
This is a self-archived version of an original article. This version 
may differ from the original in pagination and typographic details. 

Author(s): 

Title: 

Year: 

Version:

Copyright:

Rights:

Rights url: 

Please cite the original version:

In Copyright

http://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en

Hulluus kulttuurisena kysymyksenä

© Tekijät & Nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2019

Published version

Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari; Mäkilä, Annastiina

Jäntti, S., Heimonen, K., Kuuva, S., & Mäkilä, A. (2019). Hulluus kulttuurisena kysymyksenä.  In S.
Jäntti, K. Heimonen, S. Kuuva, & A. Mäkilä (Eds.), Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus
(pp. 9-45). Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja, 125.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7706-1

2019



Saara Jéntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva
ja Annastiina Mékilé

HULLUUS KULTTUURISENA KYSYMYKSENA

Mielenterveydestéi puhutaan nyt palj on: psykologian ja psykiatrian
diagnostiset termit ja diskurssit ovat tulleet osaksi arkipéiivéiéi medi-
an, taiteen ja tutkimuksen kautta (esim. Brinkmann 2016). Psykolo—
gien ja psykiatrien asiantuntijalausunnot ja kolumnit sekéi julkisuu-
den henkiléiden ja yksityisten ihmisten u10stu10t lehdisséi, haastat-
teluohjelmissa ja omaeléiméikerrallisessa kirjallisuudessa ovat 1u0-
neet kulttuurista tilaa mielenterveysongelmista puhumiselle. Yh-
téiéiltéi téiméi poistaa ongelmiin ja niiden hoitoon liittyviéi stigmoja
ja héipeéiéi; toisaalta u10stu10t heijastavat ja edesauttavat psykologi-
an ja psykiatrian diskurssien asettumista yhéi keskeisempéiéin ase-
maan eléiméin ymméirtéimisesséi. Psykotieteiden hallitsevaan rooliin
ja esimerkiksi léiéikehoidon y1eisyyteen ja automaattisuuteen psyy-
ken ongelmien hoidossa 0n alettu suhtautua yhéi kriittisemmin niin
néiiden tieteenaloj en siséilléi kuin yhteiskuntatieteellisesséi tutkimuk-
sessaja mediassa (esim. Helen 2011; Kopakkala 2015). Samaan ai-
kaan tutkimuksessa 0n kiinnostuttu menneisyyden ja muiden kult-
tuurien taVOista kohdata, méiéiritelléi ja hoitaa erilaisia poikkeavi-
na pidettyjéi mielentiloja (esim. Honkasalo & Koski 2017; Koski
2016; Laine-Frigren et 211. 2019).

Mielenterveyteen ja -sairauteen liittyvéit rajat ja niiden méiéirit-
tely ovat kulttuurisidonnaisia ja historiallisesti muovautuvia. Psy-
kiatristen ja psykologisten diskurssien liséiksi poikkeavuutta ja sii-
hen liittyviéi psyyken tiloja ja psyykkistéi kéirsimystéi voidaan tulki-
ta ja kokea esimerkiksi uskonnollisessa, eksistentialistisessa, poliit-
tisessa ja/tai moraalisessa Viitekehyksesséi (Brinkmann 2016, 457
62). Erilaiset tulkintakehykset, selitykset ja hoitokulttuurit kuiten-
kin eléivéit yhteiskunnassa rinnakkain myés nykyaikana. Juuri téi-
méin vuoksi kéiytéimme termiéi hulluus. Hu11uus ei 01e léiéiketieteel-
linen kategoria vaan eréiéinlainen kattokéisite, jonka alla psykiatria



diagnooseineen ja hoitokéiytéinteineen muodostaa yhden diskursii-
Visen Viitekehyksen poikkeavuuden kéisittelylle.

Téisséi teoksessa hulluus toimii siis kattokésitteenéi erilaisille tul-
kinta- ja léihestymistavoille, joilla hullunisairaaniterveenipoikke-
avaninormaalin rajoja piirretéiéin ja kyseenalaistetaan. Kokoelman
keskeinen léihtékohta 0n, ettéi hulluudeksi mieltyviéi tiloja esiintyy
kaikkialla, mutta tavat, joilla ne ilmenevéit ja J01118. niihin suhtaudu-
taan, vaihtelevat (esim. Hacking 1998). Kuten Petteri Pietikéiinen
(2013, 407) toteaa, ”[h]u11uuden aiheuttajia on vuosisatojen halki
etsitty milloin mistéikin, niin demoneista ja jumalista kuin suolis—
tosta, elintavoista ja torjutusta seksuaalisuudestakin. Kun hulluu-
den aiheuttajia etsitéiéin, 0n syytettyjen penkilléi ahdasta.” Syytet-
tyjen penkilléi 0n edelleen ahdasta, silléi monien vakavienkaan psy-
kiatrisiksi sairauksiksi luokiteltavien tilojen, kuten éiéinien kuulemi-
sen tai skitsofreniaksi luokiteltavien tilojen, fysiologista pohjaa tai
syntymekanismeja ei edelleenkéiéin tunneta. Eri aikoina ja eri kult-
tuureissa hulluus ilmenee ja sitéi hoidetaan eri taVOin. Téméi teos léi-
hestyykin hulluutta kulttuurisena ilmiénéi ja tarkastelee sitéi kerrot-
tuna, kuvattuna ja elettynéi ilmiénéi. Léihtékohtana ei ole osoittaa
syyllisiéi eikéi esittéiéi normatiivisia méiéiritelmiéi hulluudesta, vaan
avata ja rinnastaa metodologisia ja tulkinnallisia léhtékohtia, joiden
kautta hulluutta voidaan léihestyéi ilmiénéi.

Hulluus—termin kéiyttéén siséiltyy myés riskejéi: nimitys VOi lou-
kata, stigmatisoida ja aiheuttaa sosiaalista kéirsimystéi (Tanskanen
ja Heimonen téisséi teoksessa). Hulluutta ihniénéi tutkittaessa onkin
muistettava, ettéi siinéi 0n usein kyse éiéirimméiisestéi kérsimykses-
téi, jossa ihmisen ja maailman Vélinen sidos 0n uhattuna ja eléiméin
merkitystéi luova kehys V01 kyseenalaistua (V11. Honkasalo, Utri-
ainen & Leppo 2004, 8; Kokkinen téisséi teoksessa). Psykiatriaa ei
suotta Ole nimitetty epéitOivon hallinnaksi (Pietikéiinen 2013, 13;
Pressman 1998). Toisaalta itse omaksuttuna (ryhméi)identiteettinéi
ja tietoisesti poliittiseen toimintaan kéiyttéénotettuna termini hul-
luus V01 7 hieman ”neekeri”-sanan tapaan i toimia myés VOimaan-
tumisen Véilineenéi. Néiin esimerkiksi Inaailman suurimman palve-
lunkéiyttéijien kansalaisjéirjestén, Mielenterveyden keskusliiton ai-
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emmassa ”Ei hu11umpi 1iitto” -s10ganissa. Hu11uuteen VOi 1iittya
myés hu11utte1u.

Tutkimuksellisesti hu11uus-sanan kaytté') 1iittaa kirjan osaksi hu-
manistis-yhteiskuntatieteellisen hu11uustutkimuksen 1aaj aa, metodi-
sesti kirjavaa ja inonitieteista kenttéi'a (ks. esim. Komulainen, Raty
& Si1V0nen 2006), J oka Viime aikoina 0n 1iséiantynyt VOimakkaas-
ti myés Suomessa.l Se asettuu osaksi kansainvéilista jatkumoa, jon-
ka juuret ovat sosiaali- ja aatehistoriassa (Pietikainen 2013; Porter
1987; Shorter 1997), kulttuurihistoriassa (Johannisson 2001, 2012;
Salmela 2017; Tuohela 2008), sosiologiassa (Ahlbeck-Rehn 2005;
Goffman 1961; Foucault 1961), taiteen- ja kirjallisuudentutkimuk-
sessa seka erilaisissa kriittisissa traditioissa kuten feministisessa
tutkimuksessa (Chesler 1972; Cixous 1975; Gilbert & Gubar 1979;
Jantti 2012; Schlichter 2003; Showalter 1987), p0st1<010niaa1issa
tutkimuksessa (Fanon 1967) sek'a antipsykiatriaksi nimetyssa tradi-
tiossa (Laing 1960/1990, 1967; Szazs 1961)2. Kriittisissa traditiois-
sa 0n usein nostettu esiin hu11uuden transgressiivisia, kulttuurista
va11ankayttéa symboloivia, niita y1ittaVia sek'a valtasuhteita hajot-
tamaan pyrkivia piirteita. Hu11uustutkirnus (Madness Studies) pon-
nistaa useasta tutkimusperinteesta, J 0i11e yhteistéi 0n, etta psykiatria
nahdaan 0sana laajeinpaa yhteiskunnallista, ta10ude11ista ja kulttuu-
rista Viitekehysta. Kun psykiatrian historiaa 01i aiemmin kirjoitet-
tu lahinna hoitomuotojen kehittymisena laakareiden nakékulmasta,
yhteiskuntatieteellisesti suuntautuneessa historian tutkimuksessa ja
kulttuurihistoriassa 0n nostettu esiin hu11uuteen, sen ma'arittelyyn
ja sita jasentaViin kéiyt'anteisiin 1iittyvaa historiallista ja kulttuurista
vaihtelua, valtasuhteita ja esimerkiksi tunteita. Keskeisia tutkimuk-
sen kohteita ovat 011eet historiallinen J a kulttuurinen muutos, poti-
laan ja yhteisén kokemus seka hu11uuden kulttuuriset representaati-
ot inuun muassa kirj a11isuudessa ja taiteessa. Omakohtainen koke-
mus on Viime vuosina usein asetettu keskiéén seka tutkimuksessa
etta kulttuurituotteissa. Historia, kokemus ja kulttuuri muodosta-
vat keskeisen osan sita kasitteellista pohjaa, jolta hu11uuden tutki-
mus ponnistaa.

