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Anna Lilja

PSYKOANALYYSI, AJAN HENKI JA  
IDEOLOGIAKRITIIKKI – PSYKOTERAPIAN  

YHTEISKUNNALLISTA TARKASTELUA

”Kaikesta siitä, minkä pitäisi tuoda ja luoda vapautta – filosofia, psykiatria, psykoterapia – tuleekin 
kontrolloinnin, manipulaation ja hallinnoinnin välineitä. Ihmiskuva redusoituu yhä pienisieluisemmaksi, 

ja sitä kutsutaan ’näyttöön perustuvaksi’ edistykseksi ja kehitykseksi.”  
Janne Kurki (2021)

”No näettekö nyt, kuinka kurjana olentona minua pidätte. Haluatte soittaa minua, luulottelette, että tun-
nette läppäni, tahdotte temmata minulta salaisuuteni sydämen, kokeilla koko sävelasteikkoni, alimmasta 

sävelestä ylimpään. Tässä pienessä soittimessa on paljon säveliä, ihmeellinen ääni, mutta te ette saa sitä 
puhumaan. Jumalauta, luuletteko te, että minua on helpompi soittaa kuin huilua. Sanokaa minua miksi 

soittimeksi tahdotte, mutta voitte vain sormeilla minua, soittaa ette osaa.”  
William Shakespeare (1982), Hamlet, III näytös, 2. kohtaus (suom. Veijo Meri)

”Psykoanalyysi on kriittinen tiede, jonka metodi on itsereflektio.” Jürgen Habermas (1968)

Kirjoituksessa pohdin psykoanalyysin – ja laajemmin myös psykoterapiailmiön – ase-
maa tämän hetken yhteiskunnassamme. Psykoterapian yhteiskunnallista tutkimusta on 
tehty viime vuosikymmeninä vain vähän, vaikka sitä voidaan pitää olennaisena osana 
psykoterapiatutkimusta. Tällöin kysytään seuraavanlaisia kysymyksiä: Mikä on psyko-
analyysin ja psykoterapian asema yhteiskunnassamme? Minkälaiset rakenteet, asenteet 
ja ”ajan henki” vaikuttavat tämän taustalla? Ja miten nämä vaikuttavat ilmiön ymmär-
tämiseen ja myös kliiniseen käytäntöömme sekä yksittäiseen psykoterapeuttiin?

1   Keskityn kirjoituksessa psykoanalyyttiseen psykoterapiaan, vaikka osa huomioista koskee muitakin psykoterapioita.

Esitän kirjoituksessa, että erityisesti kolme asiaa 
köyhdyttävät tällä hetkellä näkemyksiämme 
psykoterapiasta sekä tämän seurauksena myös psy-
koterapian mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia. Ne 
ovat ensinnäkin elämänongelmien ja psyykkisen 
kärsimyksen medikalisointi, toiseksi teknisen tie-

donintressin korostuminen, hyödyn tavoittelu ja 
konformismi sekä kolmanneksi psykoterapian his-
toriallisten, esimoderniin ulottuvien, uskonnollis-fi-
losofisten juurien unohtaminen. Medikalisoivan 
ajan hengen vastaisesti psykoterapia – erityisesti 
psykoanalyyttinen psykoterapia ja psykoanalyysi1 
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– voidaan kuitenkin nähdä myös toisin, osana hu-
manismia ja ihmistiedettä ja siihen voi liittyä kriit-
tinen ja emansipatorinen intressi. Psykoanalyysilla 
voidaan väittää olevan omanlaisensa eetos.

Johdanto
Psykoterapiatutkimuksessa pyritään rakentamaan 
mahdollisimman perusteltua kuvaa siitä, mitä psy-
koterapiaprosessissa tapahtuu ja miten mahdollinen 
muutos toteutuu. Tähän tarvitsemme monenlaisia 
menetelmiä ja näkökulmia. Vähitellen ymmär-
ryksemme toivottavasti tarkentuu näkemyksiksi 
ja teorioiksi, jotka toimivat Karl Popperin sanoin 
pyydyksinä, joihin me yritämme saalistaa maailman 
sellaisena kuin se todellisuudessa on.

Tämä kaikki – käytännön psykoterapiatyö 
sekä sen tutkiminen – tapahtuu kuitenkin tietyssä 
ajassa ja paikassa, tietyssä yhteiskunnallisessa il-
mapiirissä ja ajan hengessä. Psykoterapialla ja siinä 
tavoiteltavalla muutoksella on aina jokin suunta, ja 
toiminta perustuu aina jonkinlaiseen ihmiskuvaan. 
Kun tänään puhutaan ”näyttöön perustuvasta” ja 
”tuloksellisesta” psykoterapiasta on hyvä höristää 
korviaan ja kuulostella tarkemmin, mitä on sanojen 
takana: nuo käsitteet ovat aikamme henkeen sidot-
tuja, arvolatautuneita tiivistymiä, eivät neutraaleja 
ja viattomia kuvauksia.

Psykoterapiatutkimusta on tehty yhtä kauan 
kuin modernia psykoterapiaa, noin sadan vuoden 
ajan. Sen eri alueet voidaan jakaa monella taval-
la. Alueita voisivat olla vaikkapa vaikuttavuus- ja 
tuloksellisuustutkimus, käsitetutkimus, prosessi-
tutkimus, potilaskokemustutkimus, psykoterapian 
aatehistoriallinen tutkimus ja yhteiskunnallinen tut-
kimus (Sampolahti & Laitila 2019).

Näistä vaikuttavuus- ja tuloksellisuustutki-
musta on tehty selvästi eniten. Prosessitutkimusta 
tehdään maailman mittakaavassa vähän, mutta sil-
lä on tärkeä merkitys, sillä siinä voidaan fokusoida 
tarkempaan prosessin luonnetta ja yhteistoiminnan 
osatekijöitä havainnollistavaan tutkimukseen. Me-
todit voivat olla korrelatiivisia tai kvalitatiivisia. 
Psykoterapian aatehistoriallista ja käsitteellistä tut-
kimusta tehdään näihin verrattuna marginaalisesti, 
ja usein enemmän filosofian tai historian kuin psy-

koterapiatutkimuksen puolella. Psykoterapiailmiön 
yhteiskunnallinen tutkimus on mainituista jäänyt 
kaikkein vähäisimmäksi, vaikka sitä voidaan perus-
tellusti pitää olennaisena, perustavana tutkimukse-
na. Myös Sampolahti ja Laitila (2019) korostavat 
tarvetta psykoterapiailmiön yhteiskunnalliselle tar-
kastelulle: näkemykset psykoterapiasta ovat kon-
tekstuaalisesti sidottuja eivätkä suinkaan ”puhtaita 
empiirisiä teorioita, joilla ei olisi yhteiskunnallisia 
sitoumuksia” (mt). Voidaan puhua psykoterapioiden 
sosiaalisista ja yhteiskunnallisista ehdoista.

Tämä kaikki kytkeytyy myös psykoterapiail-
miön laajempaan filosofiseen tarkasteluun: psykote-
rapian ja sen tekemisen kriittiseen tarkasteluun, it-
setutkiskeluun sekä vaihtoehtoisten ajattelutapojen 
etsintään. ”Kun ihminen alkaa kyseenalaistaa omia 
ajatusprosessejaan, hän tekee filosofiaa”, Jussi Ahl-
roth (2021) on todennut.

Esimerkki: psykoanalyysi ja  
eheyttämishoidot
Mihin voidaan päätyä, jos jotakin psyykkisen elä-
män ilmiötä tarkastellaan kapeasti vain medikaa-
lisesta näkökulmasta? Yllättävän tuore esimerkki 
löytyy psykoanalyysin omasta käytännöstä.

Vastoin Freudin alkuperäisiä radikaaleja ja 
psyykkistä vapautta korostavia näkemyksiä homo-
seksuaalisuus patologisoitiin yhdysvaltalaisessa 
psykiatriassa sotien jälkeen. Tämä vaikutti psyko-
analyyttiseen ajatteluun ja käytäntöön Yhdysval-
loissa ja myös Suomessa. Kuinka laajalti näin ta-
pahtui psykoanalyytikoiden keskuudessa, on vielä 
avoin kysymys. Joka tapauksessa ainakin 50 vuoden 
aikana lukuisat psykoanalyysiin hakeutuneet poti-
laat leimattiin seksuaalisen suuntautumisensa vuok-
si sairaiksi ja tavoitteena pidettiin heidän ”eheyt-
tämistään” heteroseksuaaliseen, ns. genitaaliseen 
suhteeseen suuntautuviksi. Amerikan psykoanalyyt-
tinen yhdistys APsA on pyytänyt vasta kesällä 2020 
anteeksi tätä syrjivää, heteronormatiivista asennetta 
ja myös Kansainvälinen psykoanalyyttinen yhdistys 
IPA on pahoitellut asiaa. Suomessa keskustelun ava-
si viime vuoden tammikuussa omiinkin kokemuk-
siinsa viitaten psykologi Gustaf Molander Helsingin 
Sanomissa. Seuranneessa sanomalehtikeskustelussa 
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myös Suomen psykoanalyyttinen yhdistys SPY on 
pahoitellut asiaa, mutta syvällisempi ja analyytti-
sempi keskustelu asiasta SPYssä on vasta käynnis-
tynyt (Lilja 2020). (Lilja & Kotkavirta 2020)

Esimerkki on muistutus siitä, että tieteen ja 
tässä tapauksessa lääketieteen nimissä käytetään 
valtaa, joka vaikuttaa konkreettisesti ihmisten elä-
mään. Medikaaliset käytännöt eivät ole ”viattomia” 
tai arvovapaita, vaan niissä käytetään biovaltaa, jos-
sa mm. määritellään terveen ja sairaan rajaa, luodaan 
”hyviä käytäntöjä” ja ”käypä hoito” -suosituksia ja 
tutkitaan eri hoitomenetelmien tehoa ja ”näyttöä”. 
Nämä prosessit ja suositukset ovat täynnä valintoja, 
joiden perustelujen tulisi tieteessä olla mahdollisim-
man läpinäkyviä. Muuten voi käydä niin, että perus-
tavia ihmisoikeuksia poljetaan.

