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Katsaus kulttuuriseen mielenterveystutkimukseen 
Suomessa 

Johdanto 

Annastiina Mäkilä & Pekka Pietilä 

 

Mielen terveys ja sairaus, mielen hyvinvointi ja poikkeavuudet kiinnostavat jatkuvasti 

laajempaa joukkoa tutkijoita ja heidän myötään näkökulmat monipuolistuvat. 

Suomessa kenttä on virkeä, muttei kovin järjestäytynyt. Tämän Mieli ja tiede -

teemasaarekkeen tarkoituksena on luoda katsaus kotimaiseen mielen terveyttä ja 

vastaavia teemoja käsittelevään tutkimukseen ja luoda muutama tarkempi silmäys 

toisaalta kentän historiaan ja toisaalta monitieteisen keskustelun mahdollisuuksiin. 

Teemasaareke on toteutettu J@rgoniaan tilaustyönä normaalia nopeammalla 

aikataululla, joten kirja-arvioita lukuun ottamatta toimittajat vastaavat kaikista 

kolmesta kirjoituksesta: johdannosta, monitieteistä keskustelua sisältävästä 

katsausartikkelista ja kahden kokeneen tutkijan haastattelusta. Tavoitteena on koota 

yhteen numeroon ajankohtaista kotimaista tutkimusta, keskustelua ja tuoda näkyväksi 

mieltä koskevan humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen historiaa ja 

järjestäytymispyrkimyksiä. Katsaus ei ole tyhjentävä eikä kata kaikkia teeman 

tutkijoita. 

Vuoden 2020 lopulla ja 2021 alussa teemasaarekkeen toimittajat keräsivät 

sähköpostitse tietoja Suomessa kulttuurista mielenterveystutkimusta tekevien 

tutkijoiden tietoja. Toimittajien tausta ja kotiyliopisto – Jyväskylän yliopiston historian 

oppiaine ja Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine – vaikuttivat tietojen saantiin, 

sillä vastaajissa painottuivat toimittajille tutut tutkijat ja tieteenalat. Kyselyä lähetettiin 

entuudestaan tiedetyille tutkijoille, joita pyydettiin lähettämään kyselyä eteenpäin 

omille verkostoilleen. Kysely lähetettiin myös useille sähköpostilistoille. 

Tässä johdantotekstissä avataan monitieteisen kentän määrittelyn ja rajaamisen 

hankaluuksia. Valittaessa tutkimusta valitaan samalla aina jotain pois. Ihmisen mieli 

tutkimuskohteena avautuu moniaalle näkökulmien samalla kietoutuessa toisiinsa aivan 

kuin mieli itsessään luoden jatkuvasti uusia yhteyksiä, unohtaen toisia ja muodostaen 
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yhteyksistä yllättäviäkin kokonaisuuksia. Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen 

tutkimus kohdistuu harvoin suoraan mielen toimintaan itsessään. Kiinnostus kohdistuu 

sitä tutkiviin tieteisiin, mielen ongelmia hoitaviin yhteiskunnallisiin järjestelmiin sekä 

yksilöiden antamiin kuvauksiin kokemuksistaan ja tulkinnoistaan oman tai läheisen 

mielen toiminnasta. Johdannon aluksi käydään lyhyesti läpi tieteessä muodostuneita 

tutkimuskenttiä. Tämän jälkeen tehdään suppea katsaus kotimaisten tutkijoiden, 

tutkimusverkostojen ja tutkimusyksiköiden toimintaan. Lopuksi keskustellaan tiiviisti 

teemasaarekkeen neljän kirja-arvion kanssa ja kerrotaan mistä johdantoon liitetyssä 

julkaisuluettelossa on kyse. 

Mieli kiinnostaa tutkijoita yli tieteenalarajojen 

Kentän selkeämpää järjestäytymistä on kaivattu pitkään. Tämä tulee ilmi filosofian 

tohtori, Jyväskylän yliopiston aatehistorian dosentti Anssi Halmesvirran ja 

valtiotieteiden tohtori, Åbo Akademin tieteiden historian dosentti Jutta Ahlbeckin 

haastattelussa. Halmesvirta näkee syyn aiemmin olleen siinä, ettei käytössä ollut vielä 

nykyistä yhteydenpitoa helpottavaa teknologiaa. Kenttä on kuitenkin edelleen 

hajanainen. Kaksi syytä nousee selkeästi esiin: Ensinnäkin kenttä on lopulta vaikeasti 

määriteltävissä sen monitieteisen lähtökohdan tähden. Toisekseen tiedepolitiikka ei 

tällä vuosituhannella suosi pitkäjänteisyyttä tai yhteistyötä yli yliopistorajojen. 

