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koa ja ajatusta. Se on läsnä sil-
loin, kun Noria pesee pyykkiä 
ja kastelee puutarhaa. Se vah-
tii häntä, kun hän laittaa ruo-
kaa tai keittää kupillisen teetä.

Tulvan jälkeisessä tulevaisuu-
dessa kaikki on perusteellisesti 
toisin. Enni Itäranta kertoo sii-
tä yhden version miellyttävän 
pienin ja rauhallisin elein. Teks-

tissä ei mässäillä tulevaisuuden 
tekniikalla, eikä lukijalle esitellä 
ylivoimaisia tutkijaneroja ja tie-
teissankareita. Koko tarina toi-
mii enimmäkseen Norian tun-
teiden ja ajatusten varassa. Nii-
den vastapainona on Norian ys-
tävä, aktiivisempi ja enemmän 
nykyhetkeen kiinnittynyt San-
ja, jonka rooli Norian vesiri-

koksen paljastumisessa on alus-
ta loppuun asti arvoitukselli-
nen. Teemestarin kirja ei tun-
nu päätyvän kunnolla mihin-
kään, eikä se tarjoa ongelmille 
mitään valmista ratkaisua, mut-
ta kuitenkin lopussa jää jäljelle 
pieni toivo.
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Nykyään kaiken mitta on te-
hokkuus ja taloudellisuus. 
Myös mielenterveyspolitiikka 
on joutunut ottamaan tämän 
mittapuun omakseen. Monet 
mielisairaat on siirretty laitok-
sista avohoitoon, hoitovastuu 
valtiolta järjestöille ja laitoksis-
sakin aikaa vievä hoitotyö on 
usein korvattu nopeasti vaikut-
tavilla lääkkeillä.

Reformin pirstaleet tarkastelee 
ja arvioi mielenterveyspolitiik-
kaa hyvinvointivaltion jälkeen. 
Kirjassa seurataan mielenter-
veystyön ja -politiikan histori-
aa 1800-luvun suljetuista lai-
toksista tämän päivän avohoi-
toon, vallan ja kontrollin roo-
lia näennäisen neutraalissa mie-
lenterveyshoidossa, lääkehoi-
don lisääntymistä sekä mielen-
terveyspotilaiden että tavallis-
ten kansalaisten arjessa, hoito-
henkilökunnan luovimista uu-
sien tehokkuuden ja taloudel-
lisuuden vaatimusten ristipai-
neissa ja kuntoutujien asemaa 
muuttuneessa maailmassa. Li-
säksi kirjasta löytyy kaksi po-
tilaiden itsensä kertomaa tari-
naa kamppailuistaan hullunlei-
maa ja sen aikaansaamaa syrjäy-

tymistä vastaan.
Päällepäin monet muutoksis-

ta näyttävät positiivisilta ja ter-
vetulleilta. Esimerkiksi siirtymi-
nen ankeasta ja vankilamaises-
ta laitoshoidosta potilaiden ak-
tiivisuutta korostavaan avohoi-
toon sekä vallan ja vastuun siir-
täminen valtakunnalliselta val-
tion tasolta pienille ja paikal-
lisille – ja usein potilaiden itse 
perustamille – järjestöille ovat 
merkittäviä askeleita kohti de-
mokratiaa ja tasavertaisuutta.

Taustalla on kuitenkin pyrki-
mys tehokkuuden ja taloudel-
lisuuden maksimointiin. Jäljel-
lä olevien laitosten arjessa tämä 
näkyy selvästi. Hoito mielle-
tään tietyn hintaiseksi paketiksi 
ja tuotteeksi. Henkilökunnan – 
lääkäreistä hoitajiin – onkin las-
kettava, luokiteltava ja raportoi-
tava kaikista toimistaan pieniä 
yksityiskohtia myöten. Etenkin 
tietojärjestelmien käytön opet-
telu vaatii aivan oman koulu-
tuksensa ja esimerkiksi erääs-
sä lastensairaalassa järjestettiin 
henkilökunnalle vuoden aika-
na 140 koulutustilaisuutta, joi-
den aiheena oli pelkästään po-
tilasjärjestelmien käyttöönotto.

Näin suurin osa ajasta menee 
tekniikan opiskeluun ja käyt-
töön ja potilaiden hoitamises-
ta tulee sivutyötä. Suurin peri-
aatteellinen ongelma kuitenkin 
on se, että mieli ja sen ilmiöt – 
toisin kuin fyysiset ilmiöt ja sai-
raudet – ovat laadullisia ja mo-
niulotteisia asioita, joita ei voi 
yksioikoisesti puristaa määräl-
lisiin ja mitattaviin malleihin. 
Tekniikkaa ihannoivassa yhteis-
kunnassa ihmisiäkin on alettu 
pitää monimutkaisina konei-
na. Tähän viittaa etenkin poti-
laiden siirtyminen psykologeilta 
yleislääkäreille ja hidastempoi-
sen terapian vaihtuminen nope-
aan lääkehoitoon. Samalla lää-
ketieteen korostuminen peittää 
ja työntää piiloon mielenterve-
ysongelmien yhteiskunnalliset 
ja poliittiset tekijät.

