
287YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
66 (2001): 3

Tässä lehdessä vuonna 1999 jul-
kaisemani artikkeli Kaksi psyko-
analyysin kriitikkoa (Kivivuori
1999b) käynnisti psykoanalyy-
sin tieteellistä asemaa koskevan
keskustelun, johon ovat osallis-
tuneet sosiologi Matti Korttei-
nen (1999), filosofi Tuomas Ne-
vanlinna (2000) ja nyt myös his-
toriatiedettä edustava Juha Sil-
tala (2001). Ennen kuin vastaan
Siltalan tuoreisiin, kiinnostaviin
näkökohtiin, on syytä toistaa se,
mistä on keskusteltu. Keskuste-
lun ulkopuolelle on alusta al-
kaen rajattu psykoanalyysin
käyttökelpoisuus ja tehokkuus
hoitona (Kivivuori 1999b, 250).
Sen sijaan olemme keskustelleet
kahdesta asiasta: ensinnäkin sii-
tä, ovatko eräät psykoanalyytti-
set käsitykset ihmismielen toi-
minnasta ja käyttäytymisen mo-
tivaatiosta tosia vai virheellisiä;
ja toiseksi, edelliseen liittyen sii-
tä, onko perusteltua käyttää
psykoanalyyttisia teorioita yh-
teiskunnan ja historian tutki-
muksessa.

Keskustelussa on karkeasti
jaotellen erottunut kaksi tapaa
puolustaa psykoanalyysin käyt-
töä yhteiskuntatieteessä. Ensin-
näkin psykoanalyysia on puolus-
tettu traditionalismin eli perin-
teen ylläpidon nimessä. Freud
on traditionalistien mielestä
klassikko, jonka näkökulma tai
koko korpus on tieteellisesti ar-
vokas jopa siinä tilanteessa, että

kaikki sen testattavat hypoteesit
osoittautuvat virheellisiksi. Tra-
ditionalistista puolustusta ovat
edustaneet Tuomas Nevanlinna
ja jossain määrin myös Matti
Kortteinen.

Toinen tapa puolustaa psyko-
analyysia on tieteellinen. Näin
ajattelevat katsovat, että moder-
ni psykoanalyysi ja myös Freu-
din työ sisältävät ihmisen moti-
vaatiota koskevia väittämiä, jot-
ka ovat tosia tai ainakin tutki-
musta oikeaan suuntaan ohjaa-
via. Tätä puolustuslinjaa edus-
taa Juha Siltala (2001) tuoreessa
puheenvuorossaan. Aiemman
keskustelun perusteella voi ehkä
jo arvata, että pidän Siltalan
edustamaa psykoanalyysin puo-
lustusta tärkeämpänä ja arvok-
kaampana kuin ”klassikkojen” ja
perinteen ympärille ryhmittyvää
puolustusta. Traditionalismi on
tutkimukseen sovellettuna kiel-
teinen ilmiö, koska tieteelle on
ominaista kriittinen itseään kor-
jaavuus, joka erottaa sen muista
kulttuuriperinteistä. Samasta
syystä tieteessä tulisi välttää auk-
toriteettiargumentointia, jossa
perinne oikeuttaa itsensä.

Siltala (2001) käsitteli kirjoi-
tuksessaan sitä, voidaanko psy-
koanalyyttiset väitteet ihmis-
mielen toiminnasta erottaa psy-
koanalyyttisen liikkeen tavoit-
teista liikkeenä. Tämä on mie-
lestäni tärkeä kysymys. On tosi-
aankin hyödyllistä lähtökohtana

erottaa a) psykokulttuurin tut-
kimus, johon kuuluu yhtenä
osana psykoanalyyttisen liikkeen
tutkimus, ja toisaalta b) psyko-
analyyttisten tietoväitteiden ar-
viointi. Esimerkiksi oma psyko-
kulttuuria kuvannut ja selittänyt
tutkimustyöni (Kivivuori 1992
& 1996 & 1999a; ks. myös Pie-
tikäinen 2000) on täsmällisesti
ottaen eri asia kuin psykoana-
lyysin tieteelliseen asemaan koh-
distamani kritiikki (Kivivuori
1999b). 

