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Abstract

In recent years in Finland suicide has been discussed in the context of mental health problems.
Together with psychiatric disorders, suicide has been seen as a result of adverse social conditions.
Occasionally suicide has even been seen as a public health problem. This interpretation has been
justified by Finland’s internationally high suicide rates. The inclusion of suicide in medical and
psychiatric discussions as well as the production of scientific data on suicide through medical
research have resulted in the widely accepted view of suicide as a medical problem.

This thesis examines the history of Finnish medical suicide research and the production of
psychiatric knowledge on suicide. Finnish suicide research dates back to the middle of the 19th
century, when the conception of suicide as a scientific problem arrived in Finland from
Continental Europe and the UK. Suicide remained a crime in the Finnish Penal Code until the early
1890s, but the idea of suicide as a medical, rather than moral, legal or theological issue gradually
began to gain ground already in the early 19th century. By decriminalizing suicide the Grand
Duchy of Finland followed the example set by the Western European countries.

The early Finnish suicide research was linked to the French and the English debates on suicide.
The emerging European medical conception of suicide was based on social beliefs, psychiatric
discussions and early sociological theories rooted in statistical data. As part of the institutional and
intellectual development of psychiatry, Finnish suicide research arrived at a new phase after the
Second World War. The conception of suicide as an expression of national character or a product
of racial characteristics gave way to a new conceptualization based on psychoanalytically oriented
psychiatric research. In the 1970s, social psychiatric research began to look for the social
determinants behind the suicide rates. This, in turn, prepared the ground for a nationwide suicide
prevention project launched in the late 1980s. This thesis aims to shed light on the historical
background of this project.

The primary source material consists of documents related to Finnish medical suicide research
and the discussion about suicide in medical journals in Finland from 1864 to 1985.

Keywords: Finland, history of psychiatry, history of suicide, medicalization, moral
statistics, self-destruction, social psychiatry, statistics, suicide
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Tiivistelmä

Itsemurhasta on Suomessa viime vuosina ja vuosikymmeninä puhuttu mielenterveyden ongelmi-
en yhteydessä. Psykiatristen häiriöiden ohella itsemurhat on nähty yhteiskunnallisten olosuhtei-
den sairastuttavan vaikutuksen tuloksena. Ajoittain itsemurhista on puhuttu jopa kansanterveys-
ongelmana. Tulkintaa on perusteltu viittaamalla kansainvälisesti ja varsinkin länsimaihin verrat-
tuna korkeisiin itsemurhalukuihin. Pelkkiin lukuihin katsominen ei kuitenkaan riitä jonkin ilmi-
ön leimaamiseen terveysongelmaksi. Tulkinnan syntyminen on edellyttänyt lääketieteellisen tut-
kimuksen kautta syntynyttä tietoa sekä itsemurhailmiön kytkemistä osaksi lääketieteellistä ja
psykiatrista keskustelua.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen lääketieteellisen itsemurhatutkimuksen histo-
riaa ja itsemurhia koskevan tiedon tuottamista. Suomalaisen itsemurhatutkimuksen juuret ulottu-
vat 1800-luvun puoleen väliin, jolloin käsitykset itsemurhasta tieteellisenä ongelmana rantautui-
vat Suomeen Manner-Euroopasta ja Isosta-Britanniasta. Tulkinta itsemurhasta pikemminkin lää-
ketieteellistä kuin moraalista, juridista tai teologista käsittelyä edellyttävänä ilmiönä alkoi voit-
taa alaa 1800-luvun kuluessa. Dekriminalisoidessaan itsemurhan 1890-luvulla Suomen suuriruh-
tinaskunta seurasi Länsi-Euroopan maiden esimerkkiä.

Varhainen suomalainen itsemurhatutkimus oli kytköksissä 1800-luvun ranskalaiseen ja eng-
lantilaiseen psykiatriseen tutkimukseen, yhteiskunnallisiin teorioihin ja väestötilastotietoihin
nojaaviin käsityksiin. Osana psykiatrian institutionaalista ja tieteenhistoriallista kehitystä suoma-
lainen itsemurhatutkimus astui toisen maailmansodan jälkeen uuteen vaiheeseen. Käsitykset
itsemurhasta kansanluonteen tai rodullisten piirteiden ilmaisuna väistyivät, kun psykoanalyytti-
sesti orientoitunut tutkimus alkoi etsiä itsemurhan tiedostamattomia psyykkisiä syitä. 1970-
luvulla psykiatrinen itsemurhatutkimus suuntautui yksilön mielen ohella yhteiskunnallisiin taus-
tatekijöihin osana sosiaalipsykiatrista tutkimusta. Näin luotiin pohjaa 1980-luvun lopulla käyn-
nistetylle valtakunnalliselle itsemurhien ehkäisyhankkeelle, jonka tieteenhistoriallista taustaa
tämä tutkimus valottaa.

Tämän tutkimuksen keskeisimmän lähdeaineiston muodostavat suomalaiset lääketieteellises-
tä näkökulmasta laaditut itsemurhatutkimukset ja itsemurhia käsitelleet tutkimusartikkelit vuosi-
välillä 1864–1985.

Asiasanat: itsemurha, itsemurhan historia, itsetuho, lääketieteellistyminen, psykiatrian
historia, siveellisyystilastot, sosiaalipsykiatria, Suomi, tilastotiede
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Kiitokset 

Tämä tutkimus ei olisi valmistunut ilman lukuisten henkilöiden myötävaikutusta 

eikä ilman suotuisia historiallisia olosuhteita. Vuodesta 2000 alkaen on Oulun 

yliopiston historian laitos toiminut akateemisena opinahjonani, ensin perusopinto-

jen ja sitten jatko-opintojen aikana. Ensimmäinen kiitokseni kuuluukin akateemi-

sesti vapaamieliselle opiskelu- ja tutkimusyhteisölle, joka on mahdollistanut ja 

tehnyt mielekkääksi myös ”erilaisiin” tutkimusaiheisiin ja näkökulmiin paneutu-

misen. 