Mielen toiminta ja mielen terveyden häiriöt kiinnostivat pitkään lähinnä näihin 

keskittyneitä tieteenaloja, kuten psykologiaa ja psykiatriaa. Historian ja sosiologian 

tutkijoita aihe on kiinnostanut viimeistään 1960-luvulta lähtien tieteenhistoriallisesta ja 

potilasnäkökulmasta, ja tutkimuksessa keskityttiin erityisesti mielisairaanhoitoon ja 

hoidon valta-asetelmiin. Nykyisin pinnalla oleva humanistinen lääketiede (Medical 

Humanities) syntyi 1970-luvulla taidelähtöisten terapiamallien rinnalle. Kiinnostus 

potilaiden kokemusta kohtaan kasvoi samaa tahtia niin sanottujen psykotieteiden 

ulkopuolella humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla yleisemminkin arkea, 

marginaaleja ja vähemmistöjä kohtaan kasvaneen kiinnostuksen kanssa. Psykotieteiksi 

katsotaan mieltä tutkivat luonnontieteelliset, lääketieteelliset ja terveystieteelliset 

tieteenalat sekä psykologia. Tultaessa 2000-luvulle humanistisyhteiskuntatieteellisten 

tutkijoiden kiinnostus mielen terveyden häiriöitä ja kaikkea siihen liittyvää kohtaan on 

laajentunut ja monipuolistunut entisestään, ja jo tutkimusten määrä on kasvanut 

huomattavasti sekä kansainvälisesti että Suomessa. 

Teemasaarekkeessa käytetään termiä kulttuurinen mielenterveystutkimus (Jäntti et al. 

2019b, 9–13), mutta kenttä ei millään muotoa ole selkeä tai selvärajainen. Jo mainittu 

humanistinen lääketiede on saanut rinnalleen humanistiset terveystieteet (Health 

Humanities). Näissä lähtökohtaisesti tehdään yhteistyötä lääketieteen ja 

terveystieteiden kanssa, sillä tavoitteena on sovellettavuus. Narratiivisessa 

lääketieteessä (Narrative Medicine) hyödynnetään muun muassa kirjallisuustieteellistä 

tutkimusta, jotta potilaita voitaisiin hoitaa kokonaisvaltaisemmin ja siten 

tehokkaammin. Huomioimalla ihmisen elämäntarina ja kokemukset saattavat potilaan 

oireet saada uusia, hoitosuunnitelmaa muuttavia merkityksiä. Hieman samankaltainen 

suuntaus on samoin pidemmän historian omaava transkultturaalinen psykiatria 

(Transcultural Psychiatry), mikä tarkoittaa yksinkertaistaen kulttuurisensitiivistä 

psykiatriaa. Myös tässä hyödynnetään psykotieteiden ulkopuolista tutkimustietoa ja 
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ammennetaan muun muassa antropologiasta ja kulttuurintutkimuksesta. Näissä 

tutkimussuuntauksissa oleellista on sovellettavuus kliiniseen työhön. 

Toinen pidemmän historian omaava tieteen kenttä ovat tieteentutkimus, tieteen historia 

ja tällä hetkellä paikkaansa hakeva tiedon historia. Psykiatria, psykologia, neurotieteet 

ja vastaavat tieteenalat ja niiden historia ovat kiinnostaneet sekä tieteenalojen omia 

ammattilaisia, että niiden ulkopuolisia tutkijoita. Tutkimuskohteena ovat olleet niin 

tiede, tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutus kuin tieteen käyttö 

mielenterveyssektorilla. Mielenterveyden hoito – potilasmerkinnät, mielisairaalat, 

vankimielisairaanhoito, ja niin edelleen – ovat kiinnostaneet jo pitkään. Tämä sisältää 

myös niin sanotun professiotutkimuksen, jossa analysoidaan muun muassa 

mielenterveyshuollon professionalisoitumista. Nämä ovat aivan omanlaisiaan 

tutkimuskohteitaan hajoten samalla moneen suuntaan. Tieteentutkimus ja tieteen 

historia ovat erillisiä tieteenalojaan omine tutkimustraditioineen, julkaisuineen ja 

konferensseineen. 

Potilasnäkökulmaa edustavat puolestaan hulluustutkimus ja suomentamaton Mad 

Studies. Näistä jälkimmäinen on tutkimussuuntauksen lisäksi tavoitteellinen, eli 

standpoint-suuntaus. (Jäntti et al. 2019b, 13–14.) Mielenterveyden ongelmista on 

jonkin verran kiinnostunut Mad Studies -suuntauksen tavoin tavoitteellinen 

vammaistutkimuksen kenttä. Näissä näkökulma on vahvasti yhteiskunnan ja kulttuurin 

rakenteissa ja käytännöissä, jotka osaltaan marginalisoivat poikkeaviksi katsottuja 

yksilöitä. 