1 1 Hui/1m: [a kulttum‘lm’n Iniglu/IIo/‘wjsturkmmx



Koska hulluus nykyisin méiéirittyy ensisijaisesti sairausdiskurs—
sien perusteella, hulluustutkimus limittyy kulttuurisen terveystut-
kimuksen kanssa (Ahlbeck et a1. 2015; Honkasalo & Salmi 2012).
Kulttuurisessa terveystutkimuksessa tarkastellaan terveyteen ja sai-
rauteen 1iittyvien ongelmien kokemista ja kulttuurista ehdollisuut-
ta. Kun tarkastelun léhtékohdaksi otetaan i haastaen ja kyseen-
alaistaenkin 4 hulluuden sairausméiéirittelyt, voidaan puhua kulttuu-
risesta mielenterveystutkimuksesta. Kulttuurintutkimus ylipéiéitéiéin
0n ilmiékeskeistéi ja suuntautuu prosesseihin, tilanteisiin ja tapoi-
hin, siihen miten ilmiéitéi J a kéisityksiéi todellisuudesta tuotetaan pu-
heessa, kulttuurituotteissa ja kéiytéinteisséi. Se tarkastelee kuka, ket-
kéi ja millaisissa suhteissa kéisityksiéi tuottavat. (vrt. Lehtonen 2014,
3387346.) Sairauksien kulttuurisuus puolestaan néikyy kulttuurisen
terveystutkimuksen uranuurtaj an Marj a-Liisa Honkasalon (2008,
14) mukaan siinéi, miten sairauksia ilmaistaan, miten niitéi kategori-
soidaan ja 1u0kit611aan, miten niitéi merkityksellistetéiéin sekéi miten
niihin suhtaudutaan ja puututaan. Mielenkiintoista 0n, ettéi uusim-
pien vertailevien tutkimusten mukaan kulttuuri vaikuttaa paitsi sii-
hen, millaisena esimerkiksi éiéinten kuuleminen koetaan, myés sii-
hen, miten nuo éiéinet kohtelevat kuulijaa (Luhrman et a1. 2014).

Yhteiskunnallisen J a kulttuurisen muutoksen ymméirtéiminen 0n
Véilttéiméitén tausta terveyteen ja sairauteen liittyvien ilmiéiden ja
kéisitteiden kulttuurisen ehdollisuuden J éisentéimiselle (Honkasalo et
211. 2012, 9). Mielenterveyden ja -sairauden tarkastelussa téirkeéiksi
muodostuvat méiéirittelyt siitéi, mikéi 0n normaalia ja epéinormaalia,
mikéi poikkeavaa, sairasta tai tervettéi ja siitéi, millaisia merkityksiéi
néiméi méiéirittelyt saavat J a tuottavat ihmisten eléméisséi.

Toisen maailmansodan jéilkeen kulttuuri on psykologisoitunut ja
mielenterveyden hoito 0n léiéikkeellistynyt myés Suomessa (Hauta-
méiki, Helén & Kanula 2011). Yhtéiéiltéi téiméi kehitys 0n palauttanut
potilaita laitosten ulkopuoliseen maailmaan; toisaalta se muodos—
taa yhden kiistakapulan mielenterveysalan monin tavoin J éinnittei-
$611551 kentéilléi. Maailman terveysjéirjesté ja monet muut ruohonjuu-
ritason kansainvéiliset toimij at pyrkivéit standardoimaan mielenter-
veysongelmien hoitoa ja edistéiméiéin léinsimaisen psykiatrisen hoi-
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don ja palveluiden saatavuutta kaikkialla yhdenvertaisuuden nimis-
séi (Mills 2014). Samalla kritiikki medikalisoitumista kohtaan V0i-
mistuu ja mielenterveyden ongelmista J a niiden hoidosta kéiytéivéiéin
keskusteluun osallistutaan monista positiosta.3 Kriittistéi huomio-
ta 0n kiinnitetty léiéiketeollisuuden tahkoamiin voittoihin. Erityis-
téi huolta 0n aiheuttanut se, ettéi diagnostinen kulttuuri ja léiéikehoito
saattavat itse asiassa kroonistaa niitéi tiloja, joiden tilapéiiseen hoi-
toon léiéikkeet 0n alun perin tarkoitettu. (Brinkmann 2016; Healy
2012; Kopakkala 2015.) Historiallisella tarkastelulla VOidaan osoit-
taa, miten ja millaisiin kulttuurisiin, ideologisiin, p01iittisiin tai ta-
loudellisiin prosesseihin lééketieteen ja léiéiketieteellisten méiéiritel-
mien kehitys kytkeytyy ja miten J okin diagnostinen kategoria muo-
toutuu. Esimerkiksi téisséi teoksessa Annastiina Méikiléin artikkeli
tarkastelee sitéi, miten ja millaista masennusta opetettiin Turun y1i-
Opistossa 1980- ja 1990-1uvui11a, jolloin nykyisin globaalisti kan-
santalouksia uhkaavaksi luokiteltu sairaus (WHO 2018) Oh vasta
sivujuonne tuleVien psykologien opinnoissa.

Hulluus kattokéisitteenéi huomioi ja mahdollistaa mielen poik-
keavuuksien tulkinnat sairausdiskurssien ulkopuolella. Hulluuden
tarkastelu kulttuurisena ilmiénéi nostaa esi11e psykiatriaan ja psy-
kotieteisiin liittyviéi ongelmia ja kritiikkiéi asettumatta kuitenkaan
léihtékohtaisesti néiitéi vastaan. Pikemminkin silléi pyritéiéin laajen-
tamaan ymméirrystéi niistéi lukuisista taVOista, j0i11a hu11uus 0n 15s-
néi kulttuurissamme, ja miten eri seikat vaikuttavat poikkeavuuden
kéisittéimiseen, kéisitteellistéimiseen ja kéisittelyyn. Téméi tarkoittaa
muun muassa aikakauden ja kontekstin huomioimista analyysisséi
(vrt. Pietikéiinen 2016). Tutkimuksellisesti hu11uus 0n sairauskéisi-
tyksen dekonstruktion Véiline, J oka pakottaa tarkastelemaan yhteis-
kunnallisesti, kulttuurisesti ja historiallisesti 1iikkuVia kéisityksiéi
normaalista ja epéinormaalista (Ussher 1991, 2010, 2011).

Kansainvéilisesséi kéiytésséi olevat nimitykset i historiapainot-
teinen Madness Studies ja palvelunkéiyttéijien ja nykykéiytéinteiden
kriitikoiden parista nouseva Mad Studies4 , ovat Viime aikoina ran-
tautuneet my6s Suomeen. Madness Studies korostaa psykiatris-
ten hoitokéiytéinteiden kytkéksiéi laajempiin yhteiskunnallisiin, ta-

1 3 Hui/1m: [a ku/mmrmm "yield/11mm) star/(mm:



loudellisiin, sosiaalisiin ja ideologisiin aatevirtauksiin. Mad Stu-
dies puolestaan korostaa palvelunkéiyttéijien ja kriittisesti psykiatri-
siin hoitokéiytéinteisiin suhtautuVien psykiatrien ja psykologien néi-
kékulmaa. Jéilkimméiisen yhteydesséi hu11uus—kéisitteestéi 0n tullut
eréiéinlainen identiteettipoliittinen ja standpoint-teoreettinen5 léhté-
kohta (Beresford, Salo & Varner 2008; Middleton 2015; ks. myés
Mad in America ja Mad in Finland -sivust0t). Téiméi tarkoittaa, ettéi
sairaustulkintaa ja erityisesti hoitokéiytéinteitéi, palvelujéirjestelméiéi
ja diagnostiikkaa haastetaan ja tutkimuskysymyksiéi ja -asetelmia
1u0daan myés omakohtaisten kokemusten néikékulmasta (Beres—
ford, Salo & Varner 2008). Kritiikin keskiésséi 0n itseméiéiréiéimis—
oikeus ja péiéikéirjet kohdistuvat sairaustulkintaan, hoitokéytéintei-
siin ja hoitoon kytkeytyviin valta-asetelmiin kuten eristéimiseen, ja
pakkoon fyysisenéi rajoittamisena (esim. lepositeet) ja pakkoléiéikit-
semisenéi. Kun yritykset auttaa ja tukea kuntoutumista tuottavat ja
jopa 1iséiéiV'2it kérsimystéi, VOidaan puhua jéirjestelméin paradokseis—
ta tai hulluuksista. Téisséi teoksessa jéirjestelméin puutteet ja epéikoh-
dat nousevat esille esimerkiksi Kokkisen, Nissin, Malisen ja Jéintin
artikkeleissa.

Toinen keskeinen kritiikin kohde 0n sairaustulkintojen leViéi-
minen sellaisille eléiméinalueille ja ti10ihin, joita 0n aiemmin pidet-
ty normaaleina (Brinkmann 2016; Pietikéiinen 2013). Téistéi 0n esi-
merkkinéi léiheisen kuoleman jéilkeisen surun diagnosoiminen ma-
sennukseksi (DSM-5 6). Psykiatristen diagnoosien levittéiytymises-
séi yhéi uusille eléiméinalueille 0n kéirjistetysti vastakkain kaksi néi-
kemystéi. Psykiatrisen tulkinnan mukaan sairaudet osataan nyky-
éiéin diagnosoida paremmin, kun taas sosiologisen tulkinnan mu-
kaan suuri osa psyykkisestéi kéirsimyksestéi johtuu yhteiskunnalli-
sista epéikohdista ja léiéiketieteellistyminen ohjaa siihen, ettéi téiméi
kéirsimys tulkitaan sairaudeksi.

