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Jukolan veljekset 
maallikkopsykiatrin vastaanotolla
ADHD-nimike ja muut tarttuvat diagnoosit 
Seitsemän veljeksen nykyluennassa

Helsingin Sanomien julkaisemassa tietokirjassa Seitsemän miestä (2005) esitetään psykiatrisia diagnooseja Aleksis 
Kiven Seitsemässä veljeksessä (1870) kuvatuista henkilöistä. Tällainen diagnosoimisen tapa osallistuu kulttuurin 
diagnostisoitumisen prosessiin – siihen, että spesifit diagnoosinimikkeet saavat yhä keskeisemmän sijan 
kulttuurissa. Analysoin teokseen kirjattuja diagnosointeja kulttuurisen mielenterveystutkimuksen näkökulmasta.

Jani Tanskanen

”Vaahteramäen Eemeli on hyvä esi-
merkki ADHD-lapsesta” (Aarnio 
2014); ”Kaunotar ja hirviö -sadun hir-
viö kärsii masennuksesta – ja voiko 
häntä syyttää siitä” (Hopi 2016); ”Kir-
joissa Näkymätön lapsi ja muita ker- 
tomuksia sekä Muumilaakson Marras-
kuu tavataan Vilijonkka, joka alkaa 
kärsiä paniikkihäiriöistä” (Pulakka 
2014).

Psykiatriset diagnoosit ovat lääketieteen 
piirissä kehitettyjä ja ihmisten auttami-
seen tarkoitettuja taudinmääritteitä, ja 
virallisen diagnoosin voi antaa vain lää-
käri. Diagnostinen sanasto on kuiten-
kin levinnyt arkipuheeseen, taiteeseen 
ja viihteeseen sekä ihmisten tapoihin 
ymmärtää itseään ja muita (Brinkmann 
2016, 7, 31, 80). Esimerkiksi kirjailijat 

kirjoittavat saamistaan  diagnooseista 
(esim. Hurme 2012; Storgård 2013; 
Vanhatalo 2016), tutkijat ja tietokirjai-
lijat kiistelevät kuolleiden kirjailijoiden 
saamista diagnooseista (esim. Salokan-
gas 2012; Sinnemäki 2011) ja suurvalta-
johtajista sekä historiallisista henkilöistä 
esitetään diagnostisia spekulaatioita (ks. 
Halttunen-Riikonen & Ovaska 2017; 
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Martin-Joy 2020; Saarikoski 2017).  
Jopa fiktiivisiä henkilöitä on alettu diag-
nosoida yhä enemmän mediassa ja tieto-
kirjallisuudessa (esim. Aarnio 2014; 
 Hopi 2016; Kuosmanen 2018; Malm-
berg 2005; Paalimäki 2016; Pulakka 
2014; Sinkkonen 1995), mikä on näh-
tävissä ylle poimimissani lainauksissa 
koti maisista tiedotusvälineistä.

Psykiatristen diagnoosien siirtymis-
tä yhä keskeisemmäksi osaksi muuta  
kulttuuria kutsutaan kulttuurin diagnos-
tisoitumiseksi tai diagnosoitumiseksi  
(Jäntti ym. 2019b, 329, 330, 334; Kin-
nunen 2020, 99, 139). Ilmiö on likeises-
sä yhteydessä kulttuurin ja yhteiskunnan 
yleiseen medikalisaatioon eli lääketie-
teellistymiseen, sekä psykiatrisoitumi-
seen (ks. Conrad 2007; N. Rose 2007; 
2019). Kyse on siitä, että yhä useampia 
elämän ja jopa fiktiivisesti kuvatun elä-
män osa-alueita lähestytään patologisoi-
den eli näkemällä ne sairauksina tai häi-
riöinä (Brinkmann 2016, 90; Conrad 
2007, 148–149). Lisäksi käyttäytymis-
tä ja kokemuksia hahmotetaan spesifien 
sairausmallien ja -nimikkeiden kautta 
(McGann 2011, 341; Rosenberg 2002). 
Kriittisestä näkökulmasta käsitys nor-
maalista kaventuu, kun erilaisia maail-
massa olemisen tapoja patologisoidaan 
(Heath 2010, 66).

Mielenterveys ja sen ongelmat ovat 
yleisemmällä tasolla kiinnostaneet vii-

me vuosina monien humanististen ja 
yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoi-
ta (esim. Jäntti ym. 2019a). Kuitenkaan 
sitä, miten mediassa ja kulttuurituotteis-
sa diagnosoidaan fiktiivisiä henkilöhah-
moja, ei tietääkseni ole tutkittu. Kult-
tuurin diagnostisoitumista koskeva tut-
kimus ylipäätään on usein fokusoitunut 
todellisten ihmisten ja diagnoosien väli-
seen suhteeseen (esim. Kulmala 2006; 
McGann 2011; N. Rose 2019). Tässä 
artikkelissa reagoin tuohon tutkimus-
aukkoon ja havainnollistan kulttuurin 
diagnostisoitumisen ilmiötä analysoi-
malla toimittaja Ilkka Malmbergin hu-
moristista tietokirjaa Seitsemän miestä  
(2005).  Se on Malmbergin kirjoitta-
miin ja Helsingin Sanomissa julkaistui-
hin haastatteluihin perustuva Aleksis 
Kiven Seitsemän veljeksen (1870) uudel-
leenluenta, jossa muun muassa esitetään 
psykiatrisia diagnooseja Kiven henkilö-
hahmoista. Alkuperäiset Helsingin Sano-
mien haastattelut ilmestyivät kustakin 
Jukolan veljeksestä Aleksis Kiven päivä-
nä vuosina 1999–2005. 

Kiven Seitsemän veljestä on suoma-
laisille erityisen merkityksellinen, ja 
sen erilaisista tulkinnoista elää voima-
kas traditio. Tulkinnat ovat ajallisesti la-
tautuneita, ja onkin kiinnostavaa,  että 
2000-luvun ensimmäisen vuosikym-
menen puolivälissä Seitsemää veljestä 
on käsitelty maan laajalevikkisimmässä  

sanomalehdessä ja sen julkaisemassa  
tietokirjassa diagnostisin sanoin. Myös 
sillä on merkitystä, miten mediassa neu-
votellaan normaalin ja epänormaalin 
sekä terveen ja sairaan rajoista ( Järvi 
2011; Torkkola & Mäki-Kuutti 2011), 
kuten myös sillä, miten mediassa puhu-
taan mielenterveyden ongelmista (Cross 
2010; Philo 1996; D. Rose 1998; Wahl 
1995). Media voi esimerkiksi sekä pur-
kaa että vahvistaa mielenterveysongel-
miin liittyviä stigmoja ja stereotypioita.

