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Terapeuttinen tyyli

11-vuotias poika kieltäytyy osallistumasta koripallon peluuseen voimistelutunnilla. Hänestä moinen pallon perässä kirmailu on pelkästään naurettavaa. Hänen annetaan olla, mutta hänen käyttäytymisensä on toki noteerattu. Matematiikan tunnilla ovelle koputetaan ja valkotakkinen psykologi
hakee hänet. Psykologi hymyilee lakkaamatta ja väittää, että hänestä on mukava tavata poika.
Avoimen valkoisen takin alla on punainen jumpperi. Kaulassa on naisellisuutta korostava helminauha. Vastaanottohuoneessa psykologi kumartuu yli pöydän ja tarttuu poikaa olkavarresta. Hänen äänensä on hyvin lämmin. Hän kysyy, miten poika on viihtynyt Amerikassa. Poika arvaa, että
kohta tullaan tapaukseen voimistelusalissa. Poika puhuu pitkään lukemistaan kirjoista ja radion
kuuntelustaan. Lopulta psykologi kysyy, miksei poika halunnut pelata koripalloa. Ei huvittanut,
poika vastaa enempää selittämättä.
Toisella tapaamisella psykologi tutkii pitkään pojan mappia ja poika yrittää arvata, millä testillä
hänet yritetään ”avata”. Hän tuntee joukon testejä entuudestaan ja miettii, miten vastata niin, että
psykologi vetää vesiperän. Psykologilla näyttää olevan paljon ajateltavaa. Sitten hän tekee päätöksensä. Hän antaa pojan mennä. Muutaman päivän päästä poika saa käteensä kirjeen vanhemmille vietäväksi. Se sisältää psykologin lausunnon.
Pojan nimi on Jan Myrdal. Hän on äskettäin tullut Tukholmasta New Yorkiin, missä hänen
vanhemmillaan on johdettavanaan tärkeitä tieteellisiä projekteja. Vuosi on 1938. Koulu on korostetun progressiivinen, kuulun Columbian yliopiston kokeilukoulu. Pojan äiti on Alva Myrdal, kunnianhimoinen tutkija lapsipsykologian alalta. Kerran toisensa jälkeen poika on saanut toimia koehenkilönä. Niinpä hän on tutustunut tutkimuksen alla oleviin testeihin ja muodostanut niistä mielipiteitä. Psykologi ei kyennyt yllättämään poikaa: poika säilytti alusta loppuun varautuneisuutensa. Kaikesta huolimatta lausunnossaan psykologi osoitti päässeensä jäljille. Aikuiseksi vartuttuaan Jan Myrdal antoi ymmärtää elämäkerrallisissa teoksissaan ”Barndom” ja ”En annan värld”,
että tutkijasuuruudet Gunnar ja Alva Myrdal olivat vanhempina aivan mahdottomia.
Poika muodosti koululle ongelman, mutta suoraviivaisen pakottamisen asemesta häntä lähestyttiin terapeuttisesti. Se ei ollut sattumaa. Psykologia oli saavuttamassa jalansijaa tieteenä, jolla
ihminen oli hallittavissa. Psykologia toi järjestyksen tunteiden, toiveiden ja halujen kaaokseen.
Saatiin ote siitä, mikä aiemmin oli tulkittu irrationaaliseksi ja vaikeasti lähestyttäväksi. Tällaiselle
tieteelle oli olemassa yhteiskunnallinen tilaus. Eva Illouz kuvaa Frankfurtissa pitämissään Adornoluennoissa, miten psykologian inspiroima tyyli käsitellä tunteita löi itsensä läpi elämän eri alueilla.
(Luennot kirjana ”Gefühle in Zeiten des Kapitalismus”.) Hän tarkastelee teemaansa yhteydessä
kapitalismin kehitykseen 1900-luvulla. Kapitalismi muotoutuu käsi kädessä tietyn emotionaalisen
kulttuurin kanssa. Tälle kulttuurille on ominaista määrätyt ”tekniikat” tunteiden ymmärtämiseksi ja
hallitsemiseksi. Illouz käyttää termiä ”terapeuttinen tyyli”. Esimerkkinsä hän poimii Yhdysvalloista.