Heteronormatiivisuus-esimerkin kaltaiset psy-
koanalyysin harhautumiset perustelemattomaan, 
tukahduttavaan vallankäyttöön voisivat havahduttaa 
meidät psykoterapian ammattilaiset kysymään itsel-
tämme: harhautuuko psykoanalyysi tänään joihin-
kin vastaaviin ”ajan henkeen” kuuluviin kataluuk-
siin – huomaamattaan, tahtomattaan? Luultavimmin 
kyllä. Tämän vuoksi on välttämätöntä reflektoida 
tämänhetkistä, toimintamme taustalla vaikuttavaa 
ajan henkeä. Tällaista tutkimusta on nimitetty aika-
laisdiagnoosi-tutkimukseksi (Noro 2000).

Ajan henki 
1800-luvun lopulla tapahtui seuraavaa. Kirjassaan 
Psykoanalyysin alku – Josef Breuer, Bertha Pappen-
heim, Sigmund Freud ja talking cure2 Janne Kurki 
(2021) kertoo, että psykoanalyysin ensimmäinen 
dokumentoitu ”tapaus”, Anna O., todelliselta ni-
meltään Bertha Pappenheim, julkaisi anonyymisti 
vuonna 1888 pienen omakustanteisen satukirjan. 
Kurjen tulkinnan mukaan tuo satujen kirjoittami-
nen, eräänlainen writing cure alkuperäisen Josef 
Breuerin kanssa toteutuneen talking curen jälkeen, 
toimi olennaisena tekijänä Berthan myöhemmässä 
toipumisessa. Hänestä tuli huomattava saksalaisen 
sosiaalityön ja naisten oikeuksien uranuurtaja.

2   Katso kyseisen kirjan luku tässä lehdessä.

Nuo sadut resonoivat vahvasti Berthan omas-
sa elämässä ja niillä oli integroiva merkitys hänen 
psyykkiselle eheydelleen. Kuten tiedetään, sadut, 
myytit ja tarinat toimivat yleensäkin tärkeinä kult-
tuurisina tekijöinä psyykkisessä kehityksessä ja 
elämässämme (mm. Freud 1913/2017, Bettelheim 
1984). Niissä työstetään perustavimpia fantasioi-
tamme, joilla ”vastaamme elämämme ja kuole-
mamme perustaviin kysymyksiin” ja ”ne antavat 
meille peruskoordinaatit maailmankaikkeuden ää-
rettömyydessä” (Kurki 2021, 234).

Kurki jatkaa todeten, että sadut ja tarinat vaati-
vat kuitenkin aikaa ja jaettua huomiota, joista kum-
pikin on ylellisyyttä nykymaailmassa. Kurki jatkaa 
(2021, 231):

”Eihän meillä ole varaa siihen”, sanovat monet 
ylemmät virkamiehet ja heidän oppinsa itseensä 
imeneet alemmat virkamiehet, jotka halua-
vat tulla ylemmiksi virkamiehiksi. Sen sijaan 
meillä on varaa siihen, että 19-vuotiaat päätyvät 
kuntoutustuen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle, 
että ihminen joutuu hakeutumaan päivystykseen 
kymmeniä kertoja tai traumatisoimaan itsensä ja 
toiset useiksi sukupolviksi. Saduista ja tarinoista 
ei kuitenkaan ole ”näyttöä”, toisin kuin fluok-
setiinista ja ketiapiinista ajatellaan olevan (vrt. 
Whitaker 2010a ja 2010b). Aivosairausmytolo-
giassa tarinoita kertova ja kuunteleva ihminen 
muuttuu välittäjäainemanipulaatiolla sillisuola-
tuksi kroonikoksi.

Kurjen sitaatissa tiivistyy monta olennaista 
asiaa nykypsykiatrian paradigmasta. Näitä ovat ai-
kapula, väitetty varojen puute, lääkekeskeisyys tai 
”virkaintoisuus”, joka tarkoittanee tässä työntekijää, 
joka noudattaa määräyksiä mutta ei ajattele itse. Si-
taatti paljastaa myös selkeästi, että kyse on arvoista 
ja valinnoista. Aikaa ja rahaa löytyy toisiin asioihin, 
toisiin ei, vaikka loppulasku olisi huomattavasti 
suurempi. Kyse ei siis ole siitä, että rahaa olisi ab-
soluuttisesti liian vähän, vaan siitä, millaisen ajat-
telutavan mukaan sitä käytämme ja jaamme, mitä 
pidämme tärkeänä.
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No Time to Die3

Kirjoituksessaan ”Psykoanalyysi ja ajan henki” 
Jussi Kotkavirta (2015) viittaa siihen, miten ajan 
kokemisessa on tapahtunut suuria muutoksia. Hän 
toteaa, että ”menneisyys ja tulevaisuus kokemuksel-
lisessa mielessä pyrkivät häviämään nykyisyyden 
tieltä, joka alinomaisena muutoksena ja kiiruhtami-
sena hallitsee kokemusta” (2015, 9). Janne Kurki 
(2011) toteaa, että aikamme perspektiivi kaventuu 
usein nykyhetkeen (kvartaalitalouteen, hallituskau-
siin, työprojekteihin ja lyhytkestoisiin ihmissuhtei-
siin) pidemmän aikaulottuvuuden kustannuksella. 
Meidän on narsistisesti vaikea sietää tosiasiaa, että 
oma aikamme on rajallinen. ”Lapsen silmissä hei-
jastelee jo tulevaisuus, johon emme voi osallistua; 
vanhuksen silmät ovat nähneet menneisyyden, josta 
meillä ei ole kokemusta. Lapsuus ja vanhuus kanta-
vat mukanaan aikuisten osattomuutta ajasta: kaikki 
ei ole ollut eikä tulevaisuudessa ole meidän” (mts. 
15). Tämä heijastuu myös siinä, miten kohtelemme 
lapsia ja vanhuksia, sekä halussamme keskittyä vain 
nykyhetkeen – mikä ilmenee vaikkapa positiivisen 
psykologian sloganeissa tai kyvyttömyydessä aja-
tella ilmastokriisin vaikutuksia tuleville sukupolvil-
le.

Kiireen lisäksi aikamme henkeä leimaa talou-
dellisten seikkojen painotus ja voiton tavoittelu. So-
siaalinen eriarvoistuminen kiihtyy, toisilla on liikaa 
töitä, toisilla ei lainkaan. Viime vuosikymmenien 
poliittinen ilmasto on ollut läpeensä (uus)liberalis-
tinen. Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru (2020) 
luonnehtivat meidän länsimaalaisten kansalaisten 
sisäistämiä ”syväliberalistia” uskomuksia seuraa-
vasti:

Yksilö on jakamaton yhteiskunnan perusyksikkö, 
joka on radikaalisti vapaa tekemään erilaisia va-
lintoja. […] Yhteiskunta järjestyy tehokkaimmin 
ja luontevimmin joukoksi erilaisia markkinoita, 
joilla kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Tämä koskee 
yhtä lailla parisuhteita, töitä ja kiinteistöjä. Yksi-
löt kilpailevat näillä markkinoilla.

Ja samalla meillä on yhä useammin kokemus, 
että jokin on pettänyt, että järjestelmä on rikki.

3   Vuonna 2021 ensi-iltansa saavan Bond-elokuvan nimi.

Näytelmän ”Yhdestoista hetki” (Kansallisteat-
teri 2019) esittelyssä ohjaaja Esa Leskinen (2019) 
toteaa: 

Liberalismi on pettänyt kaikki lupauksensa. 
Siellä, missä piti olla tasa-arvoa, on kasvavaa 
eriarvoisuutta. Siellä, missä piti olla vaurautta, on 
jatkuva leikkauspolitiikka. Siellä, missä piti olla 
vapautta, on vain yksi vaihtoehto. Siellä, missä 
piti olla sivistystä, on ideologia.

Ja lähemmäksi aihettamme tulee se, miten hän jat-
kaa: 

Maailmassa ei koskaan ole ollut niin paljon 
varallisuutta kuin nyt. Euroopan ihmiset eivät 
koskaan ole olleet niin rikkaita kuin nyt. Silti 
meillä ei ole varaa niihin palveluihin, jotka 
suojelevat heikkoja, ja jotka paljon köyhempinä 
aikoina nähtiin ensisijaisina. 

Leskisen mukaan meidän pitäisi kyllä tajuta, 
että ajatus markkinoiden täydellisestä itseohjautu-
vuudesta ja pelastavasta voimasta on ”ideologista 
soopaa”. Kuitenkaan muita totuuksia ei ole saanut 
viime vuosikymmeninä olla. 

Leskinen lopettaa: 

Ellei ole vaihtoehtoja, ei ole myöskään politiik-
kaa. Ei ole enää olemassa yhteistä hyvää. Kaikki 
se, mitä olemme pitäneet itsestään selvänä, on 
katoamassa. On yhdestoista hetki.

Emme saisi ontologisoida historiallisia ja 
muuttuvia ilmiöitä. Belgialainen psykoanalyytik-
ko Paul Verhaeghe (2014) on kirjoittanut TINA-il-
miöstä (There Is No Alternative), jossa jokin asia 
esitetään välttämättömyytenä, vaihtoehdottoma-
na totuutena. Alamme helposti uskoa sloganeihin 
kuten ”jatkuva taloudellinen kasvu ja voitto ovat 
välttämättömiä”, tai esimerkiksi siihen, mitä meille 
vastaanottotyössä sanotaan: ”Saamme tavata poti-
lasta vain kolme kertaa/vain 10 minuutin ajan, kos-
ka meillä ei ole muuhun varaa”– riippumatta siitä, 
mitä potilas tarvitsee. Näin kieli paitsi kuvaa myös 
luo todellisuutta.



108 Psykoanalyyttinen Psykoterapia 17

Paskapuhe

”Paskapuhe on täsmällinen filosofinen termi”, vas-
tasi Vesa Linja-aho (2020) kritiikkiin, jossa kom-
mentoitiin termin käyttöä ”alatyyliseksi”. Paskapu-
heella tarkoitetaan politiikan tai konsulttien kieltä, 
jossa väitteen totuusarvolla ei ole väliä, kunhan väi-
te uppoaa kuulijoihin ja ajaa puhujan omaa asiaa. Se 
eroaa valehtelusta, jossa valehtelija tietää totuuden, 
ja valehtelee tietoisesti. Tällainen tarkoitushakuinen 
paskapuhe rehottaa politiikassa ja yritysmaailmas-
sa, ja on sieltä valitettavasti levinnyt jo vuosia sitten 
sosiaali- ja terveysalalle. Linja-aho kirjoittaa:

Kovenevan kielenkäytön lisäksi myös paskapu-
heen lisääntyminen on yhteiskunnallinen ongel-
ma, josta ei kannata vaieta. Sana paska on toki 
alatyyliä, mutta alhaista on myös paskapuheen 
käyttö vaikuttamiskeinona. (Linja-aho, 2020.)

