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Masson asettuessaan Freudilaista impe-
riumia vastaan freudilaisempi kuin
uskookaan?

Psykoanalyysi
kertoo meistä

Helsingin Sanomien asijantuntijapalstal-
la 26.8.1994 Antti Mattila esittää
herkullisen ajatuksen lääkäri- ja psy-
kiatriapalveluiden laajentamisesta ‘filo-
sofiavastaanotoiksi’. Saksassa ja Yhdys-
valloissa jo käynnissä oleva filosofiapal-
velu pitää vastaanottoja ja keskustelee
asiakkaan kanssa hänen haluamistaan
aiheista. Pyrkimys on “avoimeen, rentoon
ja dialogiseen” kanssakäymiseen sok-
raattisen ‘filosofiparantajan’ ja asiakkaan
kanssa. Mattila viittaa Lahaviin, jonka
mukaan vastaanotolla ei tarjoilla teorioi-
ta, vaan välineitä asiakkaalle argumen-
toida ja kyseenalaistaa ‘filosofisesti’ omaa
elämäänsä. Mattilan mukaan asiakkaan
kannalta tämä merkitsisi valinnan
mahdollisuuksien lisääntymistä omissa
ongelmissa ja filosofeille paluuta sokraat-
tisille alkujuurilleen.

Mattilan ajatus on hyvä, mutta pako
filosofiaan, ja filosofia uutena mahti-
sanana, ei poista terapian oman perus-
ajatuksen hautautuneisuutta. Mas-
sonilainen pako psykoanalyysista ulos
ei paranna mielisairauksien mahdolli-
suutta puhjeta äkkiarvaamatta. Onhan
toki selvää, että ajatus terapiasta kah-
den kokonaisvaltaisen ihmisen kohtaa-
misesta on ollut sen lähtökohta. Tuskin
Freud muuta on tarkoittanut, kuin
mitä Mattila esittää uutena ajatuksena.
Esimerkiksi “eksistentiaalis-fenomeno-
logiset” psykiatrit, kuten Ludwig
Binswanger, Medard Boss, Wiktor von
Weizsäcker ja Martti Siirala ovat osoit-
taneet,  että kun yksilön ‘sairauden hoito’
nähdään hierarkisena ja hallittavana
systeeminä, monimutkaisena organisaa-
tiona, yhdenmukaistavina normeina,
tabuina, ulkopuolisuutena tai tieteelli-
senä kielenkäyttönä, seurauksena on
katseet Mattilan tarkoittamaan suun-
taan. Mielisairauksia sosiaalisina ongel-
mina ei ratkaista leikkauspöydillä, aivo-
käyrissä tai lapsuuden kauheuksissa,
kuten rotuopilliset lähtökohdat puh-
distaa ihmiskunta hengen vajavaisuu-
destaan on osoittanut.

Raimo Matikainen, Pohjois-Karjalan
mielenterveystuki ry:n projektisihteeri,
moittii myös Helsingin Sanomien ylei-
sökirjoituspalstalla (19.9.1994) suoma-
laista psykiatrista hoitoa sisäänpäinläm-
piäväksi ja vaatii rakennuksien ja virko-
jen lakkauttamisen sijasta sairaaloita
lakkautumaan mielentilana. Matikaisen
mukaan mielisairaaloiden ovien ja hoi-
tokulttuurin tulee jatkua rajumpana
italialaisen ‘kumppanuustyön’ suun-
taan. On kuitenkin vaikea löytää kump-
pania ja elämän kannattelijaa pahasti
mielisairaalle ihmiselle niistä ihmissuh-
deverkoista, jotka ovat mahdollisesti
aiheuttaneet sairauden puhkeamisen.
Tutkijoiden hurskaudesta ei saa tulla
murtuneitten hurskasta kurjuutta.
Avohoidon lisääminen ei saa tarkoittaa

heitteille jättämisen lisääntymistä.
Psykoanalyysi itsessään ei ole epäoi-

keudenmukaista toimintaa, mikäli se
ottaa toiminnassaan kantaa oikeaan ja
väärään, hyvään ja pahaan. Tähän ei
tarvita filosofeja. Esimerkiksi uutiset
kertovat, että suomalaiset ovat kehittä-
neet uuden hoitomuodon skitsofreniaan,
jossa lääkehoito minimoidaan, kontak-
tiryhmätyö aloitetaan välittömästi hoidon
alettua, avohoitoa lisätään, autettavan
perhe otetaan hoidon suunnitteluun
mukaan; sairaala ja kliinisyys jätetään
taka-alalle. Tämä kehitys osoittaa sen,
että mielisairauksissa ei ole kysymys
niinkään lääketieteestä, biologisesta tai
mielen toiminnan häiriöistä kuin yhdes-
säolon, sosiaalisuuden ja kasvamisen
puutteista. Yksinkertaisesti: kadote-
tuista ihmissuhteista. Psykoterapioiden
vaikuttavuutta tutkiva dosentti Veikko
Ahlberg Hyksin psykiatrian klinikalta
mitätöi Sillantauksen artikkelissa
Massonin ajatukset terapian turmiol-
lisuudesta, koska pitkäaikaisten tera-
pioiden hyödyttömyys Ahlbergin mukaan
johtuu ennakko-asenteista.