Mikéi sitten sairaustulkinnassa kriitikoiden mukaan 0n Vikana?
Siinéi sairaus néihdéiéin ennen kaikkea yksilén ongelmana. Téilléin
huomiotta jéiéi psyykkiseksi sairaudeksi mielletyn tilan syntykon-
teksti, kuten rakenteellinen, henkinen tai fyysinen Véikivalta. Huo-
mion keskittyesséi Oireisiin varsinaiset syyt jéiéivéit hoitamatta. Sai-
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raustulkinta ohjaa helposti myés léiéikehoitoon ratkaisuna.7 Léiéike-
hoidon suosimiseen taas vaikuttavat keskeisesti taloudelliset intres—
sit ja suurten léiéikefirmojen voiton tavoittelu (Healy 2002, 2012;
Rose 2003). Tutkimuksella on myés osoitettu, ettéi léiéikefirmo-
jen teettéimisséi tutkimuksissa 0n puutteita, ja léiéikehoidolla saatu-
jen tulosten luotettavuutta 0n kyseenalaistettu (Kirsch et a1. 2008).
Léiéikehoitoon kéiytéinnésséi kytkeytyviéi ongelmia kéisitelléiéin tisséi
kokoelmassa muun muassa Jari Kokkisen ja Saara Jéintin artikke-
leissa.

Yksi merkittfivimmistéi yhteiskunnallisista ja kulttuurisista muu-
toksista mielenterveyden saralla 0n koskenut potilaan asemaa, p0-
tiluutta (Honkasalo et a1. 2012, 11712). Suuri muutos 0n tapahtu-
nut siinéi, misséi ja miten potilaita 0n hoidettu. Viime vuosikymme-
nien aikana sotien jéilkeen paisunutta mielisairaalajérjestelméiéi 0n
tuntuvasti purettu ja psykiatriset yksikét on suurelta osin siirret-
ty yleissairaaloiden yhteyteen. Téiméi néikyy myés alalla tapahtu-
neessa kielellisesséi muutoksessa. Siinéi misséi aiemmin 0n puhut-
tu houruinhuoneista ja mielenvikaisuudesta, puhutaan téinéi péiivéi-
néi psykiatrisen sairaanhoidon yksikéistéi ja palveluista sekéi psyyk-
kisistéi sairauksista tai mielenterveyden ongelmista ja haasteista.
Mielisairaaloita on osin korvattu avohoidolla, kuntoutuspalveluil-
1a ja -yksik6illéi sekéi tuetuilla asumispalveluilla. Potilaista 0n tullut
mielenterveyskuntoutujia, palvelunkéiyttéijiéi ja asiakkaita (ks. esim.
Helén 2011; $310 1996). Néméi kéisitteelliset muutokset kuvaavat
muutoksia hoitokéiytéinteisséi, mielenterveyspolitiikassa ja ymméir—
ryksesséi siitéi, mitéi sairastuminen tarkoittaa. Kun aiemmin ajatel-
tiin, ettéi kerran mielisairas 0n aina mielisairas, pyritéiéin mielenter—
veyspalveluiden asiakkaita nyt sitouttamaan omaan kuntoutuspro-
sessiinsa, ja aj atuksena 0n, ettéi vaikeistakin mielenterveyden héiiri-
bistéi 0n mahdollista ja todennéikéistéi toipua ja sairauden kanssa voi
eléiéi, vaikka myés uudelleen sairastumisen riskiéi usein korostetaan.
Sairaalahoito muodostaa kuitenkin keskeisen osan psykiatrista hoi-
toa ja hoitojaksot psykiatriassa ovat yhéi verrattain pitkiéi (Vainio
et a1. 2018). Néiin potiluus 0n edelleen keskeinen osa mielenter-
veyskuntoutujien kokemusta. Erityisen huonosti asiakas-termi is-
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tuu pakkohoitotilanteisiin (ks. Nissi ja Kokkinen téisséi teoksessa).
Potilaan aseman muutos toimenpiteiden kohteesta péiéitésvaltaisek-
si ja tasaveroiseksi hoidon suunnittelijaksi 0n kuitenkin téirkeéi kun-
toutujien ihmisyyttéi J a ihmisoikeuksien toteutumista tukeva taVOi-
te(Sa10 2010).

Suomessa esimerkiksi Mielenterveyden keskusliitto (MTKL)
0n tutkimuksillaan ja kuntoutujien puolestapuhujana merkittéivéis—
ti vaikuttanut siihen, ettéi mielenterveysongelmista kéirsivéit ihmi-
set ovat tulleet yhéi néikyvéimmin esiin sekéi julkisuudessa ettéi tutki-
muksessa. 2000-1uvu11a kokemusasiantuntijatoiminta ja -diskurssi
mahdollistavat osaltaan objektien muuttumisen subjekteiksi omaa
hoitoaan J a kokemustaan koskevassa (tutkimus)toiminnassa (esim.
Hyvéiri & Sale 2009; Kapanen et a1. 2014). Néiin kuntoutujat V0ivat
tuoda esiin kokemusten J a positioiden moninaisuutta J a haastaa ste-
reotyyppisiéi hulluuden esittéimistapoja. Kuluvalla vuosituhannella
myés moni tutkija on yhdistéinyt tutkimukseen 0mia sairauskoke-
muksiaan.8

Kokemus 0n nostettu niin kulttuurituotteissa kuin tutkimukses—
sa yhéi keskeisemméille sijalle. Viime aikoina my6s erilaiset diag-
noosipohjaiset (0ma)elémékerrat ja omaeléiméikerralliset fiktiot
(Hurme 2012; Storgérd 2013; Vanhatalo 20169) ovat yleistyneet
Suomessakin, ja esimerkiksi sosiologiassa ja sosiaalipsykologias-
$21 on tehty tutkimusta siitéi, millaista erilaisten diagnoosien kans-
sa nykypéiivéinéi 0n eléiéi (Hautaméiki 2016; Héinninen & Turunen
2014; Rikala 2013; Yli-Léinttéi 2016). Sairauksista kerrotuilla tari-
noilla on téirkeéi merkitys sekéi sairauden kanssa elimisen ettéi hoi-
don kannalta (Frank 1995; Kleinman 1988). Kokemus-kéisitteen Iii-
hempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, ettéi kokemuksesta kertominen
0n aina paitsi kulttuurisesti ehdollistettua (emt), my6s kerrontati-
lanteesta, kerronnan kohteesta J a kerronnan laajemmasta kulttuuri-
sesta Viitekehyksestéi riippuvaista. Kokemuksesta kertominen V01
011a muun muassa tunnustamista (V11. Ahlbeck 2015, 244; Foucault
1979) tai terapeuttinen kéiytéinté'), jonka avulla kokemuksen usko-
taan jéisentyvéin ja jéisentymisen myétéi vapauttavan kertojan kah-
leistaan. Taiteen- ja kulttuurintutkimus tarjoavat runsaasti keinoja
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téillaisten kertomusten rakenteellisten, siséilléllisten ja kielellisten
merkitysten purkamiseen.

Monille mielenterveysongelmista puhuminen on kuitenkin edel-
leen hankalaa. Hulluuden kokemusta 0n kuvattu kosketuksen me-
nettéimisenéi kieleen (Kristeva 1998; Stone 2004). Téilléin tarvitaan
erityisiéi ponnisteluja, jotta kielellinen yhteys kanssaeléijiin mahdol-
listuisi (ks. Jéintti 2012; Kéihmi 2015). Ulostulotarinoiden kaltaisia
sairauskertomuksia julkaisevat usein julkisuuden henkilét, mikéi 0n
mielenterveysongelmien stigmaattisuuden vuoksi ymméirrettéivéiéi.
Julkisuuden henkiléille julkisuus 0n jo valmiiksi tuttu, ja heidéin
statuksensa antaa puheenvuoroille painoarvoa. Julkisuuden henki-
léiden ulostulot ovat merkityksellisiéi murtaessaan mielenterveys—
ongelmia ympéiréivéiéi hiljaisuutta. Erilaiset ulostulotarinat luovat
kulttuurista ja diskursiivista tilaa mielenterveysongelmista, diag-
nooseista ja psykiatrisesta hoidosta puhumiselle. Samalla ne usein
tekeVéit néikyvéiksi esimerkiksi diagnooseihin sosiaalisessa eléiméis—
séi liittyviéi odotuksia siitéi, miten kutakin diagnoosia tulee perfor-
moida (esim. Vanhatalo 2016). Diagnoosin saanut ei kéiy kamppai-
lua ainoastaan 0mien mielenterveyden ongelmiensa kanssa. Kes-
keistéi 0n neuvottelu eman kokemuksen ja kulttuurisesti jaettujen
stereotypioiden ja stigmojen Véililléi.

Téisséi teoksessa kulttuuria léihestytéiéin erityisesti hoitokulttuu-
rien,10 kulttuurituotteiden ja prosessien kautta. Taide, tiede, kirjal-
lisuus, elokuvat ja media ovat téirkeitéi paikkoja, joissa sairauksien
merkityksestéi neuvotellaan. Taide, léiéiketiede ja psykiatria ovat his-
torian saatossa kietoutuneet toisiinsa monin tavoin tapauskuvauk-
sissa, potilaskertomuksissa ja omaeléiméikerrallisissa kirjoituksissa
(mm. Baker et al. 2010; Saunders & MacNaughton 2005; Showalter
1987). Psykiatrit Sigmund Freudista Kalle Achtéseen (1982) ovat
lukeneet kirj allisuutta psykiatrian néikékulmista (ks. myés esim. Ja-
mison 1993; Oyebode 2009) i ja kirjallisuudentutkijat ovat paneu-
tuneet hulluuden kirjallisiin esityksiin. Niin kirjallisuuden kuin tai-
teen tutkimuksessa taiteen, taiteilijuuden, luovuuden, hulluuden ja
nerouden Véiliset suhteet ovat heréittéineet kiinnostusta (Feder 1980;
Heller 2006; Pollock 1980). Hulluus 0n ajoittain néihtyjopa luovuu-
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den ehtona (ks. esim. Jamison 1993; Runco 2006; Ruvoldt 2004);
toisaalta esirnerkiksi kaksisuuntaisesta mielialahairiostaan kirjoit-
tava psykiatri Kay Redfield Jamison (1997) korostaa muistelrnis-
saan sita, etta manian myota ihminen voi menettaa taysin kykynsa
luoda uutta ja jopa lukea.