Kiintoisa ja tärkeä teema on-
kin hullun ja terveen, poikke-
avan ja normaalin välinen raja. 
Sitä on alettu pitää objektiivise-
na ja luonnollisena, vaikka se on 
läpikotaisin moraalisten normi-
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en luoma ja määrittämä. Kirjas-
sa kaksi hullunkirjoihin joutu-
nutta ja vuosikymmeniä laitok-
sissa asunutta potilasta tilittävät 
tuntojaan. Hulluutta enemmän 
heitä ahdistaa ja riivaa hullun-
leima ja sen aikaansaama syr-
jäytyminen. Toinen heistä ky-
syy aiheellisesti, mikä on hullun 
määritelmä. Valitettavasti kysy-
mystä ei kirjassa pohdita ja ke-
hitellä sen enempää.

Eikö se määräydy aina kulloi-
senkin yhteiskunnan ja yhteis-
kunnallisten arvojen mukaan? 
Nykyään normaalina pidetään 
ihmistä, joka rakastaa rahaa ja 
kuluttamista, kilpailee kaikkien 
kanssa ja haluaa olla paras kai-
kessa.

Toinen potilaista kertoo kar-
mivasta paradoksista, joka vetää 

maton alta edelliseltä normaali-
suudelta. Hän opiskeli yötä päi-
vää ja halusi olla paras. Kun hän 
sai tentissä vain hyvät arvosanat, 
hän meni uusintatenttiin, kos-
ka vain parhaat arvosanat kel-
pasivat nuorelle perfektionistil-
le. Ja juuri tämän normaalisuu-
den ihanteen täyttäminen polt-
ti hänet loppuun ja heitti lai-
tokselle hullujen ja poikkeavi-
en joukkoon.

Ehkä hullut ovatkin viisai-
ta ja luovia ja normaali tarkoit-
taa samaa kuin vallitsevaan jär-
jestykseen sopeutunut. Onhan 
kautta historian nerouden tun-
nusmerkki ollut hulluus. Mitä 
luovempi ja nerokkaampi yksi-
lö on, sitä enemmän hänen aja-
tuksensa ja muut aikaansaan-
noksensa poikkeavat ja ovat ris-

tiriidassa vallitsevien normien 
kanssa.  Kautta aikojen suurim-
mat nerot ovat päätyneet risti-
puulle ja polttoroviolle.

Kirjassa hahmotellaan kak-
si mahdollista kehityssuuntaa. 
Ensimmäinen on vallitsevan 
kulutuskeskeisen maailmanku-
van ja kulttuurin vahvistumi-
nen, mikä johtaa lopulta va-
pauden ja yksilöllisyyden kuih-
tumiseen ja uudenlaiseen totali-
tarismiin. Toinen kehityssuun-
ta taas suosii ja vaalii erilaisuut-
ta ja moniäänisyyttä sekä erilais-
ten näkemysten dialogia ja sii-
tä syntyviä uusia ajatuksia ja ta-
poja elää ja olla. Näin hullut ja 
poikkeavat eivät ole kulttuurin 
painolasti ja riesa, vaan sen uu-
distumisen ja edistyneisyyden 
etujoukkoja ja airuita.

Rauha on iso kala
tuula-MaRIa ahonen 

Pekka Haavisto teki töitä YK-
tehtävissä kuusi vuotta maail-
man vaikeimmilla kriisialueilla, 
ja sen jälkeen kaksi vuotta rau-
hanneuvottelijana Sudanissa ja 
Darfurissa. Kirja kertoo näis-
tä kokemuksista ja pohtii myös 
Suomen mahdollisuuksia me-
nestyä maailmassa.

Suomi-bränditoimikunta ni-
mesi kolme kärkiasiaa: vesi, luo-
mu ja rauha. Suomessa on kes-
tänyt rauha niin pitkään, että 
jotkut ulkomaalaiset luulevat 
meidän eläneen rauhassa aina.

Haavisto kirjoittaa, että yk-
si osa hänen sovittelijantyötään 
ovat kertomukset, tarinat. Suo-

mi ja vuosi 1918 on yksi vai-
kuttavimpia tarinoita kerrotta-
vaksi. Haavisto kertoo vieneen-
sä kuulijansa myös marraskuun 
viimeiseen päivään 1939, jol-
loin Suomi joutui hyökkäyksen 
kohteeksi.

Mutta tarinoita on edeltänyt 
monta perustavanlaatuisen tär-
keätä vaihetta sovittelijan työs-
sä. Neuvottelijan ensimmäinen 
askel on Haaviston mukaan 
”kotiläksyjen tekeminen”. On 
tiedettävä, millaisia ihmisiä on 
menossa tapaamaan, mikä heitä 
kismittää, mistä he unelmoivat, 
mikä on heidän heikko kohtan-
sa. Kotitöiden tekemistä ei voi 

yliarvioida.
Toinen askel on ”ajan py-

säyttäminen”. Unohda aikapai-
neet, ja luo kiireetön tila, jossa 
keskustelulle ja vuoropuhelulle 
konfliktin osapuolten kanssa jää 
aikaa. Ennen kuin saatat osa-
puolia yhteen, sinun on istutta-
va kummankin kanssa erikseen, 
rauhassa.

Sovittelu on luonteeltaan sa-
manlaista, olipa kyseessä kon-

Pekka haavisto 
anna mun kaikki kestää. 
sovinnon kirja 
WsoY, 2011