 Voidaan vielä epäillä sitä, kuinka
tämän hetkinen suomalaisfilosofien
joukko, valtaosin matemaattis-luonnon-
tieteellisellä ja analyyttisellä koulutuk-
sella varustettuina, olisivat valmiita
kohtaamaan murtuneen ihmisen, jonka
todellisuus ei ole ‘mahdollisissa maail-
moissa’. Eikö välineet sokraattiseen filo-
sofiaan löydy ensikädessä terapeuttien
omasta filosofian harrastamisesta? Eikö
psykoanalyysilla ole omaa vankkaa
perinnettä konkreettiseen auttamiseen
myös Suomessa? Ja eikö terapioiden
lopettamisvaatimukset ja sielunhoita-
misen kritiikki viittaa vaatimukseen
koko yhteiskuntamme toiminnan lopet-
tamisesta, sillä eiväthän ihmisten ongel-
mat kai sen ulkopuolella synny?

 Jos sairaus sosiaalipatologiana on osa
‘yhteisöruumiin’ hybristä, ratkaisevaa on
se, kuinka tämä yhteinen hybris olisi
jaettava sen jäsenten kesken. Jos kaik-
ki jäsenet osallistuvat taakan kanta-
miseen, ei psykoanalyysissa ja psykiat-
riassa voi enää olla kyse lääketieteestä,
ei psykologiasta tai filosofiasta, vaan siitä
kuinka kasvamme ja kasvatamme keski-
näiseen kohtaamiseen. Retoriikan ja
analyysien laajentaminen ei tässä auta.
Menetelmiä on syytä vertailla ja laajen-
taa, mutta sitä ennen on löydettävä  oma
perusta, jonka pohjalta laajennus toteu-
tetaan.
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Kirsti Määttänen

DESCARTES
JA LÄHIÖT

Ajan merkkejä tunnistellessa näyttää
kartesiolainen projekti epäonnistuneen.
Vaikka jo lapsesta on ihmisiä kovisteltu
ja koulutettu ajattelemaan, ei seurauk-
sena ole ollut, että ihmiset kokisivat
olevansa olemassa. Joukkomitassa har-
rastetaan monottamista, seksiklubeja,
benji-hyppyjä ja sikaenergiaa, jotta
tavoitettaisiin edes välähdyksiä olemas-
saolon varmuudesta.

Kyseessä on kuitenkin erehdys. Ei
Descartesin ainoa projekti eikä ainoa
varmuus ollut cogito ergo sum, vaikka
niin yleensä esitetään. Cogitolla oli his-
toriansa, sitä edeltävä varmuus, jonka
kautta Descartes vasta päätyi tähän
kuuluun lausumaansa.

Hylättyään tieteiden tutkimisen heti
kun ikä salli ja heittäydyttyään ensin
turistiksi Descartes ryhtyi ajattelu-
työhön. “Pysyin koko päivän yksin sul-
keutuneena lämpimään huoneeseen,
jossa minulla oli hyvä aika syventyä
ajatuksiini”1, toteaa Réne. Sen jälkeen
hän  kuvailee ensimmäisiä ajatuksiaan
seuraavaan tapaan.

Jos ja kun pyritään johonkin täydel-
liseen, on kaikki pistettävä uusiksi.
Ei mitään paranteluja, sileeks vaan.
Descartes toteaa tästä:

“...vanhat kaupungit, jotka alussa
vain olivat pieniä kauppaloita, mutta
joista aikojen kuluessa on paisunut
suuria kaupunkeja, ovat tavallisesti
sangen huonosti laaditut verrattuina
niihin, jotka insinööri mielensä
mukaan piirustuksiensa johdolla
sovittaa tasangolle.”