Ilman kannustavia ja kriittisiä ohjaajia väitöskirjani tuskin olisi valmistunut 

tai ainakin sen laatu olisi merkittävästi heikompi. Haluankin osoittaa kiitokseni 

ohjaajilleni siinä järjestyksessä, kun he tulivat osaksi väitöskirjatyötäni. Henry 

Oinas-Kukkonen osoitti uskoa ja luottamusta tutkijankykyjäni kohtaan jo maiste-

riopintojeni aikana, vaiheessa, jolloin varsinainen tutkijan ura tai edes jatko-

opinnot eivät olleet muotoutuneet mielessäni. Maija Kallinen teki yleisen histori-

an maisterin siirtymisen aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen maailmaan mut-

kattomaksi ja auttoi yhdessä Henryn kanssa työn liikkeelle saamisessa sekä kan-

nusti tekijää eteenpäin epätoivon ja epäuskon aikoina. Maija myös tarjosi mahdol-

lisuuden työskennellä lukuvuoden 2010–2011 opetustehtävissä, mikä oli tervetul-

lut väliaika ja hengähdystauko tutkimustyöstä. Vuodesta 2011 työni pääohjaajana 

toiminut Petteri Pietikäinen auttoi työni lopullisessa paketoimisessa ja viimeiste-

lyssä sekä tarjosi korvaamatonta apua psykiatrian historian tietämyksellään. Olen 

kiitollinen ohjaajieni osoittamasta kärsivällisyydestä lukuisia kysymyksiäni ja 

kommenttipyyntöjäni kohtaan. Kiitän myös työni esitarkastajia Mikko Jauhoa ja 

Ville Kivimäkeä saamistani kommenteista ja työn parannusehdotuksista. 

Ohjaajieni lisäksi ovat monet historian laitoksen tutkijayhteisön jäsenet pie-

neltä tai suurelta mutta silti yhtä merkittävältä osin edesauttaneet väitöskirjatyötä-

ni. Kiitokseni kuuluukin Heini Hakosalolle suomalaisen lääketieteen historiaa ja 

siitä kertovia lähteitä koskevista neuvoista, Matti Salolle sosiaali- ja taloushistori-

aa koskevien kysymysten selvittämisestä ja Timo Siroselle antiikin itsemurhakes-

kustelua koskevista pohdinnoista sekä klassisten kielten tulkinta-avusta. Työni 

viimemetreillä Ari Helo tarjosi tukensa tarkentavien kysymysten muodossa ja 

auttoi hiomaan väitöskirjani tiivistelmän kieliasua. Haluan erityisesti kiittää Juha 

Saunavaaraa, jonka kanssa käydyt keskustelut ovat olleet erityisen antoisia ja 

näkökulmia avaavia. Vaikka tutkimamme aiheet eivät ensi näkemältä ole kovin-

kaan lähellä toisiaan, kertoo keskustelujemme sisältö ja anti historiantutkimuksen 
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universaaleista yhtäläisyyksistä, jotka ovat aiheenvalinnasta tai näkökulmasta 

nousevia eroja merkittävämpiä.  

Lämmin erityiskiitos kuuluu Päivi Kynkäänniemelle, joka kaikkien opiskelu-

vuosieni ajan on tarjonnut apunsa pienempiin tai suurempiin kysymyksiin tai 

murheisiin sekä osoittanut jatkuvaa kiinnostusta opintojeni ja tutkimukseni ete-

nemistä kohtaan. 

Väitöskirjan kirjoittaminen olisi hyvin yksinäinen tehtävä ilman tutkijasemi-

naarin tarjoamaa vertaistukea. Kiitänkin aate- ja oppihistorian jatko-opiskelijoita, 

jotka ovat kysymyksillään ja kommenteillaan seminaari-istunnoissa vieneet tut-

kimustani eteenpäin. Erityiskiitos kuuluu Niina Timosaarelle, Ville Salmiselle ja 

Katariina Parhille kahvihetkistä ja keskusteluista, jotka tarjosivat vastapainoa 

tutkijankammion yksinäisyydelle sekä mahdollisuuden testata vapaassa mutta 

kriittisessä ilmapiirissä tutkimuksen eri vaiheissa syntyneitä hypoteeseja ja teori-

oita. Kiitän myös ”Itsemurhan historiaa” -luentosarjoille osallistuneita opiskelijoi-

ta osoittamastanne kiinnostuksesta sekä kommenteista ja kysymyksistä, jotka 

motivoivat viemään tutkimustani eteenpäin. 

Tero Anttilaa haluan kiittää yli kymmenen vuotta sitten Roomassa alkaneesta 

ystävyydestä ja työtoveruudesta. Keskustelumme historian filosofiasta, filosofias-

ta ylipäänsä, jalkapallosta, musiikista, auringosta ja teräksestä sekä olemisen op-

pimisesta ja elämisen taidosta ovat olleet korvaamattomia niin väitöskirjatyön 

kannalta kuin ihmisenä kasvamisen osalta. 

Lähteiden saatavuus on merkittävällä tavalla helpottanut tämän tutkimuksen 

tekoa. Kiitänkin Oulun yliopiston kirjaston henkilökuntaa työni tukemisesta ja 

alati paisuvaa lainatiliäni kohtaan osoittamastaan kärsivällisyydestä. Kiitän käsi-

kirjoituksen kieliasun tarkastamisesta Ville Wittenbergiä. 