Kirj allisuudentutkij a Elaine Showalterin mukaan kirjallisuus
on kuitenkin ollut se paikka, jossa psykiatrian potilaat ovat saaneet
aanensa kuuluviin, ja kirjallisuus onkin ollut keskeinen mielenter—
veyden ja -sairauden merkitysten ja kaytanteiden analyysin kohde
(ks. esim. Gilbert & Gubar 1979; Jonsson 2010; Kaup 1993; Tuo-
hela 2008). Hulluus-termi soveltuukin erityisen hyVin taiteentutki-
mukseen, jossa huomio kiinnittyy hulluuden esittamisen ja tuotta-
misen tai performoinnin tapoihin. Taiteessa hulluuden transgressii-
Visilla, jarjestysta rikkovilla ja siten uusintavilla ilmenemistavoilla
on ika'an kuin lupa nousta esille (ks. Heimonen ja Piippo tassa teok-
sessa). Toisaalta sairauksien kuvaamisella on omia konventioitaan
ja traditioitaan; ne muodostavat intertekstuaalisia Viittauskehia toi-
siin kertomuksiin (esim. Ahlbeck et a1. 2015, 293). Kuten naisten
hulluuskertomusten Valisia yhtalaisyyksia tutkinut Monika Kaup
(1993) toteaa, kirjallisuus myos etsii selityksia sosiaalisesta todel-
lisuudesta. Nain se voi purkaa kasitysta hulluudesta tai sairaudesta
yksilon ongelmana (vrt. Tanskanen ja Kukkonen tassa teoksessa).
Viirne aikoina on toisaalta kiinnostuttu taiteen hyVinvointia tuke-
Vista (Crawford et a1. 2015; Laitinen 2017) ja terapeuttisista vaiku-
tuksista (Ihanus 2009, 2015; Kahmi 2015).

Myos tassa teoksessa hulluuden rakentuminen erilaisissa kult-
tuurituotteissa on keskeinen teema, ja hulluuden tarkastelussa hyo-
dynnetaan taiteen, taiteellisen tutkimuksen ja taiteentutkimuksen
menetelmia. Rinnastamalla taidetta, historiaa, hoitokulttuureita ja
palvelujarjestelmaa koskevat artikkelit olemme halunneet purkaa
hierarkkista jakoa eri tutkiinusalojen Valilta ja luoda ajallisia, ti-
lallisia ja diskursiiVisia kontrasteja artikkeleiden Valille. Teokses-
sa taiteen ja kirjallisuuden nakokulmat 10mittuvat hoidon kaytan-
teiden, rakenteiden, k'asitteiden ja kokemuksien analyysin kanssa.
Sari Kuuva punoo esiin hulluuden saikeita Edvard Munchin tai-
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teesta, Jani Tanskanen ja Tiina Kukkonen erittelevéit hulluudesta
kaytéiviéi neuvotteluja fiktiivisisséi kyléiyhteiséisséi teoksissa Ulvo-
va Myllc'iri ja Seitsemc'in veljesta', Laura Piippo analysoi hulluuden
poetiikkaa Neummaanin narratiivisista ratkaisuista ja Kirsi Heimo—
nen tanssii esiin oudon J a hulluuden raj aa. Naiden taidetta ja kirj a1-
lisuutta kasittelevien artikkelien lomassa Anu Rissanen tavoittelee
potilaan aanta ja kokemusta potilasket’tomuksista, jotka heijastele-
vat hoitokulttuurin muutosta. Kaisa Nissi kirjoittaa siita, miten p0-
tilaskokemuksia 0n tutkittu h0it0ty6n ja psykiatrian tutkimuksen
saralla ja Jari Kokkinen ja Saara Jantti soveltavat eri taVOin draa-
maa avatessaan mielenterveyskuntoutujien kokemuksia sairaalaan
johtaneissa vainotarinoissa ja asumispalvelujarjestelmassa. Ant-
ti Malinen tarkastelee hulluutta lapsen silmin kodeissa; Annastiina
Makila yliopistO-Opinnoissa ja -materiaaleissa. Artikkelit liikkuvat
paikoissa, joissa mielenterveysongelmien ja niita sanoittavien ka-
sitteiden kanssa eletaan: kodeissa, palvelujarjestelmassa, sosiaali-
sissa suhteissa, sairaaloissa ja mielenterveyden ammattilaisten kou-
lutuksessa.

Kirj an artikkeleissa heij astuvat tieteenalakohtaiset erot siina, mi-
ten eri taVOin poikkeavia mielentiloj a ja kayttaytymistéi kéisitteellis—
tetaan. Hulluudella Viitataan niin hoitoon, erilaisiin diagnooseihin
(masennuksesta psykoosiin, neurooseihin, skitsofreniaan) kuin hul-
lun leimaan, tietyn asiantuntij aj oukon asiantuntijuuden piiriin raj at-
tuun ilmiéén kuin (kyla)yhteiséissa totutusta poikkeavan kéiyték-
sen kohtaamiseen. Hulluus nayttaytyy niin mielentiloina kuin kie-
len rakenteina. Nain artikkelit itsessaan luovat 0mia i kirj an koko-
naisuudessa toisiinsa vertautuvia , diskursiivisia todellisuuksiaan
asettamalla nama erilaiset tavat kuvata, maaritella, kasittaa ja ka-
sitteellistaa hulluutta toisilleen rinnasteiseen pikemminkin kuin kil-
pailevaan asemaan. Muun muassa narratiivisen, kerronnan tapoihin
pureutuvan analyysin (Piippo), diskursiivisten valintojen tarkaste-
lun (esim. Tanskanen) ja sanoille tiettyina ajankohtina tuotettujen
merkitysten avaamisen (esim. Makila) katsotaan taydentavan toisi-
aan. Nakékulmien moninaisuus mahdollistaa sen, etta samalla kun
tietoa tuotetaan, se asettuu myés kriittiseen suhteeseen toisenlais-
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ten tiedon tuottamisen tapojen kanssa. Erilaisten tutkimuskohteiden
ja metodologisten valintojen kirjo tekee néikyvéiksi tutkimusalan ja
menetelmien vaikutuksen siihen, mitéi ilmiéstéi paljastuu ja millai-
sena hulluus kussakin kontekstissa néiyttéiytyy. Hyvin erilaisten tut-
kimusotteiden ja kielenkéiyttétapojen rinnakkain asettelu myés 0h-
jaa havaitsemaan kielen merkityksen tiedonmuodostuksessa ja tut-
kimusotteen ja tutkijan asemoitumisen suhteessa kieleen.

Artikkelit

Teoksen aloittaa taidehistorioitsija Sari Kuuvan artikkeli ”Hulluu-
den séikeitéi Edvard Munchin taiteessa ja eléméisséi.” Afiikkelissa
paneudutaan Munchin tuotannon ja eléiméinhistorian luomien m0-
nimuotoisten séiikeiden kautta hulluuden ja luovuuden suhteeseen,
peilaten aihetta 1800- ja 1900-lukuj en vaihteen kéisityksiin hulluu-
desta. Munchin eléiméisséi hulluus néiyttéiytyy yhtéiéiltéi luovana voi-
mana ja toisaalta ajoittain psykiatrista sairaalahoitoa vaativana sai-
rautena. Tapaus Munch tarjoaa siten ikkunan oman aikansa kéisi-
tyksiin hulluudesta. Kuuvan analyysissaan hyédyntéiméi, Mieke Ba-
lin (2002) ajatus matkustavista kéisitteistéi sopii erinomaisen hyVin
myés nykyaikaan ja psykiatriaan: diagnoosit ovat tieteen ja hoito-
ty6n kéisitteitéi, mutta yhéi enenevéisséi méiéirin ne ovat leVinneet ar-
kikéiyttéén ja muovautuneet kulttuurisiksi Vélineiksi (esim. Brink-
mann 2016; Duchan & Kovarsky 2005), joilla luodaan identiteet-
tejéi ja nimetéiéin ja nimitelléiéin niin edesmenneitéi taiteilijoita kuin
heidéin luomiaan henkiléhahmoja ja aikakausia. Munchin yhteydes—
séi hulluuden kokemus, erilaiset nimeéimisen tavat ja etiologiset se-
litykset kietoutuvat hulluuden kuvauksiin taiteessa. Hulluus 0n tai-
teen aihe ja kuvauksen kohde ja toisaalta osa omakohtaisesti koet-
tua ja sairaaloissa néihtyéi ja kuvattua eléiméiéi. Artikkeli asettaa hul-
luuden kulttuuriseen ja historialliseen, skandinaaviseen kontekstiin
ja avaa néikékulmia hulluuden hoitoon ja taiteelliseen esittéimiseen.

Anu Rissasen afiikkeli ”Veden merkitys mielisairaaloiden muut-
tuVissa hoitokulttuureissa” kuljettaa lukijaa ajassa lépi erilaisten
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mielisairaanhoidossa tapahtuvien muutosten. Artikkeli avaa néiké-
kulmia hoitokulttuurin ja -tap0jen muutokseen. Tutkimusaineisto—
na 0n Siilinj éirven piirimielisairaalana aloittaneen ja sittemmin Har-
jaméien sairaalaksi nimenséi muuttaneen laitoksen arkistossa séiily-
neitéi potilaskertomuksia ja vuosikertomuksia sekéi hoitajien haas—
tatteluja. Sairaalan perustamisvuoden 1926 ja 1980-luvun Véililléi
mielisairaanhoidossa tapahtui monia konkreettisia ja ideologisia
muutoksia, joita Rissanen tarkastelee veden kéiytén néikékulmas-
ta. Artikkeli osoittaa, miten pakkokylvyt ja kéiéirehoidot ajan mit-
taan vaihtuivat veden ymméirtéimiseen léihinnéi Virkistyksen léihtee-
néi. Hoitokéiytéinteiden muutoksen tarkastelu veden kaltaisen ele-
mentin avulla kiinnittéiéi lukijan huomion potilaskokemusten ruu-
miillisuuteen. Néiin lukija pystyy samaistumaan potilaan kokemuk-
seen, vaikka Rissasen léihteet Véilittéivéit léihinnéi hoitohenkilékunnan
asenteita ja kéisityksiéi potilaiden hoidosta.