Tuoreessa, veitsenterävässä työvoimatoimis-
toon sijoittuvassa satiirissa Sisäilmaa (Yle 2021) 
määrättiin: jokaiselle asiakkaalle on aikaa kaksi mi-
nuuttia, ja työntekijän pitää suorittaa 500 asiakasta 
kuukaudessa. Virkamiesten avoin verkosto -sivus-
tolla todettiin innostuneesti, että satiirissa oli ”laitet-
tu koko zeitgeist tehosekoittimeen”. Zeitgeistia ku-
vataan sarjassa hyvinvointivaltion alasajona, johon 
liittyy peruspalvelujen ulkoistamista ja yksityistä-
mistä, tulospalkkausta, loputtomia organisaatiouu-
distuksia uusine ”tulostavoitteineen”. Tämä lisää 
turvattomuutta ja kaaosta, jota sarjassa symboloivat 
(home)itiöt, jotka tekevät tuhoaan hiljalleen, näky-
mättömissä.

Mitä tämä tarkoittaa? Uskommeko, että te-
hostaminen ja kilpailu ovat ainoa mahdollisuus? 
Olemmeko sisäistäneet huomaamattamme tämän 
ideologian? Missä määrin me psykoterapeutit olem-
me ”tuottamassa” lisää tottelevaisia ja hiljaisia kan-
salaisia: tehokkaita tuottajia ja aktiivisia kuluttajia – 
jotka eivät kyseenalaista, vaan mukautuvat? Voisiko 
psykoanalyysi tai psykoterapia palata alkuperäiseen 
rooliinsa kriittisenä toimintana, joka voisi auttaa 
tiedostamaan näitä rakenteita itsessä ja yhteiskun-
nassa? Tällöin vaihtoehtojen näkemisen mahdol-
lisuudet saattaisivat lisääntyä. Esimerkiksi nuori 

4   ”Älkää säätäkö päätänne, vika on todellisuudessa”, totesi Pekka Sauri kerran sarjakuvassaan.

ihminen voisi havahtua siihen, ettei hänen ainoa 
vaihtoehtonsa ole ottaa vastaan ”paskaduunia” muo-
vijätettä ja turhaa kulutusta lisäävässä globaalissa 
kauppaketjussa tai joutua 19-vuotiaana työkyvyttö-
myyseläkeputkeen. Hän voisi mieltää, että ”vika” ei 
ehkä olekaan hänessä itsessään vaan ympäröivässä 
todellisuudessa.4

Vastalääkettä yhden vaihtoehdon ideologialle 
ovat utopiat ja vaihtoehtoisten todellisuuksien ku-
vitteleminen.

Mitä on ideologia?
Olisi tärkeää tutkia ja tunnistaa yhteiskunnan vallit-
sevaa taustaideologiaa ja siihen liittyvää biovaltaa 
ja pohtia, miten se vaikuttaa psykoterapian instituu-
tioon ja psykoterapian tekemiseen – myös psykote-
rapiatilanteeseen ja sen tavoitteeseen. Mitä ideolo-
gialla tarkoitetaan?

Suppean määritelmän mukaan ideologia on 
tietyn ryhmän poliittinen näkemys. Politiikka puo-
lestaan on taistelua siitä, minkä ideologian tulkin-
ta todellisuudesta hyväksytään oikeaksi. Tässä 
yhteydessä mielenkiintoisempi on kuitenkin laaja 
määritelmä. Laajan määritelmän mukaan ideolo-
gia on yhtä kuin ”arkijärkemme”. Se tarkoittaa 
siis spontaaneja uskomuksiamme ja ajatuksia siitä, 
millainen maailma on. Ideologia on laaja-alainen, 
ryhmäintressien sävyttämä käytännön toimintaa 
ohjaava käsitysjärjestelmä tai aatejärjestelmä (Tie-
teen termipankki 10.5.2021). Tämän lisäksi toimija/
subjekti kuvittelee haluavansa toimia sen mukaan. 
Olennaista on, että ideologia on osin tiedostamaton. 
Siksi sitä on myös vaikea muuttaa, ennen kuin sitä 
alkaa havainnoida ja tiedostaa.

”Kun seuraan sääntöä, en valitse. Seuraan 
sääntöä sokeasti.” Tämä Wittgensteinin (Myllynie-
mi 2021) huomio kuvaa ideologiaa tai sen sääntöjä 
tietynlaisena kielipelinä.

Olennaista on myös, että ideologia ei ole vain 
jokin ”paha valtarakenne”. Michael Freeden (2019) 
mukaan ideologiaa on kaikkialla. Ideologiat tar-
joavat sosiaalisen maailman karttoja, joita ilman 
emme ihmisinä tule toimeen. Tästä seuraa luon-
nollisesti ajatus, että mitä paremmin tiedostamme 
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ideologiat itsessämme tai ulkopuolellamme, sitä pa-
remmin voimme niiden mielekkyyttä arvioida. 

Muun muassa Slavoj Zizek on tarkastellut 
ideologian sitkeyttä ihmisen mielessä (Kul-Want & 
Piero 2012). Se on sisäistämämme tiedostamaton 
rakenne, josta pidämme kiinni, koska olemme tot-
tuneet siihen. Siitä luopuminen on hyvin vaikeaa ja 
aiheuttaa vastustusta. Ja vaikka ajattelisimme kriit-
tisesti esimerkiksi kapitalistista kuluttamista, kui-
tenkin toimimme siinä mukana. Ostaessamme ja ku-
luttaessamme toimimme samalla vahvistaen rahan 
materialistista realiteettia, jossa raha on hyvinvoin-
nin ja rikkauden mitta. Marx onkin todennut, että 
toteutamme ideologiaa tietämättämme (mt.).

Pyrin tässä kirjoituksessa luomaan psykote-
rapiaan ideologiakriittisen katseen (ks. myös Lilja 
2019). Ideologiakritiikillä tarkoitetaan hermeneutii-
kan piirissä esitettyä käsitystä, jonka mukaan mei-
dän tulisi pyrkiä tuottamaan filosofista tietoisuutta 
ja ymmärrystä, joka vapauttaisi tietyn näkemyksen 
tai tieteen vallitsevan elämisentavan tuottamista 
harhoista, virheistä ja epätäydellisyyksistä (Tieteen 
termipankki 8.5.2021).

Saman suuntaisesti nimenomaan psykotera-
piasta voi löytyä välineitä tiedostaa omaa sisäistä 
maailmaa ja ajattelutapoja. Psykoterapian tavoit-
teena voidaan pitää myös ”toisin näkemistä” (Sam-
polahti 2020), ajattelun vapautumista ja vaihtoeh-
tojen näkemistä (Ikonen ja Reenkola 1987). Tässä 
psykoterapian tavoite lähenee filosofian ideolo-
giakriittistä tavoitetta kyseenalaistaa omia ajatus-
prosesseja ja tunnistaa omia sokeita pisteitä.

Vaihtoehdottomuus psyko- 
ammateissa – hallintovirkamiesten 
psykoterapiaa
Psykiatriassa vallitseva tieteellinen lähestymista-
pa on ollut jo pitkään biomedikaalinen, psyykkisen 
kärsimyksen medikalisointi. Monelta osin myös 
psykoterapia on viime vuosikymmeninä nähty osana 
lääketiedettä. Tästä ovat esimerkkeinä psykiatrinen 
diagnostisointi ja niiden mukaiset hoitosuositukset 
ja käytännöt sekä biologinen (neuro)painotus kaik-
kiaan. Kärjistyneimmillään psyykkinen pahoinvointi 
ja kärsimys nähdään aivosairautena, jota tulisi hoitaa 

lääkityksellä tai muulla manipulatiivisella hoidolla 
(esim. sähköinen manipulaatio).

Medikalisaatioon liittyy myös ilmiöiden 
de-kontekstualisointi ja yksilökeskeisyys. Yksilöä 
ei nähdä hänet ahdinkoon saattaneen yhteisön osa-
na, laajassa kokonaisuudessa, vaan yksilönä, joka on 
sairastunut. Tällöin vaikutus- ja hoitokeinotkin koh-
distuvat vain yksilöön. Sosiaalinen ja kulttuurinen 
ulottuvuus puuttuu hoidosta usein täysin.

Yhteiskunnan on toki käytettävä biovaltaa, 
jolla tarkoitetaan elämisen ja terveyden prosessien 
hallinnointia populaation tasolla ja siihen liittyviä 
poliittisia valintoja. Turtiainen (2014) kuvaa nykyis-
tä tilannetta näin: ”Yhteiskunnan rakenteiden järjes-
täminen ja palveluiden tuottaminen on näennäisesti 
etäännytetty ideologiasta asiantuntijahallinnointiin, 
joka väittää toimivansa puhtaan rationaalisesti, te-
hokkaasti ja taloudellisesti ilman vaihtoehtoja” (kur-
siivi lisätty). 

On helppo löytää tähän sopivia esimerkkejä 
viime vuosien keskusteluista: vaikkapa sote-uudistus 
tai peruspalveluiden ulkoistamiset ja yksityistämiset. 
Terveydenhuollossa voidaan tutuilla hokemilla oi-
keuttaa lähes mitä tahansa: ”koska sote tulee”, ”tämä 
on nykyaikaa”, ”meidän täytyy säästää”. Näin perus-
televat yksityiset hoivayritykset hoitajien palkkojen 
polkemista, kun tosiasiassa halutaan lisätä voittoa, 
tai kun samasta syystä halutaan siirtää palvelut ene-
nevästi verkkoon, pois fyysisestä lähikontaktista.