Tällä vuosituhannella käyttöön otetut termit kulttuurinen terveystutkimus ja 

kulttuurinen mielenterveystutkimus ovat edellisiä hajanaisempia kenttiä, joita ei yhdistä 

niinkään näkökulma tai metodi, vaan yhteinen tutkimuskohde (Honkasalo, Salmi & 

Launis 2012). Tämä ei mitenkään helpota määrittelyä, sillä miten voidaan erottaa 

esimerkiksi terveystutkimus mielenterveystutkimuksesta. Onko päihdeongelmien 

tutkimus terveystutkimusta, mielenterveystutkimusta tai ehkä ei kumpaakaan? Entä 

onko mielenterveystutkimus mielenterveyssektorin toiminnan – kuten hoitomuotojen 

ja diagnoosien käytön – tutkimusta vai onko se mielenterveyssektorilla potilaaksi 

nimetyn kokemusten tutkimusta? Voiko mielenterveystutkimusta tehdä ilman yhteyttä 

asiantuntijoiden ja ammattilaisten määrittelyihin eli onko arjessa omia autonomisia 

mielenterveysmäärittelyitään? Jos kulttuurinen terveys- ja mielenterveystutkimus 

määritellään tutkimuskohteensa perusteella, niin voiko minkä tahansa tieteenalan 

tutkija tehdä tällaista tutkimusta? 

Oma kysymyksensä on käytetty terminologia, joka kantaa helposti mukanaan aina 

aivan tietynlaista historiaa. Moni puhuu mielen terveydestä ja mielen sairaudesta 

painottaessaan keskustelua sairauden ja terveyden merkityksistä. Mielenterveys yhteen 

kirjoitettuna sekä erityisesti mielisairaus viittaavat helpommin 

institutionalisoituneeseen mielenterveyskenttään ja sen historiaan. Mielenterveyskenttä 

muun muassa tieteenhistorioineen ja tautiluokituksineen sekä laissa ja nykyään Käypä 

hoito -suosituksissa käytetty terminologia on toisaalta tutkimuskohteena, mutta 

toisaalta tarjoaa käsitteitä myös humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 

käyttöön joko sellaisenaan tai soveltaen. Tämäkin asettaa haasteita monitieteiselle 
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keskustelulle ja korostaa läpinäkyvyyden arvoa eli käsitteiden ja termien määrittelyä ja 

avaamista aina uudestaan. 

Kuten huomataan, näennäisestä yhtenäisyydestä huolimatta tutkimuskysymykset, 

näkökulmat, metodit ja jopa tutkimuksen tavoitteet voivat vaihdella suuresti. Kysymys 

onkin siinä, onko vaihtelu niin suurta, ettei yhteisestä keskustelusta ole enää hyötyä 

tutkijoille. Samalla on huomioitava, että yllä esiteltyjen tutkimussuuntausten lisäksi 

tieteessä on laaja kirjo ymmärtämisen sijaan käytäntöä painottavia tutkimusaloja. 

Mielenterveyteen ja käyttäytymiseen keskittyvien tutkimusalojen – kuten psykologia ja 

psykiatria – lisäksi listasta puuttuvat muutkin sosiaali- ja terveysalojen mielen 

terveyden häiriöitä tai mielenterveyssektorin toimintaa tutkivat ja samalla niihin 

ammattilaisia kouluttavat tieteenalat, kuten hoitotiede. Myös näillä tieteenaloilla 

näkökulmat saattavat ristetä ylempänä esiteltyjen tutkimussuuntausten kanssa. 

Esimerkiksi sosiaalipsykologiassa on tehty tutkimuksia, joita ei pikaisella lukemisella 

erottaisi historiantutkimuksesta (ks. esim. Hänninen & Timonen 2004). Ei tule 

myöskään unohtaa taiteentutkimusta ja sen sovellettavuutta jo pidemmän historian 

omaavien taideterapioiden lisäksi ihmisen tutkimuksen ja näin ollen paremman 

ymmärrettävyyden myötä. Perustellusti voidaan myös kysyä, kuinka tiiviisti 

kulttuuriseen mielenterveystutkimukseen liittyy kuolemantutkimus erityisesti 

itsemurhatematiikan kautta tai pelitutkimus mielenterveyttä käsittelevien tai 

mielenterveyden parempaa ymmärrystä tavoittelevien pelien kautta. 

