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MITÄ PSYYKKISET SAIRAUDET 
OVAT?

Johannes Lehtonen
Professori emeritus
Suomen Lääketieteen Filosofian Seura 7.11.2009

Historiallisesta kehityksestä

Sairauskäsitteen historiallisen kehityksen tunteminen tärkeää
Historia kertoo mielenterveyden ymmärtämisen muutoksista
Nykyiset käsitykset ovat historiallisia niin kuin aikaisemmatkin
Tuore suomalainen väitöskirja: 

Juha Hyvönen: Suomen psykiatrinen hoitojärjestelmä historian jatkumon
näkökulmasta.  
Kuopion yliopisto. Sarja D, lääketiede 440, 2008. 
Ansiokas tarkastelu sairauskäsityksen riippuvuudesta
aikakauden olosuhteista sekä 1990-luvun supistusten
taustatekijöistä 



2.12.2009

2

Diagnostisten käsitteiden kehityksestä

Philippe Pinel loi Ranskassa ensimmäisen diagnoosijärjestelmän koko 
lääketieteeseen ja psykiatriaan
Vapautti myös mielisairaat kahleista
Lääketieteellisellä diagnoosilla ratkaiseva merkitys psykiatriassa
Sosiaalisen syrjinnän, rankaisemisen ja kahleiden sijasta sairaat tarvitsevat 
hoitoa, vrt. Narrenturm Wienissä. Sairaita näytettiin katselemisen huvituksena
Diagnoosin alkuperäinen merkitys on “tarkoin tietää, tuntea” – kreikankielen 
diagignoskho
Diagnostiikan alkuperäinen merkitys psykiatriassa oli syvästi humanistinen
Diagnoosi loi perusteet hoidolle sosiaalisen syrjinnän sijasta
Pinelin käsitys psyykkisten häiriöiden syistä: “alienation”, “vieraantuminen”; 
siis varsin nykyaikaista sosiaalipsykiatriaa
Durkheimin käsitys itsemurhien syistä samansuuntainen, “anomia”

Diagnostisten käsitteiden kehityksestä jatk.

Neuroosi: sisätautilääkäri William Cullen, Skotlanti 1700-luvun lopulla
Psykoosi: Ernst von Feuchtersleben, Saksa  1840-luku
Neuropatologinen käsitys vallitsevana 1900-luvun alkuun saakka; neuronioppi 
syntyy, mielen häiriöt ovat aivojen sairauksia, infektiot (syphilis)
Psykodynaaminen sairauskäsitys syntyy 1900-luvun alussa, Freud
Biopsykososiaalisen mallin perusteet 1900-luvun alkupuolella, Adolf Mayer, 
USA
Ei enää yhtenäistä sairauskäsitettä, vaan useita tarkastelutapoja rinnakkain
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Psykiatrisen diagnostiikan johtoajatukset

Normatiivinen malli. Terveys on normi ja sairaus on poikkeavuutta siitä. 
Ihminen on joko terve tai sairas, oireet määräävät; mielenterveys on 
luokkamuuttuja
Tilastollis-epidemiologinen malli. Väestössä esiintyy tietty määrä erilaisia 
häiriöitä, raja terveyteen on periaatteessa liukuva ja muuttuva, mutta 
oirelähtöisesti määriteltävissä; terveys ei organisoi diagnostista ajattelua; 
mielenterveys on kuitenkin mitattavissa oleva jatkumo
Mielenterveys ihanteena. WHO:n määritelmä: oireettomuus, hyvinvointi ja 
elämän tavoitteiden toteutuminen ( elämän tyydyttävyys) organisoivat 
mielenterveysnäkemystä. Malli on idealistinen ja tuottaa tilastollisesti paljon 
häiriöitä, koska tavoite on korkealla; rajanveto terveen ja häiriintyneen välillä 
vaikeaa
Mielenterveys inhimillisenä, uusiutuvana voimavarana. 
Epänormatiivinen, ottaa huomioon mielenterveyden subjektiluonteen. 
Huomioi niin biologiset, psykologiset kuin sosiaalisetkin tekijät. Ympäristö 
säätelee voimavarojen kehitystä ja kulumista.