Ammattikuntamme lehdissä yksi harvoista 
viime vuosien keskustelunavauksista ovat olleet 
Vesa Talvitien kirjoitukset ”Psykoterapia ja elämä-
nongelmien medikalisointi – kuka, miksi ja kuinka” 
(2017) sekä ”Onko aika ajanut psykiatrian ja psyko-
terapian symbioosin ohi?” (2018) Psykoterapia-leh-
dessä. Talvitien mukaan medikaalisen mallin ajatus 
psykoterapiasta ”psyykkisten sairauksien hoitona 
läpäisee yhteiskuntamme hallinnollisista rakenteis-
ta kansalaisten mielikuviin”. Näin ollen hoidetaan 
”psyykkisiä sairauksia” tai oireita lääketieteellisen 
mallin mukaan. Psykoterapian tavoite hahmotetaan 
oireiden lievittymisenä tai poistamisena (ei edes pa-
ranemisena). Diagnooseista on tullut hallinnoimisen 
välineitä vaikkapa hoidon organisoinnissa (esimer-
kiksi mielialahäiriöpoliklinikka ja psykoterapia ”lää-
kinnällisenä kuntoutuksena”).
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Hyvänä esimerkkinä medikaalisesta mallista 
voi pitää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopii-
rin (HUS) kehittämää psykoterapioiden ostopalve-
luiden mallia. Siinä on luotu myös psykoterapian 
laaturekisteri (https://ammattilaiset.mielenterveys-
talo.fi/tyokalut/psykoterapiaportaali/Sivut/laature-
kisteri.aspx), jonka avulla voidaan seurata, mikä 
terapiamuoto kullekin potilaalle toimii ja millaisten 
sairauksien ja diagnoosien hoidossa yksittäinen 
terapeutti on hyvä. Mallissa siis potilaan ongelma 
hahmotetaan medikaalisesti diagnooseina. Tera-
peuttien ja hyväksyttyjen terapiamuotojen suhteen 
tehdään myös rajauksia: käytännössä kilpailutus-
säännöistä on selvinnyt myös, että niissä on rajattu 
terapeuttien pohjakoulutusta, hyväksyttyjä terapia- 
muotoja (ja eri terapiamuodoille ovat olleet jopa 
eri taksat). Myös terapian kestoa rajataan. Arviointi 
rajataan lomake-mittariseurantaan. Rajataan myös 
terapiasuhteen osapuolten auto-
nomiaa (seuranta ulkopuolella). 
Rajataan asiakkaan valinnan va-
pautta, missä yhteistyösuhde voi 
häiriintyä, vaikka se on hoidon 
ydin. Nämä valinnat tekee rahoit-
taja HUS, vaikka tietomme psy-
koterapiasta ja psykoterapiapro-
sessista puhuisi osin toisenlaisten 
valintojen puolesta.

Julkisista malleista Kansaneläkelaitoksen eli 
Kelan psykoterapian korvausjärjestelmä on nyky-
muodossaan monin tavoin toimiva. Siinä asiakas 
saa valita haluamansa psykoterapiamuodon ja ha-
luamansa psykoterapeutin. Kuitenkin myös Kelan 
psykoterapian korvausjärjestelmä perustuu medikaa-
liseen malliin. Siinäkin asiakkaalle edellytetään teh-
tävän psykiatrinen diagnoosi. Tuen saamisen kritee-
rinä on kuntoutuminen työ- tai opiskelukykyiseksi 
tai niiden tukeminen. Tämä vaikeuttaa huomattavas-
ti niiden potilaiden asemaa, joilla on selvä psykote-
rapian tarve sekä kyky hyötyä siitä, mutta syystä tai 
toisesta ei mahdollisuutta saavuttaa työkykyisyyttä. 
Sama koskee niitä, jotka elävät merkityksellistä elä-
mää työelämän ulkopuolella, joiden potentiaalia työ-
elämä ei näe tai joiden arvomaailma ei sovi työelä-
män suorituskeskeisyyteen (ks. Lindfors 2018, 334). 
Ajan henki näkyy myös tässä: ihmisen arvo tai oi-

keus palveluun määräytyy hänen työkykyisyytensä 
tai veronmaksukykynsä perusteella. Siitä riippuu, 
onko hän kuluerä vai tuottava osa yhteiskuntaa.

Kelan järjestämä psykoterapiakuntoutus on 
esimerkki myös siitä, miten hallinnollinen malli 
alkaa ohjata hoitokäytäntöjä: kaikkien psykotera-
piamuotojen edustajat puhuvat nykyään ”kela-te-
rapiasta” ja kaikki tekevät ”kela-terapiaa”. Tämä 
on johtanut siihen, että lyhytpsykoterapiamuodoksi 
kehitetyn ratkaisukeskeisen psykoterapian tai kogni-
tiivisanalyyttisen psykoterapian edustaja tekee usein 
kolmen vuoden pituista psykoterapiaa, koska ”Kela 
maksaa sen”. Kuin varkain sekä potilas että terapeut-
ti orientoituvat alusta asti kolmen vuoden kestoiseen 
terapiaan, vaikka potilaan tarve ja etu saattaisi olla 
sitä lyhyempi tai pidempi psykoterapia. Myös psy-
kodynaamiset psykoterapeutit, jotka saattavat olla 
muuten kriittisiä medikalisointia ja diagnosointia 

kohtaan, näyttävät hyväksyvän 
tässä kohtaa oireparadigman. 
Tämä on toki sikäli ymmärrettä-
vää, että psykoterapeutit haluavat 
pysyä (ainoan) olemassa olevan 
korvausjärjestelmän piirissä.

Psykoterapeutin tulisi kui-
tenkin muistaa, että sen enempää 
HUSin kuin Kelan tämänhetkinen 

järjestelmä ei ole ainoa eikä paras mahdollinen, vaan 
järjestelmiä tulee kehittää paremmiksi (ks. myös 
Tuomo Tikkasen, 2021, 79, kehittämisehdotukset). 
Vaarana voi olla, että rahoittaja alkaa määrätä enene-
västi myös hoidon sisällöstä ja muista ehdoista. On 
hyvä miettiä, onko psykoterapeuttien sopeuduttava 
hallinnollisiin määräyksiin silloinkin, kun ne eivät 
tutkimustenkaan mukaan palvele potilaan etua. Eikö 
psykoterapeutin tulisi olla työnsä koulutettu asian-
tuntija, joka tekee päätökset mahdollisimman itse-
näisesti potilaan kanssa tämän tarpeen mukaisesti?

Kuten Talvitie (2018) tuo esiin, psykoterapian 
ja psykiatrian symbioosi on oirekeskeisimpien psy-
koterapiasuuntausten etu. ”Muut suuntaukset joutu-
vat pohtimaan, olisiko strategisesti edullista pyrkiä 
(edelleen) sopeutumaan tilanteeseen sotamies Svej-
kin viekkaudella, vai taisteltava psykoterapian me-
dikalisointia vastaan” (mt). Byrokratia ajaa yli kan-
salaisten tarpeen saada apua elämänkriiseihin ilman 

”Kaikki tekevät 
”kela-terapiaa”.
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niiden medikalisointia. Talvitie (mt.) ehdottaa ”kah-
den tien mallia”: psyykkisiin sairauksiin ja tiettyihin 
kapea-alaisiin ongelmiin tulee tarjota toimivimmik-
si osoittautuneita hoitotekniikoita, elämänongelmiin 
pitäisi saada apua ilman psykiatrista sairausleimaa. 
Näiden erottaminen ei kuitenkaan mielestäni ole 
ongelmatonta. Kuka määrittää näiden välisen rajan? 
Onko niillä perustellusti erilaiset tavoitteet? Kumpi 
on muna, kumpi kana: Oliko ensin sosiaalisen elä-
män ongelma, josta kehittyi psyykkinen sairaus vai 
toisin päin?

Medikalisaatio on kuitenkin ollut kattavaa, ja 
myös psykoanalyysi on kohdannut ’näyttöön pe-
rustuvan lääketieteen’ (evidence based medicine) 
vaatimukset. Kaikkiaan psykoterapiatutkimusta 
on dominoinut medikaalinen lähestymistapa sen 
koko 60-vuotisen historian ajan pieniä poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Tyypillisimmillään vaikuttavuus-
tutkimuksissa vertaillaan RCT-mallilla (randomized 
controlled trial) eri hoitomuotojen vaikuttavuutta 
tietyillä diagnoosiryhmillä, lääketutkimuksen mallin 
mukaisesti. Tällainen ryhmävertailu on psykotera-
piaan oikeastaan täysin soveltumaton tutkimustapa 
(esim. Leiman 2020). Fokus on terapiamuotojen 
tuloksellisuuden eroissa, ei hoidon prosessissa, joka 
toteutuu ainutkertaisessa yhteistyösuhteessa. Tämän 
tutkimustradition tärkein tulos on tieto siitä, että 
psykoterapiat ovat keskimäärin varsin vaikuttava 
hoitomuoto.

Kuitenkin tiedämme myös, että eri psykotera-
piamuotojen välillä ei ole juurikaan eroja vaikutta-
vuudessa; psykoterapeuttisen hoidon onnistumiseen 
vaikuttavat terapiamuotoa enemmän psykoterapeu-
tin osaaminen ja asiakkaaseen liittyvät tekijät sekä 
olennaisesti heidän välisensä yhteistyösuhteen laa-
tu ja toimivuus (Wampold 2001, Wahlström 2012). 
Viime vuosikymmeninä tutuksi tuli hoitosuositusten 
väite, että kognitiivinen psykoterapia olisi muita 
psykoterapiamuotoja vaikuttavampaa. Nykyään tie-
detään, että kun vertaillaan terapiamuotoja keske-
nään biopsykiatrian omilla, korrelaatioparadigman 
menetelmillä, niin monilta osin psykoanalyyttinen 
psykoterapia on joko yhtä vaikuttavaa tai vaikutta-
vuus on muita terapiamuotoja parempaa (esim. Lin-
dfors 2019). Tämä tieto vaikuttaa kuitenkin hitaasti 
hoitosuosituksiin.

Myös Janne Kurki (2021) on esittänyt kärje-
kästä kritiikkiä medikaalista mallia ja biopsykiatriaa 
kohtaan. Hän korostaa, että valtavirtapsykiatria pe-
rustuu perimmältään väärään ihmiskuvaan. Kurjen 
kokemuksen mukaan biopsykiatriassa psykoana-
lyysia ja psykoanalyyttista terapiaa pidetään ”vain 
juoksuhiekalle rakennettuna näyttöön perustuma-
tonta uskomushoitona” (Kurki 2021, 13).