Analysoin, miten Malmbergin Seit-
semässä miehessä käytetään psykiatri-
sia diagnooseja. Tutkimukseni edustaa 
kulttuurista mielenterveystutkimusta  
(ks. Jäntti ym. 2019a) ja kulttuuriteo-
reettisesti orientoitunutta kirjallisuu-
dentutkimusta, joka toimii mediatut-
kimuksen ja nykykulttuurin tutkimuk-
sen rajapinnoilla. Menetelmänä on kult-
tuurinen tekstintutkimus, joka kiinnit-
tää huomiota diskursiiviseen valtaan ja 
diskurssien kykyyn muotoilla käsityk-
siä todellisuudesta (ks. Lehtonen 2000, 
6–71). Esimerkiksi kulttuurin diagnos-
tisoituminen ilmenee diskursiivisena  
ilmiönä paitsi kielen ilmitasolla myös 
erilaisten ajattelemisen tapojen leviämi-
senä. Muun muassa tietyt sairauskäsi-
tykset ja -selitykset vakiintuvat kulttuu-
rin diagnostisoituessa.
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Lähtökohtana kulttuurin 
diagnostisoituminen

Kulttuurin diagnostisoituminen on 
ajankohtainen muttei historiaton ilmiö. 
Michel Foucault (2005, 232) kirjoitti jo 
1960-luvulla psykiatrian leviämisestä 
tieteenalan piiristä muille osa-alueille,  
ja psykoanalyyttisen käsitteistön sekä 
ajattelun leviämistä ranskalaiseen yhteis-
kuntaan on tutkittu varhain ( Moscovici 
2008). Suomessakin mielenterveys-
ongelmat puhuttivat jo 1870-luvun leh-
distössä, ja tavalliset ihmiset hakivat 
lääketieteellisiä selityksiä elämänsä on-
gelmiin sanomalehden ”lääkäri vastaa” 
-jutuissa jo vuonna 1899 (Ahlbeck ym. 
2015, 9; Halmesvirta 2019, 140). Neli-
senkymmentä vuotta sitten Hannu  Räty 
(1981, 1) aloitti tutkielmansa mielenter-
veysaiheista 1970-luvun sanomalehdis-
tössä tavalla, joka sopisi tähänkin päi-
vään: ”Mielenterveydestä puhutaan ny-
kyään paljon.” Diagnoosit eivät siis ole 
tulleet osaksi nykykulttuuria äkisti, vaan 
pitkän, monivaiheisen prosessin myötä.

Itse diagnoosinimikkeiden määrä 
on moninkertaistunut. Siinä missä vielä 
1800-luvun alussa keskeisiä mielenhäiri-
öihin viittaavia nimityksiä olivat oikeas-
taan vain mania, melankolia ja sekavuus-
tiloihin viitannut frenetis, nyt puhutaan 
useista sadoista diagnoosinimikkeistä 
(Brinkmann 2016, 11; Jäntti 2012, 39; 

Pietikäinen 2013, 109–113, 392–393). 
Määrät ovat kohonneet erityisesti viral-
lisissa tautiluokituksissa (DSM: Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders ja ICD: International Statisti-
cal Classification of Diseases). Amerikan 
psykiatrisen yhdistyksen ensimmäisessä  
DSM-I-luokituksessa (1952) diagnoosi-
nimikkeitä oli 128, ja saman luokituk-
sen viidennessä DSM-5-versiossa (2013) 
nimikkeitä on jo 256 (Heath 2010, 66;  
Pietikäinen & Myllykangas 2017, 329).1 
Puhutaankin diagnostisesta ekspansio-
nismista (N. Rose 2019, 171).

Osaa uusista diagnoosinimikkeistä  
on pidetty ongelmallisina, sillä niiden 
on katsottu hahmottavan patologiseksi  
sellaistakin käyttäytymistä, jota tulisi  
pitää normaalina (Brinkmann 2016; 
Busfield 2011; Frances 2013; Conrad 
2007; N. Rose 2006; Wakefield 2010).2 
Esimerkiksi diagnoosinimikkeiden sosi-
aalinen fobia ja sosiaalinen ahdistushäiriö 
on nähty patologisoivan ujoutta, jota voi-
taisiin pitää ennemmin luonteenpiirtee-
nä kuin häiriönä (esim. Lane 2007). Kui-
tenkin puhe ujouden patologisoimisesta 
voi loukata niitä, jotka kärsivät vakavis-
ta sosiaalista peloista ja kokevat lääketie-
teellisen diagnoosin legitimoivan pelko-
jen elämää haittaavaa vaikutusta. Kriitti-
nen keskustelu joka tapauksessa on vil-
kasta, ja samantapaista debattia on käy-
ty masennusdiagnoosin yleistymisestä. 

On esimerkiksi muistutettu, että aiem-
min masennusta ei pidetty omana häi-
riönään vaan oireena muiden joukossa  
(Hautamäki 2007; Helén 2007, 107).  
On myös puhuttu ylidiagnosoinnista 
ja terveyden paradoksista eli siitä, että 
olemme terveempiä kuin koskaan, mutta 
samanaikaisesti meitä pidetään hanakas-
ti sairaina ja hoidetaan useammin kuin 
ennen (Barsky 1988; Welch, Schwarts & 
Woloshin 2011). Näitä ilmiöitä on osal-
taan selitetty lääketeollisuuden voiton-
tavoitteluun liittyvällä intressillä saada 
ihmiset pitämään itseään ja muita sai-
raina (Conrad 1975, 14–15; Healy 2012; 
Lääkäriliitto 2019, 3).

Vaikka diagnostiikka ja julkinen 
diagnostinen puhe ovat aikojen saatossa 
muuttuneet, diagnooseilla tehdään yhä 
eronteko terveen ja sairaan välillä, sa-
moin kuin normaalin ja epänormaalin 
välillä (Jutel 2011, 4). Puhutaan myös 
normaalin ja patologisen välisestä eron-
teosta, jonka on katsottu muotoutuneen 
modernin lääketieteen peruslähtökoh-
daksi 1800-luvulla (Canguilheim 1966; 
Helén 2016, 94). Tässä lääketieteellisessä  
mielessä normaali ei ole vain kuvaileva,  
vaan myös arvottava käsite (Jauho 2003, 
46). Toisin sanottuna normaali on saa-
nut normatiivisen, siis ohjeellisen ja ke-
hottavan, ulottuvuuden, ja se asettuu 
terveyden sijaan sairauden ja patolo-
gisen vastakohdaksi (Helén 2016, 93–
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109). Tässä artikkelissa puhunkin nor-
maalin alueesta eli siitä, millainen käyt-
täytyminen ja millaiset tunteet katso-
taan normaaleiksi, terveiksi ja tavoitel-
taviksi (vrt. Hall 1999, 251; Heath 2010, 
66; Niiniluoto 1987, 27–28).

Tutkimani tapa esittää kaunokirjal-
lisista henkilöhahmoista diagnooseja  
on lopulta vain yksi kulttuurin diagnos-
tisoitumisen muodoista. Tällä muodol-
la on myös historiansa; esimerkiksi jo 
Sigmund Freud (1999a, 227; 1999b, 7) 
käsitteli 1800- ja 1900-lukujen taittees-
sa esimerkiksi William Shakespearen 
Hamletia psykiatris-diagnostisella kie-
lellä. Niin ikään Kiven henkilöhahmoja 
on käsitelty psykiatrisesta näkökulmas-
ta jo pitkään.

Kiven henkilöhahmojen  
aiempi patologisointi 

Kiven teokset ovat askarruttaneet psy-
kologisessa ja psykiatrisessa mielessä 
jo ennen Malmbergin artikkelisarjaa ja 
kirjaa, joskin näkyvämmin psykobio-
grafian eli Kiven henkilön kuin hänen 
kuvaamiensa henkilöiden näkökulmas-
ta (esim. Achté 1982; Elo 1950; Saarnio 
1947). Kivi oli oman aikansa mielen-
terveyspotilas, jota hoidettiin Uudella  
klinikalla ja Lapinlahden mielisairaa-
lassa (Sihvo 2002, 293–310). Henkilö-
historia osaltaan selittää hänen tuotan-

nostaan esitettyjä psykiatrisia tulkintoja, 
sillä Kiven teoksissa on haluttu nähdä jo-
tain hänestä itsestään. Kiven persoonalla 
onkin selitetty Kiven tuotantoa ja vastaa-
vasti Kiven tuotannolla Kiven persoo-
naa (Sepänmaa 1984). Lisäksi on huo-
mioitu, että Kiven tuotannossa esiintyy 
runsaasti mielenterveysongelmia muttei 
ruumiillisia sairauksia lainkaan (Achté 
1982, 190; Elo 1950, 367). Kiven teok-
sista ei siis ole perusteetonta esittää psy-
kiatrisia ja psykologisia tulkintoja, mut-
ta niiden rakentumisen ja merkityksellis-
tymisen tavat ovat kulttuurisen mielen-
terveystutkimuksen näkökulmasta kiin-
nostavia.