Mitä mielenterveyden voimavaraluonne tarkoittaa?

Mielenterveys on saman arvoinen voimavara kuin fyysinenkin terveys, ja yhtä 
tärkeä ihmisen inhimilliselle toimivuudelle
Kuluu ja uusiutuu vuorovaikutuksessa elämänkaaren määräämässä tahdissa
Ihminen itse vaikuttaa vuorovaikutusten kautta psyykkisten voimavarojan 
kehitykseen
Geenit toimivat tai eivät toimi ympäristöstä riippuen
Mielenterveyttä ei ole synnynnäisesti, vaan se hankitaan kehityksen kautta
Mielenterveys kehittyy ja muotoutuu kasvun ja elämänkaaren määräämillä 
tavoilla
Mielenterveys on metapsykologinen käsite
Persoonallisuus on psykologinen käsite, sillä on yksittäisen henkilön muoto
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Psykiatriset selitysmallit Suomessa
Neuropatologinen ja infektiomalli vallitsevana 1940-luvulle
Humanismia tuotiin psykiatriaan kuitenkin jo 1800-luvulla, esim. sitominen 
kiellettiin, joskin siihen palattiin uudestaan myöhemmin 
Sosiaaliset tekijät 1940-luvulta alkaen, Martti Kaila
Psykodynaamiset ja perhetekijät 1960-luvulla, Yrjö Alanen, Veikko Tähkä 
Geenit ja ympäristö, Pekka Tienari 1970-luvulta 2000-luvulle
Tilastollis-epidemiologinen malli hallitsevaksi 1990-luvulta alkaen. Pioneereja 
Kalle Achté ja Asser Stenbäck. Sittemmin Jouko Lönnqvist ja KTL.
Virallinen diagnostiikka dikotomista – terve vs. sairas
Mielenterveyskäsitenousee mielenterveystyötä organisoivaksi näkökulmaksi 
1970-luvulla, Suomen Akatemian muistio 1976. 
Mielestä erillisen, ulkopuolisen tekijän (bakteeri, biokemiallinen 
entsyymihäiriö, geenivirhe) sijasta mielenterveys ja sen häiriintyminen tulisi 
käsittää moniulotteisen voimavara-näkökulman kautta. Mielenterveys syntyy, 
kehittyy, uusiutuu ja kuluu elämän aikana
DSM-järjestelmän 5-akselinen rakenne, joka julkaistiin 1980-luvulla, tukee 
moniulotteisuutta, vaikka se toimii käytännössä melko dikotomisesti

Häiriöluokkien määräytymisestä

Häriöluokat kuvaavat keskimääräistä oireiden kehittymistä rasitetekijöiden 
funktiona suhteessa  häiriöalttiuteen, mutta eivät kerro mitään häiriöiden 
“patopsykofysiologiasta”
DSM-järjestelmän viisi ulottuvuutta kuvaavat häiriöitä moniulotteisesti, mutta 
jokainen ulottuvuus poikkeaa kaikista muista ulottuvuuksista luokan filosofisen 
ontologian suhteen:

1. Oireyhtymät
2. Persoonallisuushäiriöt
3. Somaattiset tekijät
4. Olosuhdetekijät, elämäntapahtumat
5. Psykososiaalinen toimintakyky

DSM- ja ICD-luokilla ei ole spesifiä vastaavuutta aivojen rakenteessa. Erilaisia pieniä 
muutoksia on kaikissa häiriöissä.
Aivojen toiminnan muutokset mielenterveyden häiriöissä ymmärrettävissä 
paremmin hermoverkkojen kuin makrorakenteiden avulla
Kliinis-epidemiologisesti toimintakyvyllä suurempi ennustearvo kuin 
oirediagnoosilla, mikä puhuu mielenterveyden voimavaraluonteen puolesta
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Minkälainen voisi olla mielenterveyden ydin?