Vaikka akateemista osaamista ei voisikaan mitata rahassa, ei tutkimustyö il-

man taloudellista tukea olisi mahdollista. Väitöskirjatyöni rahoituksesta kiitän 

Suomen Kulttuurirahastoa kolme ja puolivuotta kestäneestä tuesta, Oulun yliopis-

ton Humanistista tiedekuntaa yhteensä vuoden mittaisesta rahoituksesta ja Oulun 

yliopiston Tukisäätiötä yhteensä puoli vuotta tarjoamastaan tuesta. Lisäksi kiitän 

Oulun yliopiston tutkijakoulua ja Humanistista tiedekuntaa matka-apurahoista, 

joiden turvin olen voinut käydä esittelemässä tutkimustani kotimaisissa ja ulko-

maisissa konferensseissa ja seminaareissa. 

Kiitän vanhempiani tuesta yliopisto-opintojeni alusta saakka sekä erityisesti 

tuesta ja kannustuksesta ryhdyttyäni jatko-opiskelijaksi. 

Tutkimustyö voi olla aikaa vievää mutta myös henkisesti kuluttavaa. Saamas-

tani tuesta ja kärsivällisyydestä haluan kiittää puolisoani Teresaa enemmän kuin 



9 

sanat voivat ilmaista. Koirillemme Romeolle ja Onnille kiitos päivittäisestä esi-

merkistä, kuinka nauttia ikuisesta nykyhetkestä, mikä on menneiden muistelua 

äärettömästi tärkeämpää. 

Oulussa 26.3.2014 

Mikko Myllykangas 

  



10 

 



11 

Sisällysluettelo 

Abstract 

Tiivistelmä 

Kiitokset 7 
Sisällysluettelo 11 
Johdanto 15 
I Osa – Suomalainen itsemurhatutkimus 1864–1951 27 
1 Suomalaisen itsemurhatutkimuksen historiallinen tausta ja 

konteksti 29 
1.1 Modernin itsemurhakeskustelun muotoutuminen ................................... 31 

1.1.1 ”Oitumisten” aika ......................................................................... 34 
1.1.2 Hullu itsemurhaaja ....................................................................... 37 
1.1.3 Edesvastuuton itsemurhaaja ......................................................... 39 

2 Thiodolf Saelanin väitöskirja 43 
2.1 Osana eurooppalaista itsemurhakeskustelua ........................................... 44 

2.1.1 Psykiatrinen totaaliselitys ja moraalinen vapautus? ..................... 46 
2.2 Numero numeroiden joukossa ................................................................. 53 

2.2.1 Yksilö on virhe ............................................................................. 56 
2.2.2 Itsemurhan (luonnon)lait .............................................................. 60 
2.2.3 Syntiset kaupungit ........................................................................ 62 

3 Tilastot, vapaa tahto ja degeneraatio 67 
3.1 Yhteiskunnan tilan indikaattori ............................................................... 67 

3.1.1 Hyvä huono tilasto ........................................................................ 71 
3.1.2 Viina ............................................................................................. 74 
3.1.3 Itsemurhan olosuhteet ................................................................... 76 
3.1.4 Determinismi ja tahdon vapaus .................................................... 81 
3.1.5 Siveellinen tietoisuus vapauttaa degeneraatiosta .......................... 85 

3.2 Patologian anatomia ................................................................................ 92 
3.2.1 Kovia aikoja ................................................................................. 93 
3.2.2 Yhteiskunnallisista syistä ruumiillisiin vikoihin .......................... 96 
3.2.3 Pakottava anatomia ....................................................................... 99 
3.2.4 Naisten ja miesten vaivat ............................................................ 101 

4 Suomalaisen itsemurhatutkimuksen eklektinen vaihe vuosisadan 

alusta 1950-luvulle 107 
4.1 Suomeksi Duodecimin sivuilla: Itselleen ja muille vaaralliset 

elämäntavat ........................................................................................... 107 



12 

4.2 Itsemurhaajan sielunelämä ja ruumiin rakenne ..................................... 113 
4.2.1 Kurkistus alitajuntaan ................................................................. 114 
4.2.2 Psykiatrian unohtama psyyke ..................................................... 116 

4.3 Elon kriittinen yhteenveto ..................................................................... 118 
4.3.1 Historiallinen tilanne tilastotietojen ja poikkeavuuksien 

takana.......................................................................................... 120 
4.3.2 Induktiivisen päättelyn ongelmat itsemurhaajan 

mielentilaa arvioitaessa .............................................................. 122 
4.3.3 Ympäripyöreä psykologia ........................................................... 125 
4.3.4 Ruumiinrakenteen kieli ............................................................... 127 

4.4 Tahdon kapinaa – hankala lapsi tappaa itsensä ..................................... 131 
4.4.1 L’enfant terrible .......................................................................... 131 
4.4.2 Luonnottoman hullu teko ............................................................ 134 
4.4.3 Lasten psykopatia – tahdon kapinaa ........................................... 135 

4.5 Kullervomaisen kansan sosiaalipatologiaa ............................................ 138 
4.5.1 Rikostilastotieteilijä Veli Verkko ................................................ 138 
4.5.2 Kansansielun uumeniin ............................................................... 141 
4.5.3 Sivustatukea psykiatriasta ........................................................... 146 

II Osa – Suomalaisen itsemurhatutkimuksen uusi aika 151 
5 Psykiatrinen itsemurhatutkimus Suomessa 1960–1980-luvuilla 153 

5.1 Kvantitatiivinen loikka .......................................................................... 154 
5.1.1 Kvantitatiivisen loikan kvalitatiiviset taustat .............................. 159 

5.2 Psykodynaaminen itsemurhatutkimus ................................................... 164 
5.2.1 Itsemurhaajan dynaaminen psyyke ............................................. 166 
5.2.2 Dynaamisia diagnooseja depressiosta ......................................... 170 
5.2.3 Dynaaminen ympäristö ............................................................... 175 