Ensimmäinen systemaattinen ja laa-
ja yritys luonnehtia Kiveä ja tämän tuo-
tantoa psykotieteiden näkökulmasta on 
turkulaisen opettajan Paavo E. S. Elon 
väitöskirja Aleksis Kiven persoonallisuus 
(1950), jossa Elo pyrkii rekonstruoi-
maan käsitystä Kiven persoonasta kir-
jeiden, tuotannon, aikalaisten lausunto-
jen ja elämäkerrallisten tietojen valossa. 
Elo (1950, 367) korostaa mielenterveys-
ongelmien runsasta esiintyvyyttä Kiven  
tuotannossa ja käsittelee esimerkiksi 
Kullervo- ja Canzio-näytelmien mielel-
tään oireilevia henkilöhahmoja. Hän ei 
kuitenkaan käytä diagnoosinimikkeitä, 
vaan yleisluontoisempia ja kansanomai-
sempia nimityksiä. Elon sanoin Kuller-
voon vaikuttaa hänen ”rikkinäinen per-

soonallisuutensa” (mt., 147), Kimmo 
on tullut ”mielipuoleksi” (mt., 148) ja 
Canzion sisar Rachel on ”tasapainoton, 
sairas sielu” (mt., 348). Diagnoosinimi-
tysten puutetta voidaan selittää sillä, et-
tä diagnostinen kieli koettiin vielä tuol-
loin lääketieteen auktoriteetin alaiseksi, 
ja yksinkertaisesti sillä, että diagnoosi-
nimikkeitä oli vähemmän. Havainto  
auttaa huomioimaan myös kulttuurin 
nykyisen diagnostisoitumisen kahta-
laisuuden: yhtäältä on inhimillisempää 
puhua persoonallisuuden rikkinäisyy-
destä kuin käyttää spesifiä ja kategori-
soivaa ammattikieltä, toisaalta voi olla 
kunnioittavampaa ja tarkempaa puhua 
vaikkapa psykoosista kuin mielipuoleksi  
tulemisesta. Lisäksi Elon (1950, 163) 
mukaan Kivellä ”hänen keskeiset nais-
hahmonsa, ennen kaikkea Seunalan  
Anna-tyypit” vaikuttavat ”sielullisesti 
epänormaaleilta”.

Tunnetuin ja vaikutusvaltaisin psy-
kiatrin kirjoittama Kivi-avaus on Kalle  
Achtén tutkimus Syksystä jouluun – 
Aleksis Kivi psykiatrin silmin (1982),  
jossa Achté tarkastelee Kiveä ja tämän 
tuotantoa psykodynaamisin opein.  
Henkilöhahmoista Achtén mukaan 
Seitsemän veljeksen Simeoni on pakko-
neuroottinen ja ”anaalinen luonne, jota 
luonnehtii järjestyksen halu, saituus, it-
sepäisyys ja tietynlainen pikkutarkkuus” 
(Achté 1982, 224), ja Canzion Rachel, 
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Kullervon Kimmo sekä Selman juonien 
Hermanni kärsivät psykoosista (mt., 
226). Lisäksi Kiven tuotannosta ”hei-
jastuu masennus” (mt., 274) ja masentu-
nut sävy ”on ominaista Kiven lyriikalle ja 
ehkä myös koko hänen elämänasenteel-
leen” (mt., 85). 

Seitsemän veljeksen henkilöhahmois-
ta erityisesti Simeoni on ollut patologi-
soivan keskustelun ja patologioista käy-
tävän merkitysneuvottelun kohteena 
(ks. esim. Elo 1950, 279; Puranen 1945;  
Tarkiainen 1950, 409). Siinä missä Achté 
on esittänyt diagnostisia tulkintoja  
Simeonista, aiemmin henkilöhahmoa 
tarkastellut Erkki Puranen (1945, 225–
226) ei laske Simeonia patologiseksi ta-
paukseksi, joskin samalla hän korostaa 
terveen ja sairaan välistä dikotomiaa: 
”Hänen kieltämättömät poikkeustilan-
sa ovat ohimeneviä, ne vain viittaavat sii-
hen, miten lähellä sairasmielisyyden ra-
jaa hän on. Mutta kaikessa heikkoudes-
saankin hän kuitenkin pysyy tuon ra-
jan paremmalla puolella.” Myös Malm-
bergin Seitsemässä miehessä Simeonin 
mielenterveydestä käydään runsasta 
keskustelua. Tässä artikkelissa keskityn  
Simeonin kuvausten sijaan kuitenkin 
siihen, kuinka diagnostinen käsittely- 
tapa on laajentanut 2000-luvun Kivi- 
luennassa otettaan. Niin kuin analyysis-
sani osoitan, Seitsemässä miehessä ei enää 
puhuta vain mielisairauksista, vaan laa-

jenneesta joukosta erilaisia mielenter-
veyden häiriöiksi hahmotettuja tiloja.

Seitsemän miestä ja 
analyysin kulku

Ilkka Malmbergin Seitsemää veljestä 
käsittelevä tietokirja Seitsemän miestä  
(2005, myöhemmin SM) tuo Kiven ro-
maania humoristisella tavalla nyky-
aikaan. 1870-luvulla julkaistua romaa-
nia ja sen kuvaamaa maailmaa peilataan 
teoksessa toistuvasti myöhempiin ilmi-
öihin ja asioihin. Esimerkiksi Kiveä voi-
daan Malmbergin (SM, 18) mukaan pi-
tää ”kuusikymmenlukulaisten radikaa-
lien hengenheimolaisena” ja Eeron 
”älykkyys on tv-älykköyttä” (SM, 228). 
Vastaavasti sanatasolla Malmberg (SM, 
90) käyttää oman aikansa kansainväli-
siä ilmauksia, kuten seuraavassa: ”Tämä  
on male bondingia: miesruokaa, olutta,  
painikilpailuja.” Kiven romaania siis  
luetaan tarkoituksellisesti ”väärin” ja 
tietoisen anakronistisesti. Se näkyy 
myös tavoissa esittää veljeksistä retro-
spektiivisesti oman aikamme psykiatri-
sia diagnooseja. Sairaus- ja terveyskäsi-
tykset, kuten diagnoositkin, elävät ajas-
sa ja paikassa (Busfield 2011, 108; Lönn-
qvist 2006, 34), ja jopa itse häiriöt saa-
vat erilaisia muotoja erilaisissa yhteyk-
sissä (Hacking 2009, 163; Luhrmann 
ym. 2015), joten on ”virheellistä” sovit-

taa diagnooseja 1800-luvulla kirjoitet-
tuihin henkilöhahmoihin.