Psykoanalyysin tieteellistä ase-
maa koskevaa keskustelua on
kuitenkin epärealistista käydä,
jos ei samalla olla tietoisia siitä,
että teorian taustalla on ainut-
laatuinen älymystön aatteellinen
liike. Ajatellaan vaikka niitä tu-
levan ihmistieteellisen yhtenäis-
teorian rakennuspuita, joita Sil-
tala luettelee. Yhdelläkään niistä
ei ole sellaista voimakasta ja jär-
jestäytynyttä liikettä tukenaan
kuin psykoanalyysilla. Lisäksi
olen ollut huomaavinani, että
ne, jotka puolustavat psykoana-
lyysin tietoväitteitä tai käyttävät
niitä tutkimuksissaan, eivät
yleensä tuo esiin freudilaisen
kulttuuriliikkeen ja Freudin esit-
tämien, ihmismielen toimintaa
koskevien väitteiden välistä eroa.
Havainnollistan tätä yhteyttä ar-
vioimalla lyhyesti ranskalaisen
psykoanalyytikon Elisabeth
Roudinescon äskettäin suomen-
nettua kirjaa Miksi psykoanalyy-
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sia vielä tarvitaan? (2000). Pa-
laan sen jälkeen Siltalan esiin
nostamiin seikkoihin.

ROUDINESCON PAMFLETTI

Roudinescon pamfletin taustalla
on viime vuosikymmenten aikana
tapahtunut psykoanalyysin tie-
teellisen aseman kriisiytyminen,
joka on ollut erityisen voimakas
englantia puhuvassa maailmassa.
Roudinesco on pahoillaan siitä,
että psykiatria on omaksunut far-
makologisen ja biososiaalisen
perspektiivin psykodynaamisen
näkökulman tilalle. 

Psykiatriassa tapahtunut para-
digman vaihdos tuntuu kiihot-
taneen Roudinescon hurjaan tie-
devihaan. Hän katsoo, että tie-
teen viimeaikainen kehitys hei-
jastaa ”biovallan uutta barba-
riaa” (mt., 28). Hän ihailee filo-
sofi Canguilhemiä, joka ”inhosi
psykologiaa... koska se biologi-
aan ja fysiologiaan nojautuen
yrittää väittää, että ajattelu on
vain aivojen erityksen tuotetta”
(mt., 55). Edelleen Roudinescon
mukaan psykologia, joka väittää
lainanneensa mallinsa tieteeltä,
on ”pelkästään vallan väline, ih-
misen käyttäytymisen biotekno-
logiaa, joka riistää ihmiseltä sub-
jektiuden ja yrittää viedä hänel-
tä ajattelun vapauden” (mt., 57).
Psykoanalyysin kritiikki johtuu-
kin ”tieteisuskon maallisesta teo-
logiasta” (mt., 59) sekä – tieten-
kin! – ”tiedemiesten omasta tie-
dostamattomasta torjunnasta”
(mt., 61). 

Roudinesco paheksuu sitäkin,
että ”tieteisuskon” kannattajat
haluavat saada tiedon vastaa-
maan totuutta! Sen sijaan psy-
koanalyyttisessa teoretisoinnissa
tieto voi olla myös konstruoitua
eli keksittyä (mt., 88). Tähän
liittyen Roudinesco kehuu Ri-
coueria, joka eräässä keskustelu-

tilaisuudessa de facto puolusti
Raamatun luomisteoriaa darvi-
nismia vastaan (mt., 101). Freud
mursi Roudinescon mukaan
luutuneita ajattelumalleja omak-
sumalla ”biologisia järjenvastai-
suuksia” (mt., 115), joilla Rou-
dinesco viitannee muun muassa
Freudin numeromystiikkaan ja
lamarckismiin.