Kaisa Nissin artikkeli ”Potilaskokemukset psykiatrisessa hoi-
dossa” pureutuu siihen, miten potilaiden kokemuksia 0n Viimeai-
kaisessa h0it0- ja lééketieteellisissé tutkimuksissa léihestytty. H5-
nen aineistonaan 0n kuusi vuosien 1998 ja 2014 Véililléi julkaistua,
Suomessa keréittyyn empiiriseen aineistoon pohjautuvaa tutkimus—
ta. Siséillénanalyysin avulla Nissi analysoi, miten potilaiden koke-
musta psykiatrisesta sairaalahoidosta 0n tutkittu sekéi millaisina p0-
tilaiden kokemukset tutkimuksissa néiyttéiytyvéit. Néiitéi havaintoja
héin peilaa hoitotyésséi psykiatrisena sairaanhoitajana tekemiinséi
havaintoihin ja osoittaa, miten hankalaa potilaan kokemuksen huo—
mioiminen 0n hierarkkisessa jéirjestelméisséi. Potilaan kokemus jéiéi
edelleen hoitohenkilékunnan omaksuman hierarkkisen hoitotyén ja
diagnosoinnin kohteeksi, ja hoitohenkilékunnan néikemykset saa-
vat tutkimuksissa suuremman painoarvon kuin potilaiden koke-
mukset. Viime aikoina potilaskokemuksiin 0n kuitenkin alettu kiin-
nittéiéi yhéi enemméin huomiota. Potilaiden ééintéi 0n pyritty saamaan
kuuluvammaksi ottamalla kokemusasiantuntijat mukaan mielen-
terveystyén suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin (ks. esim.
Pohjola et a1. 2017).
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Jari Kokkisen artikkelin ”Draama, katarsis ja dialogi vainopsy-
kooseista selviéimisen kertomuksissa” keskiésséi ovat psykoosin
kokeneiden ja hoidettavina olleiden néikékulmat. Kirjoittaja etsii
psykoosin kokeneiden kertomuksista vainon kokemukseen liitty-
Véiéi draamallista kaarta. Sairauskokemus nivotaan hoitokokemuk-
siin ja etsitéiéin kathartiksenomasta kokemusta siitéi, mikéi hoidossa
auttaa parantumaan ja vapautumaan vainotuksi tulemisen tuntees—
ta. Attikkeli pohjautuu neljéiéin tutkij an keréiéiméiéin kirjoitukseen ja
syvéihaastatteluun, joista kussakin psykoosin kokenut ihminen ker-
too sekéi arkiseen eléiméiéin ettéi laitosmaailmaan sijoittuvasta koke-
muksestaan. Néiistéi psykoosin kuvauksista Kokkinen 0n muodosta-
nut draamallisia tarinoita, joista héin analysoi hoidon eri elementti-
en vaikutusta psykoosin kulkuun J a toipumiseen. Monelle katartti-
seksi kéiéinnekohdaksi muodostuu hetki, J ossa he kokevat tulleensa
kuulluiksi ja kohdatuiksi. Kokkisen tutkimus toimiikin kritiikkinéi
sellaisia hoitokéiytéinteitéi vastaan, joissa ihmisen kohtaaminen si-
vuutetaan.

Saara Jéintin artikkeli ”Kodittomuuksia nuorten mielenterveys—
kuntoutujien draamaryhméisséi” sijoittuu mielisairaalareformin
myétéi kadonneita laitospaikkoja korvaamaan syntyneen asumis—
palvelujéirjestelméin kontekstiin. Kirjoittaja analysoi erilaisia k0-
dittomuuden kokemuksia, joita tuetusti asuvat nuoret aikuiset mie-
lenterveyskuntoutujat toivat esiin asumispalveluyksikésséi toimi-
neessa draamaryhméisséi etnografisen tutkimuksen aikana tehdyis—
séi haastatteluissa. Tuetusti asuvien nuorten eléméisséi psyykkinen
sairastuminen 0n merkinnyt katkoksia myés asumisessa. Psyykki-
sen sairauden ja sen hoidon tiloissa kuntoutumisen ja kodin suh-
de paljastuu ongelmalliseksi. Yksinasumisen ideaali ja asujan kun-
non mukaan porrastettu asumispalvelujéirjestelméi, J ossa asuinpaik-
ka méiéiréiytyy kuntoutuj an terveydentilan mukaan, V0ivat aiheuttaa
kodittomuuden tunteita. Paradoksaalista 0n, ettéi osa tilastollisesti
asunnottomiksi méiéirittyvistéi yksikén asukkaista nimenomaan tun-
si léytéineenséi kodin asumispalveluista.

Kodin piirisséi pysytelléiéin myés historioitsija Antti Malisen ar-
tikkelissa ”Jéirkkyvéi arki. Aikuisten psyykkinen oireilu lapsuuden
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tunnemuistoissa toisen maailmansodan Jéilkeen”. Artikkeli kéisit-
telee aikaa, jolloin psykiatrian diskurssit, diagnostiikka ja hoito-
kéiytéinnét Olivat vasta muotoutumassa J a psyykkinen oireilu keskit-
tyi kotiin. Kirjoittaja tarkastelee vanhempien psyykkisen oireilun
aikaansaamia tunnemuistoja lapsissa toisen maailmansodan J éilkei-
sesséi Suomessa. Lapsiomaisen néikékulma 0n tuore ja kansainvéili-
sestikin Véihéin tutkittu. Artikkeli sijoittuu osaksi 2000-luvun uudek-
si sotahistoriaksi kutsuttua suuntausta, jossa nfikékulmat ovat laa-
jentuneet selkeéisti sosiaali- ja kulttuurihistorian suuntaan ja jossa
tutkimusten myétéi inhimilliset kokemukset ja tunteet, yhteiskun-
nallinen séiéitely, sukupuolikysymykset sekéi Véihemmistét on huo—
mioitu aiempaa perusteellisemmin. Lasten muisteluaineistoa muun
muassa aikalaisaineistoihin kontekstualisoimalla Malinen kuvaa
perheiden kokemuksia ja pyrkimystéi péirj éitéi.

Kulttuurisen mielenterveystutkimuksen kannalta Malisen artik-
kelin tekee erityisen kiinnostavaksi sen sijoittuminen aikaan, jol-
loin mielisairaalajéirjestelméi ja nykyisenkaltainen asiantuntijaym-
méirrys mielenterveydestéi ja psyykkisistéi ongelmista Olivat vasta
rakenteilla. Mielenterveyspalveluita oli saatavilla Véihéin ja hoito-
paikoista oli puutetta. Monille arjessa kohdatuille mielen ongelmil-
le ei ollut annettu léiéiketieteellistéi nimitystéi tai ainakaan sitéi ei Vie-
léi ollut omaksuttu arkeen. Neuvottelua normaalista ja epéinormaa-
lista kéiytiin sodan jéilkeen kodeissa ja yhteiséisséi eréiéinlaisessa k5-
sitteellisesséi ja institutionaalisessa Véilitilassa, jossa uudet puheta-
vat ja kéiytéinteet eivéit Vieléi olleet vakiintuneet. Toisaalta vanhat,
kansanparannukseen ja uskontoon liittyvéit hulluuden méiéiritelméit
eiVéit enéiéi Olleet kohdallisia.

Yhteiséllisestéi neuvottelusta 0n kyse myés vuonna 1870 jul-
kaistussa Seitsemc'issc'i veljeksessd. Artikkelissaan ”Tulkittu, torjut-
tu J a rajoitettu hulluus” Tiina Katriina Kukkonen analysoi teokses—
ta 1800-luvun kansanomaisia ja léiéiketieteellisiéi hulluuskéisityksiéi
ja perkaa yhteisén ulkopuolelle sulkemisen syitéi. Kukkonen osal-
listuu artikkelissaan useaan limittéiiseen keskusteluun. Héin tarjo—
aa uudenlaisia nfikékulmia Seitsemc'in veljeksen tulkintaan ja ottaa
néiin osaa laajaan KiVi-tutkimukseen. Liséiksi héin kéiy dialogia niin
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Raamatun kuin Michel Foucault’n ja Petteri Pietikéisen hulluuden
historioiden tarjoamien hulluustulkintojen kanssa. Néiiden valossa
Kukkonen lukee kuvausta Impivaaraan paenneista veljeksistéi sekéi
heidéin kyléiyhteiséstéiéin ja esittéiéi, ettéi teoksessa hulluus néiyttéiytyy
paremmin yhteisésséi tapahtuvana sosiaalisten suhteiden neuvotte-
luna kuin yksilékohtaisena kokemuksena.

Yhteiséllisen neuvottelun tematiikka jatkuu Jani Tanskasen ar-
tikkelissa ”Sanovat minua hulluksi”, joka kéisittelee hulluuden ni-
meéimistéi fiktiivisesséi sodanjéilkeisesséi kyléyhteisésséi Arto Paasi-
linnan Ulvovassa myllc'irissc'i. Kirjallisuudentutkimuksen ja ilmi-
6itéi yhteiskunnallisesti kontekstualisoivan kulttuurintutkimuksen
kenttéiéin sijoittuva artikkeli korostaa yhteisén toiminnan ja valta-
suhteiden merkitystéi poikkeavuuden ja toiseuden nimeéijinéi. Tans-
kasen analyysi osoittaa, ettéi romaanin kuvaamassa kyléiyhteisésséi
poikkeavuuden méiéirittely sairaudeksi kytkeytyy muun muassa ta-
loudellisiin VOimasuhteisiin ja maskuliinisuuteen. Néiin 2000-luvun
representaatiokeskustelut kohtaavat vanhaan maalaismiljééseen si-
joitetun, 1980-luvulla kirjoitetun romaanin ja ne avaavat uusia néi-
kékulmia teoksen heijastelemaan mielisairaanhoidon kritiikkiin,
joka eli vahvana jo teoksen kirjoittamisajankohtana.

