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Tee itsestäsi mestariajattelija 
-kirjan kannessa on kuva Ro-
dinin kuuluisasta ajattelija-pat-
saasta, joka pohtii käsi poskella 
syntyjä syviä. Kansi ei voisi ol-
la kauempana kirjan sisällöstä. 
Kirjan mestariajattelija ei poh-
diskele korkealla platonisten 
ideoiden valtakunnassa asusta-
via abstraktisia ajatuksia. 

Päinvastoin, mielenfiloso-
fi Lauri Järvilehto tuo ajatte-
lun maanpäälle ja upottaa sen 
arkeen ja tavallisten ihmisten 
puuhiin. Järvilehto kertoo, mi-
ten ihminen pystyy hallitse-
maan ajatuksiaan nykymaail-
massa, jossa informaatiota tulee 
yhtä mittaa jokapuolelta. Hän 
tarjoaa ohjeita, miten ajatus-
ten tuntemisen ja hallitsemisen 
avulla voi hallita stressiä ja mui-
ta mielenterveysongelmia eten-
kin tietotyössä. Ja tietenkin hän 
neuvoo, miten kehittyä mestari-
ajattelijaksi, joka synnyttää rop-
pakaupalla loistavia ideoita. 

Kirja lähtee liikkeelle joka-
päiväisestä huomiosta: kun jo-
kin ajatus, vaikka kuinka mer-
kityksetön, tarttuu mieleen, se 
voi jäädä pyörimään sinne tun-
tikausiksi, vaikka mitä tekisi. 
Mitä enemmän sitä yrittää hää-
tää, sitä vahvemmin se tarttuu 
mieleen. Koko mieli pitäisi tyh-
jentää niin tuon ajatuksen ne-
gatiivisesta häätämisyrityksestä 
kuin sen positiivisesta pyörittä-
misestäkin. Mutta mieli on aina 
täynnä ajatuksia ja niiden välisiä 
assosiaatioita. 

Esimerkin tarkoitus on tuoda 
esiin, että ajattelu ei ole kiinni 
tahdosta ja harkinnanvaraisista 
päätöksistä. Mutta mitä ajatuk-
set sitten ovat ja miten niitä pys-

tyy hallitsemaan ja ohjaamaan 
haluttuun suuntaan? Vastauksia 
on filosofian historiassa esitetty 
melkein yhtä paljon kuin ihmi-
sen päästä löytyy ajatuksiakin.

Kirja tuo esiin kaksi nyky-
ajan johtavaa käsitystä: ensim-
mäisen koulukunnan mukaan 
ajattelu on aivotoimintaa ja aja-
tukset voidaan palauttaa vastaa-
viin fyysisiin liikkeisiin aivoissa. 
Toinen koulukunta lähtee pla-
tonisesta näkemyksestä, jossa 
ajatuksilla on itsenäinen asema 
mielessä. Nykyinen versio on 
niin kutsuttu emergenssiteoria, 
jonka mukaan ajatukset edellyt-
tävät fyysistä perustaansa, mut-
ta eivät ole palautettavissa ja sa-
mastettavissa siihen. 

Järvilehto huomioi sekä aivo-
jen roolin että ajattelun itsenäi-
syyden. Hän luo niistä tietyn-
laisen synteesin. Järvilehto vie-
lä laajentaa ajattelun kenttää ja 
lisää siihen ympäristön ja toi-
minnan. Ydinväite on kuiten-
kin, että ajatukset ovat proses-
seja ja niitä vahvistetaan tai hei-
kennetään toimimalla ja teke-
mällä. Kun esimerkiksi ajatte-
let jotain tiettyä ajatusta, ajatte-
luprosessi uurtaa ja jättää aivoi-
hin vastaavan jäljen. Näin jon-
kin huolen toistuminen mieles-
sä vahvistaa tätä negatiivista aja-
tusta ja toisinpäin. 

Ajattelu ulottuu ympäristöön 
asti. Kun olet purjehtimassa, 
tulkitset näkemäsi valkoisen 
lepattavan kankaan purjeeksi. 
Mutta kun otat takapihalla au-
rinkoa, tulkitset tuon samaisen 
valkoisen lepattavan kankaan 
kuivumaan ripustetuksi laka-
naksi. Näin mieli tarkastelee 
ympäristöä erilaisten käsitteel-

listen linssien tai kehysten läpi, 
ja mitkä linssit milloinkin ovat 
käytössä, riippuu aina vallitse-
vasta tilanteesta. 

Tällä tavoin myös häiritsevis-
tä ajatuksista pääsee eroon jär-
jestämällä tilanteet siten, että ne 
vahvistavat positiivisia ajatuksia 
ja asenteita ja heikentävät nega-
tiivisia. Näin ajattelu ja ajatus-
ten hallinta liittyvät aina ym-
päristöön ja toimintaan kysei-
sessä ympäristössä. Esimerkiksi 
tupakkaa himoitsevan kannat-
taa kiertää kaukaa tupakkakau-
pat ja muut kyseisen nautinto-
aineen mieleen tuovat tilanteet. 
Siten tupakkaa koskevat ajatuk-
set, mielikuvat, himot pikkuhil-
jaa heikentyvät ja lopulta katoa-
vat kokonaan. 