5.3 Itsemurhasta itsetuhoon ......................................................................... 179 
5.3.1 Itsemurhayritys vai epäonnistunut itsemurha? ........................... 180 
5.3.2 Kommunikointiyrityksiä ............................................................. 183 
5.3.3 Epäsuora itsetuho ja mitä oikeasti yritettiin tehdä ...................... 185 

5.4 Aggressiivinen itsemurhaaja ................................................................. 193 
5.4.1 Aggressio itsemurhien diagnostiikassa ....................................... 194 
5.4.2 Aggression silta murhasta itsemurhaan ...................................... 196 

6 Itsemurha muuttuvassa yhteiskunnassa 205 
6.1 Itsemurhan sosiaalipsykiatria ................................................................ 205 

6.1.1 Epidemiologisen itsemurhatutkimuksen nousu .......................... 206 
6.1.2 Itsemurhat luokitellussa yhteiskunnassa ..................................... 211 



13 

6.1.3 Suomalainen psykiatris-sosiologinen konsensus ........................ 216 
6.1.4 Muutos muutoksen aiheuttajana ................................................. 218 

6.2 Poliittinen itsemurha ............................................................................. 225 
6.2.1 Kun yhteiskunta on ongelma ...................................................... 228 
6.2.2 Demokratian tulevaisuus ............................................................ 230 
6.2.3 Itsemurha barrikadeilla ............................................................... 233 

6.3 Kohti kansallista itsemurhatutkimushanketta ........................................ 240 
Yhteenveto 247 
Lähteet ja kirjallisuus 253 
 

  



14 

 



15 

Johdanto 

Mätämunan muistelmissa musiikkikriitikko Seppo Heikinheimo (1938–1997) 

kertoi tehneensä itsemurhapäätöksen perustuen ”terveeseen ja huolelliseen har-

kintaan ja useisiin järkisyihin.” Hän kertoi myös konsultoineensa psykiatria asian 

tiimoilta.1 Miksi? Miksi Heikinheimo ei keskustellut asiasta papin tai poliisin 

kanssa, vaan tiedusteli kolmannen p-ammattilaisen mielipidettä? Koska tässä 

tutkimuksessa ei ole tarkoitus tarkastella minkään yksittäisen itsemurhan syitä ja 

taustoja, kysymys voidaan jättää ilman tapauskohtaista vastausta. Itsemurhailmi-

ön historian kannalta on hyvin kuvaava, että 1900-luvun lopulla vapaaehtoisesti 

kuoleman valinnut henkilö asettaa itsensä ja aikomuksensa keskusteluun lääketie-

teen, tarkemmin psykiatrian, käsityksiä edustaneen henkilön kanssa. Heikinhei-

mon tekemä valinta keskustella tulevasta itsemurhastaan psykiatrin kanssa ilmen-

tää itsemurhan historiallista tilannetta niin yhteiskunnallisen käsittelyn kuin sen 

ympärillä käydyn tieteellisen keskustelunkin kannalta. Kuinka kyseinen tilanne 

muotoutui ennen kaikkea lääketieteellisen keskustelun näkökulmasta, on nyt kä-

sillä olevan tutkimuksen kohteena. 

Tutkimustehtävä, rajaus ja menetelmä 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen suomalaisen lääketieteellisen itsemurhatutkimuk-

sen kehitystä sen alkuajoista 1800-luvun keskivaiheilta 1980-luvun puoleen vä-

liin. Tutkimukseni keskiössä on suomalainen, eli Suomessa toteutettu ja pääosin 

Suomessa julkaistu itsemurhailmiöön kohdistunut lääketieteen piirissä tehty tut-

kimus sekä siinä muotoutuneisiin käsityksiin perustunut tai niihin viittaava tie-

teellinen itsemurhakeskustelu. 

Itsemurhaa ilmiönä on tutkittu valtavan paljon, niin mikro- kuin makrotasolla, 

mutta suurimmaksi osaksi muiden kuin historiatieteiden piirissä. Yksittäiset itse-

murhaa historiallisesta näkökulmasta käsittelevät tutkimukset voidaan sijoittaa 

kahden ääripään väliin. Toisessa ääripäässä ovat tapahtuneista itsemurhista tehdyt 

tutkimukset ja toisessa itsemurhien käsitteellistämisestä tehdyt tutkimukset. Käy-

tännössä useimmat itsemurhan historian tutkimukset ovat näiden molempien nä-

kökulmien eriasteisia sekoituksia. Tämä tutkimus puolestaan on varsin puhtaasti 

                                                        
1 Syiksi itsemurhapäätökseensä Heikinheimo mainitsi mm. pesäpallo-otteluissa soitettavan ”mökämu-
siikin”, vakavan tenniksen pelaamisen estäneen ruosteessa olevan ykkössyöttönsä, masentavan ilmas-
ton Martti Ahtisaaren ajan Suomessa ja epämiellyttäväksi muuttuneen Helsingin Sanomien kulttuuri-
toimituksen ilmapiirin. Heikinheimo 1997, 510–511. 
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itsemurhan käsitteellistämisen historian tarkastelua, jossa itsemurha konkreettise-

na tapahtumana on useiden eri tekstikerrosten takana, eikä siis varsinaisena tut-

kimuskohteena. Näin ollen tutkimukseni vastaa kysymykseen siitä, kuinka lääke-

tieteellinen ja ennen kaikkea psykiatrinen käsitys itsemurhista syntyi ja kehittyi 

suomalaisessa itsemurhakeskustelussa 1800-luvun puolivälistä 1980-luvulle ulot-

tuvana ajanjaksona. Aika ajoin yhden vallitsevan käsityksen sijaan (lää-

ke)tieteellisessä itsemurhakeskustelussa oli vallalla useampia paikoin ristirii-

taisiakin tulkintoja itsemurhasta kokonaisuutena tai jostakin ilmiön osasta. Tutki-

muksessani tarkastelen näin ollen myös sitä, miten erilaiset tulkinnat, käsitykset 

tai ”totuudet” itsemurhasta muodostuivat, vaikuttivat tieteelliseen itsemurhakes-

kusteluun ja syrjäytyivät toisilla. 