Erityistä halveksuntaa Roudi-
nesco suuntaa postmodernismin
kriitikkoja  Alan Sokalia ja Jean
Bricmontia vastaan (mt., 109–
113). Kritiikki johtunee siitä, et-
tä Sokal ja Bricmont arvosteli-
vat voimakkaasti sellaisia kirjoit-
tajia kuin Kristeva, Irigaray, La-
can ja Deleuze, joiden käsite-
runoudessa freudilaisuus on kes-
keinen teema. On varsin kuvaa-
vaa suomalaiselle kulttuuritilan-
teelle, että Sokalin ja Bricmontin
merkittävää teosta Intellectual
Impostures (1998) ei ole kään-
netty suomen kielelle, mutta sen
kritiikkejä aletaan näköjään jo
suomentaa! Ainoa tietämäni
suomalainen julkaisu, joka on
antanut Sokalille itselleen fooru-
min, on Yhteiskuntapolitiikan
edeltäjä, Alkoholipolitiikka (So-
kal 1996). 

Postmodernismin puolustuk-
selle on kovaa kysyntää, ja tämä
kysyntä yhdistyy kiinnostavalla
tavalla psykoanalyysin erityisase-
maan kulttuurieliitin piirissä.
Roudinesco toteaa, että Jacques
Derridan kehittämät perusperi-
aatteet, ero ja dekonstruktio,
tuntuvat ”monesta nykyanalyy-
tikosta toimivilta aikamme psy-
koanalyysin ja yhteiskunnan pa-
hoinvoinnin oloissa” (mt., 153).
Jos ”analyytikko” yleistetään
koskemaan kaikkia niitä, jotka
haluavat tulkita yhteiskuntaa,
kulttuuria ja historiaa freudilai-
suuden näkökulmasta, Roudi-
nescon analyysi lienee varsin
osuva.

PSYKOANALYYSI 

DEMOKRATIAN TAKAAJANA

Roudinescon teos sisältää run-
saasti yhteiskunta- ja historia-
tieteellisiä väitteitä. Niiden yh-
teisenä perusvireenä on, että
meidän pitäisi kiittää psykoana-
lyyttista teoriaa useimmista län-
simaisten yhteiskuntien myön-
teisistä yhteiskunnallisista uu-
distuksista. Psykoanalyysi on
”johtanut monien uusien vapau-
den muotojen keksimiseen” ja
”naisten ja sorrettujen vähem-
mistöjen vapautumiseen” (mt.,
28). Freudin teoria on kulkenut
käsi kädessä  ”kehittyneen yksi-
tyiselämän” ja ”oikeussubjektin
käsitteen” kanssa (mt., 71)! Psy-
koanalyysin omaksuma ”naiseu-
den käsite” on ollut ”välttämä-
tön yleisen subjektiuden muu-
tokselle” (mt., 134). 

Roudinescon mukaan perään-
tyvän freudilaisuuden viimeiset
kulttuurilinnakkeet ovat Rans-
ka, Brasilia ja Argentiina. Rans-
kassa psykoanalyysi onnistui säi-
lymään voimakkaana kommu-
nistisen puolueen ja katolisen
kirkon tuella (mt., 99). Roudi-
nescolle syntyy tahattoman koo-
minen ongelma, kun hän jou-
tuu selittämään, miksi tuo de-
mokratian vankka tuki, psyko-
analyysi, nousi kukoistukseen
Brasiliassa ja Argentiinassa fasis-
tisten sotilasdiktatuurien aikana
(mt., 134).  

Roudinesco julistaa, että teo-
riana psykoanalyysi on radikaa-
listi poliittinen taisteluliike. Hän
yhdistää psykoanalyysin ”yhteis-
kunnalliseen” ja ”älylliseen kapi-
naan” (mt., 27). Heti teorian
synnyttyä tarvittiinkin ”insti-
tuutio, joka kykenisi muunta-
maan psykoanalyysin maail-
mankäsityksen politiikaksi”
(mt., 139). Hän liittää psyko-
analyysin kritiikin ”oikeistolai-
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suuteen” ja – erään toisen kir-
joittajan tekstiä lainaten – Itä-
Euroopan ”sosialististen demok-
ratioiden” häviämiseen (mt.,
44). Hän katsoo, että ”aivomy-
tologia” on luonteeltaan ”taan-
tumuksellista” (mt., 75 & 81), ja
toteaa, että psykoanalyysin kri-
tiikki heijastaa ”demokraattisten
arvojen hämärtymistä” (mt.,
141). Kaiken huipentumana
psykoanalyysin kritiikki on joh-
tanut ”hallitsemattomaan väki-
valtaan ja rikollisuuteen” (mt.,
142).