Kurki kärjistää oman kritiikkinsä näin:

”RCT-kirjoitusten (randomized controlled trial) 
raivo toteutuu implisiittisesti perustavalla tavalla 
todellisuuden kieltämisen tasolla, jossa tutkijat 
vetäytyvät yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
norsunluutorneihin vääntämään todellisuuden 
sellaiseksi, että se sopii farmakologisen lääke-
tiedemallin mukaiseen tutkimusasetelmaan (…) 
lääketiede redusoi psykiatrian ja psykoterapian 
ihmismielen kontrolliksi ja manipulaatioksi 
(…) Kaikesta siitä, minkä pitäisi tuoda ja luoda 
vapautta – filosofia, psykiatria, psykoterapia 
– tuleekin kontrolloinnin, manipulaation ja 
hallinnoinnin välineitä. Ihmiskuva redusoituu 
yhä pienisieluisemmaksi, ja sitä kutsutaan ”näyt-
töön perustuvaksi” edistykseksi ja kehitykseksi” 
(2021, 19-20).

Kyse lienee pohjimmiltaan maailmankuvam-
me luonnontieteellisen painotuksen vahvistumisesta 
1990-luvun jälkeen. Fyysikko Kari Enqvist kiteytti 
tämän ajan hengen vuonna 1998 teoksessaan Ole-
misen porteilla: fysiikka tuli ensin, filosofia vasta 
sen jälkeen (Ahlroth 2021). Noihin aikoihin ”perim-
mäisten” asioiden pohtiminen alkoi valua pois filo-
sofeilta, humanisteilta ja psykologeilta ja kutistui 
menestystä tavoittelevaksi self-helpiksi, ja vastauk-
sia alettiin etsiä Enqvistin tai Esko Valtaojan kaltai-
silta luonnontieteen popularisoijilta. Psykologian 
ja mielen filosofian on tänään pitkälti korvannut 
aivotutkimus (vrt. Lilja 2018, Kaitaro 2018). Asian 
kiteyttää filosofi Thomas Wallgren (Ahlroth 2021): 
”Tämä tulee erityisesti esille mielenfilosofiassa us-
kona siihen, että aivot kertovat meille, mitä mielessä 
tapahtuu. Sielu redusoidaan aivotoiminnaksi ja jopa 
rakkaus on kohta jotain, mikä tapahtuu aivoissa 
[…]. Ihmiskuvamme moraalinen perusta ei katoa, 
mutta jää piiloon […].”
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Konstekstuaalinen malli ja  
kehitysparadigma
Medikaaliselle mallille on toki esitetty vaihtoehtoja 
niin psykoterapian käytännön kuin tutkimuksenkin 
puolella. Näitä ovat olleet mm. antipsykiatriset liik-
keet jo 1960-luvulla tai humanistinen psykoterapia. 
Niiden äänet ovat kuitenkin viime vuosikymmeninä 
hukkuneet valtavirtapsykiatrian hyökyaaltoon. Viit-
taan tässä joihinkin vaihtoehtoisin malleihin.

Psykoterapiatutkija Bruce Wampoldin mu-
kaan psykoterapiainstituutiossa voidaan nähdä kak-
si erilaista paradigmaa: edellä kuvattu medikaalinen 
sekä kontekstuaalinen. Konstekstuaalisessa mallis-
sa ajatellaan, että ihmisen ongelmissa kyse ympä-
röivään kulttuuriin kytkeytyvistä psykososiaalisista 
ongelmista ja yksilön merkityksenannoista siinä. 
Psykoterapia on sosiaalista ja yhteisöllistä paranta-
mista ja muutos tapahtuu yhteistyösuhteen konteks-
tissa. (Sampolahti ja Laitila 2021, arvioitavana).

Sampolahden ja Laitilan (2021) mukaan 
psykoterapia on Wampoldille ennen kaikkea mak-
rososiaalinen ilmiö ja instituutio, joka rakentuu 
ihmisyhteisöjen ikiaikaisen sosiaalisuuden perus-
talle. Wampoldin ajattelun lähtökohtana on Jerome 
ja Julia B. Frankin teoria, jossa pyritään luomaan 
kokonaiskuvaa psykoterapiasta ja liittämään psy-
koterapiat osaksi ihmiskunnan ikiaikaisia paranta-
misrituaaleja- ja käytäntöjä. Olennaista Wampoldin 
näkemyksessä on, että somaattisesti sairastuneen 
potilaan ja psykoterapiapotilaan eksistentiaalinen 
tilanne sekä suhde omaan kärsimykseen poikkeavat 
olennaisesti toisistaan. Siksi psykoterapioita ei voi 
suoraan verrata somaattisen lääketieteen hoitomuo-
toihin. (mt).

Millainen on psykoterapiapotilaan eksistenti-
aalinen kokemus? Wampoldin mukaan ihminen ei 
hakeudu psykoterapiaan ensi sijassa päästäkseen 
oireistaan. 

Sen sijaan he etsivät apua, koska heidän suhteen-
sa itseensä ja maailmaan on demoralisoitunut. 
[…] He ovat menettäneet toimintakyvyn suhtees-
sa heitä piinaaviin ongelmiin, menettäneet uskon 
itseensä ja maailmaan, joutuneet hämmennyksen 
ja ahdistuksen valtaan ja kokevat joutuneensa 
eksyksiin. (Sampolahti & Laitila mt.) 

Wampoldin mukaan psykoterapiassa on kysymys 
yksilöllisesti räätälöidystä, ihmisen primaariin so-
siaalisuuteen ja kielelliseen vuorovaikutukseen 
perustuvasta hoitomuodosta, Sampolahti ja Laitila 
jatkavat. Wampold ei ole kiinnostunut – kuten suu-
ri osa psykoterapiatutkimusta on – minkään tietyn 
yksittäisen ainesosan vaikutuksesta prosessissa. Sen 
sijaan

Wampoldia kiinnostavat sekä muurahaisille, 
termiiteille että ihmisille tyypilliset erilaiset so-
siaalisen parantamisen muodot, joissa sairastunut 
yksilö tulee yhteisön hoitamaksi ja sairastuttava 
ainesosa yhteisesti jaetuksi ja siten laimennetuksi 
(mt).

Myös ns. kehitysparadigma on vaihtoehtoinen 
tapa hahmottaa psykoterapia (Leiman 2020). Siinä 
psykoterapeuttinen muutos nähdään laadullisena 
kehitysprosessina, jossa lukkiintunut kehitys käyn-
nistyy uudelleen yhteistyösuhteessa. Kyse ei siis ole 
ensi sijassa tai lainkaan oireiden poistamisesta; sen 
sijaan suhde ongelmallisiin asioihin ja oireisiin kyllä 
yleensä muuttuu. ”Psyykkisille muutoksille on omi-
naista kehityksellisyys: psykoterapiassa tapahtuvan 
kehityksen lopputulos on ongelmallisen lähtötilan-
teen muodon muuttuminen” (Leiman 2020, 20). 
Valtavirran vaikuttavuustutkimuksessa ”tulos” mää-
ritellään yleensä alku- ja lopputilanteen muutoksena 
oiremittarilla, esimerkiksi BDI-masennusmittarin 
pistemäärän laskuna tai nousuna. Kuitenkin samo-
jen mittareiden käyttö alku- ja loppumittauksissa on 
virheellinen toimintatapa, koska potilaan arviointien 
perusteet ovat yleensä muuttuneet hoidon tuloksena 
(Leiman mt.). Tämä pakottaa potilaan käyttämään 
samoja perusteita alusta loppuun, vaikka terapian 
tuloksena perusteet yleensä muuttuvat ja monipuo-
listuvat. Tämä muutos ei silloin tule näkyväksi.

Psykoanalyysissa muutos on hahmotettu ke-
hityksellisenä tapahtumana alusta asti. Vaikka Sig-
mund Freudia voi pitää monin tavoin aikansa lää-
ketieteen edustajana, hän ei allekirjoittanut kapeaa 
oirekeskeistä näkemystä psyykkisestä sairastami-
sesta. Hän totesi selkeästi: ”Sairausoireiden poista-
mista ei pidetä erityisenä päämääränä, vaan se seu-
raa sääntöjen mukaisesti suoritetussa analyysissa 
ikään kuin sivutuotteena” (Freud 1923/2013, 76).
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Palaan vaihtoehtoisiin näkemyksiin psykote-
rapian tavoitteesta kirjoituksen lopulla, mutta kes-
kityn ensin kysymykseen, voisiko psykoterapia olla 
osaltaan kriittistä toimintaa.

Psykoanalyysi ja ideologiakritiikki
Kun halutaan syventää ymmärrystä ideologiasta 
tieteellisessä käytännössä, voidaan palata Jürgen 
Habermasin teoriaan erilaisista tiedonintresseistä 
(Habermas 1968/1981, Huttunen 2014, 2019). Sen 
mukaan kaikella inhimillisellä tiedolla ja tieteellä 
on filosofiset, antropologiset ja sosiaaliset lähtökoh-
dat, jotka määrittävät sen miksi ja mihin tarkoituk-
seen tietoa tuotetaan. Hän erottaa kolme tiedonint-
ressiä (Erkenntintressen). Teknistä tietoa tarvitaan 
toimintaan, jossa pyritään luonnon manipuloimi-
seen. Tästä on esimerkkinä moderni teknologia. 
Hermeneuttisessa tiedon intressissä pyritään tiedon 
ja ymmärryksen siirtämiseen sukupolvelta toiselle. 
Se sisältää kulttuuriset olemisen tapamme. Kolmat-
ta tiedon lajia Habermas kutsuu emansipatoriseksi, 
vapauttavaksi tiedoksi, jonka avulla pyritään va-
pauttamaan ihminen haitallisten traditioiden sosiaa-
lisesta paineesta. Tästä esimerkkejä ovat filosofian 
ja sosiaalitieteiden harjoittama itsereflektio.

Emansipatorinen tieto siis käyttää menetelmä-
nään itsereflektiota. Tällöin tieteellisiä käytänteitä 
tarkastellaan (itse)kriittisesti. Perimmäinen tavoite 
on emansipoitunut ja vapaa yhteiskunta ja kommu-
nikaatio. Habermasin näkemyksen mukaan juuri 
psykoanalyysi on kriittisen tieteen malliesimerkki 
(1981, 310), jonka metodina toimii itsereflektio. 
”Tämä vapauttaa subjektin riippuvuudesta oletettui-
hin voimiin. Itsereflektiota määrää emansipatorinen 
kognitiivinen intressi. Tämä on yhteistä kriittisille 
tieteille ja filosofialle” (mt., suomennos kirjoittajan).