Seitsemän miestä hyödyntää aiem-
paa Kivi-kirjallisuutta (esim. Elo 1950; 
Lyytikäinen 2004) ja Helsingin Sano-
mia varten tehtyjä asiantuntijahaastat-
teluita. Malmberg on haastatellut mui-
den muassa kirjailija Leena Krohnia ja 
historioitsija Matti Klingeä Kiven ro-
maanin ja sen esittävien adaptaatioiden,  
varsinkin Jouko Turkan televisiosarjan, 
aiheista. Erilaisia aloja ja näkökulmia 
edustavia haastateltavia on 34. Myös ai-
heiden kirjo on laaja; teoksessa käsitel-
lään esimerkiksi Kiven romaanissa ku-
vattuja paikkoja ja metsästysvälinei-
tä. Tässä artikkelissa keskityn kuiten-
kin vain kulttuurin diagnostisoitumisen  
ilmenemiseen teoksessa. Seitsemän mie-
hen tapaa yhdistää diagnostista kieltä 
kaunokirjallisuutta koskeviin luonne-
kuvauksiin voidaan näet tulkita heikok-
si signaaliksi kulttuurin diagnostisoitu-
misesta, joka on sittemmin voimistunut. 
Teoksessa esiintyy runsaasti myös psy-
koanalyyttisia ja psykologisia käsitteitä, 
mutta niiden leviämistä muuhun kult-
tuuriin voidaan pitää diagnoosinimik-
keiden leviämistä vanhempana ja tutki-
tumpana ilmiönä (ks. esim. Kidd 2011; 
Kivivuori 1992; Moscovici 2008; Pieti-
käinen 2000).

Analyysini siitä, miten Seitsemässä 
miehessä käytetään psykiatrisia diagnoo-
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seja, alkaa teoksessa esitettyjen diagnoo-
sien kuvaamisella. Tuon esiin, millaisia 
diagnooseja teoksessa esitetään. Tämän 
jälkeen analysoin lähemmin ja yksityis-
kohtaisemmin koko veljesjoukkoon kyt-
kettyä ADHD-diagnoosia ja niitä dis-
kursiivisia valintoja, joita tämän diag-
nosoinnin yhteydessä teoksessa on teh-
ty. Lopuksi käsittelen teoksessa esitet-
tyjä taudinmääritteitä ”tarttuvina diag-
nooseina” (Pietikäinen 2005) ja normaa-
lin alueen kaventajina.

Seitsemässä miehessä  
esitetyt diagnoosit

Malmbergin teos käsittelee Jukolan seit-
semästä veljeksestä diagnostisesti neljää. 
Juhani on teokseen haastatellun lasten-
psykiatrin mukaan ”narsistinen” (SM, 
40–42), joskaan saman asiantuntijan 
mielestä ”hän ei ole ainakaan luonne-
vikainen” (SM, 41). Timolla on lasten-
kirjailijan arvion mukaan ”jokin ADD:n  
tyyppinen häiriö” (SM, 102). Laurin  
näkemä uni paljastaa Malmbergin ku-
vauksessa, että hän on ”masentunut ja 
ahdistunut” (SM, 137). Simeonia puoles-
taan lähestytään usean diagnoosin kaut-
ta. Malmbergin mukaan Simeoni ”nou-
dattaa anorektista asketismia” (SM, 160), 
ja teokseen haastateltu psykiatri arvioi,  
että Simeonissa ”voisi nähdä puhkea-
massa olevan skitsofrenian” (SM, 163). 

Lisäksi Malmberg muotoilee: ”Simeo-
ni on hysteerinen hiidenkivellä” (SM, 
122). Hysteria ei kuulu nykyisiin diag-
noosiluokituksiin, mutta kansanomais-
tuneena kategoriannimenä se on jää-
nyt elämään taiteissa, viihteessä ja arki- 
puheessa (Hakosalo 2012, 51). Lisäksi 
koko veljessarjaa Eeroa lukuun ottamatta  
käsitellään ADHD-diagnoosin kautta  
(SM, 48). ADHD-diagnoosin esittää 
teok seen haastateltu erityisopettaja.

Muista Seitsemän veljeksen henkilö-
hahmoista Malmberg asettaa Seunalan 
Annan sekä Tammiston Kyöstin diag-
nostisiin kehyksiin. Jälkimmäinen ”vai-
kuttaa älykkäältä mutta depressiiviseltä”  
(SM 55). Anna puolestaan on ”hystee-
rinen näkyjennäkijätyttö” joka ”saa 
hysteerisen kohtauksen” (SM, 209). 
Nämä Annan luonnehdinnat näen  
uskonnollisten ja arkiymmärryksen ylit-
tävien kokemusten patologisoimiseksi  
(vrt. Koski 2016). Samoin kuvauksissa  
näkyy hysteria-diagnoosin sukupuolit-
tuneisuus. Tunnetusti hysteria on sana-
na muodostunut kreikan kohtua mer-
kitsevästä sanasta hystera, ja hysteria 
onkin ymmärretty niin antiikin Krei-
kassa kuin 1800-luvun ranskalaisessa 
mentaali lääketieteessä naistentaudiksi 
(Pietikäinen 2013, 125–129). Annasta  
puhutaan diagnoosin yhteydessä vähät-
televästi tyttönä, ja vaikka Simeoni, toi-
nen Seitsemässä miehessä hysteeriseksi 

kutsuttava henkilöhahmo, on mies, tä-
mänkin katsotaan ottavan ”feminiinin 
roolin” (SM, 163). Lisäksi Annan pu-
he lapselleen ”kuulostaa Baby Bluelta, 
synnytyksen jälkeiseltä masennuksel-
ta” (SM, 223). Yleisempi ilmaus olisi Ba-
by Blues, eikä sitä oikeastaan hahmoteta 
lääke- ja hoitotieteiden piirissä synonyy-
miseksi ilmaukseksi synnytyksen jälkei-
selle masennukselle, vaan sillä kuvataan 
synnytyksen jälkeistä herkistymistä, jo-
ta kokee noin 80 prosenttia synnyttäjis-
tä (Hermanson 2012).

Psykiatristen diagnoosien asetta-
minen Seitsemän veljeksen henkilöhah-
moille voi edustaa näkökulmasta riip-
puen joko psykiatristen häiriöiden ke-
hittyneempää tunnistamista tai nor-
maalin piirin kaventamista – sitä, että 
yhä useampia elämän ja käyttäytymisen 
piirteitä patologisoidaan (vrt. Brink-
mann 2016, 393–396; Conrad 2007; 
N. Rose 2006). Näkökulmat eivät vält-
tämättä sulje toisiaan pois, mutta tätä  
artikkelia orientoi kriittinen suhde eri-
laisten maailmassa olemisen tapojen 
lääketieteellistämiseen. Sosiologi Niko-
las Rosen (2006, 475) muotoilua varioi-
dakseni tietyt mielenterveyden ongel-
mat tuskin ovat vain ”odottaneet” Kiven 
teoksessa sitä, että ne tunnistetaan tar-
koituksenmukaisilla, myöhemmin ke-
hitetyillä diagnooseilla.3 Pikemminkin  
on kyse oman aikamme diskursiivisesta 
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tavasta selittää tietynlaisia käyttäytymi-
sen tapoja diagnostisesti.

Diagnoosien asettamisessa on kyse 
myös poikkeavuuden säätelystä ja kont-
rolloimisesta (Brown 1990, 388; Chang 
& Bassman 2019, 11; ks. myös Becker 
1963; Foucault 2009; Zola 1972), kuten 
myös biopolitiikasta eli elämän hallin-
taan liittyvistä pyrkimyksistä ja kamp-
pailuista (ks. Helén 2016, 41). Näitä  
tulkintalinjoja seuraten Seitsemän veljek-
sen henkilöhahmojen tavallisesta poik-
keava käyttäytyminen ja heidän normi-
rikkomuksensa pyritään diagnostises-
ti nimeämällä saamaan haltuun ja ”se-
litetyiksi”, sanktioiduiksikin. ”Selittä-
misen” olen sijoittanut lainausmerkkei-
hin, sillä tarkasti ottaen diagnoosit ovat 
ennemmin kuvauksia asiantilasta kuin 
selityksiä sen syistä tai taustoista, vaik-
ka  arjen tasolla diagnoosi usein tekee  
ongelmista ymmärrettävämpiä (Berg-
ström 2020, 69; Honkasilta 2019, 7; 
Freedman & Honkasilta 2017).