Roudinesco lopettaa psyko-
analyysin ylistyksen kuvaamalla
seikkaperäisesti Ranskan psyko-
analyyttisen liikkeen absurdeja
sisäisiä kiistoja, jotka johtivat
kymmenien eri klikkien muo-
dostumiseen. Hän antaa puistat-
tavan ja ilmeisesti varsin realisti-
sen kuvan siitä ”itsestään tietoi-
seksi tulleesta älymystöluokasta”
(mt., 102), jonka on määrä olla
psykoanalyyttisen maailmanval-
lankumouksen etujoukko.

Roudinescon kirjassa on kiit-
tävä suomalainen esipuhe. Sen
on kirjoittanut Claes Andersson.

PSYKOHISTORIAN

PIILO-OPETUSOHJELMA?

Roudinescon taistelukirjoitus on
kiinnostava, koska nykyisessä
suomalaisessa psykohistorialli-
sessa tutkimuksessa on havaitta-
vissa samanlaista yritystä asettaa
yhtäläisyysmerkkejä psykoana-
lyysin ja poliittisen demokratian
välille. Ajatellaan, että freudilai-
suus on paitsi tiedettä myös
edistystä. 

Väite esitetään kuitenkin vi-
vahteikkaammin ja maltillisem-
min kuin Roudinescon kiihkoi-
levassa esityksessä. Saatetaan esi-
merkiksi analysoida jotakin his-
toriallista ilmiötä tai liikettä, jo-
ka muistuttaa tai ennakoi psy-

koanalyyttisen liikkeen – tai
yleisemmin psykokulttuurin –
painotuksia. Tällainen ”esipsy-
koanalyyttinen” ilmiö voi olla
vaikkapa 1700-luvun ”sisäisyy-
den itsereflektiivinen tarkkailu”
(Jalava & Relander 2001) tai jo-
kin uskonnollinen liike, jossa
kulttuurin aikaansaamat ”patou-
tumat” purkautuvat ”oireina” ja
niiden työstämisenä uskonnolli-
sen kielen avulla. Psykohisto-
rioitsijat esittävät, että jokin esi-
freudilainen psykokulttuuri oli
”demokraattisen subjektin” syn-
nyn ehto. Samalla vihjaillaan, et-
tä modernin psykokulttuurin
tutkimus, tai psykoanalyyttisten
tietoväitteiden kritiikki, on – ai-
nakin seurauksiltaan jos ei sen-
tään motivaatioltaan – demok-
ratian vastaista tai ”oikeistolais-
ta”. 

Psykoanalyysin soveltaminen
historian tutkimukseen näyttää
– ainakin minusta – tuottavan
tutkimusohjelmia, jotka oheis-
tuotteena mainostavat psyko-
analyyttisen liikkeen merkitystä
ja liittävät sen monenlaisiin
myönteisiin asioihin. Hakeakse-
ni vertauksen koulututkimuksen
piiristä psykoanalyyttisellä histo-
rian tutkimuksella on eräänlai-
nen piilo-opetusohjelma, jossa
psykoanalyysia tai -kulttuuria
kehutaan kehumalla niitä muis-
tuttavia historiallisia ilmiöitä.
Ulkopuolisesta vaikuttaa hie-
man siltä, että psykoanalyyttisen
liikkeen oikeuttaminen halutaan
lopullisesti irrottaa positiivisista
hoitotuloksista ja korvata myön-
teisillä yhteiskunnallisilla vaiku-
tuksilla. Seuraava askel tähän
suuntaan on ehkä ajatus, että
psykoanalyyttinen kuvaus ih-
mismielen toiminnasta on sen
totuusarvosta riippumatta hyö-
dyllinen yhteiskuntauskonto (ci-
vic religion). 

MERKITYSTEN TULKINNASTA

Edellä esittelemäni Roudinescon
psykoanalyysin puolustus päätyi
tieteenvihaan ja irrationalismiin.
Tätä synkkää taustaa vasten Juha
Siltalan rationaalinen, totuutta
etsivä ja tieteellinen ajattelu on
valoisa vaihtoehto. Kommentoin
Siltalan (2001) huomioita hänen
esittämiensä kysymysten kautta. 