Habermas luetaan ns. Frankfurtin koulukun-
taan. Sillä tarkoitetaan noin vuosien 1930-1970 
välillä, ensin Frankfurtissa toiminutta monitieteistä 
joukkoa ajattelijoita, jotka kritisoivat totalitaristi-
sia järjestelmiä sekä etsivät sosiaalisen kehityksen 
vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. Theodor Adorno 
arvosti psykoanalyysia yhteiskuntakriittisenä tietee-

5   Ns. Gadamer-Habermas-kiistassa väiteltiin siitä, onko yhteiskunnan jäsenellä todellista mahdollisuutta suhtautua kriittisesti 
symboliseen perinteeseensä (Huttunen 2019). Gadamer oli tässä pessimistisempi.

nä, mutta kritisoi psykoterapian käytäntöä konser-
vatiiviseksi toiminnaksi, joka pyrkii vain mukautta-
maan yksilön epäterveeseen yhteiskuntaan. Hänen 
mielestään oireiden poistaminen ja neuroosin paran-
taminen estävät näkemästä yhteiskunnan ongelmia 
(Kotkavirta 2015). Myös Herbert Marcuse kritisoi 
psykoterapioiden mukauttavaa tavoitetta. Hän toi 
esiin, että ”normaaliuden”, terveyden ja sairauden 
käsitteet ideologisoituvat helposti. Marcuse pohti 
myös, kuinka paljon tarvitaan vietin torjuntaa yh-
teiskunnassa. Ylenmääräinen torjunta johtaa vie-
raantumiseen ruumiillisuudestamme, rakkaudessa 
ja työssä. Hänellä oli utopia, ”esteettinen periaate”, 
joka tarkoitti kompromissia mielihyvä- ja todelli-
suusperiaatteen välillä ja libidon vapaampaa ke-
hitystä (Reenkola 1970). Turo Reenkolan (1970) 
mukaan Freudin metapsykologiaa voidaan pitää 
välineenä, jolla voisi erottaa inhimillisen olemisen 
väistämättömät a priori -ehdot historiallisista ja 
muuttuvista ehdoista, jotka eivät ole välttämättömiä.

Emansipaation mahdollisuuksista
Jos emme tiedosta meitä määrääviä sisäisiä ja ul-
koisia voimia, ne vaikuttavat meihin tiedostamat-
tomasti ja saatamme pitää vaikutusta välttämättö-
mänä. Uskomme, että sen hetkinen tilanteemme 
on väistämätön emmekä näe vaihtoehtoja. Jos taas 
tiedostamme näitä ehtoja paremmin, sisäinen va-
pautemme saattaa kasvaa ja voimme alkaa nähdä 
vaihtoehtoja5. Psykoanalyyttisen prosessin voikin 
hahmottaa sisäisenä ideologiakritiikkinä – yrityk-
senä emansipoitua psyykeämme määräävistä ”ole-
tetuista voimista”, jotka eivät olekaan todellisia 
määrääviä voimia. Lisäksi tämä voisi lisätä valmiut-
tamme sopeutua niihin ehtoihin, jotka ovat väistä-
mättömiä. Esimerkiksi ilmastokriisi on vääjäämätön 
realiteetti, johon olisi reagoitava.

Vastaavasti yhteiskuntakritiikin tasolla voi-
daan puhua ulkoisesta ideologiakritiikistä, yhteisön 
vaihtoehtoisten ymmärtämisen tapoja etsinnästä. 
Tämänhetkinen sosiaalinen järjestys ei olisikaan 
”luonnon välttämättömyys” vaan tietty historialli-
nen asiaintila.
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Emansipaatiota eli vapauden lisääntymistä on 
eksplisiittisesti pidetty myös psykoanalyyttisen hoi-
toprosessin tavoitteena (esim. Tähkä 1997, Ikonen 
& Reenkola 1987). Tekninen tiedonintressi ei siis 
saisi olla ainoa psykoterapeutin työtä ohjaava prin-
siippi eivätkä ”terveysarvot” saisi hallita työtämme, 
kuten Pentti Ikonen (2011) on todennut. Psykoana-
lyyttisen työskentelyn tavoite pitäisi Ikosen mukaan 
aina olla yksilön tietoisuuden laajeneminen, missä 
analyytikko toimii ”itsehavainnoinnin assistentti-
na”. Se tarkoittaa sisäisen vapauden lisääntymistä. 
Sisäisen informaation kulku helpottuu; reflektio, 
työstö ja valinta tulee mahdolliseksi ja mielekkääm-
pi suhde itseen ja ympäristöön avautuu. Tavoitteek-
si voidaan nostaa terveyden sijaan vapaus, ajattelun 
vapaus, reflektiivisyys. Tätä voidaan kutsua vaikka 
ajattelemisen ajattelun taidoksi.

Mikael Leiman (2000) 
on muotoillut yleisen, eri kou-
lukunnat ylittävän metamallin 
siitä, millainen olisi psykoterapi-
an prosessi ja tavoite (ks. myös 
Lilja 2011). Se olisi prosessi ob-
jektipositiosta itsehavainnoinnin 
kautta subjektipositioon; proses-
sin ehtona olisi hyvä, kannatte-
leva yhteistyösuhde. Tämä tar-
koittaisi kokemuksellisesti sitä, 
että terapiassa kävijä siirtyisi avuttomuuden koke-
muksesta (objektipositiosta suhteessa ongelmiinsa) 
itsehavainnoinnin ja itseymmärryksen kautta eman-
sipaatioon/suhteelliseen autonomiaan/toimijuuteen. 
Olennaista prosessissa on myös Paul Verhaeghen 
termein siirtymä de-kontekstualisoinnista re-kon-
tekstualisaatioon: psyykkinen kärsimys aletaan näh-
dä historiallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissään, jol-
loin se tulee ymmärrettäväksi. Ymmärretään, miten 
minusta tuli minä.

Ikonen ja Reenkola (1987) nostavat artikkelis-
saan ”Psykoterapeuttinen vaikuttaminen psykoana-
lyysissa” psykoanalyysin ominaislaaduksi sen, että 
se aikansa manipulatiivisten psykoterapiamenetel-
mien kuten hypnoosin ja suggestion vastakohtana 

6   Tärkeys työstää ongelmia normaalissa psyykkisessä tilassa on keskeinen argumentti sille, miksi myös muissa tajunnan tilaa 
muuttavissa hoidoissa kuin hypnoosissa (tai esim. psilosybiini-hoidossa) tulokset saattavat jäädä väliaikaisiksi. Varsinainen juurisyy, 
eli se miksi kyseinen dissosiaatio tai kapeutuminen on tapahtunut ja voi tapahtua uudelleen, jää käsittelemättä.

esittää itsensä ei-manipulatiivisena menetelmänä, 
joka tähtää itseymmärryksen lisääntymiseen. On 
kuitenkin tärkeä muistaa, että psykoanalyysi syntyi 
näistä manipulatiivisista menetelmistä (hypnoosi, 
suggestio) ”yrityksenä selvittää, millaisista sielul-
lisista tekijöistä niiden tehokkuus riippuu” (mts. 
1338). Freud päätti luopua välittömän terapeuttisen 
hyödyn tavoittelusta sielunelämän perusteellisem-
man tutkimisen hyväksi. Tällöin myös hoitosuh-
teen luonne muuttui. ”Tutkimuksen kohteesta tuli 
myös tutkimuskumppani. Samalla tutkimus ja hoito 
yhdistyivät, sillä potilas joutuu käsittelemään nor-
maalissa psyykkisessä tilassa sitä sielullista aines-
ta, jonka hän tuottaa tutkimuksen kohteeksi” (mts. 
1338, kursiivi lisätty). Näin potilas voi saada koske-
tuksen siihen, miten ja miksi tietyt kokemuksen osat 
on ollut välttämätöntä dissosioida pois psyyken ko-

konaisuudesta6. Tämä vähentää 
dissosioimisen riskiä myös tule-
vaisuudessa.

Olennaista on toisen auto-
nomian kunnioittaminen. Psy-
koanalyyttisen suhteen ydin on 
”toisen ihmisen minuuden kun-
nioittaminen ja psyykkisen hy-
vinvoinnin perustana olevan sie-
lullisen eheyden suojeleminen. 
Sen kautta syntyy myönteinen 

kehä, jossa sielullinen eheytyminen ja analysoita-
van itseymmärryksen syventäminen edistävät toi-
siaan ja lankeavat loppujen lopuksi yhteen” (Ikonen 
ja Reenkola 1987, 1342).

Psykoanalyysin ideologisuus
Kuten Freud esseessään Leonardo da Vincistä to-
tesi (1910/1995, 101), ei ole olemassa ”ketään niin 
suurta, että hänelle olisi häpeäksi olla niiden lakien 
alainen, jotka hallitsevat normaalia ja sairaalloista 
toimintaa yhtä ankarasti”. Myös psykoterapeutit ja 
psykoanalyytikot ovat haavoittuvia ja alttiita ajat-
telunsa kapeutumiselle ja ”ideologisoitumiselle”. 
Psykoanalyytikkoina meillä kaikilla on omat so-

”Tavoitteeksi 
voidaan nostaa 

terveyden sijaan 
vapaus.
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keat pisteemme sekä myös ihanteemme ja arvom-
me, joiden motiivit ovat osittain tiedostamattomia: 
esimerkiksi psyykkisen terveyden, hyvän elämän, 
ideaalisen tieteellisen menetelmän ihanteet. Ikonen 
(2011) on korostanut ideologisoitumisen vaaroja 
kirjoituksessaan ”Ideologiat, psykoanalyysi ja nar-
sismi”. Jotta voisimme nähdä oman ajattelumme 
jäykästi ideologiset osat, Ikosen mukaan (mts. 250) 
jokaisen meistä kannattaisi kysyä itseltämme: mikä 
vaara minua näyttää uhkaavan, jos asiat eivät oli-
sikaan niin kuin oletan, ja minkä ahdistavan asian 
haluan olettamuksillani väistää?7

Ikonen (2011) käyttää ideologian käsitettä ra-
jatummassa, nimenomaan negatiivisessa, jäykkyyt-
tä korostavassa merkityksessä. Hänen mukaansa 
ideologia on aina jäykkä, koska ytimeltään se on 
defenssi, suojautumiskeino, ja siihen sisältyy lupaus 
paremmasta, toivosta. Ideologia tulkitsee maailmaa 
toiveidemme suunnassa, illuusiona, siihen sisältyy 
suojautumista narsistisilta haavoiltamme. Ikonen 
korostaa, että meillä kaikilla on ”yksityisiä ideolo-
gioita”, suojautumisia perustraumoiltamme, joita 
tunnetusti ovat oma erillisyytemme, riippuvuutem-
me, kuolevaisuutemme.