Luonnollistettu ja  
stigmatisoitu ADHD

Malmbergin Seitsemään mieheen sisältyy 
luku, joka käsittelee Kiven veljesten lu-
kemaan opettelemista nyky-yhteiskun-
nan käsittein: ”3. luku, jossa erityisluokan  
motivaatio loppuu kesken ja oppilaat  
pakenevat Sonnimäelle” (SM, 47). Eri-

tyisluokasta puhuva luku käsittelee  
romaanin lukkarijaksoa, jossa aikuiset 
veljekset opettelevat lukemaan ja vas-
tustavat saamaansa opetusta. Tässä yh-
teydessä Malmbergin teokseen haastat-
telemat erityisopettaja ja lastenkirjaili-
ja liittävät veljeksiin ADHD- ja Timoon  
ADD-diagnoosin. ADHD on kirjain-
lyhenne sanoista attention-deficit hyper-
activity disorder ja viittaa tarkkaavaisuus-
häiriöön. ADD (attention-deficit disor-
der) puolestaan on nimitys, joka yleen-
sä viittaa ADHD:n alatyyppiin, joka il-
menee inattensiivisesti eli ilman ylivilk-
kautta. Teoksessa aikuisten lukemaan 
opetteleminen yhdistetään nykylapsuu-
teen, heikot oppimistulokset ”selitetään” 
erityisesti lapsuusikään liitetyillä diag-
nooseilla ja diagnosoijina toimivat las-
tenkirjailija ja lasten opettaja.

Lapsuutta on kontrolloitu lääketie-
teellisin nimityksin pitkään jo ennen 
ADHD-diagnoosin kehittämistä (Oja-
kangas 1995), ja medikalisaatio onkin 
muotoillut meitä ja käsityksiämme jo 
ainakin 1700-luvulta lähtien (N. Rose  
2007, 700). Nyttemmin juuri ADHD- 
diagnoosi on yleistynyt koulumaailmas-
sa (Pietikäinen 2013, 359; Vehkakoski 
2006, 238). Seitsemän miehen lukkari-
jakson yhteydessä esittämät diagnoosit 
osaltaan luonnollistavat tuota tapaa kä-
sitellä koululaisia ja heidän ongelmiaan 
psykiatristen ja neuropsykiatristen diag-

noosien kautta. Luonnollistaminen viit-
taa diskursiiviseen prosessiin, jossa sopi-
muksenvaraisesta tehdään itsestään sel-
vää tai historiallisesti määräytyneestä ja 
muuntuneesta ylihistoriallista (Barthes 
1994, 190; Hall 1999, 169; Heikkinen 
1999, 89–94). ADHD:n kaltaiset tilat 
voivat tietysti olla luonnollisia – sanan 
siinä mielessä, että ne edustavat luon-
toa, niin kuin evoluutiopsykiatria ko-
rostaa – mutta ADHD-puhe ja se, että  
ADHD nähdään ongelmaksi, ovat dis-
kursiivisen valinnan tulosta. ADHD:n  
tosiasiallisuudesta kiistellään (Tait 
2005), mutta tällä analyysilla en osal-
listu ADHD-diagnoosin yleisestä koh-
dallisuudesta käytävään debattiin.

Luonnollistamisen prosessi kos-
kee myös Seitsemässä miehessä käytet-
tyjä diagnoosinimikkeitä, sillä ne hah-
motetaan teoksessa selviöiksi, joihin 
liittyvää ymmärrystä ei tarvitse tar-
kentaa. Teoksessa ei avata sitä, mitä  
ADHD:lla ja ADD:lla tarkoitetaan.  
Toisin sanoen oletetaan, että nimityk-
set ovat lukijoille entuudestaan tuttuja.  
Kuitenkin näiden nimitysten mää-
ritelmät ja historia ovat monivaihei-
sia ja sotkuisia. Suomessa käytettäväs-
sä ICD-10-tautiluokituksessa (1. painos 
1995) ei edes tunneta kumpaakaan näis-
tä nimityksistä, vaan ne katsotaan hyper - 
kineettisiksi häiriöiksi (diagnoosikoo-
dinaan F90). ADHD- ja ADD-nimi-
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tykset tulevat Yhdysvalloissa luodusta 
DSM-tautiluokituksesta, jonka eri ver-
sioissa on erilaisia ymmärryksiä näistä 
nimityksistä.4

Veljeksistä esitetty ADHD-diagnoo-
si luo paitsi historiattomuuden illuusion 
myös vaikutelman siitä, että ADHD olisi 
spesifi, tarkkarajainen entiteettinsä: ”Se 
on sellaista tempoilua, ehkä ADHD:tä” 
(SM, 48). Sana se viittaa tässä veljesten 
haluttomuuteen oppia aakkosia lukka-
rin opissa, minkä katsotaan selittyvän 
ADHD:lla. Verbi on implikoi sellaisen 
esiymmärryksen, että ADHD ylipäätään 
”on olemassa”, siis ”eksistoi”, jollain sel-
vällä tavalla. Kulttuuripsykologi Svend 
Brinkmann haastaa tällaista esiymmär-
rystä teoksessaan Diagnostic Cultures:

Diagnoosien voidaan nähdä viittaavan 
objekteihin, joita ihmisellä voi olla tai 
voi olla olematta (niin kuin ihmisellä 
voi olla hattu tai sitten hänellä ei ole 
hattua). Meillä on tapana puhua ihmi-
sistä, joilla ”on” ADHD ja muita mie-
lenterveyden häiriöitä, mutta harvem-
min pysähdymme miettimään, mitä 
tämä tapa puhua oikeastaan tarkoit-
taa. (Brinkmann 2016, 30, suomen-
nos tekijän.)5

Sitä, mihin psykiatriset diagnoosit tosi-
asiallisesti viittaavat, ei tavata pohtia. 
Kuitenkin kyse on vaikeista epistemo-
logisista ja ontologisista kysymyksistä.  
Mitä mielenterveyden häiriöt lopulta 

ovat? Mistä oikein puhumme, kun esi-
tämme diagnooseja? Näihin kysymyk-
siin ei ole yksinkertaisia eikä yksipuo-
lisia vastauksia, vaan mielenterveys-
ongelmien on katsottu olevan ontolo-
giselta luonteeltaan ja etiologisilta taus-
tatekijöiltään diagnoosikuvauksiaan 
kompleksisempia ja tilanteisempia, ja 
erityisesti on kritisoitu diagnostiikan  
spesifisyysperiaatetta eli ajatusta sii-
tä, että diagnoosinimikkeet viittaisivat  
joihinkin tarkasti rajattuihin entiteet-
teihinsä, omiin itsenäisiin sairaus-
olioihinsa (Rosenberg 2002; ks. myös 
Korkeila 2010, 133–134; Parker ym. 
1995, 38; N. Rose 2019, 81–89).