Kirsi Heimosen artikkeli ”Huojunta hulluuden ja outouden ra-
joilla. Tanssiminen julkisilla paikoilla” tarkastelee, kuinka arki-
siin ympéiristéihin ilmestyvéi tanssiminen tekee néikyvéiksi oudon ja
normaalin rajaa. Taiteilija-tutkija Heimosen artikkelissa taiteen te-
keminen muodostaa menetelméin ja taide 0n tutkimisen tapa. Hei-
monen asettuu itse osaksi tiedontuotantoa ja kysyy kommunikaa-
tion mahdollisuutta tanssiessaan julkisissa tiloissa. Ihmisten arjen
reiteille, esimerkiksi kirjastoautoon, asettuva tanssiminen heréittéiéi
ruumiillisuuden konventioita ja erilaiset ruumiillistuneet todelli-
suudet térméiéivéit. Kirjoittajan ruumiillinen altistuminen ja fyysi-
nen léiheisyys ympéirilléi oleViin ihmisiin ja paikkoihin tuottaa pois-
sulkemista, hulluus-nimityksiéi ja eleitéi, jotka syséiéivéit tarkastele-
maan yhteisén raj0j a sekéi taiteen mahdollisuutta ilmetéi ja paljastaa
ilmiétéi. Omasta eléimismaailmasta, eletyistéi kokemuksista kirjoit-
taminen haastaa kirjoittajan, koska héin 0n osa kenttéiéi, jota tutkii.
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Sanallistamisen haaste eléiéi artikkelissa. Artikkeli ehdottaa kirjoit-
tamisen tapaa, jossa kieli ei ole vain kéisitteiden tai representaatioi-
den kommunikaatiota, vaan etsiytyy kohtaan, jossa sanat V0isivat
resonoida lukijassa. Néiin artikkeli valottaa kysymystéi kokemuk-
sen esittéimisestéi kielesséi ja kielen mahdollisuudesta luoda erilai-
sia todellisuuksia.

Myés kirj an kaksi Viimeistéi artikkelia kéisittelevéit tapoja puhua
hulluudesta. Annastiina Méikiléin artikkeli ”Kéisityksiéi masennuk-
sesta ja itseen kohdistuvasta negatiivisuudesta 1900-luvun 10pun
psykologian opinnoissa” tuo kulttuurihistoriallisen néikékulman
masennuksen méiéirittelyyn. Méikiléi tarkastelee, miten ja millaise-
na masennusta opetettiin kéisitteleméiéin ja tunnistamaan 1980- ja
1990-luvuilla Turun yliopistossa, psykologian alan opiskelijoille,
ennen kuin masennus alkoi néiyttéiytyéi kansantautina. Héin osoittaa,
kuinka oppikirjasiséillét, opintosuunnitelmat ja tutkimus tuottavat
merkityksiéi jatkuvasti arkipéiivéiistyville psykiatrian ja psykologian
kéisitteille ja kuinka kielen ja termien muutos kytkeytyy niiden si-
séiltéjen, Viittauskohteiden ja selitysten muutoksiin. Méikiléi purkaa
auki tekstejéi ja tapoja, joilla psykologiopiskelijoita i tuleVia ma-
sennuksen tunnistamisen ja hoidon ammattilaisia i opastettiin koh-
taamaan ja tulkitsemaan téiméinkaltaista kérsimystéi.

Kulttuurihistorioitsijana Méikiléi tarkastelee yhden historiallisen
ajanjakson masennusymméirryksen muodostumista. 1980-luvulla
psykiatrista diagnostiikkaa uudistettiin ja myés masennus sai uu-
sia méiéiritelmiéi psykiatristen sairauksien diagnostiikkaa mullista-
neessa Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen julkaisemassa DSM-IH:
ssa. DSM-Illzn myétéi méiéiritelméit muutettiin Oireperustaisiksi niin,
ettei kokij an eléiméinhistoriaa enéiéi huomioitu. Mékiléi osoittaa ma-
sennuksen olevan diskursiivisesti tuotettua ja jatkuvassa muutok-
sessa. Sen siséiltééi ja merkitystéi tuotetaan tietynlaisella kielelléi, jo-
ten kyse ei ole ainoastaan léytéimisestéi ja luomisesta, vaan myés
siitéi miten asiantuntijaymméirrys masennuksesta synnytetéiéin ja
opitaan erilaisten tekstien Véilitykselléi. Téillainen kehityskulku ku-
Vaa toisen maailmansodan jéilkeistéi aikaa, jolloin diagnoosien méiéi-
réi on moninkertaistunut ja niistéi 0n tullut osa arkista kielenkéyt-
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toa. Omaa pahoinvointia kuvataan yha enenevassa maarin psykiat-
rianja psykologian termein (Brinkmann 2016; Rose 1986, 43; Rose
2003). Tama termisto paitsi nimeaa, myos 1uo ymmarrysta mielen-
terveydesta, siihen liittyvista ongelmista ja oikeanlaisesta hoidos—
ta ja nain psykiatrinen, diagnostinen diskurssi jéisentaa normaalin
ja epanormaalin Valista kulttuurista tilaa. Tama kehitys on johtanut
siihen, etta tana paivan'a miellamme mielenterveyden alueeksi, jota
voidaan ymmartaa ja hallita tieteellisella asiantuntijuudella.

Siita, millaisena masennusta opetettiin kasittelemaan asiantun-
tijapuheessa, loikataan kirjassa hyVin erilaiseen tapaan kielellistaa
mielenterveyteen ja -sairauteen liittyvia kysymyksia. Laura Piipon
artikkeli ”Aani on meissa, joka olemme, kun meita ei ole” kéisittelee
hulluuden narratiivista rakentumista ja poetiikkaa Jaakko Yli-Juo-
nikkaan romaanissa Neuromaani (2012). Kontekstualisoivalla lahi-
luvulla Piippo analysoi, millaisin kerronnallisin keinoin ja millaisil-
1a tekstuaalisilla konventioilla tekstissa tuotetaan kasityksia ja ole-
tuksia skitsofreniasta. Skitsofrenia nayttaytyy teoksessa seka ker-
ronnan strategiana etta aikalaiskysymyksena. Nain artikkeli osal-
listuu yhteen téirkeaan hulluuden, yhteiskunnan ja kulttuurin suh-
teista kaytyyn keskusteluun, koska jalkimodernia aikaa on hahmo-
tettu ennen kaikkea skitsofreniadiagnoosilla (Jameson 1983). T5115
on pyritty kuvaamaan yhtenaiskulttuurin hajoamista ja kokemus—
ten pirstaleisuutta. Toisaalta mielisairauksia on teoretisoitu myos
vallitsevan yhteiskuntamallin kritiikkina. Esimerkiksi Deleuzen ja
Guattarin (1972) skitsoanalyysi tulkitsee skitsofreenikon psykoosin
proj ektina, jonka tarkoitus on tuottaa vaihtoehtoista todellisuutta ja
siten toimia mikrovallankumouksena kapitalistista koneistoa vas-
taan (Toivoniemi 2004, 258, 265). Tulkintoja hulluudesta kapina-
na alistavaa jarjestelmaa kohtaan on tuotettu myos antipsykiatrian
(Cooper 1967; Laing 1960, 1967; Szasz 1961, 1970)ja feministisen
kulttuurin- ja kirj allisuudentutkimuksen (Cixous 1975) parissa, J01-
den tapoihin tuottaa hulluutta Neuromaani liittyy kerronnan pirsta-
leisuudella seka erilaisilla Viittauskaytannoilla. Romaani kommen-
toi nain kriittisesti tiedon tuottamisen tapoja ja konventioita. Hul-
luutta tuotetaan niin puheessa kuin kommunikaatiossa, ei vain ka-

Nykykulnuuri 125 26



sitteiden vaan my6s itse kielen rakenteiden, syntaksin, Viittaussuh-
teiden ja koherenssin tasolla.

Hulluuden tutkimisen etiikasta

Hulluus 0n herkkéi tutkimuskohde siihen 1iittyVéin kéirsimyksen,
sen hoitoon 1iittyVien valta-asernien sekéi erilaisten hoitokulttuu-
rien ja -ideologi0iden téihden. Tutkimuksen 0n mahdollista tehdéi
ne néikyvéiksi esittéiméilléi ja analysoimalla erilaisia hulluuteen liit-
tyViéi kokemuksia ja néikékulmia. Téisséi pyrkimyksesséiéin kulttuuri-
nen mielenterveystutkimus tulee léihelle humanistisen léiéiketieteen
(Medical Humanities, ks. esirn. Bates et a1. 2013; Oyebode 2010)
ja humanistisen terveystieteen (Health Humanities, ks. esiin. Craw-
ford et a1. 2015) léihestymistapoja, joissa myés korostetaan taiteen
merkitystéi léiéiketieteellisten toimenpiteiden ja hoitokulttuurien in-
himillistéimisesséi. Humanistisessa léiéiketieteesséi 0n keskitytty 1515-
kéirikoulutukseen; humanistisessa terveystieteesséi taidemenetelmiéi
0n Viety my6s sairaan- ja terveydenhoidon sekéi sosiaalityén ken-
ti11e laajemmin.

Kokemus mielen sairastumisesta 0n aina kytkéksisséi yhteiskun-
na11isiin ja léiéiketieteellisiin kéiytéintéihin, nonnaalin ja sairauden
Véilisiin 1u0kitteluihin ja hoitoprosesseihin sekéi Inéiéirittelyvaltaan.
Kokemus niV0utuu sen merkityksestéi kéiytéiviin kamppailuihin, jot-
ka saattavat aiheuttaa yhtéi suurta s0siaa1ista kipua kuin itse oirei-
1u(Rika1a 2013).11

Méiéirittely- ja asiantuntijavalta (tai sen puute) nostetaan esiin
useissa téirnéin kirjan artikkeleista: Kirsi Heimosen, Tiina Kukko—
sen ja Jani Tanskasen artikkeleissa kuvataan prosessej a, joissa yksi-
16t ja heidéin toimintansa néiyttéiytyvéit hulluina; Annastiina Mékiléi
selvittéiéi, miten ja millaisten tekstien avulla méiéirittelyvaltaa kéiyt-
téiVien asiantuntemusta luodaan. Antti Malisen artikkeli taas kertoo
sotienjéilkeisestéi tilanteesta, jossa asiantuntijavaltaa ei Vieléi nyky-
muodossa ollut ja kuvailee, millaisiin tilanteisiin se perheisséi johti.
Merkittévéilléi tavalla se tuo keskusteluun mukaan yhden aiemman
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tutkimuksen pitkéilti sivuuttaman ryhméin, lapsiomaiset, joihin van-
hempien oireilulla 0n merkittéivéi vaikutus.