Suomen sisäistä verkostoitumista 

Miten näin hajanaista kenttää erilaisine tutkimussuuntauksineen, tieteenaloineen, 

näkökulmineen ja tutkimuskohteineen voisi yhdistää? Yhteisiä foorumeita on 

rakennettu vuosikymmenten mittaan. Seuraavassa piirretään muutamia suuntaviivoja 

siitä, miten eri yliopistoissa ja niiden välillä kulttuurinen mielenterveystutkimus on 

Suomessa organisoitunut. 

Haastattelussaan Jutta Ahlbeck mainitsee laadullisen terveystutkimuksen 

tutkijaverkoston LATEn, joka perustettiin vuonna 1995.[1] Samassa haastattelussa 

Anssi Halmesvirta pohtii nykyisin sosiaalisen median ja internetin aikakaudella olevan 

huomattavasti paremmat mahdollisuudet verkostoitumiseen verrattuna hänen omaan 

nuoren tutkijan uraansa. Seuratessa uusien verkostojen nousua ja tuhoa 

pätkärahoitusten, akateemisen prekariaatin ja alati kasvavan kilpailun myötä, jäävät 

digitalisoitumisen hyödyt helposti taka-alalle. Jo vuonna 2006 LATEn ensimmäisessä 

blogitekstissä verkoston tuolloinen puheenjohtaja valtiotieteiden tohtori, Helsingin 

yliopiston sosiologian professori Sirpa Wrede pohti, kuinka vapaan tutkijaverkoston 

mahdollisuudet rakentaa tutkimuskenttää vaihtelivat tutkimuspoliittisesta tilanteesta 

riippuen (Wrede 2006). 

Vuonna 2001 Turun yliopistossa rakennettiin lääketieteellisen ja humanistisen 

tiedekunnan yhteistyönä monitieteinen kulttuuriin ja terveyteen keskittyvä Asklepios-

opintokokonaisuus. Kurssit pyörivät edelleen ja niillä käsitellään myös mielenterveyttä 

useammasta näkökulmasta.[2] Vuonna 2011 perustettiin Turun yliopistoon Kulttuurin 

ja terveyden tutkimusyksikkö lääketieteen tohtori, antropologi Marja-Liisa Honkasalon 

saadessa Kulttuurin ja terveyden professuurin. Tutkimusyksikön yksi oleellinen 
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toimintamuoto on monitieteinen tutkijaseminaari, josta vastasi useita vuosia filosofian 

tohtori, kulttuurintutkija Anu Laukkanen, jonka avulla seminaariin löysi tiensä 

tutkijoita lähes kaikista tiedekunnista.[3] Tutkimusyksikön alaisuudessa alettiin vuonna 

2017 julkaisemaan matalan kynnyksen kulttuurin ja terveyden julkaisusarjaa Kipinä, 

mutta verkkolehti jäi lyhytaikaiseksi ja julkaisut ainoastaan kolmeen numeroon.[4] 

Vuonna 2015 perustettiin tarinoihin, muistoihin ja kokemuksiin keskittynyt Selma-

verkosto, joka vuonna 2021 seuraa Kulttuurin ja terveyden yksikön lääketieteellisen 

humanismin teemaa.[5] Turun yliopistossa on 2010-luvulla julkaistu useampi 

artikkelikokoelma, joissa on käsitelty myös kulttuurista mielenterveystutkimusta 

(Honkasalo & Salmi 2012; Ahlbeck et al. 2015). Yhdessä muiden yliopistojen 

tutkijoiden kanssa Turussa on ollut myös useampi mieleen keskittyvä 

tutkimusprojekti.[6] 

Yllä mainittujen verkostojen lisäksi Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella on 

oma kulttuurin ja vuorovaikutuksen kysymyksiin keskittyvä KULTVA-verkostonsa, 

jossa on käsitelty myös terveyteen ja mielen terveyteen liittyviä teemoja.[7] Lisäksi 

Turun yliopistossa toimii Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe, joka sekin on 

järjestänyt monitieteisiä seminaareja.[8] Turun yliopiston sosiologian laitoksella 

puolestaan on valtiotieteiden tohtori, sosiologian professori Suvi Salmenniemen 

johdolla tutkittu terapeuttisia kulttuureita ja järjestetty teemaa käsitteleviä seminaareja 

(Salmenniemi et al. 2020). 