Tekijä joka liittää toisiinsa ulkoisen (objektimaailman havainnot) ja sisäisen todellisuuden 
(sisäsyntyiset tuntemukset erilaisten tarpeiden pohjalta)

Ulkoisen ja sisäisen välille täytyy syntyä sidos, mielen matriisi – aivojen tasolla sen rakenteita 
toisiinsa yhdistävä hermoverkkojen järjestelmä

Mielenterveyden määräytymisessä ei ole kyse joko ulkoisesta tai sisäisestä tekijästä, vaan molemmat 
vaikuttavat. Niiden välisillä liitosmekanismeilla on tärkeä merkitys

Mielenterveyden ydin muodostuisi tällöin sekä kausaalisista (elimistön määräämät sisäiset 
prosessit) että kontingenteistä (objektimaailman vaihtuvat tekijät) tekijöistä, jotka vaikuttavat 
yhdessä aivojen/mielen tasolla ja joiden välillä on sidoksia

Ulkoisten ja sisäisten tekijöiden välille syntyneet yhteydet osaltaan ohjaavat mielenterveyttä 
sääteleviä prosesseja. Mielen matriisissa on edustus, representaatio, havainnoille, sisäisille 
tuntemuksille ja toimeenpanevalle motoriikalle (motorisen käyttäytymisen mallit)

Ulkoista ja sisäistä todellisuutta yhdistävä periaatteella on keskeinen merkitys. Se muodostaa kyseisiä 
maailmoja toisiinsa liittävän nivelfunktion

Mielenterveyden ydin on siksi väistämättä                    
Metapsykologinen
Metabiologinen
Metasosiaalinen
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Harhan todellisuuden korrelaatitHarhan todellisuuden korrelaatit

Puhekeskuksen aktivaatiovoimakkuus Puhekeskuksen aktivaatiovoimakkuus 
harhan aikana (Brocan alue)harhan aikana (Brocan alue)

Puheen tuotto ja tunnistusPuheen tuotto ja tunnistus

Raij ym. Brain 2009
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Heikentynyt yhteistoiminta Heikentynyt yhteistoiminta 
puhekeskuksen ja mielenliikkeiden puhekeskuksen ja mielenliikkeiden 
monitorointiin liittyvien monitorointiin liittyvien 
pihtipoimualueiden välilläpihtipoimualueiden välillä

Raij ym. Brain 2009

Dopaminerginen striatumin Dopaminerginen striatumin 
voimistunut yhteistoiminta Brocan voimistunut yhteistoiminta Brocan 
alueen kanssaalueen kanssa
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Entä mielenterveyden kokonaisolemus?

Mielenterveys on ihmiselle välttämätön voimavara, jota ilman elämä ei 
onnistu
Voimavarana sillä on sekä energiaa (tunne-energia) että 
vuorovaikutuskokemusten muokkaama informaatiomuoto
Mielenterveys on monesta tekijästä ja niitä organisoivista ulottuvuuksista 
koostuva hybridi, joka asustaa ihmisen olemuksessa, mutta viittaa samalla 
itsensä ulkopuolella. Toisin sanoen mielenterveys kertoo myös ihmisen 
kehityshistoriasta suhteessa ympäristöön
Oireet ovat yksilön oireita. Ne siis kertovat jotain yksilöstä. Samalla ne ovat 
oireita sopeutumisesta tai sopeutumattomuudesta ympäristöön, lievemmin tai 
vakavammin, ja kertovat siis jotain myös ympäristöstä
Mielenterveyttä ja sen häiriöitä ei voi kuvata kokonaisuutena muuten 
kuin metatieteellisesti. Mielenterveyden osa-alueet selittyvät monen eri 
tieteen näkökulmasta, mutta mielenterveyttä kokonaisuutena ei voi palauttaa 
mihinkään yksittäiseen tieteeseen