Kirj an artikkelit valottavat sitéi, miten hulluuden, mielentervey-
den ja normaaliuden kéisitykset rakentuvat ja millaisissa prosesseis—
sa néiitéi merkityksiéi tuotetaan. Artikkelit tuovat néikyvéiksi hulluu-
den esittéimisen konventioita ja aikaan ja tilaan kytkeytyneitéi si-
doksia sekéi merkitysten rakentumisen sosiaalisia ulottuvuuksia.
Teoksen taVOitteena ei siis ole antaa toimintaohjeita hulluuden koh-
taamiseen tai kertoa mitéi hulluus 0n. Téitéi yhteiskunnallista ja tie-
teellistéi tehtéivéiéi toteuttaa nykyéiéin erityisesti psykiatria, J oka pyr-
kii vastaamaan ihmisten héitéiéin tilanteissa, joissa he ”eivéit enéiéi tie-
déi, mitéi tehdéi”. Psykiatrialla ja hoitoon liittyvilléi tieteen aloilla 0n
téirkeéi tehtéivéi méiéiritellesséiéin tilojaJ a toimintamallej a, J otka aiheut-
tavat ihmiselle itselleen sekéi heidéin léheisilleen kéirsimystéi. Psyki-
atrian tehtéivéi 0n auttaa ja kohdata ihminen, kun héin, psykiatri R.
D. Laingin mukaan, heréttéiéi kanssaihmisisséiéin niin syvéiéi séiéiliéi,
huolta, pelkoa, Vihaa ja éirsytystéi, ettéi ”jotain” téiytyy tehdéi (Appig-
nanesi 2008, 3607361).

Konkreettista apua siis tarVitaan. Jotta tarjottu apu kohtaisi
avuntarvitsijoiden tarpeet ja eléimismaailman, tarvitaan myés laa-
jempaa ymméirrystéi niistéi tavoista ja diskursseista, joiden varaan
rakentuvat kéisitykset siitéi, mistéi hulluudessa on kysymys ja kuinka
se pitéiisi kohdata. Néiméi kéisitykset rakentuvat kulttuurisesti. Hul-
luus tunnistetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Téiméin kokoel-
man eettinen tavoite onkin liséitéi ymméirrystéi hulluuden kulttuuri-
sista ulottuvuuksista J a sen diskursiivisen, narratiivisen, kokemuk-
sellisen ja taiteellisen rakentumisen mekanismeista. Teos tarjoaa
vaihtoehtoisia tapoja tulkita ja analysoida psykiatriseksi luokitelta-
vaa kéirsimystéi. Néiiden néikékulmien avaaminen 0n téirkeéiéi myés
siksi, etteivéit psykiatria ja mielenterveyspalvelut suinkaan pysty
auttamaan kaikkia. Kun kérsimystéi ei voida poistaa, 0n éiéirimméii-
sen téirkeéiéi, ettéi sitéi VOidaan tulkita myés muunlaisten diskurssi-
en kautta ja néiin néihdéi se mielekkéiéinéi ja merkityksellisenéi osa-
na eléiméiéi.
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Useissa artikkeleissa tavoitellaan hulluksi maaritellyn n'akékul-
maa. Potilaan nakékulman esiin saaminen ei ole kuitenkaan yksin-
kertaista J a siihen liittyy useita eettisia kysymyksia. Kuten mielisai-
raanhoidon historian tutkijaAnu Rissanen artikkelissaan kuvaa, his-
toriantutkijan 0n vaikea tavoittaa potilaan aanta potilaskertomuk-
sista. Potilasasiakirjoista potilaan ii'antéi ei léydy. Ne ovat paaasias-
sa hoitohenkilékunnan laatimia ja siten hoitohenkilékunnan tulkin-
toja potilaiden kokemuksista. Myéskéian varhaisemmista sairaala-
historiikeista potilaiden kokemusta ei léydy. Léihihistoriaa tutkitta-
essa potilassuoj a nousee keskeiseksi, J a myés muut aineistot yleen-
séi anonymisoidaan. Tania menettely kuitenkin tuottaa ja vahVistaa
mielenterveysongelmien stigmaa: potilaat pysyVat nimettéminéi ja
néikyméittémina. Tami osoittaa osaltaan, miten arvokkaita esimer-
kiksi Sari Kuuvan t'asséi teoksessa esittelemat taiteilijoiden kuvauk-
set kokemastaan ja nakemastaan ovat. My6s nykyisin taide, kirjalli-
suus ja muut kulttuurituotteet ja toisaalta kokijalahtéinen tutkimus
tarjoavat uutta aineistoa tutkimukselle. Taiteen, kielen, kulttuurin ja
historian tutkimus avaavat uusia néikékulmia ja tarjoavat menetel-
méillisiéi keinoja néiiden aineistojen tutkimiseen.

Yhden téirkeéin eettisen kysymyksenséi muodostaa tutkijan pai-
kantuminen suhteessa tutkimuskenttéian. Tainan artikkelikokoel-
man kirjoittajat paikantavat itsensa suhteessa tutkimukseensa, sen
aiheeseen ja tutkimuksen osallistujiin eri taVOin. Esimerkiksi Jari
Kokkinen hyédyntéi'a omaa kokemustaan psykoosista motivaationa
haastattelututkimukselle ja kokemusten muuttamiselle draamatari-
noiksi i kertomuksiksi, joiden avulla psykoosia koskaan kokema-
ton saattaa ymméirtéia vaikeasti sanallistettavaa kokemusta. Kokki-
nen ei kuitenkaan ole kokoelman ainoa tutkija, joka asettuu osak-
si tutkimuskentta'anséi. Hoitotieteellisia tutkimuksia potilaiden k0-
kemuksesta analysoiva Kaisa Nissi hybdyntéiéi artikkelissaan Oinaa
koulutustaan J a kokemustaan seka etnologina etta psykiatrisena sai-
raanhoitajana. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia asumispal-
veluista tutkiva Saara Jantti ei ainoastaan havainnoinut nuorten te-
atterityéskentelya, vaan 0sallistui itse teatterin tekemiseen ja si-
ten tiedonmuodostukseen. Kaikkein konkreettisimmin osaksi tut-
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kimuskohdetta sulautuu taiteellista tutkimusta tekevéi Kirsi Heimo—
nen, jonka ruumiillisuudessa ja liikkeisséi outouden ilmié avautuu
osana kulttuurisia tapoja ja kéiytéinteitéi. Heimosen attikkelissa fe-
nomenologia 0n léhestymistapa, jossa taiteilija-tutkijan ruumiillis—
ten kokemusten sanallistaminen tekee néikyvéiksi sitéi, miten ja mil-
laisena toiseuden kokemus resonoi ruumiissa, miltéi se tuntuu. Tut-
kija 0n erottamaton osa tutkimusta.

Erilaiset etéiisyydet hulluuteen rikastuttavat kenttéiéi ja tekevéit
osaltaan néikyvéiksi sen, miten monin tavoin hulluus 0n kulttuu-
rissa léisnéi ja miten sitéi voidaan tutkimuksellisesti léihestyéi. Tut-
kijan oma kokemus VOi 011a syséiys tutkimiselle tai se V0i avata il-
miéitéi tavalla, joka muuten Olisi mahdotonta. Toisaalta tutkimus—
kohteen léiheisyys V01 aiheuttaa haasteita, ja henkilékohtaisuus VOi
peittéiéi tutkittavan ilmién. Tutkimus ei edellytéi henkilékohtaisten
kokemusten tai eman suhteen eksplisiittistéi selittéimistéi, mutta tut-
kijan 0n hyVéi tiedostaa ajan, paikan ja léihestymistavan muovaa-
ma suhteensa tutkimusaihemseensa.12 Eettisen kohtelun vaade tut-
kimuksessa koskee niin potilaita kuin heidéin kanssaan tyéskentele-
Véiéi henkilékuntaakin.

Uusia avauksia hulluuden tutkimiseen

Hulluuden purkaminen vaatii monitieteistéi léihestymistapaa ja eri
tahojen kuulemista i potilaiden ja palvelunkéiyttéijien, heitéi hoita-
Vien ja tukevien léiéikéireiden, sairaanhoitajien, terapeuttien ja so-
siaalineuvojien ja omaisten sekéi hulluuden syihin, seurauksiin ja
ilmentymiin pureutuvien tutkijoiden. Ilmién ymméirtéimiseksi mi-
kéiéin néiistéi néikékulmista ei yksin riitéi (vrt. Ussher 1991). Tutki-
musta 0n tehtéivéi eri néikékulmista: psykiatriset, hoitotieteelliset ja
sosiologiset selitykset kaipaavat rinnalleen myés toisenlaisia tutki-
musotteita ja néikékulmia.

Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus -kirjan artikke-
lit tuottavat uutta tietoa niin hoidosta, hoidon , ja hoidon puutteen
i kokemisesta ja kokemuksen Véilittyneisyydestéi, eri aikoj en hoito-
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kéisityksistéi ja kulttuuria keskeisesti J'éisentéivien késitteiden kuten
masennuksen muovautumisesta. Uudenlaisiin aineistoihin tarttu-
malla ja niitéi tuottamalla eri alojen tutkij at nostavat esiin aiemmin
katveeseen J'éiéineiden ihmisten kokemuksia ja valottavat néiin uu-
sia, hulluutta J'éisentéiviéi kulttuurisia piirteitéi. Se, mikéi téiméin liséik-
si tekee téistéi teoksesta erityisen suhteessa muihin tieteenaloihin,
joilla mielenterveyteen ja sen kulttuurisuuteen liittyvéiéi tutkimus—
ta tehdéiéin (sosiologia, sosiaalipsykologia, historia) 0n taiteen nos-
taminen keskeiseksi paikaksi, jossa hulluuteen, normaaliin ja epi-
normaaliin, poikkeavuuteen, jéirjellisyyteen ja jéirjettémyyteen, sai-
rauteen J a terveyteen sekéi niiden méiéirittelyyn liittyviéi merkityksiéi
ja kokemuksia kéisitelléiéin. Néiin kirja jatkaa Jutta Ahlbeckin, Péii-
Vi Lappalaisen, Kati Launiksen, Kirsi Tuohelan ja Jasmine Wes-
terlundin (2015) Klpupisteissd. Sairaus, kulttuurl'ja modernisoitu-
va Suomi -k0koelman avaamilla poluilla keskittyen kuitenkin ni-
menomaan mielen poikkeavuuksiin ja hulluuteen. Myés uusia me-
todologisia avauksia tehdéiéin: Taide 0n teoksessa mukana paitsi tut-
kimuksen kohteena (Kuuva, Piippo, Tanskanen, Kukkonen), myés
analyysin Véilineenéi (Kokkinen), tutkimuksen tekemisen konteksti-
na J a Véilineenéi (Jfintti) sekéi tilana ja tekoina, jossa itse tutkiminen
tapahtuu (Heimonen). Myés taide ja sen tutkimuksen metodit teke-
Véit néikyvéiksi sellaisia hulluuden piirteitéi, joita muunlaiset tutki-
muksen tavat eiVéit taVOita.