Näin siis Descartesin perimmäiseksi
projektiksi paljastuu LÄHIÖT. Projektin
voittokulku on ilmeinen.  Aikaa tosin
meni — yli kolmesataa vuotta — ennen-
kuin joka taajamassa tajuttiin, että
näinhän on toimittava. Kerralla vaan
pellolle taloja. Jos esiintyy epäsäännöl-
lisiä maastonmuodostumia, kuten kiviä,
kallioita ja mäennyppylöitä, ne on
mahdollisuuksien mukaan poistettava.
Tasanko on järkevä ideaali, sekä pie-
nessä mittakaavassa (pihanurmet), että
suuressa (koko lähiö).

Tämä kaikki tarkan suunnitelman
mukaan, joka tehdään yksi mies/yksi
firma -periaatteella. Yhteisön — kaupun-
gin — kannattaa päättää ainoastaan
kuka on se mies, mikä on se firma.

Eipä ole enää “sekaisin pieniä taloja
suurten vieressä, kadut ... vääriä ja
epätasaisia” ynnä muuta sekavuutta,
joka näyttää pikemminkin “sattuman
kuin järkevien ihmisten laatimalta.”

Järkevään suunnitteluun ei riitä
virkamiesvalta, johon René kyllä tuntuu
suhtautuvan sinänsä luottavaisesti.
Vanhojen kaupunkien eittämätön seka-
vuus saa hänet huomauttamaan, että
vaikka jo “ammoisista ajoista on ollut
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muutamia virkamiehiä, joiden on täy-
tynyt pitää huolta siitä että yksityisten
talot kohottaisivat kaupungin yleistä
kaunista ulkomuotoa”, niin “miten vai-
kea on aikaansaada mitään täydellistä
ainoastaan jatkamalla toisen työtä.”

Yltiökartesiolainenkin utopia on
arkkitehtuurin historiassa esitetty:
Pannaan tasaiseksi kokonainen vanha
kaupunki (Pariisi) ja suunnitellaan
sijalle täydellinen kokonaisuus. Tästä
ei kuitenkaan näköjään syntynyt riit-
tävää yhteistä varmuutta; projekti on
jäänyt toteuttamatta. Le Corbusierin
pienempiin mittakaavoihin suuntau-
tunut järkeily, tarkkoihin mittailuihin
perustuva ja lukuisin piirroksin havain-
nollistettu todistelu siitä, miten pieneen
tilaan ihmisen voi sijoittaa, tuntuu sen
sijaan toteutuvan hitaasti ja vääjäämät-
tömästi. Ainakin päätellen makuuhuo-
neiden kokokehityksestä elementti-
rakentamisen aikana. Tai yliopistojen
tutkijahuoneiden.

Toteutuneena ultrakartesiolaisena
projektina tulee mieleen Brasilian uusi
pääkaupunki, joka rakennettiin viisi-
kymmenluvun lopulla. Presidentti
halusi pääkaupungin, joka on keskellä
maata. Hän siis palkkasi arkkitehdin
sunnittelemaan sellaisen. Keskelle
erämaata. Tästä raportoitiin myös
Suomessa ihailevaan sävyyn.

Descartesin perimmäisen projektin
metodinen perusohje: — on annettava
yhdelle ja nimenomaan yhdelle miehelle
täydellinen valta suunnitella ja toteuttaa
(toteututtaa) uutta — näyttää etenevän
voittoisana myös laajemmalti sovel-
lettuna.

Mutta se on toinen juttu se.

Viite

1. Kaikki kursivoinnit ovat lainauksia
Metodin esityksen (1637) toisesta
osasta, Jalmari Hahlin suomennok-
sena vuodelta 1899. Suomalaisen
kirjallisuuden seuran kirjapaino
osakeyhtiö, Helsinki.
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ULRICH BECK
KÄVÄISI

Ulrich Beck käväisi juhannuksen alla
Jyväskylässä Yhteiskuntapolitiikan
laitoksen vieraana. Luennollaan Beck
pitäytyi lähinnä teoksensa Risikogesell-
schaft (1986) teeseissä. Hän puhui
lyhyesti myös “politiikan uudelleenkek-
simisestä”, jota hän käsittelee myös
uusimmassa teoksessaan.

Sosiologina Beck keskittyy ennen
kaikkea empirian muutoksiin, eikä
keskustele filosofisesti kovin mielenkiin-
toisella tasolla. Hänen väitteillään ei ole
samaa teoreettista syvyyttä ja painoa
kuin esimerkiksi Habermasilla. Sen
sijaan Beck on ahkerasti julkisuudessa
esiintyvä aikalaisanalyytikko ja tutkija,
jollaisia ei monissa maissa liiemmin ole.