Nykyään ADHD ymmärretään en-
nen kaikkea neuropsykiatriseksi ja poh-
jimmiltaan aivokemiaan palautuvaksi 
oireyhtymäksi, eikä tämä ymmärrys ole 
ominaista vain lääketieteelle, vaan myös 
ADHD-ihmisten omille kokemuksille 
ja selitysmalleille (Nielsen 2020). Seit-
semässä miehessä ei esiinny eksplisiit - 
tistä aivopuhetta ADHD:n tai muiden-
kaan diagnoosien yhteydessä, mutta  
2020-luvulla ja ”neuroyhteiskunnassa”  
(Lynch 2009) teosta luettaessa on vai-
keaa olla hahmottamatta diagnoosi-
nimikkeitä nykykäsitysten kautta.  
Ainakin ADHD näyttäytyy teoksessa  
ennemmin yksilön ongelmakäyttäyty-
mistä ”selittävänä” asiana kuin ympä-
ristönsä muotoilemana reaktiona (vrt. 

Honkasilta 2019, 9).
Lisäksi Seitsemässä miehessä esite-

tyn ADHD-diagnoosin ympärillä ilme-
nee stigmatisaatiota. Stigmalla viit-
taan vallan konstituoimaan sosiaaliseen  
ilmiöön, joka muodostuu leimaamisen, 
stereotyypittämisen, erottelun, aseman 
alentamisen ja syrjinnän yhdistyessä 
(ks. Link & Phelan 2001, 377). Stigma-
tisoiduksi voi päätyä paitsi diagnosoi-
tu ihminen myös jokin tietty diagnoosi,  
kuten vaikkapa juuri ADHD (Brink-
mann 2016, 101). Seitsemän miehen  
ADHD-diagnosoinnin yhteydessä stig-
ma ilmenee siinä, miten Malmbergin si-
teeraama erityisopettaja tekee sanan-
valinnoillaan sekä Jukolan veljeksistä 
että todellisista erityisen tuen tarpees-
sa olevista oppijoista toisia, ulkopuoli-
sia, väkivaltaisia ja sellaisia:

”Se on sellaista tempoilua, ehkä 
 ADHD:tä. Ei osata keskittyä, toi-
mitaan impulssien mukaan. Vasta-
hakoista porukkaa, joka käyttäytyy 
ennakoimattomasti, lyhytpinnaisia 
nopean tyydytyksen tyyppejä, fyy-
sisiä, väkivaltaisia. Juhani kävisi jo-
pa päälle. Erityisluokat ovat sellaisia 
täynnä”, Mäkipää tunnistaa. (SM, 48.)

Erityisopettaja pyrkii selittämään sitä, 
miksi Eeroa lukuun ottamatta veljek-
set eivät innostu lukemaan oppimises-
ta. Hänen käyttämänsä luonnehdinnat  
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patologisoivat väkivaltaisuutta – väki-
valtaa ei nähdä esimerkiksi reaktiona 
tai protestina, vaan sairauden merkkinä 
– ja ne ylläpitävät käsitystä, jonka mu-
kaan mielenterveysongelmista kärsi-
vät olisivat väkivaltaisia. Mielenterveys-
ongelmien mediarepresentaatioita kos-
keva tutkimus on pitänyt esillä tämän 
mielikuvan vahingollisuutta ja tilastol-
lista paikkansapitämättömyyttä, sillä 
vain hyvin pieni osa mielenterveyden on-
gelmien kanssa elävistä ihmisistä toimii 
väkivaltaisesti (esim. Cross 2010; Räty  
1987, 94–96; Wahl 1995, 80; 2003;  
ks. myös Korkeila & Koski 2017, 236, 
239). Kiven veljekset toki ovat väki-
valtaisia, mutta on eri asia, onko heille  
diagnosoitavissa mielenterveysongel-
mia.

Siteeraamassani lainauksessa palau-
tetaan veljesten ongelmallisen käyttäy-
tymisen syyt veljeksiin ja ohitetaan se, 
kuinka lukkarin harjoittama opetus on 
Kiven kuvauksessa mielivaltaisen auto-
ritaarista (vrt. Kukkonen 2019, 213).  
Tavassa näkyy se patologisointiin yh-
distetty riski, että se voi johtaa sosiaa-
listen ongelmien yksilöllistämiseen (ks.  
Brinkmann 2016, 25, 58, 105–106;  
Jäntti 2012 33–34, Räty 1987, 116;  
Ussher 2010).6 Näin Seitsemän miestä 
stigmatisoi ADHD-nimikettä ja ”selit-
tää” sillä veljesten ongelmakäyttäyty-
mistä, jopa väkivaltaisuutta.

Tutut diagnoosit normaalin  
aluetta kaventamassa

ADHD ja kaikki muut Seitsemän miestä 
-teoksessa esitetyt diagnoosit (depres-
sio, synnytyksen jälkeinen masennus, 
ahdistuneisuus, anoreksia, ADD, narsis-
mi, skitsofrenia sekä nykyluokituksiin 
kuulumaton hysteria) ovat tunnettuja 
ja populaarikulttuurissa yleisesti käy-
tettyjä. Skitsofreniaa lukuun ottamatta  
ne myös edustavat historioitsija Petteri 
Pietikäisen (2013, 393) ilmauksin ”har-
maan vyöhykkeen oireyhtymiä, siis lie-
vempiä mutta toimintakykyä ja elämän-
laatua heikentäviä sairauksia” sekä niin 
sanottuja tarttuvia diagnooseja, jotka tu-
levat ensin lääkärikunnassa suosituiksi ja 
leviävät sitten muuhun kulttuuriin (Pie-
tikäinen 2013, 130). Siinä missä aiem-
min tarttuvia diagnooseja ovat olleet esi-
merkiksi hysteria, neurastenia ja psyko-
patia sanan varhaisemmassa merkityk-
sessä, nykyisiä tarttuvia diagnooseja ovat 
Pietikäisen (mt.) mukaan esimerkik si 
”depressio, ADHD, paniikkihäiriöt ja 
erilaiset syömishäiriöt”, joista Seitsemäs-
sä miehessä käytetään paniikkihäiriötä 
lukuun ottamatta jokaista.

Tarttuvilla diagnooseilla ”nimetään 
sairauden ja terveyden välimaastossa  
sijaitsevia inhimillisiä käyttäytymis-
tapoja ja ahdinkotiloja ja tehdään niis-
tä psykomedikaalisia ongelmia” (Pieti-

käinen 2013, 130). Juuri tällaiset nor-
maaliksi ja epänormaaliksi sekä terveek-
si ja patologiseksi katsotun raja-alueet ja  
välimaastot ovat tutkimissani diag-
nosoinneissa liikkeessä ja kulttuurisen 
neuvottelun alaisina. Henkilöhahmo-
jen käyttäytymistä, jota voitaisiin pitää 
normaalina ja terveenä, nimetään spe-
sifein diagnoosinimikkein – näin tuote-
taan käsityksiä siitä, mikä katsotaan kult-
tuurisista normeista poikkeavaksi (vrt.  
Canguilheim 1966; Foucault 2003;  
Kinnunen 2020, 73). Ei esimerkiksi ole 
suinkaan itsestään selvää, että Jukolan 
veljeksille olisi diagnosoitavissa ADHD 
– pikemminkin kyse voi olla normaalin 
vaihteluun kuuluvista persoonallisuus-
piirteistä ja käyttäytymismalleista tai 
reaktioista ympäristön odotuksiin. On 
valinta puhua veljeksistä diagnostisesti.