Voiko symbolisia ja metafori-
sia merkityksiä tutkia tieteelli-
sesti, ja voidaanko jotkut tulkin-
nat kieltää jo ennakolta virheel-
lisinä, Siltala kysyy. Vastaukseni
tähän kysymykseen on kahtalai-
nen. Ensinnäkin Siltala puhuu
hieman liian innokkaasti siitä,
että haluaisin ”kieltää” merki-
tysten tutkimisen (2001, 178
kahdesti). En ole kieltänyt tul-
kintoja, vaan kysynyt, ovatko ne
tosia. Olen vain esittänyt, että
tulkinnat pyrittäisiin osoitta-
maan tosiksi jollain muulla ta-
valla kuin sillä, että ne ovat pe-
rinteen mukaisia, kiinnostavia
tai hätkähdyttäviä. Lisäksi olen
kaivannut sitä, että ”piilevien
merkitysten” tulkinnan taustalla
oleva kova motivaatio-oletus sa-
notaan aina selvästi ja kiertelyittä.

Siltala nostaa konkreettiseksi
esimerkiksi merkitysten tulkin-
nasta kännykän käytön. Hän
pohtii, mikä motivoi ihmisiä
käyttämään käsipuhelimia. En
ole itse koskaan tutkinut tätä ky-
symystä. Mielestäni esimerkkiä
kannattaisi kuitenkin lähestyä
erittelemällä tulkintoja sen mu-
kaan, kuinka lähellä ne ovat toi-
mijoiden omia käsityksiä omista
motiiveistaan. Voidaan kysyä,
kuinka suuri osa kännykän käyt-
täjistä ilmoittaa käyttävänsä sitä
siksi, että se ”tuntuu äidin rin-
nalta” tai ”tuntuu isän peniksel-
tä”. Todennäköisesti melko har-
va esittäisi näitä motiiveja, aina-
kaan jos niitä ei ehdoteta heille. 
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Psykoanalyyttinen tulkinta on
tietenkin niin sanottua piilevien
motiivien paljastamista. On
epäilemättä totta, että ihmiset
eivät aina tunnista, tai osaa arti-
kuloida, kaikkia toimintansa
motiiveja. Tästä yleisestä totea-
muksesta ei kuitenkaan voida
suoraan päätellä, että juuri Freu-
din näkemys ihmisen käyttäyty-
mistä ohjaavista motiiveista oli-
si oikea. 

Siltalan esimerkki, oidipus-
kompleksiteoria, on hyvä tapa
havainnollistaa sitä, miten piile-
vän motiivin etsinnässä hypä-
tään suoraan absurdiin, lähinnä
uskon ja perinteen varassa hy-
väksyttyyn teoriaan. Jos joku
ajatteleekin käyttävänsä kännyk-
kää siksi, että se on kätevä tapa
pitää yhteyttä ihmisiin tai että se
on hienoa, niin psykoanalyytti-
nen tulkinta paljastaa näiden
pintamotiivien alta halun imeä
äidin rintaa tai pitää kiinni isän
peniksestä. Tällainen toiminnan
”todellisen” merkityksen paljas-
taminen nojaa aina johonkin
kovaan kausaaliteoriaan ihmisen
käyttäytymisen motivaatiosta.
Vielä vuonna 1997 Siltala
(1997, 365) ei nähnyt mitään
ongelmia psykoanalyysin kovissa
kausaaliteorioissa:

”Psykoanalyyttiset sosiaalitutkijat
katsovat universaaleihin tarpeisiin,
psykoseksuaaliseen kehitykseen,
eriytymiseen, oidipuskompleksiin ja
realiteetin tunnustamiseen liittyvien
kantafantasioiden jäävän tiedosta-
mattomiksi mutta kytkeytyvän tie-
toisuuteen vaihtelevien symbolien
kautta.”