Illouz näkee kuvaamansa kehityksen lähtölaukaukseksi Sigmund Freudin Amerikan matkan
1909. Luennoillaan Freud saattoi alkuun virran, joka ei enää pysähtynyt. Sen virran pyörteissä
syntyi muun muassa elämänongelmiin tarttuva opaskirjallisuus, joka saavutti suosiota siksi, että
se pohjautui tieteeseen ja oli suhteessa moraaliin neutraali. Se antoi ja vakiinnutti sanaston, jolla
kukin saattoi jäsentää sekä omaa Minäänsä että suhteitaan toisiin. Terapeuttisen virran imuun
joutuivat pian naistenlehdet ja aikanaan television talk show -ohjelmat.
Kun parisuhteet harvoin ovat yhtä keskeytyksetöntä auvoa, on tekniikoilla parisuhteen hoitamiseksi ja parantamiseksi taattu kysyntä. Niinpä sitten lukemattomat parit tekevät harjoituksia
tyyliin ”mitä haluaisin puolisoni minulle tekevän”. Pannaan hartaimmat toiveet paperille ja vaihdetaan sitten puoliskon kanssa lappuja. Näiden tekniikoiden ydin on läheisiin suhteisiin liittyvien
tunteiden rationaalistaminen. Kukin määrittelee keskeiset arvonsa ja sovittaa tunteensa johdonmukaisesti niihin. Ristiriidat eliminoidaan. Näin tulee määritellyksi oma Minä hiukan tyyliteltynä.
Olenko esimerkiksi seikkailunhaluinen vai annanko etusijan turvallisuudelle? Suhde toiseen rakennetaan sitten tietoisesti omiin arvoihin ja mieltymyksiin sopivaksi. Ihmisestä sanotaan tällä
tavoin tulevan autonominen. Partneri saattaa kyllä mainittujen syväluotausten tuloksena osoittautua täysin sopimattomaksi, jolloin edessä on uuden etsintä.
Monet tekniikat sisältävät tunteiden ja toiveiden pisteyttämisen, jolloin testin tulos voidaan
lukea numeroarvosta. Testeissä tunteet yhteismitallistetaan, tehdään mitattaviksi suureiksi. Jo
pelkkä tunteiden paperille pano merkitsee etäisyyden ottoa ja ulkoistamista. Tämä on omiaan
heikentämään tunteita, mikä negatiivisten tunteiden kohdalla on toivottavaakin. Mutta käykö
positiivisille tunteille samoin? Mitä sisimpämme kääntäminen ulkoiseksi esitykseksi merkitsee tunne-elämämme kannalta? Taiteilijat ovat aina tehneet niin, mutta eivät psykologian määrittämässä
sanastossa, vaan muotojen, värien, sävelten, liikkeen ja runokuvien kielessä. Taiteelle ominainen
aistimellisuus ei ole läsnä tieteen tarkoituksiin luodussa kielessä.
Niille, jotka eivät vielä koe parisuhteen kyseenalaista onnea, mutta haluaisivat kokea, on olemassa parinetsintäpalvelut. Nykyisin kysymyksessä on merkittävä psykologialle ja tietotekniikalle
rakentuva liiketoiminta. Se tuottaa silloinkin, kun autot ja puhelimet jäävät myymättä. Halukkaan
pitää paitsi hellittää kukkaronsa nyörejä myös nähdä vaivaa. Eva Illouzin mukaan asiakkaan on
rakennettava itsestään psykologinen profiili vastaamalla lähes 500 kysymykseen. Tämän jälkeen
kone panee toimeksi ja etsii ideaalisen partnerin. Proseduuri tuo mieleen työntekijän rekrytoinnin
silloin, kun halutaan olla poikkeuksellisen perusteellisia. Vaikuttavasta tieteellisyydestä huolimatta tulos on usein yhteen saatetuille pettymys. Suurista odotuksista huolimatta he joutuvat toteamaan, ettei vastavuoroista vetoa ole. Tekeekö huomiotta jätetty lihallinen Minä kapinan? Onko
ihmisten fyysisessä kohtaamisessa sellaisia ratkaisevia irrationaalisia elementtejä, jotka karkaavat
jokaiselta tietokoneohjelmalta?