Tampereen yliopistossa ovat painottuneet kokemus ja tunteet. Vuonna 2016 

yliopistossa sai alkunsa valtakunnallinen tunteiden tutkijoiden verkosto ja tällä hetkellä 

yliopistossa toimii kokemuksen tutkimuksen huippuyksikkö, The Centre of Excellence 

in History of Experiences (HEX).[9] Kumpaankin liittyy myös mielenterveyttä koskeva 

tutkimus. Ainutlaatuinen joka toinen vuosi järjestettävä laadulliseen 

mielenterveystutkimukseen keskittyvä kansainvälinen Qualitative Research on Mental 

Health (QRMH) -konferenssi järjestettiin alkuaikoinaan vuonna 2008 juuri Tampereen 

yliopistossa.[10] Tampereella kulttuuria ja terveyttä yhdistävää opetusta on järjestetty 

viimeistään 2010-luvulta lähtien opettamalla kirjallisuutta ja kertomusta lääketieteen 

opiskelijoille.[11] 

Oulussa aate- ja oppihistorian oppiaineessa ovat terveysteemat (erityisesti filosofian 

tohtori, tieteiden ja aatteiden historian yliopistotutkija Heini Hakosalon vaikutuksesta) 

ja mielenterveysteemat (erityisesti filosofian tohtori, tieteiden ja aatteiden historian 

professori Petteri Pietikäisen vaikutuksesta) olleet tällä vuosituhannella vahvasti osa 

uusien nuorien tutkijoiden kiinnostuksen kohteita. Näkökulmana on ollut ja on edelleen 

erityisesti tieteen historia. Oulussa rakennettiin 2010-luvulla kansainvälistä Madness 

Studies -verkostoa, jolla oli myös oma sivustonsa asiantuntijalistauksineen. 

Valitettavasti verkosto on jäänyt ja sivusto lakkautettu useampi vuosi sitten. 

Itä-Suomen yliopistossa erityisesti perinteentutkimus on ollut esillä 

mielenterveysteemojen osalta. Between the Normal and the Abnormal – Cultural 

Meanings of Dementia and Old Age in Finland and Russia (DemOldCult) 

tutkimushankkeessa filosofian tohtori, venäläisen kirjallisuuden dosentti Maija 

Könösen johdolla tutkimus keskittyi vanhuuteen ja dementiaan sekä niihin liittyviin 
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hulluuden käsityksiin suomalaisessa ja venäläisessä kulttuurissa. Hanke päättyi vuonna 

2019.[12] 

Helsingin yliopistossa on tällä vuosituhannella tehty erityisesti mielenterveyttä 

koskevaa filosofista tutkimusta ja tutkittu esimerkiksi kokemuksellisuutta ja 

subjektiviteettiä Foucault’n teksteissä (filosofian tohtori, tutkijatohtori Sanna 

Tirkkonen). Tautiluokat ja tautiluokitukset ovat niin ikään olleet kiinnostuksen 

kohteena, niin filosofiassa (filosofian maisteri, väitöskirjatutkija Tuomas Vesterinen) 

kuin historian tutkimuksessa (filosofian maisteri, väitöskirjatutkija Mia Pohtola ja 

DSM-III-tautiluokitusta koskeva tutkimus). Viime vuosisadan lopulta lähtien ovat 

kenttää inspiroineet myös filosofian tohtori, Suomen historian professori Juha Siltalan 

psykohistorialliset tutkimukset. Helsingin yliopistossa toimii myös psykiatrian 

filosofian verkosto, joka on järjestänyt kesäseminaareja ja lukupiirejä.[13] Filosofian 

näkökulmasta mielen terveyttä käsitteleviä tutkijoita on myös Åbo Akademissa. 

Filosofian tohtori, tieteenfilosofi Ylva Gustafsson on kiinnostunut muun muassa 

autismista ja filosofian tohtori, filosofi Åsa Slotte on puolestaan tutkinut anoreksiaa ja 

moraalista ymmärrystä. 

Jyväskylän yliopistosta on viime vuosikymmeninä julkaistu mielenterveyteen liittyvää 

historian-, taiteen- ja kirjallisuudentutkimusta. Humanistista kiinnostusta 

mielenterveystutkimukseen on historian puolella pitänyt yllä erityisesti filosofian 

tohtori, yliopistotutkija Jari Eilola ja kielen ja kulttuurin tutkimuksen puolella muun 

muassa filosofian tohtori, yliopistotutkija Saara Jäntti. Yhdessä filosofian tohtori, 

tutkija Sari Kuuvan kanssa Jäntti organisoi vuonna 2013 maanlaajuisen Kulttuurisen 

mielenterveystutkimuksen verkoston (KMTT-verkosto), joka ensimmäisinä vuosina 

tapasi aktiivisesti, ja jonka tapaamisten pohjalta valmistui artikkelikokoelma (Jäntti et 

al. 2019a).[14] Kulttuurinen mielenterveystutkimus vaikuttaa terminä juurtuneen 

nimenomaan Jyväskylän yliopistoon, jossa on saman nimikkeen alla myös 

aineopintotasoinen kurssi.[15] Marraskuussa 2021 järjestetään Jyväskylän yliopistossa 

kotimaisia kulttuurisen mielenterveystutkimuksen tutkijoita yhdistävä seminaari. 