Vuonna 2001 hän vastaa esittä-
määni kritiikkiin (Kivivuori
1999b) mm. toteamalla (Siltala
2001, 180):

”Freudin teoria oidipuskompleksis-
ta, pojan halusta ensin maata äitin-
sä kanssa ja kastraatiouhan oivallet-

tuaan samastua isänsä mahtiin jon-
kun muun naisen myöhemmin saa-
dakseen, saattaa olla väärä [...].” 

Freudin oidipuskompleksiteoria
on väärä. Se perustui alun alkaen
lähtökohdiltaan täysin virheelli-
siin oletuksiin: Freud luuli muis-
tin, siis hankitun ominaisuuden,
periytyvän lamarckistisesti ja
luuli, että sisäsiitoksen välttämi-
nen on kulttuurinen konstruk-
tio (vrt. Wolf 1995). Nyt, noin
sata vuotta Freudin ”keksinnön”
jälkeen, alkaa tosiaankin olla
korkea aika luopua tästä virheel-
lisestä teoriasta.

Myös erilaiset alkusymbioosi-
ja objektisuhdeteoriat, joiden
mukaan äidistä vierottaminen
johtaa kaikkien kohdalla
elinikäiseen traumaan tai ihmi-
set tulkitsevat muita ihmissuh-
teitaan äiti- ja isäsuhteensa kaut-
ta, ovat paitsi kyseenalaisia myös
sävyltään arkaaisia. Nykyään ko-
rostetaan muun muassa vertais-
ryhmien merkitystä (Harris
1998) ja sitä, että lapsen peritty-
jen taipumusten ja vanhempien
kasvatuskäyttäytymisen välillä
on läheinen vuorovaikutus
(Maccoby 2000).

Se, että oidipuskompleksi-
teorian tapaisesta virheellisestä
hypoteesista luovutaan, on nor-
maalia, arkista tieteellistä toi-
mintaa. Valmius siihen erottaa
Siltalan psykoanalyysin tradi-
tionalistisesta puolustuksesta.
Hän on päätä pidempi kuin
vaikkapa filosofi, joka kehuu
kritiikittömyyttään kaikkien
”klassikkojen” ajatuksia kohtaan
(Nevanlinna 2001).

Siksi pidän hieman yllättä-
vänä, että Siltala puolustaa Re-
landerin ja Liehun oidipus-
kompleksi- ja symbioositeorioi-
hin nojaavia tulkintoja ikään
kuin postmodernina leikittelynä
tai toteamalla, että heidän tul-

kintansa itse asiassa edustavat tai
heijastavat psykokulttuuria (Sil-
tala 2001, 180). Psykokulttuu-
riin vetoaminen ei mielestäni
pelasta Liehun ja Relanderin nä-
kemyksiä. Vaikka monien ryh-
mien arkinen kielenkäyttö on
psykologisoitunut, en usko, että
kovin moni perustelee kännykän
käyttöä äidin rinnan imemisen
tai isän penikseen tarttumisen
kautta. 

Liehun ja Relanderin tulkin-
nat osoittavat toki ainakin kah-
den henkilön – heidän itsensä –
hahmottavan kännykän käytön
”metaforiset sisällöt” freudilais-
ten sanastojen avulla. Toisaalta
epäilen, hyväksyisivätkö he itse
Siltalan esittämän tulkinnan.
Luulen, että he todella katsovat
paljastaneensa kännykän käytön
todellisen, piilevän motivaation. 

SELITETTÄVÄN ILMIÖN MÄÄRITTELY

Yhteiskunnallisten ilmiöiden
piilevän motivaation psykoana-
lyyttisessa tulkinnassa on ongel-
mia paitsi selittävien motivaatio-
oletusten myös selitettävän il-
miön määrittelyn tasolla. Poh-
tiessaan kännykän käytön mo-
tiivien tulkintaa objektisuhde-
psykoanalyysin avulla Siltala pu-
huu ”hajoamiskokemuksista” ja
”kännykkäriippuvaisista suurku-
luttajista” (Siltala 2001, 180).
Eli selitettävä ilmiö onkin nyt eri
kuin ”kännykkäkulttuuri” koko-
naisuudessaan tai kännykän
käyttö yleensä. Ei ole mitenkään
itsestään selvää, että tutkimalla
suurkuluttajia saadaan tietoa
normaalikäyttäjistä. On ongel-
mallista, jos psykiatrisluonteisen
motivaatiotulkinnan todistus
haetaan suurkuluttajien piiristä,
mutta selitys yleistetään kaik-
keen kännykän käyttöön. Raju-
jen yleistysten tekeminen psy-
kiatristen tapausten pohjalta on
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psykoanalyyttiselle sosiaalitutki-
mukselle tyypillistä. Olen aikai-
semmin arvioinut kriittisesti esi-
merkiksi Siltalan modernista
miehestä tekemää analyysia, jo-
ka nojasi varsin psykiatriseen ai-
neistoon (Kivivuori 1996,
95–99). Toinen esimerkki löy-
tyy Kortteisen ja Tuomikosken
työttömyystutkimuksesta (Kivi-
vuori 1999d).