Kotimaisen mielenterveyspolitiikan 
painopiste on siirtynyt vakavasti sairai-
den ihmis- ja perusoikeuksien turvaa-
misesta lievempiin ongelmiin ja koko 
väestön mielenterveyden ja hyvinvoin-
nin hallintaan, ja onkin puhuttu 1960- 
luvulla alkaneesta epidemiologisesta 
käänteestä (Ahonen 2019; Helén 2007; 
Kinnunen 2020, 13, 89). Mediassa tämä 
paradigmanmuutos on näkynyt esimer-
kiksi siten, että skitsofreniasta ja muis-
ta psykoottisista mielentiloista ei ole  
puhuttu 1970-luvun kotimaisissa sano-
malehdissä juuri lainkaan  verrattuna 
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”salonkikelpoisemmiksi” koettuihin 
mielenterveyden ongelmiin (Räty 1981, 
25). Tendenssi toisintuu myös tutkimas-
sani 2000-luvun Kivi-luennassa, sillä 
enin osa esitetyistä diagnooseista edus-
taa ”lievempiä” mielenterveysongel-
mia. Teos piirtää esiin tietynlaisen ”epi-
demiologisen” kuvan mielenterveys-
ongelmien runsaasta esiintyvyydestä 
Seitsemän veljeksen ”väestössä” ja myö-
täilee yhteiskunnassa sittemmin vakiin-
tunutta käsitystä siitä, että suuri osa ih-
miskunnasta on diagnosoitavissa.7 Sa-
moin teos vakiinnuttaa tietynlaista kä-
sitystä siitä, mitä mielenterveyden häi-
riöillä arjessa ja mediakulttuurissa ym-
märretään. On tavallisempaa puhua ma-
sennuksesta tai ADHD:sta kuin vaikka-
pa psykooseista.

Seitsemän miehen tapa  diagnosoida 
Kiven henkilöhahmoja siis kaventaa 
normaalin aluetta eli käsitystä siitä,  
mitä pidetään normaalina, terveenä ja  
tavoiteltavana. Samalla teoksen tapa 
diagnosoida kaunokirjallisia henkilö-
hahmoja kuitenkin arkipäiväistää tiet-
tyjä diagnoosinimikkeitä ja luonnollis-
taa niiden käyttöä (vrt. McGann 2011, 
333, 337). Se vakiinnuttaa niiden sijaa 
ja lisää niiden tunnettuutta. Diagnoo-
sit eivät silti siirry psykiatrisista yhteyk-
sistään osaksi muuta kulttuuria sellai-
sinaan, vaan niiden merkitykset voivat 
muuttua paljonkin (vrt. Kapiala 2003, 

352; Moscovici 2008, xxix, 158, 243). 
Esimerkiksi teoksen maininta siitä, että  
Tammiston Kyösti ”vaikuttaa älykkääl-
tä mutta depressiiviseltä” (SM, 55),  
jättää tulkinnanvaraiseksi, merkityksel-
listetäänkö henkilö varsinaisesti dep-
ressiiviseksi, depressiosta kärsiväksi, vai  
onko kyse surumielisen luonteen koros-
tamisesta. Kyse voi olla diagnostisen sa-
nan kielikuvallisesta tai adjektiivinomai-
sesta käyttämisestä. Tällaiset kielelliset 
mekanismit – ja jo yksin teoksen tapa 
käyttää diagnostista kieltä löyhin kri-
teerein – tarkoittavat lääketieteen pii-
rissä kehitettyjen nimitysten merkitys-
ten väljenemistä. Tällaisessa semantti-
sessa prosessissa nimitysten viittaus ala 
kasvaa, kun nimitysten merkityksestä 
on kadonnut jotain tai kun merkitys on 
muuttunut epätarkemmaksi (Kangas-
niemi 1997, 75).

Huomio diagnoosien kielikuvallises-
ta käytöstä ei vähennä kulttuurin diag-
nostisoitumisen problematiikkaa. Asia 
on oikeastaan päinvastoin. Tulkitsen 
kulttuurin diagnostisoitumisen elävän 
ja voimistuvan juuri arkipuheen kieli-
kuvien ja patologioiden yhteenkietou-
tumisista.

Lopuksi

Olen analysoinut kulttuurisen mielen-
terveystutkimuksen näkökulmasta, mi-

ten toimittaja Ilkka Malmbergin tieto-
kirjassa Seitsemän miestä käytetään psy-
kiatrisia diagnooseja. Lähtökohtanani 
on ollut ajatus kulttuurin diagnostisoi-
tumisesta – siitä, että spesifit diagnoosi-
nimikkeet saavat yhä keskeisemmän si-
jan kulttuurissa. Se, että Seitsemässä mie-
hessä käsitellään Aleksis Kiven henkilö-
hahmoja diagnostisin luonnehdinnoin, 
havainnollistaa tätä diskursiivista ilmi-
ötä konkreettisella tavalla.

Tuloksinani esitän, että Seitsemässä  
miehessä luonnollistetaan ja arkipäi-
väistetään diagnooseja, varsinkin tie-
tynlaisia, historiallisesta perspektii-
vistä uudempia ja ”lievempiin” mielen-
terveyden ongelmiin viittaavia diag-
nooseja. Teoksen käyttämät diagnoosi- 
nimikkeet ovat ADD, ADHD, ahdis-
tuneisuus, anoreksia, depressio, narsis-
mi, skitsofrenia, synnytyksen jälkeinen 
masennus ja lääketieteellisestä käytös-
tä poistunut hysteria. Suurin osa näistä 
edustaa  Petteri Pietikäisen (2005; 2013, 
130) kuvaamia ”tarttuvia diagnooseja”, 
jotka leviävät sekä lääketieteellisissä yh-
teyksissä että myös laajemmin kulttuu-
rissa. Lisäksi olen osoittanut, että teok-
sessa käytetään diagnoosinimikkeitä 
osin kieli kuvallisesti ja lavennetaan sitä, 
mitä diagnooseilla tarkoitetaan. Toisaal-
ta psykiatriset diagnoosit ovat jo lähtö-
kohtaisesti ja psykiatriankin piirissä  
monimerkityksisiä, kiistanalaisia ja 
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usein metaforisia (esim. Kapiala 2003).
Analyysissani olen osoittanut teok-

sen stigmatisoivan diagnosoimiaan hen-
kilöhahmoja ja tiettyjä diagnoosinimik-
keitä sekä kaventavan käsitystä siitä, mil-
lainen käyttäytyminen ja kokeminen 
voidaan katsoa normaaliksi ja terveek-
si. Analyysini keskeisin ja usein toista-
ma argumentti onkin se, että Seitsemän 
miehen esittämät diagnoosit kaventa-
vat normaalin aluetta eli yleistä käsitys-
tä siitä, mitä pidetään normaalina. Tul-
kintani tukee aiempaa kulttuurista mie-
lenterveystutkimusta, jossa on moneen 
kertaan tehty sama havainto muiden ai-
neistojen yhteydessä (esim. Brinkmann 
2017; Kinnunen 2020). Fiktiivisistä hen-
kilöhahmoista esitettyjä diagnooseja ei 
kuitenkaan ole tietääkseni aiemmin tut-
kittu, joten analyysini tuo kulttuurisen 
mielenterveystutkimuksen keskustelut 
uudelle kentälle.