Harjoittelu on kaiken lähtö-
kohtana jopa – spontaanissa tai 
jumalten lahjana pidetyssä – in-
tuitiossa ja luovuudessa. Jokai-
nen luova ajattelija on aina ku-
rottanut kohti uusia ideoita ja 
keksintöjä edeltäjiensä harteil-
ta. Lukeminen, keskustelut, ha-
vainnot ja muu ajatusten koet-
teleminen vievät kenet tahan-
sa innostuneen ja ponnisteluja 
pelkäämättömän askel askeleel-
ta kohti mestaruutta. Kirjassa 
onkin tätä varten paljon erilai-
sia harjoituksia ja esimerkkejä. 
Mestaruuden merkki on se, että 
ajattelu virtaa kuin itsessään oi-
keita uomia pitkin – eli mesta-
rilliselle ajattelijalle flow-koke-
mukset on jokapäiväinen mie-
lentila.
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Järvilehto kirjoittaa oival-
tavasti ja virtaavasti. Kirja on 
täynnä mainioita ja hauskoja-
kin esimerkkejä elävästä elämäs-
tä. Näin kirjan lukeminen itses-
sään toimii harjoituksena ja tar-
joaa kokonaisuutena yhden pit-
kän flow-kokemuksen.  Ainoa 
mikä jäi hämäämään – kun kyse 
on kuitenkin filosofiasta – on, 

että Järvilehto esittää asiat eh-
kä vähän liiankin virtaavasti ja 
sujuvasti. 

Helposti jää huomaamatta, 
että Järvilehdon näkemys ajat-
telun olemuksesta on sekin vain 
yksi filosofinen kanta, jota ei 
saa ottaa selviönä, muuten vir-
ta jähmettyy dogmiksi. Filosofi-
an ja muun mestarillisen ajatte-

lun lähtökohta on aina ihmette-
ly ja kyseleminen olemassaolon 
mysteerin edessä. Vasta ihmet-
tely ja kyseleminen avaavat por-
tit keskusteluille ja kiistelyille ja 
ajattelun loputtomalle liikkeel-
le ja kehittymiselle kohti mesta-
ruutta, jota ei koskaan lopulli-
sesti voi eikä tulekaan saavuttaa.

Tutkimusperustan vahvistami-
nen on sosiaalityön käytännön 
kehittämisen keskeinen tee-
ma ja ollut lisääntyvässä mää-
rin esillä myös Suomessa, eri-
tyisesti käytäntötutkimukseen 
liittyen. Tehtävä on haasteelli-
nen, sillä sosiaalityön tutkimus-
perusta on puutteellinen ja so-
siaalityöntekijät eivät mainit-
tavasti perusta työskentelyään, 
eivätkä varsinkaan toimenpi-
teitä koskevaa päätöksentekoa, 
tutkimustietoon. Tämä koskee 
myös suomalaista sosiaalityötä, 
vaikka täällä sosiaalityöntekijöi-
den koulutukseen sisältyy tut-
kimusvalmiuksien opiskelu, toi-
sin kuin kirjoittajien kotimaassa 
Englannissa.

Joan Orme ja David Shem-
mings käsittelevät kirjassaan 
kattavasti tutkimusperusteisen 
sosiaalityön käytännön kehit-
tämisen keskeiset teemat. Kir-
joittajat korostavat, ettei ky-
seessä ole oppikirja tutkimuk-
sen tekemisestä, vaikka kirjas-

sa kuvataan tutkimuksen lähes-
tymistapoja ja metodeja. Kirjan 
kohteena mainitaan opiskelijat, 
työntekijät, johtajat ja palvelu-
jen käyttäjät.  Sosiaalityön käy-
täntöä tarkastellaan kuitenkin 
etupäässä ammatillisen työn nä-
kökulmasta. Kirja on kirjoitettu 
tutkimuksen näkökulmasta ja 
tarkoitettu sosiaalityön käytän-
töjä tutkiville. Tämä sopii yh-
teen sen tavoitteen kanssa, et-
tä kirja pyrkii rohkaisemaan so-
siaalityöntekijöitä kehittymään 
tutkimustietoisina ja omia käy-
täntöjä tutkivina.

Orme ja Shemmings pitä-
vät kirjansa erityisyytenä sosi-
aalityön tutkimuksen paikanta-
mista laajemmin sosiaalitietei-
siin. Tämä näkyy erityisesti kir-
jan ensimmäisessä osassa, jossa 
käsitellään sosiaalitieteellisen ja 
sosiaalityön tutkimuksen kehi-
tystä ja lähtökohtia angloame-
rikkalaisissa maissa. Kirjoittajat 
korostavat sosiaalitieteellisen 
tutkimuksen merkitystä sosiaa-

lityölle, mutta painottavat myös 
sosiaalityön tutkimuksen erityi-
syyttä sosiaalitieteelliseen tutki-
mukseen nähden. Sosiaalityös-
sä tutkitaan interventioita sosi-
aalisiin tilanteisiin, joihin sisäl-
tyy kompleksisia suhteita yksi-
löiden sekä yksilöiden ja yhteis-
kunnallisten rakenteiden välillä. 
Tällöin sosiaalityön tutkimus ei 
vain tukeudu muiden sosiaali-
tieteiden teorioihin ja menetel-
miin, vaan tuottaa uutta tietoa 
ja teoreettisia näkemyksiä ihmi-
sistä sosiaalisissa tilanteissa. 

Käytännölle perustaa muo-
dostavina sosiaalityön tutki-
muksen suuntauksina käsitel-
lään näyttöön perustuvaa käy-
täntöä sekä emansipatorista ja 
osallistavaa tutkimusta. Näyt-
töön perustuva käytäntö näh-