Medihistorian2 kenttään asetettuna tutkimukseni on varsin lähellä sairauden 

tai siihen verrattavan ilmiön käsitteellistämisen historian tutkimusta, ja näin ollen 

lääketieteellisen tiedonmuodostuksen historian tutkimusta. Lääketieteellinen it-

semurhatutkimus voidaan käsittää yrityksenä ymmärtää ja sitä kautta hallita sai-

rauteen verrattua käyttäytymistä.3 Tutkimuksessani tarkastelenkin tähän käsitteel-

listämis- ja ymmärrysprosessiin sovelletun lääketieteellisen ja ennen kaikkea 

psykiatrisen itsemurhakäsityksen muodostumista. Tarvittaessa sivuan muiden 

tieteenalojen piirissä tehtyä itsemurhatutkimusta, mutta en etene sen pidemmälle 

näille työni pääkysymyksen kannalta sivupoluille. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sellaisia lääketieteellisen itsemurhakeskustelun historian kohtia, joissa se oli sel-

keästi lähentynyt tai ollut ristiriidassa esimerkiksi tilastotieteellisen tai sosiologi-

sen itsemurhatutkimuksen kanssa. 

Suomen Psykiatriyhdistyksen satavuotisjuhliin valmistuneessa, suomalaisen 

psykiatrian historiaa kartoittaneessa teoksessa ANTTI PARPOLA on tiivistäen to-

dennut suomalaisen itsemurhatutkimuksen jatkumon alkavan 1860-luvulla itse-

murhista kirjoittaneesta psykiatri Thiodolf Saelanista (1834–1921) ulottuen psy-

kiatri Jouko Lönnqvistin 1980-luvun lopulla käynnistämään kansalliseen itsemur-

hien ehkäisyprojektiin.4 Tutkimukseni valottaa juuri tätä väliä. Tutkimukseni 

ajallinen päätepiste on vuosi 1985. Seuraavana vuonna alettiin lääkintöhallituksen 

asettamana valmistella valtakunnallista itsemurhien ehkäisyprojektia, jonka en-

                                                        
2 HEINI HAKOSALO on huomauttanut suomenkielisen ”lääketieteen historia” -käsitteen olevan ongel-
mallinen sen ”tieteellisyyttä” korostavan luonteen takia. Käsitteenä ”medihistoria” kattaa myös sellai-
set parantamiseen ja hoitamiseen tähdänneet toimet, joilla ei ole ollut varsinaisesti mitään tekemistä 
tieteen kanssa. Hakosalo 2012, 27–28. 
3 Vrt. Hakosalo 2012, 28. 
4 Parpola 2013, 202. 
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simmäinen vaihe, ”Itsemurhat Suomessa 1987” -projekti, käynnistyi Lönnqvistin 

johdolla vuonna 1987.5 Itsemurhien ehkäisyhanke jatkui vuoteen 1996 useiden 

osaprojektien kautta, ja sen vaikutusten arviointi suomalaisiin itsemurhiin on 

jatkunut 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Samalla se on toiminut 

keskeisenä viittauskohtana uudella vuosituhannella tehdyissä suomalaisissa itse-

murhatutkimuksissa.6 Koska mainittu keskustelu tai sen kaiut ovat vielä kuulta-

vissa, olen katsonut tarpeelliseksi rajata sen tutkimukseni ulkopuolelle. Tutkimuk-

seni on siis osaltaan kyseisen itsemurhien ehkäisyprojektin historian selvitys ja 

samalla ainakin vielä vähän aikaa sitten käynnissä olleen itsemurhakeskustelun 

historian tarkastelu. 

Tutkimukseni metodologinen lähestymistapa on aineistolähtöinen ja tekstei-

hin keskittyvä. Valittu tutkimusote korostuu erityisesti työni jälkimmäisessä osas-

sa, joka rakentuu suurelta osin primäärisen lähdeaineiston ja sitä kontekstualisoi-

van sekundäärisen aikalaisaineiston varaan. Näin jo siitäkin syystä, että relevant-

tia itsemurhahistoriaan keskittyvää tutkimusta tai laajempaankaan toisen maail-

mansodan jälkeisen psykiatrisen tutkimuksen ja keskustelun historiaan keskitty-

vää tutkimusta on vain rajoitetusti saatavilla. Valitun lähestymistavan rajoitteena 

voidaan nähdä se, että tiukasta rajauksesta johtuen käsittelemäni itsemurhakes-

kustelu pidättäytyy varsin tiukasti ennen kaikkea lääketieteellisissä julkaisuissa 

käydyn keskustelun tarkasteluun. Tämän seurauksena en käsittele itsemurhakes-

kustelua sen koko sosio-kulttuurisessa laajuudessa. Toisaalta tämän suhteellisen 

rajatun itsemurhakeskustelun osa, eli lääketieteellisen itsemurhakeskustelun tar-

kastelu voi toimia pohjana esimerkiksi suomalaisessa populaarikulttuurissa tai 

yhteiskuntapolitiikassa käydyn itsemurhakeskustelun tutkimukselle. Koska keski-

tyn lääketieteellisen itsemurhakeskustelun tarkasteluun, niin ei kriittisestä yhteis-

kuntatutkimuksesta nouseva kysymys laajemman, yhteiskunnallisen ja kulttuuri-

sen ulottuvuuden kattavan itsemurhakeskustelun lääketieteellistymisen historialli-

sesta vääjäämättömyydestä tai ei-välttämättömyydestä ole työni kannalta rele-

vantti. 

