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Hannu Lauerma, Psykiatrisen 
vankisairaalan vastaava ylilää-
käri ja THL:n tutkimusprofes-
sori, on terävä ajattelija ja hy-
vä kirjoittaja. Sääli, ettei hänen 
kirjansa Hyvän kääntöpuoli ole 
kirjana yhtä terävä ja hyvä. Pää-
syy siihen on, että se on koko-
elma erillisiä tekstejä, jotka on 
pistetty jonoon ja viety yksiin 
kansiin. Tuloksena on paljon 
toistoa, ja ennen kaikkea: kirjan 
ominaislaatuun kuuluva jäntevä 
rakenne ja sen etenevä logiikka 
puuttuu. Kirjasta ei myöskään 
ilmene, missä ja milloin mikin 
teksti on aikaisemmin julkais-
tu ja mitkä tekstit on kirjoitet-
tu vasta tähän kirjaan. Ja vielä: 
monen tekstin sävy on sillä ta-
valla kiivas, että se saattaa kar-
kottaa herkimpiä lukijoita.

Haukkujen jälkeen on syy-
tä siirtyä kehumiseen. Ensinnä-
kin Lauerma on aito tiedemies 
ja tutkija, joka on sekä huolis-
saan että osin kauhuissaan siitä 
epä-älyllisyydesta, joka nykyisin 
velloo varsinkin nettimaailmas-
sa, mutta enenevästi myös me-
diassa. Erityisesti tämä näkyy 
terveyteen, hoitomuotoihin ja 
ruokaan liittyvissä rintamalin-
joissa, joiden välinen kiihkeys 
alkaa yhä enemmän muistuttaa 
entisaikojen uskonsotia.

Erityisesti Lauerman tuli-
linjalla ovat uskomushoidot ja 
luontaistuotteet. Lääketeolli-
suus joutuu tekemään massii-
visen määrän perustutkimusta, 
tuotekehitystä ja näyttöön pe-
rustuvaa testaamista ennen kuin 
uusi lääke päästetään myyntiin. 
Elintarvikkeen terveysvaikutuk-
sista pitää olla näyttöä, jotta sitä 
voi kutsua terveysvaikutteiseksi. 

Rohdoilta ja luontaislääkkeiltä 
tätä ei vaadita. Tällaisia luon-
taisvalmisteita myydään Suo-
messa vuosittain noin 155 mil-
joonalla eurolla.

Tutkimukseen perustuvilla 
hoitomuodoilla on mittavat ja 
kasvavat näytöt niin sairauksi-
en ennaltaehkäisyssä kuin nii-
den parantamisessa. Siitä huoli-
matta Lauerman mielestä luon-
taishoitojen ”puoskarit” ovat 
Suomessa saaneet kummallisen 
aseman. Heitä tuodaan sään-
nöllisesti studioihin ja lehtien 
palstoille asiantuntijoiden vas-
tapainoksi vastustamaan roko-
tuksia ja moderneja hoitomuo-
toja, koska toimittajien mieles-
tä ”eri näkökannat” täytyy saa-
da esiin. Lauerma vertaa: ”Tä-
mä vastaa täysin sitä, että ava-
ruustähtitieteen professori Esko 
Valtaojalla olisi studiossa ala-
ti vastassaan opponentti, jonka 
mielestä Maa on litteä.”

Toiseksi Lauerma vastustaa 
dualisteja, jotka pyrkivät erotta-
maan biologisen ja mentaalisen 
irti toisistaan – mikä oli valtavir-
taa viime vuosisadan loppupuo-
lella. Mieli on kiinni aivoissa, ja 
vaikka niiden väliseen suhteen 
laatuun vaikuttaa koko yksilön 
elämänhistoria, monien vakavi-
en mielen häiriöiden perussyynä 
ovat ”hardwaren”, aivojen ja her-
moston valuviat – joista jotkut 
eivät välttämättä ole valuvikoja, 
vaan ihmisen evoluution tuot-
tamia geneettisiä tyyppejä, jotka 
pitkän historian aikana ovat ol-
leet yhteisölle myös hyödyllisiä. 

Yksi tällainen tyyppi on 
Lauerman mielestä psykopatia-
ilmiö, jonka hän nosti esiin jo 
edellisessä kirjassaan (Pahuuden 

anatomia, 2009) ja jonka per-
kaamista ja täsmentämistä hän 
nyt jatkaa. Käsitteen juuret ovat 
jo 1700-luvulla, kun pyrittiin 
hahmottamaan ihmistä, joka 
ymmärtää tekojensa paheksut-
tavuuden, mutta ei koe itse niitä 
sellaiseksi, koska häneltä puut-
tuu toisia kohtaan normaalisti 
tunnettu myötäkärsimys ja sen 
tuottama ahdistus.

Aikaa myöten psykopatia sai 
diagnostisen statuksen, mut-
ta 1970-luvulta alkaen se hävi-
si pariksikymmeneksi vuodek-
si, kun ”humanistinen” ihmis-
käsitys valtasi alaa. Sen mukaan 
kaikki ihmiset ovat pohjimmil-
taan hyviä, ja siksi pahaksi hor-
jahtaneet on mahdollista paran-
taa tarjoamalla ystävällistä ja tu-
kevaa psykoterapiaa.