Käytettyäni hieman eläytyvää
tunneälyäni minusta on alkanut
näyttää siltä, että yleistämisen
taustalla voi olla halu löytää
yleisille, ärsyttäviksi koetuille il-
miöille psykopatologiaan viit-
taavia selityksiä. On kieltämättä
ärsyttävää, kun sliipattu pank-
kiiri rynnii Aleksanterinkatua
kännykkään puhuen tai jos nuo-
ret soittavat koko ajan toisilleen
kysyen ”missä sä oot”. En kui-
tenkaan antaisi tämän ärsytyk-
sen vaikuttaa kovin paljon sii-
hen, miten yhteiskunnan ja his-
torian tutkimusta suunnataan.
Enkä sitä paitsi selittäisi noita il-
miöitä ihmisten tiedostamatto-
malla halulla imeä äitinsä rintaa.

MUITA KYSYMYKSIÄ

Siltalan mukaan psykoanalyysin
tutkimille ilmiöille löytyy vas-
tine modernista tieteellisestä tut-
kimuksesta. Hän kysyy, eikö tä-
mä todista psykoanalyytikkojen
käsitelleen edes kömpelösti jota-
kin todellista eikä pelkkää psy-
kosanastojen synnyttämää har-
haa.

Siltalan kysymys Freudin ”en-
nakoivista” löydöistä osoittaa,
että aiemmin ehdottamani (Ki-
vivuori 1999b, 255) jaottelu –
Freud tutkimuksen välineenä ja
kohteena – on hyödyllinen tapa
selkeyttää ajatuksia. Jos toteam-
me Freudin ennakoineen jotain
modernin tieteen löytöä, olem-
me tutkineet Freudia aate- ja

tiedehistoriallisen tutkimuksen
kohteena. Sen sijaan tästä tulok-
sesta ei voi päätellä, että Freudin
väitteitä ja tutkimusmenetelmiä
kannattaa nyt soveltaa historia-,
yhteiskunta- tai ylipäätään min-
kään tieteen välineenä. Ajatel-
laan vaikkapa antiikin filosofia
Demokritosta, joka ennakoi
modernia atomiteoriaa. Tämä
ennakointi on kiinnostava aate-
ja tiedehistoriallinen fakta, mut-
ta siitä ei seuraa, että moderni
tiede omaksuisi Demokritoksen
teorian tai käyttäisi runsaasti ai-
kaa sen nerokkuuden kiittelemi-
seen. 

Siltalan viimeinen kysymys
koski sitä, voidaanko luonnon-
tieteellisen tai teknisen koulu-
tuksen saaneet ihmisryhmät ra-
jata uskomusten ja merkitysten
tai ryhmäkäyttäytymisen tutki-
muksen ulkopuolelle vain siksi,
että luonnontieteellinen ja tek-
ninen maailmankuva vastaa to-
dellisuutta paremmin kuin hu-
manistiset maailmankuvat. Ver-
tailun mielekkyys riippuu kai
siitä, puhutaanko arkisesta elä-
mästä vai tieteellisistä uskomuk-
sista. Jos puhutaan arkisesta, po-
liittisesta jne. toiminnasta, ei
varmaankaan ole kovin suurta
vaikutusta sillä, onko tutkittava
ihmisryhmä saanut humanisti-
sen vai luonnontieteellisen kas-
vatuksen. Kummatkin ryhmät
ajavat omaa etuaan ja toimivat
joskus myös moraalisten ja mui-
den tunteiden vallassa. 