Aineiston analyysin osalta kysymyksen ja kontekstualisoinnin logiikka toimii 

tämän tutkimuksen keskeisenä metodina. Koska vain harvoihin ja hyvin konkreet-

tisiin sekä riittävän yksityiskohtaisiin kysymyksiin voidaan vastata tyhjentävästi, 

toimivat tieteenhistorialliset sekä yhteiskunnalliset kontekstit vastauksena tämän 

                                                        
5 Lönnqvist–Aro–Marttunen–Palonen 1993, 1. 
6 Ks. esim. Upanne 2001, 13–15, 22, 55–56; Pesonen 2006, 54–55; Hiltunen–Partonen–Haukka–
Lönnqvist 2009, 1803–1804. 
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tutkimuksen kysymyksiin. Tutkittava ongelma ja sitä valaisevat lähteet voidaan 

asettaa erilaisiin historiallisiin konteksteihin, eli esimerkiksi suhteeseen muiden 

itsemurhia käsitelleiden tieteenalojen ja tieteellisten keskustelujen kanssa sekä 

yhteiskunnallisiin konteksteihin. Kontekstit siis toimivat selittämisen välineinä. 

Vaikka historialliset kontekstit eivät ole suora syy siihen, millaiseksi lääketieteel-

linen itsemurhatutkimus muotoutuivat, niiden kautta voidaan ymmärtää tutkimuk-

sen erityispiirteitä sekä selittää suuntia, joihin itsemurhakeskustelu on edennyt. 

Toisin sanoen kontekstin voidaan ajatella määrittävän historiallisen tapahtuman 

edellytykset ja mahdolliset seuraamukset.7 

Aate- ja oppihistoriallisen luonteensa takia perinteistä 

an ”tapahtumaa” vastaavat tässä tutkimuksessa yksittäiset itsemurhatutkimukset 

ja tutkimusartikkelit sekä niiden kautta hahmottuvassa (lääke)tieteellisessä itse-

murhakeskustelussa tapahtuneet muutokset ja siirtymät esimerkiksi uudenlaisiin 

metodologioihin ja itsemurhia koskeviin kysymyksen asetteluihin sekä niitä selit-

täviin teorioihin. Vastaavanlaisena tapahtumana voidaan pitää tutkimukseni kulu-

essa hahmottuva siirtymä tarkkailevasta itsemurhailmiön lääketieteellisestä hah-

mottelusta aktiivisempaan interventioon eli itsemurhien ehkäisyyn. Näiden tapah-

tumien, jotka ovat välittyneet meille kommunikointitarkoituksessa kirjoitettujen 

tekstien tai niiden osien kautta, ymmärtämiseksi tulee, Quentin Skinnerin mu-

kaan, kiinnittää huomio tekstin tarkastelemien asioiden tai ilmiöiden käsittelyä 

ohjanneisiin vallinneisiin käytäntöihin.8 Vallinneet käytännöt ymmärretään tässä 

yhteydessä aate- ja oppihistoriallisina konteksteina. 

Tutkimuksen pitkä ajallinen tarkastelujakso asettaa sille erityishaasteensa. 

Käsittelemäni, noin sataviisikymmentä vuotta kestävän, ajanjakson kuluessa niin 

suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri yleensä kuin tieteenharjoittaminen erityisesti 

muuttuivat valtavan paljon. Pitkästä aikajänteestä johtuen tutkimuksessa ei ole 

keskitytty kuvaamaan systemaattisesti erilaisten yhteiskunnallisten ja tieteellisten 

instituutioiden ja organisaatioiden kehittymistä. Sen sijaan, edellä mainitulla ta-

valla kontekstualisointia hyödyntäen, kuvataan niitä mahdollisia historiallisia 

tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, kuinka tieteellistä tietoa itsemurhista on 

tuotettu suomalaisen itsemurhatutkimuksen eri vaiheissa. 

 

                                                        
7 Gaddis 2002, 97. 
8 Skinner 2002, 101–102. 
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Työn rakenne ja lähteet 

Tutkimus jakautuu selkeästi kahteen, toisiinsa nähden kronologisesti asettuvaan 

mutta rakenteellisesti toisistaan poikkeavaan osaan. Tutkimuksen ensimmäisessä 

osassa tarkastelen suomalaisen itsemurhatutkimuksen varhaisvaiheita ja tieteelli-

sen itsemurhakeskustelun muotoutumista 1800-luvulta 1900-luvun puoleen väliin. 

Rakenteeltaan ensimmäinen osa on kronologinen. Sen alussa selvitän hyvin lyhy-

esti länsimaisen itsemurhakeskustelun historiaa sekä tieteenhistoriallista konteks-

tia, jossa suomalainen tieteellinen itsemurhakeskustelu alkoi ottaa muotoaan. 

Ensimmäisen noin sadan vuoden aikana suomalainen tieteellinen itsemurhakes-

kustelu oli vielä verrattain harvapuheista ja verkkaista, mikä käytännössä näkyy 

lähteiden – yksittäisten tutkimusten tai kirjoitusten – määrän suhteellisena rajalli-

suutena. Tämä asiantila korostuu muun muassa siinä, että vielä 1940–1950-luvun 

vaihteessa tehdyssä itsemurhatutkimuksessa voitiin varsin vaivattomasti viitata ja 

referoida tarvittaessa kaikkia aiempia suomalaisia itsemurhatutkimuksia. Näin 

ollen ensimmäisen osan kuvaama suomalainen itsemurhatutkimus muodosti nä-

kökulmien ja menetelmien eroista huolimatta keskustelun jatkumon, jossa uu-

demmat tutkimukset ottivat jollakin tavalla kantaa kaikkiin tai lähes kaikkiin 

edeltäviin tutkimuksiin. 