Hulluuden tarkastelu taiteen, taiteen tutkimuksen ja taiteellisen
tutkimuksen keinoin tekee néikyvéiksi hulluuden ja normaalin neu-
Votteluun ja jéisentéimiseen liittyviéi kamppailuja. Néiméi léihestymis-
tavat myés tarttuvat uudenlaisiin aineistoihin ja tuottavat niitéi. Tai-
teelliset ja taideperustaiset menetelméit V0ivat myés mahdollistaa
sellaisten henkiléiden osallisuuden tiedon tuottamiseen, jotka ei-
Véit muutoin pystyisi tai motivoituisi osallistumaan tutkimukseen.
Taiteellisesta ja taideperustaisesta tutkimuksesta sekéi taiteen tutki-
muksesta V01 myés léytyéi uudenlaisia tapoja léihestyéi perinteisem-
min menetelmin koottuja tutkimusaineistoja. Samoin taiteen mene-
telméit kannustavat tutkimaan hulluuden kanssa, J olloin se tulee yh-
teiseksi piirteeksi (Harpin 2018, 12).
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Valottaessaan hulluuden eri puolia téiméin kokoelman tutkimuk-
set keskustelevat niin hulluuden historian ja kulttuurisen terveys—
tutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, humanistisen terveystutki-
muksen ja léiéiketieteen, kulttuuripsykologian, sosiaalipsykologi-
an, sosiologian, taiteellisen tutkimuksen, hoitotieteiden, laadullisen
mielenterveystutkimuksen, kirjallisuudentutkimuksen kuin narra-
tiivisen tutkimuksenkin kanssa. Hulluudessa 0n kyse monitahoi-
sesta ja monin taVOin ilmenevéistéi ilmiéstéi, josta keskenéiéin risti-
riitaisetkin léihestymistavat paljastavat eri puolia. Ja koska hulluu-
teen nimenomaan kuulu se, ettéi se pakenee ymméin'ystéi ja selityk-
siéi, ehkéi avain sen kéisittéimiseen piileekin juuri siinéi: yhteensovit-
tamattomien néikékulmien hyvéksymisesséi.
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VIITTEET

1 Esimerkiksi Elore-aikakausjulkaisussa 1/2016 teemana oli hulluus.
Hulluutta on kéisitelty lnyos terveyden, kulttuurin ja historian suhtee-
seen liittyvéisséi tutkirnuksessa, kuten J@rg0nia-aikakausjulkaisussa
V01. 16, nro 31 (2018), jonka teemana oli Terveys, yksilo ja yhteiskun-
ta. Myos filosofinen aikakauslehti m'in & nc'iin on julkaissut teemanu-
meron Hulluus ja kuolema (4/2014) ja Petteri Pietikéiisen Hulluuden
historian ohella pohjoisrnaissa on julkaistu runsaasti aiheeseen liitty-
Véiéi historiantutkimusta (esim. Bjork 2010; Hirvonen 2014; KiViniéiki
2013, 2015; Kragh et al. 2017; Myllykangas 2014; Parhi 2018, Pieti-
kéinen ja Myllykangas 2017; Salmela 2015).

2 Erityisesti Thomas Szasz (esim. 2010, 230) on vastustanut néikokul-
lnansa nimeéirnistéi antipsykiatriseksi ja painottaa vastustavansa pakko-
keinoj en kéiyttéirnistéi psykiatriassa.

3 Kritiikki liittyy kulttuurien Viiliseen vertailuun: kéirsirnyksen ja ahdis-
tuksen yksioikoinen nimeéiminen oireiden perusteella léiéike- tai sairaa-
lahoitoa vaativaksi masennukseksi esimerkiksi sota-alueilla on ongel-
lnallista, silléi se Vie huomion ongelmien taustalla vaikuttaVista yhteis-
kunnallisista ja sosiaalisista kysyrnyksistéi (Mills 2014; vrt. rnyés Fa-
non 1967).

4 Esimerkiksi Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa koke-
lnusléihtoinen tutkirnusperinne on kehittynyt Véiéirinkéiytoksiéi hoidos-
sa kohdanneiden kansalaisten kansalaisliikkeistéi (LeFrancois et al.
2013). Suornessa potilaiden ihmisarvoa kunnioittavaa kohtelua pyr-
ki edistéiméiéin 1960-luvulla Marraskuun liike, jossa myos hulluudesta
kirjoittanut psykiatri ja runoilija Claes Anderson (2003) vaikutti. Téiéil-
léi reformit ovat kuitenkin usein olleet Viranomaispainotteisia ja tapah-
tuneet ”systeernin siséilléi” (Salo 1996).

5 Standpoint-teoria on alunperin feministinen tieteenkriittinen léihto-
kohta, jossa kritiikin yhdeksi léihtokohdaksi otetaan omakohtainen ko-
kemus ja yhteiskunnallinen muovautulninen (ks. esim. Stanley 1990).
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" DSM 0n Yhdysvaltain psykiatriyhdistykscn (American Psychiatric
Association, APA) julkaisema Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM [-1Vja 5), jota kaytetéian ylcisesti psykiatris-
ten sairauksicn luokitteluun. Viimcisin, DSM 5, pitaa sisallaan lahcs
tuhannen sivun vcrran tautiluokituksia ja satoja diagnoosej a. Suomcs-
sa 0n kaytéssa Maailman tcrvcysjarjcstén julkaisema diagnostincn ma-
nuaali, [CD-10. Sen psykiatriaa kasitteleva osuutta pyritaan kuitcnkin
jatkuvasti tuomaan lahemmaksi DSMzn luokituksia.

7 Tahan 0n tosin tulossa lnuutosta csimerkiksi mascnnukscn 1(5p hoi-
to -su0situkscssa.

8 Suomcssa muun lnuassa sosiaalipsykologi Klaus ckroth (2000)
kcrtoi avoimcsti masennuksesta johtuneista sairaalajaksoistaan tcorc-
tisoidcn kokcmuksiaan. Kansainvalisista csimcrkcistéi tunnetuilnpia
ovat David Karpin (1996) ja Emily Martinin (2007) tutkimuksct, jois-
sa hyédynnetaan 1ny6s yksityisia kokcrnuksia ja havainnointia. Puh—
taasti omaan kuntoutusproscssiin pcrustuu puolestaan yhtciskuntatic-
tcilijéi PaiVi Rissasen (2015) autoetnografincn tutkimus, jossa oma k0-
kcmus 0n myés tictotcorcettinen lahtékohta.

9 Juha Hurmcen (2012) Hullu, Péiivi Storgardin (2013) Keinalauta ja
Pauliina Vanhatalon (2016) Keskivaikea vuosi cdustavat aivan Viimcai-
kaisinta omaclamakcrrallista psykiatriscen sairautccn ja sairaudcnhoi-
toon kytkeytyvéiéi kokcmuskcrrontaa. Tainan tyyppisclléi kirj a11isuudel-
1a on runsaasti kansainvalisia csikuvia (ks. Hornstcin 2011).

‘0 Psykiatrian sisalla vallitsec kcskenaan hyVinkin erilaisia hoitokult-
tuurcita: esimcrkiksi Torniojokilaaksossa kehitctysséi niin kutsutussa
Kcroputaan mallissa pyritaan kohtaamaan harhojcn valtaan joutuncet
dialogiscssa ja vcrkostomaisessa vuorovaikutukscssa; uscissa muissa
yhteyksissa hoidon ensisijaincn lahtékohta 0n Oircidcn ottalnincn hal-
tuun laakityksclléi.

1‘ Naisten ty6uupu1nusta tutkincen Sanna Rikalan (2013) keskcincn
16yd6s on, cttéi naiset civat uupunect vain tyéstéiéin vaan myés tais-
tellessaan tyéuupumukscllc anncttua, yksiléivaa sairaustulkintaa vas-
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taan. Rikalan tutkimuksen mukaan naiset tietoisesti vastustivat tyépe-
réiisen uupumuksensa tulkitsemista yksilélliseksi terveysongelmaksi,
miké néikyi sekéi heidéin toiminnassaan uupumuksen edetessé ettéi mer-
kityksisséi, joita he antoivat kokemukselle jéilkikéiteen. Masennusdiag-
noosi aiheutti ristiriitoja ja ”sosiaalista kipua,” joka tutkimuksen mu-
kaan néiyttéiytyi yhtéi merkittéivéinéi kéirsimyksen léihteenéi kuin liséiéin-
tyVéi tyéméiéiréi. Myés Jukka Tontti (2000) on tarkastellut masennusta
sosiaalisena ilmiénéi sosiaalipsykologian alalla. Sosiologi Lotta Hau-
taméiki (2016) puolestaan 0n tutkinut kaksisuuntaisen lnielialahéiirién
lnéiéirittelyéi j a diagnoosin héiilyvyyttéi.

‘3 Oman eettisen kysymyksenséi muodostavat akateemisen maailman
tutkimusintressit j a toisaalta rahoituspéiéitékset i kenet j a misté néiké-
kulmasta katsotaan tutkimuksen arvoiseksi.
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