Freudkin tiedosti, että kapeutumisen ja ide-
ologisoitumisen vaara uhkaa myös psykoanalyysia. 
Kirjoituksessaan ”Maailmankatsomuksesta” (1962, 
569) Freud tekee erottelun uskonnon (joka perustuu 
illuusioon) ja tieteen välillä (joka sisältää yrityksen 
sopeutua todellisuuteen).

Psykoanalyysi ei ymmärtääkseni voi luoda omaa 
erityistä maailmankäsitystään. Se ei ole tarpeen-
kaan, sillä se on tieteenhaara ja voi siis yhtyä 
tieteen yleiskatsomukseen. […] Tieteen varaan 
rakentuva maailmankäsitys tähdentää ulkoisen 
todellisuuden merkitystä, ja muuten sille ovat 
ominaisia kielteiset kannanotot, rajoittuminen 
totuuteen, illuusioiden hylkääminen.

Freud siis yritti välttää psykoanalyysin ide-
ologisoitumista. Kuitenkin psykoanalyysia on usein 
myös syytetty ideologiseksi, jäykäksi rakenteeksi, 
jopa uskonnolliseksi dogmiksi. Onkin totta, että psy-
koanalyysin historiassa on esiintynyt monenlaisia 

7   Esimerkiksi psykoanalyytikkona joutuu tekemään psyykkistä työtä, jottei alkaisi halventaa ja demonisoida muita terapiamuo-
toja tai idealisoida psykoanalyysia. Todellisuuden yksinkertaistaminen on aina uhkanamme.

jäykkiä ja tukahduttavia näkemyksiä kuten kapeut-
tavat käsitykset seksuaalisuudesta ja normaaliudes-
ta, kasvatukselliset ideologiat ja IPA:n koulutusjär-
jestelmän hierarkkisuus. Myös psykoanalyysin eri 
koulukunnat ja niiden väliset jyrkätkin erimielisyy-
det voidaan nähdä ideologian ilmentyminä.

Freud totesi kirjassaan Johdatus psykoanalyy-
siin (1940/1962): ”En aio dogmaatikoksi enkä tule 
vaatimaan teiltä sokeaa uskoa: sellainen väärinkä-
sitys loukkaisi minua syvästi. En pyri luomaan var-
muutta ja vakaumuksia – haluan antaa yllykkeitä 
ja järkyttää ennakkoluuloja.” Janne Kurjen (2021, 
381) kärjekkään näkemyksen mukaan Sigmund 
Freud kuitenkin itse teki suurta hallaa psykoana-
lyysille takertumalla oidipuskompleksin ja penis-
kateuden käsitteisiin, joista tuli psykoanalyyttisen 
liikkeen sisällä šibboleth – testi, joka erottaa tosius-
kovaiset vääräoppisista. Freudin ja IPA:n toiminta 
oli ja on ollut monella tavalla rajoittavaa ja kontrol-
loivaa, mutta psykoanalyysi on kuitenkin säilynyt 
hengissä moninaisena tieteenalana, joka ei rajoitu 
IPA:n määrittelemiin käsityksiin ja totuuteen. Tois-
ten mielestä psykoanalyysi on säilyttänyt vapauten-
sa juuri alakulttuureissaan, joissa on säilynyt psy-
koanalyysin oma eetos – massakulttuurin vastainen 
kriittisyys, arvopohja ja viisaus (esim. McWilliams 
2020).

Varhaisessa psykoanalyysissa oli paljon nai-
sen kehitystä ja seksuaalisuutta koskevia patriarkaa-
lisia ja sovinistisia käsityksiä. Niitä alettiin kritisoi-
da psykoanalyysin piirissä jo Freudin omana aikana. 
Mutta edelleen on ongelmia: monet seksuaalisuus- 
ja perhekäsitykset ovat psykoanalyysin sisäisessä 
valtavirrassa konservatiivisia ja vaativat päivitys-
tä, näin erityisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden 
moninaisuuden suhteen (Kotkavirta 2020). Kuten 
alussa todettiin, myös kapeasti määriteltyä, patriar-
kaalista ja heteronormatiivista ”genitaalisuutta” on 
pidetty ihanteena. Yksi sen ilmentymä on ollut nai-
sen seksuaalisuuden omaleimaisuuden ja moninai-
suuden väheksyntä verrattuna mieheen. Siitä yksi 
historiallinen esimerkki on ”vaginaalisen orgasmin” 
ihanne ja klitorisnautinnon vähättely psykoanalyy-
sin alkuvaiheessa.
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Prinsessa Marie Bonaparte (1882-1962) oli 
yksi ensimmäisistä naispuolisista psykoanalyyti-
koista. Hän tutki naisen seksuaalisuutta ja puolusti 
naisen oikeutta seksuaaliseen nautintoon. Hän oli 
kuitenkin sisäistänyt aikansa freudilaisen käsityk-
sen, että ”normaalissa” genitaalisessa seksuaalisuu-
dessa nainen saa orgasmin vaginaalisessa, penet-
ratiivisessa yhdynnässä, ja että tytön tulee luopua 
”fiksaatiosta klitorikseen” (Bonaparte 1953, 56). 
Tämä ajatus vaginaalisen orgasmin ylemmyydestä 
onnistui saamaan raiteiltaan ”kokonaisten sukupol-
vien naiset, jotka luulivat seksuaalisuutensa olevan 
olematon tai viallinen siksi, että he saivat ’vain’ 
klitorisorgasmeja”, kirjoittaa Liv Strömquist (2016, 
74) emansipatorisessa sarjakuvakirjassaan Kielletty 
hedelmä. Hän kertoo Marie Bonaparten tarinan seu-
raavasti (kuva 1).

Bonaparte päätteli, että koska hän ei saanut 
orgasmia ”vaaditulla” tavalla, hänessä täytyy olla 
jotakin vikaa. Strömquist kirjoittaa (mts. 75): ”Prin-
sessa Marie Bonaparte kriiseili.” 

Miksi minusta on niin HITON UPEAA tyydyt-
tää itseäni, mutta KERTAKAIKKISEN AN-
KEAA tulla tunnista toiseen Tanskan ja Kreikan 
prinssi Georgin jyystämäksi??!!! Minussa täytyy 
olla jotain vikaa!

Bonaparte päätteli, että hänen klitoriksensa täytyi 
olla väärässä paikassa – liian kaukana emättimes-
tä. Hän palkkasi kirurgin, ja kävi läpi leikkauksen, 
jossa kirurgi yritti siirtää ”hänen kuninkaallisen kli-
toriksensa lähemmäs emätintä leikkauksella”. Strö-
mqvist kommentoi tätä: 

Kuva 1.  
Liv Strömquist: 
Kielletty hedelmä, 
sivu 75.
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Prinsessa Marie Bonaparte koki, että hänen oli 
helpompi siirtää klitoristaan kirurgisesti kuin 
siirrellä prinssi Georgin kättä!!!! Valitettavas-
ti leikkaus ei auttanut, eikä Marie Bonaparte 
kyennyt myöhemminkään saamaan vaginaalista 
orgasmia miehensä prinssi Georgin kanssa.

Nykypäivän näkökulmasta kertomus tuntuu 
absurdilta, mutta on totta. Bonaparte todella julkaisi 
vuonna 1924 Bruxelles médical -lehdessä ”anato-
mista frigiditeettiä” käsittelevän kirjoituksen ”Con-
sidérations sur les causes anatomiques de la frigidité 
chez la femme”, salanimellä A.-E. Narjani (Rutanen 
1995, 164). Salanimeä käyttämällä hän suojeli per-
hettään siltä skandaalilta, että nainen uskaltaa poh-
tia vakavasti naisen seksuaalisen nautinnon ehtoja. 
Artikkelissa Bonaparte erottaa toisistaan psykogee-
nisen ja anatomisen frigiditeetin. Siinä kerrotaan 
myös tohtori Halbanista, joka noita leikkauksia 
suoritti. Tiedetään, että Bonaparte itse antautui jopa 
kolmasti tuohon leikkaukseen, mutta joutui totea-
maan, että kirurgin veitsi ei parantanut hänen ”vai-
vaansa” (Rutanen 1995).

Mitä tästä ajattelisi? Ainakin tapaus on sho-
keeraava esimerkki siitä, miten normaali naisen sek-
suaalinen toiminta medikalisoitiin ja patologisoitiin 
1900-luvun alussa. Myös Marie Bonaparte, nainen 
psykoanalyysin ytimessä, sisäisti asian hyvin oma-
kohtaisesti. On siis aina olemassa riski ja viehtymys 
siihen, että psykoanalyysissakin järjettömyys voit-
taa. Nousee kysymys: Mitä sellaisia uskomuksia 
meillä psykoanalyytikoilla on tänään, joita voidaan 
pitää väärinä, vieraannuttavina tai irrationaalisina – 
ideologisina?

Kulttuurikritiikin merkitys
Janne Kurki (2020) on hiljattain esittänyt huolen-
sa yhteiskuntakriittisen psykoanalyysin nykyti-
lasta. Hän toteaa erityisesti lacanilaisesta, yhteis-
kuntakriittisestä psykoanalyysista: ”Tilastolliset 
’tieteet’ kuten lääketiede, sosiologia ja psykologia 
vihaavat sitä tai vähintään mitätöivät sen joksikin 
historialliseksi jäänteeksi, joka jo itsessään todistaa 
psykoanalyysin vanhanaikaisuuden ja epätieteelli-
syyden (mts. 136-137).” Juhani Lindell (2020) avaa 
laajemmin lacanilaista yhteiskuntakriittistä psy-

koanalyysia artikkelissaan ”Ostaako vai eikö olla? 
Homo consumens ja psykoanalyysin tulevaisuus”. 
Hän kuvaa ajan henkeä markkinoiden diskurssiksi. 
Lindell esittää huolensa siitä, onko psykoanalyysi 
menettänyt taisteluilmeensä ja muuttunut konfor-
mistiseksi, onko se sulautumassa mestarin ja mark-
kinoiden diskursseihin (mts. 132-133):

Onko siitä tullut autoritatiivista, normatiivista, 
dogmaattista ja paikallaan junnaavaa? Päinvas-
toin kuin latinalaisessa Amerikassa psykoanalyy-
tikot eivät Suomessa juuri osallistu yhteiskun-
nalliseen keskusteluun. Jättääkö psykoanalyysi 
huomiotta juuri nyt vallitsevan kulttuurisen 
ympäristön ja sen tuottamat uudenlaiset subjektit 
uudenlaisine oireineen, jotka vähenevässä määrin 
ovat psykopatologisia ja enenevässä määrin 
aktuaalipatologisia […]?