Työn jälkimmäinen osa poikkeaa rakenteeltaan ja lähestymistavaltaan en-

simmäisestä. 1960-luvun alusta 1980-luvun puoleenväliin ulottuvan ajanjakson 

kattava toinen osa on jäsennetty temaattisesti. Teemojen sisällä itsemurhatutki-

muksessa jäsentynyttä keskustelua on pyritty seuraamaan kronologisesti. Valit-

tuun lähestymistapaan on kaksi toisiinsa liittyvää syytä. Kuten oheisesta dia-

grammista (Kuvio 1.)9 voidaan havaita, tapahtui suomalaisessa itsemurhatutki-

muksessa 1960-luvulta alkaen ja erityisesti 1970-luvulla valtava määrällinen kas-

vu, jonka syitä käsitellään sille omistetussa luvussa. Huomattavan aineistomäärän 

                                                        
9 Kuviossa esitetyt tiedot on itsemurhien osalta Suomen Tilastollisesta Vuosikirjasta vv. 1955–1990. 
Itsemurhatutkimukset tai niitä popularisoineet julkaisut ovat puolestaan pääosin tämän tutkimuksen 
lähteitä. Kuviossa esitetään myös sellaisia tutkimuksia ja kirjoituksia, joihin en ole katsonut tarpeelli-
seksi viitata tässä tutkimuksessa esimerkiksi siitä syystä, että ne käytännössä toistavat muualla, laa-
jemman huomion saaneissa julkaisuissa esitetyt asiat, ja ovat siten olleet marginaalisessa asemassa 
itsemurhakeskustelun kannalta. Täten kuviossa on esitetty myös sellaisia julkaisuja, jotka eivät ole 
tämän tutkimuksen lähdeluettelossa. Jonkinlaisen kokonaiskuvan suomalaisesta itsemurhakirjallisuu-
desta saa MATTI VAITTISEN toimittamasta Suomalaisen itsemurhakirjallisuuden bibliografia 1832–
1989 -teoksesta. Bibliografian kokoaja ei ole noudattanut suurinta mahdollisista huolellisuutta työtä 
tehdessään, ja näin ollen teos sisältää lukuisia virheitä, mm. väärälle henkilölle merkittyjä julkaisuja. 
Ks. esim. Vaittinen 1990, 19–20: vrt. ”Ehrnrooth E: Über Selbstmorde [--]” ja ”Elo O: Über Selbst-
morde [--]”. 
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käsittely ja keskustelun analysointi puhtaasti kronologisesta näkökulmasta ei ole 

mielekästä työni toisen osan kohdalta. Jälkimmäinen ajanjakso poikkeaa edelli-

sestä myös siinä, että tähän saakka sen tarkastelu on ollut lääketieteen historian 

näkökulmasta yleensä ja itsemurhan historian näkökulmasta erityisesti hyvin 

vähällä huomiolla verrattuna aiempaan. 

Lukumääränsä ohella myös laadulliset seikat erottavat tutkimukseni kahdessa 

eri osassa käyttämiäni lähteitä. 1800-luvun suomalainen tieteellinen itsemurha-

keskustelu oli hyvin niukkaa, ja yksittäisiä puheenvuoroja edustavat kokonaiset 

tutkimukset, joissa ilmiötä tarkasteltiin useista ajan näkökulmista käsin. Tästä 

johtuen ensimmäisessä osassa konteksti rakennetaan relevantin kansainvälisen 

itsemurhakeskustelun sekä laajemman 1800-luvulla virinneen yhteiskuntatieteel-

lisen keskustelun avulla. Työn jälkimmäisessä osassa käytetyt lähteet ovat puoles-

taan lähes yksinomaan tutkimusartikkeleita tai niihin pohjautuvia tutkimusta ko-

koavia teoksia. Keskeisimmän lähderyhmän muodostavat Duodecim ja Psychiat-

ria Fennica -aikakausjulkaisuissa ilmestyneet artikkelit. Tällöin rakennetut itse-

murhakeskustelun kontekstit ovat suurimmaksi osaksi kotimaisia sekä itsemurha-

tutkimuksen moniäänistymisestä johtuen keskustelun sisäisiä. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita kansainvälisen keskustelun kokonaisvaltaista sivuuttamista eikä suoma-

laisen, 1900-luvun puolenvälin jälkeisen yhteiskunnallisen kontekstin huomiotta 

jättämistä. 
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Kuvio 1. Itsemurhatutkimukset sekä itsemurhatiheys Suomessa 1851–1986. 
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Aiempi tutkimus 

Itsemurhan historian tutkimus on ollut kansainvälisesti 1980-luvulta alkaen kas-

vavan kiinnostuksen kohteena. Tutkimus on tuottanut niin laajoja yleiskatsauksia 

kuin maantieteellisesti, temaattisesti tai ajallisesti rajatumpia esityksiä. Esimerk-

keinä näistä voidaan mainita vuonna 1999 englanniksi julkaistu GEORGES MINOI-

Sin antiikista moderniin aikaan ulottuva itsemurhaa länsimaisessa kulttuurissa 

tarkasteleva History of Suicide: Voluntary Death in Western Culture, ALEXANDER 

MURRAYn kolmiosainen Suicide in the Middle Ages (1998–, kolmas osa on vielä 

julkaisematta) ja SUSAN MORRISSEYn vuonna 2006 julkaistu itsemurhakeskuste-

lua ja ruumiin politiikkaa tsaarinajan Venäjällä tarkastellut Suicide and the Body 

Politic in Imperial Russia. Vaikka suomalainen itsemurhien historian tutkimus 

onkin alkanut virkistymään 2000-luvulle tultaessa, vielä toistaiseksi yksi harvois-

ta suomalaisista tähän mennessä julkaistuista itsemurhan ja itsemurhakeskustelun 

historiaa valottaneista tutkimuksista on TOIVO NYGÅRDin laatima suomalaista 

itsemurhien kokemista ja käsittämistä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa tarkastel-

lut, vuonna 1994 julkaistu Itsemurha suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuk-

sessaan NYGÅRD tarkastelee itsemurhia sinänsä aikalaislähteiden valossa sekä 

niistä käytyä yhteiskunnallista keskustelua sivuten myös itsemurhia koskevia 

tieteellisiä käsityksiä ja kansanuskomuksia. Itsemurhan historiaa Suomessa esi-

modernina aikana on tarkastellut vuonna 2009 valmistuneessa lisensiaatintyös-

sään RIIKKA MIETTINEN, otsikolla Metsään ja roviolle vai kirkkomaan ulkopuolel-

le? Itsemurha Lounais-Suomen alioikeuksissa ja maaseudulla puhdasoppisuuden 

ajalla. 