Lähemmin olen analyysissani tar-
kastellut koko veljesjoukkoon teokses-
sa liitettyä ADHD-diagnoosia. Olen 
osoittanut teoksen välittävän kuvan 
 ADHD:sta tarkkarajaisena, historiat-
tomana entiteettinä – näin teoksessa  
vakiinnutetaan tietynlaista sairauskäsi-
tystä, josta on puhuttu aiemmassa tut-
kimuksessa spesifisyysperiaatteena  
(Rosenberg 2002). Mielenterveyden 
häiriöt ovat kuitenkin ontologiselta ja 
epistemologiselta luonteeltaan moni-

mutkaisia ilmiöitä, mistä käydään psy-
kiatrian alalla runsasta keskustelua 
(esim. Korkeila 2010). Lisäksi olen osoit-
tanut teoksen tarjoavan diagnoosit seli-
tyksiksi diagnosoitujen henkilöhahmo-
jen ongelmille, mikä sivuuttaa ongelmia 
muotoilevat sosiaaliset syyt ja ympä-
ristötekijät (vrt. Brinkmann 2017, 180;  
Mäkilä 2021, 251). Sosiaalisten ongel-
mien yksilöllistämistä koskeva kritiik-
kini ei tarkoita sitä, että diagnostinen 
puhe kätkisi sosiaaliset ulottuvuudet ai-
na ja kaikkialla – saati sitä, että mielen-
terveysongelmat olisivat yksinomaan 
sosiaalisia ongelmia (vrt. Ussher 2010). 
Oman tutkimukseni rinnalla kannattaa 
huomata esimerkiksi masennusdiagnoo-
sin merkityksiä tutkineen Sanna Rikalan 
(2021, 149) huomio siitä, että varsinkin 
nyttemmin mielenterveysongelmia kos-
keva puhe voi olla hyvinkin yhteiskun-
nallisesti tiedostavaa ja muutoshakuista 
(ks. myös Nielsen 2020, 137).

Fiktiivisiä henkilöhahmoja ei voi-
da asettaa hoidon piiriin, ja tässä mieles-
sä heidän diagnosoimisensa on turhaa. 
Toki fiktiivisten henkilöhahmojen diag-
nosointi voi auttaa tunnistamaan tiettyjä  
nimettyjä mielenterveyden ongelmia  
aktuaalisessa todellisuudessa, ja se voi 
saada näkemään, että periaatteessa ke-
nessä tahansa voi olla diagnosoitavissa 
olevia ominaisuuksia – ja tämän voitai-
siin ajatella vähentävän mielenterveys-

ongelmiin liittyvää stigmaa. Kun diag-
nooseja kuitenkin merkityksellistetään 
teoksessa pejoratiivisesti ja yhteiskun-
nalliset ongelmat yksilöihin palauttaen, 
mielenterveysongelmia koskevat asen-
teet tuskin monipuolistuvat, vaan ne 
pikemminkin kielteistyvät (vrt. Brink-
mann 2016, 39; 2017; Corrigan 2016).

Tässä artikkelissa lähtökohtanani on 
ollut kulttuurin diagnostisoituminen,  
joka tulee erottaa sellaisista rinnakkais-
ilmiöistä kuin ylidiagnosointi, medikali-
saatio, kulttuurin psykologisoituminen 
tai terapeuttinen kulttuuri. Nämä kaik-
ki ilmiöt kytkeytyvät diskursiivisen val-
lankäytön kysymyksiin, mutta on syy-
tä olla tekemättä yliyksinkertaistuksia. 
Esimerkiksi diagnostisoituminen ja me-
dikalisaatio eivät vain palvele lääkäri-
kuntaa ja sen valtapyrkimyksiä, vaan 
uudemman tutkimuksen mukaan ne 
myös haastavat lääkärikunnan asemaa  
(Brinkmann 2016; Lääkäriliitto 2019). 
Tämä ajatus on omaksuttavissa myös 
kulttuuriteoreettisen tutkimuksen pii-
rissä, jossa valta ymmärretään monen-
suuntaiseksi (ks. Hall 1999, 196).

Seitsemän miehen analyysini tekee 
kulttuurin diagnostisoitumisen eri piir-
teitä näkyviksi. Laajemmassa perspek-
tiivissä en kuitenkaan katso analyysini 
ilmaisevan sitä kaikkea, mistä diagnos-
tisoitumisessa voi eri yhteyksissään olla 
kyse. Toivon diagnostisoitumisen herät-
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tävän tutkimuksellista kiinnostusta jat-
kossakin erilaisin menetelmin, aineis-
toin ja lähestymistavoin.

VIITTEET

1. Diagnoosinimikkeiden tarkan määrän esit
tämiseen vaikuttaa niiden laskemisen tapa. 
Esimerkiksi DSM-5:n diagnoosinimikkeistä 
voidaan psykiatri James Morrisonin (ei 
vuotta) mukaan esittää niinkin erilaisia lukuja 
kuin 155, 265, 297 ja 600.

2. Diagnostiikkaa ja normaaliuden kaven
tamista on kritisoitu erilaisista näkökulmista. 
Esimerkiksi sosiologi Nikolas Rosen esittämä 
kritiikki edustaa poststrukturalistisista koko 
diagnostiikan kyseenalaistamista, siinä missä 
psykiatri Allen Francesin kritiikki edustaa 
konservatiivista pluralismia, jossa vaaditaan 
parempaa diagnostiikkaa muttei kiistetä itse 
diagnostiikan tarpeellisuutta (Morgan 2015; 
ks. myös Brinkmann 2016, 131).

3. Nikolas Rose (2006, 475) kirjoittaa: ”Do 
mental disorders simply await their recogni
tion by adequate diagnostic schemes? I don’t 
think so. Our perception of ’mental disorder’ 
today bears little relation to that in other 
times and places.”

4. DSM-III (1980) piti ADD:ta tarkkaavaisuus
häiriönä, joka ilmeni ylivilkkauden kanssa 
(ADD/H) tai ilman sitä (ADD/WO). ADD 
oli siis yläkäsite, ja se mitä ADD:lla sittemmin 
on tarkoitettu, olisi tuon terminologian mu
kaan ADD/WO:ta. Seuraavassa luokituksessa 
DSM-IIIR (1987) ADD muuttui ADHD:ksi 
(ilman alakategorioita), ja DSM-IV:ssä 
(1994) ADHD jäsennettiin kolmeksi ala
tyypiksi. (Lange ym. 2010.)

5. ”Diagnoses can be seen to refer to objects 
that one may have or not (just as one may 
wear a hat or not) and we conventionally talk 
about people who ’have’ ADHD and other 
mental disorders, but we very rarely stop and 
consider what this way of talking implies” 
(Brinkmann 2016, 30).

6. Toisaalta ongelmat veljeksiin palauttavan  
ADHDtulkinnan ohella teoksessa kohdis
tetaan kritiikkiä myös olosuhteisiin ja opet
tajaan. Malmberg katsoo Seitsemän veljeksen 
edustavan ”kritiikkiä kirkon lukuopetusta 
kohtaan” (SM, 196) ja toteaa: ”Lukkarin kou
lussa on huono motivaatio, huono pedagogia, 
väärä kulttuuri: veljekset ovat ulkoilma 
ihmisiä, joille on aivan vierasta tihruta 

ahtaissa sisätiloissa kippuraisia fraktuurakir
jaimia.” (SM, 48.)

7. Esimerkiksi UudessaSeelannissa tehdyn 
tutkimuksen (Schaefer ym. 2017) mukaan 
lähes kaikilla (83 %, n=988) on jonkinlaisia 
mielenterveysongelmia ennen kuin nämä 
täyttävät 38 vuotta. Psykiatriseen epidemio
logiaan erikoistunut sosiologi Ronald C. 
Kessler (2010) on puolestaan esittänyt, että 
yhden vuoden aikana noin 25 % länsimaalai
sista kärsii vähintään yhdestä diagnosoitavissa 
olevasta mielenterveyshäiriöstä.
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