Kutsussa kenttä määrittyy tutkimukseksi, jossa analysoidaan "mielen järkkymisen ja 

poikkeavuuksien nimeämistä, kohtaamista ja esittämistä eri konteksteissa ja erilaisissa 

kulttuurituotteissa".[16] Jyväskylän yliopistossa on viime vuosina toiminut humanistis-

yhteiskuntatieteellinen hyvinvoinnin ja terveyden tutkijaverkosto HYTTI, jossa terveyttä 

lähestytään sosiokulttuurisena tilana.[17] 

Tutkijoiden välistä yhteistyötä ovat edustaneet myös artikkelikokoelmat ja tieteellisten 

julkaisujen teemanumerot. Ensimmäisiä tällaisia voitaneen katsoa olevan vuonna 2006 

julkaistu teos Hulluudesta itsehallintaan, joka alaotsikkonsakin mukaisesti kertoo 

sisältävänsä uuden historian näkökulmia psyykkisiin ilmiöihin ja ammattikäytäntöihin 

(Komulainen, Räty & Silvonen 2006). Hulluusteemaisia teemanumeroita ovat 

julkaisseet 2010- ja 2020-luvuilla ainakin Elore ja niin & näin.[18] Lisäksi esimerkiksi 

Vammaisuuden vaiettu historia -hankkeen blogiteksteissä ja sosiologien Ilmiö-

mediassa on käsitelty mielenterveysaiheita.[19] 

Verkostojen aktiivisuuden aaltoliike on tyypillistä tämän vuosituhannen 

tiedepolitiikalle ja rahoitukselle. Verkostot ovat pitkälti yksittäisten hankkeiden, 

projektien tai jopa tutkijoiden omien rahoitusten armoilla. Tämä ennaltaehkäisee 
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tehokkaasti juuri monitieteisten verkostojen pysyvyyttä, sillä ne harvoin ovat 

rahoitettuja jonkin pysyvän rakenteen, kuten oppiaineen tai laitoksen, kautta. 

Tuoretta kotimaista tutkimusta 

Tässä teemasaarekkeessa on mukana neljä kulttuurisen mielenterveystutkimuksen 

alaan liittyvää kirja-arvioita. Monipuolisen kuvan välittämiseksi on arvioitavia teoksia 

valittu eri tieteenaloilta; Tarkasteltavana on kirjallisuudentutkimuksen väitöskirja, 

kansainvälinen historiantutkimuksen artikkelikokoelma, suomalainen monitieteinen 

artikkelikokoelma ja kotimainen historiallinen yleisesitys. Teokset ja niistä kirjoitetut 

arviot nostavat hyvin esiin tutkimuksen erityispiirteitä, tavoitteita ja haasteita. Myös 

muutama muut ajankohtaiset teokset olisivat ansainneet tulla arvioiduksi, mutta näiltä 

osin teemasaarekkeen aikataulu oli rajallinen. Toivottavasti tieteellinen keskustelu 

kirja-arvioiden muodossa jatkuu muillakin foorumeilla. 

Filosofian maisteri, väitöskirjatutkija Erika Miettisen arviossa filosofian tohtori, tutkija 

Anna Ovaskan kirjallisuudentutkimuksen väitöskirjasta Fictions of madness (2020) 

arvioitsija liittää teoksen osaksi omaa alaansa laajempaa, tässäkin teemasaarekkeessa 

esiteltyä kokonaisuutta. Usein kulttuurisessa mielenterveystutkimuksessa analyysin 

osana kulkevat valta-asetelmat ja rakenteet nostetaan kirja-arviossa valokeilaan. Kyse 

ei ole ainoastaan tutkimuskohteiden välisestä dynamiikasta, vaan, kuten Miettinen 

kirjoittaa, ”tutkimus tuo mielenkiintoisella tavalla esiin myös sekä kirjallisen tekstin 

tekijän että lukijan eettisen vastuun tekstin konstruoijana ja tulkitsijana”. Arviossa 

huomioidaan myös humanistisen tutkimuksen tärkeys nimenomaan ihmisen sisäisen ja 

aina lopulta vaillinaisesti kommunikoitavan kokemuksen kuvaajana. Särkyvä mieli 

pakenee jaettua todellisuutta ja juuri siksi se on tutkimuskohteena tärkeä. Ovaska avaa 

näkökulmiaan myös tämän teemasaarekkeen katsausartikkelissa, jossa hän käy 

keskustelua kolmen muun tutkijan kanssa. 