Terapeuttinen tyyli on valloittanut myös työelämän. Nopea silmäys työpaikkailmoituksiin vakuuttaa ”erinomaisten vuorovaikutustaitojen” välttämättömyydestä. Niihin nähden substanssiosaaminen vaikuttaa toisarvoiselta. Eva Illouz johdattaa tämänkin ilmiön juurille. Kun perustajat
teollisuudessa väistyivät ammattijohtajien tieltä, tuli johtamiseen tieteeseen pohjaava ote. Tuotantoprosessia sujuvoitettiin insinööritieteen keinoin. Toimintaan haettiin maksimaalista rationaalisuutta. Mutta insinööritieteen mahdollisuudet olivat rajatut. Sen täydennykseksi tarvittiin psykologiaa. Uskottiin, että pyrittäessä kohottamaan tuottavuutta ei saanut unohtaa työntekijöiden
tunteita ja asenteita. Ei suinkaan ollut yhdentekevää, olivatko työntekijät lojaaleja ja luotettavia vai
vihamielisiä ja petollisia. Jos työntekijöiden tunteita pystyttäisiin ohjaamaan oikeaan suuntaan,
olisi paljon voitettu. Ehkä tuottavuus olikin pitkälle kiinni juuri työpaikan emotionaalisesta kulttuurista. Tälle työelämän psykologialle laski perustan Elton Mayo jo 1920-luvulla suorittamillaan
tutkimuksilla.

Työelämän käyttöön otettiin jokseenkin sellaisenaan terapeuttinen haastattelu. Sen ydinajatus
korostaa toisen keskittynyttä kuuntelemista. Kuuntelija ei saa keskeyttää, ei kyseenalaistaa, ei
tarjota neuvoja. Korkeintaan hän voi auttaa puhujaa sanomaan vielä paremmin sen, mitä tämä ajaa
takaa. Sisintään purkavan on saatava kokemus, että hän tulee kuulluksi. Kuuntelija sitoutuu pitämään keskustelun luottamuksellisena. Puhujaksi ajatellaan työntekijä ja kuuntelijaksi auktoriteettiasemassa oleva työnantajan edustaja.
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot sisältävät todellisen johtamisen teknologian. Johtajan on
luonnollisesti tunnettava itsensä. Mutta lisäksi hänellä on oltava oikea kuva siitä, miltä hän näyttää muiden silmissä. Ellei tiedä vaikutustaan muihin, ei tuo vaikutus ole hallittavissa. Empatia, kyky
tunnistaa toisen ajatukset ja tunteet, on johtajalle keskeinen. Se on avain toisen ymmärtämiseen.
Johtajan on osattava lukea vähäisiäkin merkkejä. Omien tunteiden hallinta on edellytys hyvälle
johtamiselle. Johtaja ei saa olla tunnekuohujen vietävissä. Kommunikatiivisesta pätevyydestä on
tullut tärkein ammatillista menestystä ennustava tekijä. Se on eri asia kuin sosiaalisuus. Liisa
Keltikangas-Järvisen mukaan (”Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot”) sosiaalisuus on temperamentin
piirre, sosiaaliset taidot taas opittuja.
Terapeuttinen tyyli tuo työelämään pehmeyttä. Työntekijät purkavat turvallisesti paineensa.
Emotionaaliset umpisolmut avataan. Konfliktit hoidetaan ennalta ehkäisevästi. Johtaminen sättimällä ja uhkailemalla lienee tullut jo Suomessakin tiensä päähän. Mutta rajaako psykologinen
diskurssi ulos joitakin tärkeitä teemoja? Työntekijän ja työnantajan etujen vastakkaisuus tuskin on
siinä etualalla. Se ei ole psykologinen ongelma. Korostetun tasa-arvoinen puhetapa yrityksessä
peittää jyrkät statuserot eri työntekijäryhmien välillä. Jutellaan ikään kuin työkavereiden kesken,
vaikka palkkaerot voivat olla monikymmenkertaisia.
Jyrki Hilpelä
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