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Mutta ongelma on syvemmällä kuin
tässä uudissanassa. Tunteista pu-

huminen on ollut ja pysyy epämääräi-
senä. Kun esittää  keskustelussa otaksu-
man, että asiantuntija voisi roolittua
oman professionaalisuutensa mukaan,
saa säännöllisesti — alasta riippumatta
— saman vastaiskun: eihän sitä voi &
on parempi, kun käyttää tunteitaan. Täs-
sä yhteydessä “tunne” tarkoittaa hallit-
sematonta ja artikuloimatonta persoo-
nallisen osaamisen aluetta, joka ei osu
yksiin minkään ammatillisen kanssa.

Jos asiasta yrittää keskustella enem-
män, käy ilmi, että “kaikki” ovat samaa
mieltä. Tunteet todellakin ovat tärkeitä
ja juuri professionaalisessa mielessä.
Mutta jos keskustelua jatkaa tästä eteen-
päin, kaikki myös huomaavat, että ku-
kaan ei tarkoita sanalla “tunne” samaa.

On ehkä liiaksi Valistuksen ja Moder-
nin henkeä, jos yrittää rajata sitä, mitä

tunteilla todella tarkoitetaan, ainakin,
mikäli tunnetta yrittää rajausta suhtees-
sa järkeen. Jokin syy tunne-sanan käy-
tölle on: se on esillä järkiperäisen, har-
kitun, artikuloitavissa olevan, hallittavan
ja käsiteltävän vastakohtana. Se on sub-
jektiivisen, irrationaalisen, yksilön hal-
litsemattomissa olevan synonyyminä. Se
esiintyy tilanteissa, joissa tunteva ei ole
vastuussa tunteistaan tai teoistaan.

Tunteet näyttävät ohjaavan toimintaa
samaan tapaan kuin intuitio tai asi-

an merkityksellisyys. Tällöin saattaa olla
kyse hyvinkin järkiperäisestä toiminnas-
ta, jolle ei vain ole osattu antaa selitys-
tä. Tai kyse on laumakäyttäytymisestä,
ehkä jopa reaktiosta, jossa ihminen vain
reagoi totutulla tavalla ilman, että olisi
koskaan tullut ajatelleeksi, mihin tai
miksi reagoi.

Toisaalta jokainen tietää, että fyysiset
tilat voivat olla tunteiden syinä tai
seurauksina. Hormoni- ja ruoansulatus-
häiriöitä tulee monesti vahingossa pitä-
neeksi omina tunnetiloinaan. Samoin voi
joskus luulla kärsivänsä allergisesta
reaktiosta vaikka todellisesti on vain
tunnemyllerryksessä, joka aiheuttaa
fysiologisia vaikutuksia.

Nämä kaikki ovat ihmisen arkipäivää
eikä näillä sinänsä ehkä ole suurtakaan
merkitystä. Tämä harmaa alue, tunteet,
on tosin suurimpia syitä väärin-
käsityksiin, koska tunteet näyttävät ole-
van kommunikoimattomia: sanoista voi
päästä yhteisymmärrykseen, mutta ku-
kaan ei voi tietää, mitä toisen tunteissa
todella tapahtuu. Monet ovat erinomai-
sia tunneillusionisteja: he osaavat ilmen-
tää eri tunnetiloja tavalla, josta on mah-
dotonta päätellä aitoutta tai valheelli-
suutta. Toisaalta ilman ilmentämistäkin
eräät tunnetilat (rakkaus ensisijassa)
ovat arvostelemattomissa: tunne voi saa-
da minkälaisia ilmenemismuotoja tahan-
sa, mutta sitä ei koskaan saa epäillä,
onnistuu sen kommunikoiminen kuinka
huonosti tahansa.

Ongelmia syntyy laajemmin amma-
teissa, joiden koulutuksessa jo

lähdetään otaksumasta, että ammatin
harjoittajilla on joitain “yleisinhimilli-
siä” taitoja, joiden kehittyminen tapah-
tuu luonnostaan. Empatia-ammatit (esi-
merkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoala)

perustavat oletukselle, että “ihmisen
kohtaamisessa” juuri tunteet antavat
oikean ratkaisun toisen ohjaamisessa tai
auttamisessa. Tunteita tässä mielessä ei
saa asettaa keskustelun alle, koska ne
lakkaisivat olemasta tunteita. Monet
puolustavat viimeiseen asti tätä ammat-
tinsa erityisyyttä, johon muilla ei ole
asiaa.

Ei pidä siis ihmetellä, jos empatia-am-
mateissa työntekijät kärsivät loppuun-
palamisesta: hehän eivät tiedä, mitä he
tekevät, vaan kaikki vain tapahtuu heil-
le. Toisaalta tällainen epäammatillisuus
vastaa hyvin huonosti nykyistä käsitys-
tä työntekijän vastuusta: ammatissa on
tiedettävä, mitä ja miksi tekee. Työnte-
kijä on oikeasti (ei vain leikisti) vastuus-
sa toisesta ihmisestä ja erityisesti siitä,
että voisi antaa ammattinsa mukaisesti
tälle uusia mahdollisuuksia ymmärtää
tämän elämää. Sellainen on tuskin
mahdollista, jos molemmat lepäävät
tunteillaan.

Martti Paloheimo käsittelee uudes-
sa kirjassaan Suomalaisen lapsuu-

den haavat kotien lapsille antamaa
ammottavaa haavaa: rakkaudettomuutta.
Tämä on eräs alue, jossa jokaisen pitäi-
si havahtua: kodeissa on kyse juuri
tunnesiteistä, joiden kommunikoiminen
on erityisen vaikeaa. On kyse rakkau-
desta tai vihasta tai (kuten useimmiten
asianlaita on) niiden risteytyksestä, juuri
tunteet tuhoavat eniten ihmisiä.

Miksi tällainen ongelma on edelleen
mahdollinen? Olemme tehneet ihmis-
työtä (hoitoa, terapiaa, auttamista)
tiedollisinkin perustein jo sata vuotta.
Miksi emme tiedä, mitä teemme?

Kun järki löydettiin ja eristettiin (Des-
cartes, Valistus, positivismi), jäljelle jäi
kaksi aluetta, aistisuus ja tunteet. Tai-
teen tutkimuksessa aistisuus on otettu
vakavasti, sitä pyritään artikuloimaan
kokemuksen kautta. Se ei ole enää vain
“erhettä” vaan tärkeä ihmisenä toteutu-
misen tapa. Mutta mikään ei ole puuttu-
nut tunteisiin tällä tavoin. Tunteet ovat
inhimillisen kaatopaikka: kun en osaa,
en viitsi hallita itseäni, tunnen syvästi.
Kun haluan, himoitsen itselleni, tunnen.
Kukaan ei voi tähän puuttua.

Ja kun haluni johtaa järkevääkin toi-
mintaani, olen varmaankin tunneälyn
vallassa.

Tunneäly on herät-
tänyt merkittävän
keskusteluryöpyn.
Miehisen diskurs-
sin järjen painotus
on saanut vastapoo-
lin: kun äly ja tunne
yhtyvät, kuva näyttää enemmän
ihmiseltä. Mukana keskustelus-
sa on naisten lisäksi myös
psykologeja, mainostoimittajia
ja kauppamiehiä. Tunneälystä
ilmestyy kirjoja kuin ennea-
grammista tai löydä-oma-värisi
-teoriasta.
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