Filosofian maisteri, väitöskirjatutkija Young Joo Hong toteaa arviossaan teoksesta 

Encountering crises of the mind (2018), että artikkelikokoelman kirjoittajat ovat 

tuskallisen tietoisia lääketieteellisen kehityksen ja ammattimaisuuden painotuksesta ja 

haluavat sen sijaan keskittyä potilaita koskeviin narratiiveihin. Hongin huomio 

kiinnittää huomion samaan 1990-luvulta lähtien rakentuneeseen linjamuutokseen, josta 

myös Jutta Ahlbeck puhuu teemasaarekkeen haastattelutekstissä.[20] Vaikka 

artikkelikokoelman tekstien ajalliset ja paikalliset fokukset ovatkin hyvin laajalle 

levittäytyviä, tuodaan arviotekstissä hienosti esille sitä, kuinka kontekstien 

moninaisuudesta huolimatta esiin nousee aina joitain yleisinhimillisiä piirteitä 

toimintamuodoissa, kun joudutaan tekemisiin mielten kriisien kanssa. Toisaalta 

kokoelma tuo esiin historiantutkimuksen merkittävyyden kulttuurisen 

mielenterveystutkimuksen kentällä maadoittaessaan aineistonsa vahvasti aikaan, 

paikkaan ja rajattuun ryhmään ihmisiä. Mieltä koskevat kysymykset liikkuvatkin aina 

yleisinhimillisen, moniäänisyyden sekä jakamattoman yksilöllisen välillä. 

Myös monitieteisessä artikkelikokoelmassa Hulluus ja kulttuurinen 

mielenterveystutkimus (2019) hulluus ja sen hoito on sidottu aikaan, paikkaan ja tilaan. 

Teoksen arviossa filosofian tohtori, tietokirjailija Pälvi Rantala pohtii kirjoittajien 

taustojen vaikutusta tekstiin tutkijan tieteenalaa laajemmin. Yksittäisen artikkelin 
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aiheen kokonaisvaltaista käsittelyä voi hyödyttää tieteellisen osaamisen lisäksi omasta 

ihmisyydestä ammentaminen ja kanssakäyminen laajalti erilaisten ihmisten kanssa. 

Hulluus ja mielen muodot tutkimuskohteina vaativat aivan omanlaistaan avoimuutta. 

Artikkeleissa olisikin voinut olla vielä selkeämmin tutkijoiden oman position ja 

näkökulman reflektointia. Rantala huomioi arviossaan myös artikkeleissa käytettyä 

kieltä, ja kysyy, pitäisikö tutkimuksen olla myös potilaiden ja hoitohenkilökunnan 

luettavissa ilman erityistä, alakohtaisen tutkimuskielen tuntemusta. Pohdinta palautuu 

kysymykseen yhteistyöverkostoista ja vakiintuneista toimintatavoista. Moni 

kulttuurista mielenterveystutkimusta tekevä toivoo voivansa osallistua 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tutkimustulostensa olevan saavutettavia. Tutkija 

tasapainoileekin ajankäytössään jatkuvasti tieteellisten vaatimusten, rakenteellisen 

lyhytjänteisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välillä. 

Neljäntenä arvioitavana teoksena on filosofian tohtori, tieteiden ja aatteiden historian 

professori Petteri Pietikäisen Kipeät sielut. Hulluuden historia Suomessa (2020), joka 

pureutuu mielenterveysongelmien hoitoon Suomessa autonomian ajasta toisen 

maailmansodan jälkeisiin vuosiin saakka. Filosofian maisteri, kulttuurihistorian 

väitöskirjatutkija Emmi Kykkänen kuvaa arviossaan hyvin tutkimusaiheiden 

monipuolisuuden tuomia haasteita. Samalla on hienoa, että Suomessa kirjoitetaan 

yleistajuisia teoksia näistä myös tämän päivän ihmisille tärkeistä teemoista. Kykkänen 

huomioi teoksen kohderyhmäksi myös teemaan tutustuvat opiskelijat, joille aiheiden 

rikkaus voi toimia karkkikauppana, josta valita itseään eniten kiinnostavat ja 

myöhemmin syvällisemmin tutustuttavat. Teoksen ansioiksi Kykkänen nostaa myös 

potilaskertomusten käytön, joka johdattaa kulttuurisen mielenterveystutkimuksen 

eettisiin kysymyksiin. Pietikäisen tapa arvostaa menneisyyden ihmisiä ja jättää nykyään 