Teoriassaan refleksiivisestä moderni-
saatiosta Beck etsii moderni-postmo-
derni -kiistan kultaista keskitietä. Hänen
mukaansa modernisaatio jatkuu edel-
leen ja teollinen yhteiskunta jää sen
jalkoihin samalla lailla kuin perinteet
aikoinaan. Tämä teollisen yhteiskunnan
modernisoituminen näkyy monilla
alueilla: luokat ja sukupuoliroolit rapau-
tuvat, tuotanto ja työelämä muuttuvat
joustavammiksi, politiikka ja tiede
desentralisoituvat ja menettävät aukto-
riteettiluonnettaan. Samaan aikaan
tekninen edistys tulkitaan uudelleen,
varallisuuden ja “hyödykkeiden” tuotan-
toon keskittynyt yhteiskunta aletaan
nähdä myös “haitakkeita” tuottavana
riskiyhteiskuntana. Beckin mukaan
tässä on kyse modernisaation jatku-
misesta, radikalisoitumisesta ja refleksii-
viseksi muuttumisesta.

Beck ei viittaa termillä refleksiivisyys
ensisijaisesti reflektioon. Sen sijaan
hän tarkoittaa sillä hiukan yllättävästi
modernisaation “itseensä kohdistu-
mista” tai “itsensä vaarantamista”.
Modernisaatio vaarantaa itsensä tuotan-
non näkymättömillä ja tahattomilla
sivuvaikutuksilla. Modernisaatio koh-
distuu itseensä kulutettuaan loppuun
sitä vastassa olleen Toisen eli traditiot.

Beckiltä on tänä kesänä ilmestynyt
yhdessä Anthony Giddensin ja Scott
Lashin kanssa kirjoitettu teos refleksii-
visestä modernisaatiosta. Teoksessa on
ensin kultakin essee ja tämän jälkeen
vastausosuus, jossa tekijät kommen-
toivat keskinäisiä erojaan ja yhtäläi-
syyksiään.

Giddensille refleksiivisyys merkitsee
yksilöiden ja instituutioiden itsetark-
kailua, reflektiota. Modernina aikana
perinteiset varmuudet eivät ohjaa elä-
mää, joten elämä on enemmän yksilön
päätettävissä. Tämä johtaa reflektion
merkityksen kasvuun. Giddens painot-
taa tieteellisen asiantuntijatiedon merki-
tystä refleksiivisyydelle ja näkee tiedon
roolin varsin positiivisena.

Scott Lash sen sijaan painottaa reflek-
tion esteettistä ulottuvuutta. Hän pitää
yksipuolisena modernisaatioteorioita,

jotka kiinnittyvät vain järjen ja valistuk-
sen projekteihin. Lashin mukaan Beck
ja Giddens korostavat liiaksi valistusta,
kun taas hän itse painottaa arkielämän,
politiikan ja talouselämän estetisoitu-
mista.

Beck myönsi Jyväskylässä Lashin
kritiikin osittain osuvaksi, ja myönsi
esteettisen ulottuvuuden oleellisuuden.
Estetisoituminen saattaakin olla
suunta, johon Beck teoriaansa jatkossa
laajentaa. (Giddens sen sijaan epäilee
vastauspuheenvuorossaan, että tokkopa
esteettistä refleksiivisyyttä on olemas-
sakaan.)

Refleksiivisyys ei siis Beckille ole
ensisijaisesti reflektiota, mutta se voi olla
myös sitä. Muutoksen moottorina ovat
näkymättömät ja tahattomat sivuvai-
kutukset. Mitä vähemmän reflektoidaan,
sitä pidemmäksi aikaa sivuvaikutukset
jäävät näkymättömiin ja sitä enemmän
niitä tuotetaan. Reflektio on vasta sivu-
vaikutusten huomaamisen seuraus.

Politiikan osalta Beckin teesi on
lyhyesti se, että poliittisesta tulee ei-
poliittista ja päinvastoin. Perinteisten
poliittisten instituutioiden sisälle muo-
dostuu tyhjiö, joka näkyy tavoitteiden
epäselvyytenä ja ristiriitaisuutena: insti-
tuutioiden olemassaolon syyt ovat
käyneet epäselviksi. Toisaalta perusta-
vanlaatuisia päätöksiä tehdään nykyään
poliittisen järjestelmän ulkopuolella:
työssä, kotona, tekniikan ja tieteen
alueella. Yksilöt ja sosiaaliset liikkeet
ovat tulleet politiikan subjekteiksi.

Tämä ei ole vain politiikan yleistä-
mistä uusille alueille, vaan yhteiskunnan
uudelleen rakentamista. Kyse ei ole
pelkästä valtapelistä, vaan luovasta
politiikasta, joka muuttaa politiikan
sääntöjä ja tavoitteita.
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