Lauerma kuitenkin väittää 
moniin tuoreisiin tutkimuksiin 
vedoten, että psykopaatit ovat 
keskuudessamme. Heillä on 
kaksi geneettistä perusvalmiutta 
tähän. Tunnekylmyys: säälin ja 
empatian puuttuminen, katu-
mattomuus, suurellisuus, oma-
hyväisyys, petollisuus ja mani-
pulointitaipumus. Alivireys au-
tonomisessa reagoinnissa: psy-
kopaatit voivat tyynen rauhalli-
sesti valehdella, ottaa riskejä tai 
tehdä väkivallantekoja, eikä sy-
dän pamppaile, hengitys kiihdy 
eivätkä kädet hikoile tai vapise. 
Siksi tavallinen elämä voi olla 
heille kuolettavan tylsää, ja seu-
rauksena on jatkuva ärsykenäl-
kä ja jännityksen tarve, joita ta-
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Kirja ilmestyy Sosiaalipoliittisen 
yhdistyksen tutkimusten 
sarjassa. Sen toimittavat Auli 
Hakulinen, Risto Jaakkola, 
Kerstin Stenius ja Matti Virtanen. 
Alkoholitutkimussäätiö on 
myöntänyt apurahan kirjan 
julkaisemiseen.

Professori Klaus Mäkelä kuoli viime joulukuun 17. päivänä. 
Hänen muistokirjansa ilmestyy kesäkuun alussa.

Klaus Mäkelä oli kansainvälisesti arvostettu alkoholitutkija, tieteen 
kehittäjä, ajattelija, yhteiskunnallisten uudistusten vaikuttaja, satojen 
intohimojen yhteiskuntatieteilijä ja suomen kielen salarakastaja. 

KLAUS MÄKELÄ – Tekstit, teot ja elämä

vanomaiset ammatit tai harras-
tukset eivät tyydytä.

Lauerma löytää hämmästyttä-
vän historiallisen esimerkin. Vii-
meinen rauhanaikainen kuole-
mantuomio toteutettiin Suo-
messa vuonna 1825, mutta jo 
vuonna 1850 lääketieteellistä 
huomiota alettiin kiinnittää ou-
dosti käyttäytyviin rikollisiin. Ju-
hani Adaminpoika oli surman-
nut 12 ihmistä eri yhteyksissä 
viranomaisia pakoillessaan, mi-
kä on suomalaisittain ennätys. 
Miehen olemus oli ihmetyttänyt 
häntä tutkinutta lääkäri Fredrik 
Kruskopfia, joka kirjoitti:

”Mitä tulee Juhani Adamin-
pojan ymmärrykseen ja käsitys-
kykyyn jokapäiväisissä ja ma-
teriaalisissa asioissa, en ole ha-
vainnut mitään, mikä viittai-
si vähäisimpäänkään häiriöön 
hänen älynlahjoissaan. Sitä vas-

toin paistaa jo hänen silmistään 
täydellinen ymmärryksen puut-
tuminen kaikessa, mikä koskee 
uskontoa, moraalia ja siveyt-
tä. Juhani Adaminpojalta näyt-
tää puuttuvan omatunto sekä 
kyky moraalisessa katsannos-
sa erottaa toisistaan hyvä ja pa-
ha. Puute näyttäytyy rikkumat-
tomana ja luonnottomana mie-
lenrauhana, jonka hän vielä pit-
kän miettimisajan jälkeen säi-
lyttää puhuessaan kauhistutta-
vista teoistaan.”

Juhani Adaminpoikaan sovel-
lettiin Suomessa ainoana Venä-
jällä tuolloin yleistä valeteloi-
tusta. Hänen kerrotaan käyttäy-
tyneen koko toimituksen ajan ja 
sen jälkeen tyynen rauhallises-
ti. Nykyajan vastaavaksi esimer-
kiksi Lauerma on aiemmin nos-
tanut Anders Breivikin. 

Tutkimusten mukaan selkeitä 

psykopaatteja on väestöstä ny-
kyisin vain vähän, 1–2 prosent-
tia, mutta ehkä noin 10 prosen-
tilla on psykopaattisia piirtei-
tä. Vankien joukossa varsinaisia 
psykopaatteja arvioidaan olevan 
15–25 prosenttia ja henkirikol-
lisista noin kolmannes. Mutta, 
kuten Lauerma korostaa, psy-
kopaatteja on kaikissa sosiaali- 
ja ammattiryhmissä. Mitä pa-
remmat kasvu- ja kehitysolo-
suhteet heillä on ollut, sitä tai-
tavimmiksi he ovat erityisky-
vyiltään kehittyneet ja sitä pa-
remmin he onnistuvat ”delegoi-
maan” likaisten töiden tekemi-
sen muille. Viime vuosisata tar-
joaa kokonaisia valtiomuotoja, 
joissa avaintehtäviin rekrytoi-
tiin nimenomaan psykopaatteja 
– eikä suuntaus ole täysin kaik-
kialta kadonnut vieläkään.
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