Mutta tieteellisten näkemys-
ten kohdalla Siltalan esiin nosta-
ma ero voi olla jossain määrin
merkitsevä. Avoin ja laaja irra-
tionalismi on harvinaisempaa
luonnontieteellisellä puolella,
jossa tieteen sisäinen kritiikki ja
itseään korjaavuus toimivat pa-
remmin. Luonnontieteiden pii-
rissä ei ole pitkään aikaan esiin-
tynyt avointa irrationalismia, esi-

merkiksi postmodernismia, este-
tisoivaa itseironiaa tai Roudi-
nesco-tyyppistä poliittista tiede-
vihaa. Nykyajan luddiitit, jotka
halveksivat omaa yhteiskunnal-
lista asemaansa uhkaavaa tiedet-
tä, tulevat juuri humanistiselta
puolelta. Sielläkin he ovat – toi-
vottavasti – pieni vähemmistö.

LOPUKSI

Siltala on oikeassa: yhteiskun-
nan, tai sen historian, tutkimus
ei tule toimeen ilman psykologi-
sen tutkimuksen huomioon ot-
tamista. Itse en hahmota tätä
niin, että kaikissa yhteiskunta-
ja historiatieteellisissä tutkimuk-
sissa olisi kommentoitava psy-
kologiaa tai ”redusoitava” tulok-
set siihen. Lähinnä on kysymys
siitä, etteivät tutkimustulokset
mielellään saisi olla ilmeisessä
ristiriidassa ajantasaisen psyko-
logisen tietämyksen kanssa. Kai-
kista yhteiskunta- ja historia-
tieteellisistä tutkimuksista vain
osalla on edes riski joutua tällai-
seen ristiriitaan. Psykohistoriassa
riski on ilmeinen, ja siksi juuri
siltä on syytä vaatia varsin aktii-
vista uusimman psykologisen ja
käyttäytymistieteellisen tutki-
muksen seuraamista. Ulkopuoli-
sen silmin katsoen vaikuttaa ou-
dolta, jos se haluaa itsepäisesti
sitoa kohtalonsa freudilaisuu-
teen.

Siltala on ansiokkaasti arvos-
tellut postmodernia relativismia,
jonka mukaan ihmismielen
ominaisuudet ovat täysin jous-
tavia tai jopa vapaasti valittavia.
Katson kuitenkin – kuten aivo-
tutkimukseen ja evoluutiopsy-
kologiaan perehtynyt Siltala –,
että meidän ei ole pakko tehdä
valintaa vain postmodernismin
ja freudilaisuuden välillä, vaan
muitakin vaihtoehtoja on. Teh-
tyäni tämän johtopäätöksen



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
66 (2001): 3

292

olen yrittänyt vähitellen lisätä
psykologian tuntemustani, ryh-
tymättä kuitenkaan itse teke-
mään psykologista tutkimusta.
Mitä enemmän olen tutustunut
psykologian rikkaaseen kirjoon,
sitä enemmän olen tullut va-
kuuttuneeksi perinteisten freu-
dilaisten tulkintojen mielivaltai-
suudesta.

Haluan vielä lopuksi palata
ajatukseen, jonka mukaan psy-

koanalyyttisen teorian ja oikeu-
denmukaisen yhteiskunnan vä-
lillä on jonkinlainen kohtalon-
yhteys. Jos halutaan historialli-
sesti selittää kansalaisten oikeu-
dellisten, poliittisten ja sosiaalis-
ten oikeuksien kehitystä länsi-
maissa, on mieletöntä tarjota
psykoanalyyttista teoriaa tai lii-
kettä tuon kehityksen selityk-
seksi. Freudilaisten teorioiden
toteaminen virheellisiksi ei mi-

tenkään tarkoita luopumista oi-
keudenmukaisen ja tasa-arvoi-
sen yhteiskunnan ihanteesta. On
ollut suuri historiallinen trage-
dia, että hyvän yhteiskunnan
puolustajat ovat nähneet yhtey-
den virheellisten teorioiden ja
moraalisen hyvyyden välillä.
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