mahdollisesti erikoisilta tuntuvilla hoitomuodoilla mässäily on tärkeä esimerkki sekä 

tuleville tutkijoille että yleisemminkin. Tutkimuseettisistä käytänteistä olisikin hyvä 

käydä jatkuvaa keskustelua ja tutkijoiden omaa itsereflektiota. Kirjoituksilla ei 

ainoastaan analysoida maailmaa, vaan myös luodaan sitä. Esimerkiksi psykiatrian 

historia esitetään usein eräänlaisena kauhukabinettina keskityttäessä epäonnistumisiin 

ja vallan väärinkäyttöihin, unohtaen samalla onnistumiset ja pyrkimykset hyvään 

hoitoon ja kärsimyksen lievittämiseen. Pietikäisen teos ei sorru tällaiseen, vaan 

Kykkäsen mukaan asennoituu hoitoon ja hoidettaviin myötätuntoisesti samalla 

huomioiden joidenkin hoitomuotojen jo aikanaan tunnistetun rajuuden. 

Mielen ongelmien tutkimukseen keskittyviä julkaisuja 

Tämän tekstin loppuun on koottu katsaukseksi teemasaarekkeeseen liittyviä julkaisuja. 

Julkaisut on jaoteltu löyhästi aihepiirien mukaan, joita ovat tieteiden ja aatteiden 

historia, filosofia ja teologia, taiteen- ja kirjallisuudentutkimus, kulttuurihistoria, 

kulttuuriperinnön tutkimus, Suomen historia ja varhaismodernin ajan ja keskiajan 

historiantutkimus. Listan alussa esitellään muutama nuori tutkija, joilla ei ole vielä 

julkaisuja. 

Kirjallisuuskatsausten tekstilajissa kyseessä on integroivan ja systemaattisen mallin 

hybridi, jossa kerätty aineisto on luokiteltu ja analysoitu kategorioihin, jotka nousevat 

itse otannasta (Petticrew 2001, 98; Salminen 2011, 8). Tällä tavoin saadaan luotua 

selkeyttä monialaiseen ympäristöön, joka pakenee tarkkoja määritelmiä (Torraco 2005, 
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356). Julkaisulistan tavoitteena on antaa suuntaviivoja siihen, mitkä teemat 

tutkimuksessa painottuvat. 

Julkaisut on ryhmitelty tutkijoiden mukaan. Osasta tutkijoita on lyhyt tutkijaesittely, 

mutta valitettavasti vuodenvaihteen kysely ei tavoittanut kaikkia. Toimittajien 

tuntemilta tutkijoilta on tästä huolimatta otettu mukaan julkaisuja, joskin tällöin ilman 

tutkijaesittelyä. Oma valitettava puutteensa on sosiologien uupuminen listauksesta 

lähes kokonaan. Sosiologien keskuudessa mieleen ja mielenterveyteen liittyvät teemat 

ovat kiinnostaneet pitkään ja laajalti, mutta kyseisen tutkimuksen systemaattinen 

kokoaminen ja ryhmittely vaatisi jälleen aivan omanlaistaan asiantuntijuutta. 

Johdantotekstin kirjoittajista Mäkilä on kiinnostunut masennusta koskevasta 

tutkimuksesta ja jo tämän aiheen ympäriltä löytyy Suomesta paljon ansiokasta 

tutkimusta, jota ovat tehneet muun muassa valtiotieteiden tohtori, Itä-Suomen 

yliopiston sosiologian professori Ilpo Helén, valtiotieteiden tohtori, erikoistutkija Lotta 

Hautamäki ja yhteiskuntatieteiden tohtori, yliopistotutkija Sanna Rikala. 

Kyselyssä tutkijoita pyydettiin kertomaan oman oppiaineensa tai tieteenalansa sekä 

nimenomaan mielenterveyteen liittyvät tutkimusintressinsä ja näkökulmansa. Toiveena 

on, että lista hyödyttää uusia kentälle tulevia tutkijoita sekä aiheesta kiinnostuneita 

opiskelijoita mutta myös kokeneempia tutkijoita esimerkiksi monitieteisemmän 

verkostoitumisen näkökulmasta. Iloisia lukuhetkiä teemasaarekkeen parissa ja 

jatketaan rohkeasti keskusteluja yli tieteenrajojen! 

 

Annastiina Mäkilä, FM, kulttuurihistorian väitöskirjatutkija, Kulttuurin ja 

terveyden tutkimusyksikön koordinaattori, Turun yliopisto. 

Pekka Pietilä, FM, yleisen historian väitöskirjatutkija, Historian ja etnologian 

laitos, Jyväskylän yliopisto. 
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