Lindellin (mts. 133) mukaan kriittinen psyko-
analyysi sen sijaan on suorassa konfliktissa kapita-
lismin kanssa, koska se paljastaa kapitalismin tapoja 
hallinnoida ruumista ja sen nautintoja tarjoamalla 
illuusiota ja fantasioita täydellisestä tyydytyksestä 
– jonka voisi saavuttaa kuluttamalla. Psykoanalyysi 
on vastarintainen diskurssi myös suhteessa niihin 
nykytieteen virtauksiin, jotka kieltävät tiedostamat-
toman.

Nykypsykoanalyytikoista Paul Verhaeghe on 
kritisoinut ”Enron-yhteiskuntaa”: kilpailuyhteis-
kunnassa olemme kaikki toistemme kilpailijoita 
pelissä, jossa vain harvat voivat voittaa; olemme 
yksinäisempiä kuin ikinä; yhteiskunta polarisoituu 
enenevästi; kulttuuri ei ohjaa meitä kohtuuteen vaan 
rajattomaan nautintoon ja kuluttamiseen. Verhaeg-
hen mukaan meidän – myös psykoanalyytikoina – 
tulisi yrittää vaikuttaa työelämään ja yhteiskuntaan, 
yksilön lisäksi. Hän näkee toivoa uusissa yhteisöl-
lisyyden ja välittämisen muodoissa, joissa nuoret 
etsivät vaihtoehtoisia toimintatapoja (Verhaeghe 
2006, Lilja 2014).

Psykoterapian esihistoria
Aikalaiskritiikin lisäksi olisi tärkeää tuntea ja aja-
tella psykoterapian historiaa. Myös sieltä voi löytää 
perspektiiviä ja vaihtoehtoisia ajattelutapoja. Timo 
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Sampolahden (2020a) väitöskirjan mukaan psyko-
terapian esimodernien, antiikkiin asti ulottuvien us-
konnollisten juurien unohtaminen on ongelmallista, 
koska myös tämä on kapeuttamassa näkemystämme 
psykoterapiasta. Sampolahden mukaan ”modernin 
psykoterapian edeltäjiä ovat myös Platon, Aristote-
les, Sofokles ja Seneca”. Psykoterapiaa voi ajatella 
myös humanismina ja mystiikkana, jolloin mukaan 
mahtuvat myös psykoterapian antirationalistiset ja 
antimedikaaliset ulottuvuudet. Sampolahti toteaa 
lectiossaan8 (2010b, 484):

[…] psykoterapiat ovat väistämättä niin historial-
lisesti, filosofisesti kuin sisäisen luonteensa puo-
lesta moniaineksisia ja jopa ristiriitaisia. Tämä 
ristiriitaisuus ja moniaineksisuus liittyy siihen 
maaperään, joka on synnyttänyt psykoterapiat. Se 
ei siis ole vika, puute tai virhe. Se on sen sijaan 
sitä, mitä psykoterapiat väistämättä ovat.

Sampolahden (mts. 483) mukaan psykoterapioiden 
medikalisaatio alkoi toisen maailmansodan jälkeen, 
kun psykoanalyysi liittoutui biologisen psykiatrian 
ja sosiaalisen konformismin kanssa. Siitä alkaen 
myös psykoterapiatutkimus painottui lääketutki-
muksen mallin mukaisiin tuloksellisuustutkimuk-
siin, ja ideologisesti psykoterapioiden tarkoitus alkoi 
hahmottua taloudellisen tehokkuuden ja työelämän 
tarpeiden mukaan. Sampolahti (2020b) kysyy lo-
puksi, miten humanistisesti ajateltua psykoterapiaa 
voidaan toteuttaa yhtenä modernin lääketieteen hoi-
tomuotona, jota kustannetaan myös yhteiskunnan 
rahoista. Hänen ratkaisunsa on erottaa toisistaan 
kaksi asiaa: toisaalta kysymys psykoterapioiden 
tuloksellisuudesta, toisaalta niiden hengestä, eetok-
sesta (mts. 484).

Voitaisiinhan nimittäin varsin hyvin ajatel-
la, että kunhan psykoterapia on tuloksellista, 
lääketieteen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon 
näkökulmasta ei ole tärkeää, onko psykoterapioi-
den identiteetti ja itseymmärrys saman eetoksen 
läpäisemää kuin lääketiede on.

Käytännössä olisi siis mahdollista antaa eri 
psykoterapiamuotojen moninaisuuden elää myös 
korvausjärjestelmässä. Tärkeää olisi keskittyä psy-

8   Lectio löytyy myös tästä lehdestä.

koterapioiden saatavuutta lisääviin toimiin, Sampo-
lahti toteaa. Tähän on kuitenkin mielestäni liitettävä 
tuloksellisuuden kriittinen pohdinta: kuka ja kenen 
intressit määrittelevät hyvän tuloksen, kun sitä ene-
nevästi halutaan mitata?

Kirjoituksessaan Maallikkoanalyysin kysy-
mys: keskusteluja puolueettoman kanssa Freud 
(1926/2010) selostaa psykoanalyysin olemusta suu-
relle yleisölle ja ”hallintovirkamiehille”. Freudin 
(mts. 95) kauhukuva oli, että lääketiede nielaisisi 
psykoanalyysin, ja 

sen loppusijoituspaikaksi tulisi psykiatrian 
oppikirja, luku hoitomuodot, rinnallaan sellai-
set menetelmät kuin hypnoottinen suggestio, 
itsesuggestio, suostuttelu, jotka ovat syntyneet 
tietämättömyydestämme ja joiden lyhytikäiset 
vaikutukset nojaavat ihmismassojen tarmotto-
muuteen ja pelkuruuteen.

Freud halusi nähdä psykoanalyysin itsenäise-
nä tieteenalana, ”syvyyspsykologiana”, oppina sie-
lullisesta tiedostamattomasta. Hoitomuoto olisi vain 
yksi psykoanalyysin käyttötapa. Inhimillisen kult-
tuurin ja sen ”suurten instituutioiden” kuten taiteen, 
uskonnon ja yhteiskunnan tutkijoiden pitäisi käyttää 
hyödyksi psykoanalyysia. Freud (mts. 92) haaveili 
psykoanalyyttisesta korkeakoulusta, jossa olisi seu-
raavat oppiaineet: pääaineena syvyyspsykologia, 
lisäksi johdatus biologiaan, seksologiaa ja psyki-
atriaa; toinen osa koostuisi kulttuurisista aineista: 
kulttuurihistoria, mytologia, uskontopsykologia ja 
kirjallisuustiede. ”Jos analyytikko ei tunne näitä 
aloja kunnolla, suurin osa hänen kohtaamastaan ai-
neistosta jättää hänet neuvottomaksi” (mts. 93).

Tällainen ”korkeakoulu” on yksi vaihtoehtoi-
nen utopia. Sigmund Freud oli itse koulutukseltaan 
lääkäri, mutta riittävän sivistynyt, jotta tunsi laa-
jasti kirjallisuutta ja kulttuurin tutkimusta. Niinpä 
hän saattoi 12.12.1904 puhuessaan Wienin lääke-
tieteellisessä tohtorikollegiumissa ja selostaessaan 
psyykkistä hoitomenettelyä lääkärikollegoilleen 
siteerata ”maailmankuulua neurootikkoa”, Tanskan 
prinssi Hamletia (Freud 1905/2013, 251). Hän halu-
si tuoda esiin, ettei ole helppoa saada toista ihmistä 
avautumaan sisimmästään. Kuningas oli lähettänyt 
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Hamletin luo kaksi hovimiestä, Rosencrantzin ja 
Gyldensternin, selvittämään miksi Hamlet on niin 
alakuloinen. Hamlet torjuu heidän manipulatiivi-
seksi kokemansa lähestymisen, antaa toiselle heistä 
huilun ja pyytää soittamaan. Hovimies kieltäytyy, 
koska ei tunne otteita. Tällöin Hamlet puuskahtaa: 

No nähkääs nyt, kuinka katalana raukkana minua 
pidätte. Tahdoitte minua soittaa; olitte tuntevi-
nanne äänireikäni; tahdoitte minulta temmata 
syvimmän salaisuuteni; tahdoitte koetella ääniäni 
matalimmasta korkeimpaan; ja paljon sointua, 
suloisin ääni on tuossa pienessä soittokalus-
sa, ettekä kuitenkaan saa sitä soimaan. Tuhat 
tulimmaista! Luuletteko, että minua on helpompi 
soittaa kuin huilua? Sanokaa minua miksi soit-
tokaluksi tahdotte, soinnuttomaksi minut kyllä 
saatte, mutta soittaa ette minua voi. (Shakespeare 
1953, suom. Paavo Cajander)

Ikosen ja Reenkolan (1987, 1336) mukaan 
Freud viittaa esimerkillä sielunelämän monimutkai-
suuteen sekä sen tutkimisen ja hoitamisen vaatimaan 
taitavuuteen. Samalla Freud nostaa esiin psyykeen 
vaikuttamisen perustavimmat ongelmat. Hamlet ko-
kee epäsuorat yritykset tunkeutua sisimpäänsä louk-
kauksena. Ne saavat hänet ”soinnuttomaksi eikä 
soimaan”. Hän joutuu kätkemään itsensä sen sijaan, 
että voisi turvallisesti paljastaa sisimpänsä. Esimer-
killä Freud myös havainnollistaa niitä vaikeuksia, 
joihin oli törmännyt manipulatiivisiin menetelmiin, 
hypnoosiin ja suggestioon, perustuvassa praktiikas-
saan ja joiden voittamiseksi hän kehitti analyyttisen 
menetelmän.

Ikonen ja Reenkola jatkavat (mts.1336):

Kysymys ei pohjimmiltaan ole psykologisista 
”taidoista” vaan loukkaavasta asenteesta, yrityk-
sestä vaikuttaa toiseen tämän huomaamatta, ohi 
tietoisuuden, ja – kuten Hamlet antaa ymmärtää 
– väärästä ihmiskäsityksestä. Ihminen ei ole mi-
kään soittokalu, josta saadaan haluttuja säveliä.
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