Mäkinen on jo vuonna
2014 pyytänyt anteeksi sitä,
että kirkko on kohdellut seksuaalivähemmistöjä julmasti. On
kysytty myös, pitäisikö lääkärikunnan tai jopa valtion pyytää
anteeksi.
Psykoanalyysin
osalta
vastuuta voi pitää näitä suurempana. Näin on ensinnäkin
siksi, että kirkon kanta, sairausluokitus sekä myös
maan laki ovat olleet selvästi julkilausuttuja eli eksplisiittisiä. Vaikka leimaaminen oli väärin, se oli
avointa ja tiedossa olevaa. Psykoanalyysi tieteenalana ja hoitomuotona sen sijaan oli antanut uskoa,
että se suhtautuu toisin. Psykoanalyysin eetos oli tavoitella yksilön vapautumista eli emansipaatiota ja
itsensä löytämistä tai toteuttamista, ei sopeuttamista
yhteiskunnan normeihin. Ne, jotka joutuivat psykoanalyysin taholta kohdelluiksi ”eheytymistä” tarvitsevina perversseinä, tulivat tässä mielessä petetyiksi. Psykoanalyytikko Peter Gay on aiheellisesti
nimittänyt psykoanalyytikoiden ”eheytystoimintaa”
sielunmurhaksi.
Anteeksipyyntö on Suomen yhdistyksessäkin
siis nähty aiheelliseksi. Se ei kuitenkaan yksin riitä.
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Tärkeintä on oppia asiasta jotain, ymmärtää miten ja
miksi homoseksuaalisuus leimattiin Freudin jälkeen
uudelleen sairaudeksi. Kyse on merkittävästä kulttuurisesta ilmiöstä.
Psykoanalyytikoiden työssään todentamat
inhimilliset lainalaisuudet koskevat myös analyytikoita itseään. Ennakkoluulot syntyvät peloista
erilaista ja tuntematonta kohtaan. Tästä kumpuaa
myös negatiivisten asioiden sijoittaminen toisiin,
projektio. Puhutaan myös toiseuttamisesta: oma itse
sijoitetaan keskelle, normaaliksi, syrjään sijoitettavat toiset määritellään vääränlaisiksi, sairaiksi tai
kehittymättömiksi. Siksi on tärkeää, että myös psykoanalyytikoina toimisi ihmisiä eri vähemmistöistä.
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