Tieteenhistorian suunnasta tehtyä itsemurhan historian tutkimus on ollut val-

litsevasti kytköksissä lääketieteen ja erityisesti psykiatrian historiaan. Näkökul-

mansa kannalta mainitsemisen arvoinen on myös vuonna 2010 julkaistu IAN 

MARSHin Suicide: Foucault, History and Truth. Teos on jo otsikkonsakin perus-

teella vahvasti ranskalaisfilosofi Michel Foucault’n (1926–1984) töiden kysy-

myksenasettelua ja käsitteitä hyödyntänyt länsimaisen, ennen kaikkea ranskalai-

sen ja englantilaisen, tieteellisen itsemurhakeskustelun historiallinen katsaus. 

Paikoin foucault’laisen terminologian rampauttamassa tutkimuksessaan MARSH 

tarkastelee itsemurhakeskustelua itsemurhia koskevan totuuden tuottamisen nä-

kökulmasta, ja kysyy muun muassa mitkä ovat vallitsevat itsemurhia koskevat 

totuudet, kuinka ne on tuotettu ja minkälainen merkitys itsemurhia koskevilla 
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totuuksilla on ollut esimerkiksi erilaisten subjektiivisuuksien10, kuten mielisai-

raan, itsetuhoisen yksilön tai mielenterveysammattilaisen rakentumisessa.11 Hyvin 

tekstiorientoitunut tutkimus pyrki paljastamaan vallitseviin itsemurhakäsityksiin 

ja -totuuksiin luutuneita itsestäänselvyyksiä osoittamalla Foucault’n genealogisen 

analyysin hengessä niiden historiallisuuden ja kontingenssin. Historiallisen ana-

lyysinsä osalta MARSHin työ on tehtävänantoonsa nähden kuitenkin vallinainen, 

sillä se keskittyy suurimmaksi osaksi 1800-luvun ja aivan 1900-luvun alun itse-

murhakeskusteluun. Toisen maailmansodan jälkeiset tapahtumat itsemurhatutki-

muksessa ja sen ympärillä käydyssä keskustelussa hän käsittelee hyvin pintapuo-

lisesti. Näin tutkimuksessa syntyy kuva nykyisestä itsemurhakeskustelusta ja sen 

totuuksista ikään kuin 1800-luvulla muotoutuneiden käytäntöjen ja käsitysten 

suorana perillisenä. Tällöin myös 1800-luvun lopulla muotoutunut niin sanottu 

psykiatrinen totuus itsemurhista näyttäytyy monoliittina ilman sisäisten ristiriito-

jen säröjä ja kehitystä.12 

Kysymyksen asettelun ja aineiston kautta tutkimukseni linkittyy myös osaksi 

laajempaa psykiatrian historiantutkimuksen kenttää. Muun muassa psykiatrian, 

psykoanalyysin ja psykiatristen diagnoosien historiaa tutkinut PETTERI PIETIKÄI-

NEN on esittänyt psykiatrian ja samalla hulluuden historian tutkimuksen jäsenty-

neen tähän mennessä kolmeen vaiheeseen. Ensimmäistä, psykiatrian sankaritari-

noiden ja tieteellisen edistyksen kuvaamista seurasi 1960-luvulla noussut sosiaa-

lihistoriallinen ja antipsykiatrinen vaihe, joka haastoi psykiatrian historiasta esite-

tyt aiemmat tulkinnat. Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin noussut tutki-

muksen kolmas aalto on puolestaan laajentanut tutkimuksen kenttää ja samalla 

tutkimuksen kohteiksi on otettu aiempaa yksityiskohtaisempia psykiatrian men-

neisyyden vaiheita ja juonteita. Esimerkkinä tästä ovat erilaisiin hoitomenetelmiin 

                                                        
10 Foucault viittasi 1960-luvun kirjoituksissaan ”subjektilla” tietyssä diskurssissa omaksuttavaan, tietyt 
kriteerit täyttävään tietävän toimijan (subjektin) paikkaan, joka mahdollisti tietoon suhteutuvaan 
keskusteluun, diskurssiin, osallistumisen. Foucault 2005, 70–73; Koivusalo 2012, 110; Alhanen 2007, 
67–68. Myöhemmin, pääsääntöisesti 1970-luvulle tultaessa ja siitä eteenpäin valtaa ja vallan tutki-
muksen mahdollisuuksia pohtiessaan Foucault viittasi subjekti-käsitteen kaksoismerkitykseen: Subjek-
ti oli joku, joka oli alamaisuus- tai riippuvuussuhteessa johonkuhun kontrolloivaan toiseen ja samalla 
itseen omantunnon tai itseä koskevan tiedon kautta. Foucault 2000b, 331. Tällöin subjekti, itse, asetet-
tiin tiedon ja tarkkailun kohteeksi, objektiksi. Koivusalo 2012, 28, myös alaviite 3. Subjektius voidaan 
siis ymmärtää sekä tiedon–vallan tuottamisen/käyttämisen mahdollistavana asemana diskurssissa että 
näiden kohteena/alamaisena olemisena. MARS viittaa subjektiivisuudella ennen kaikkea prosessiin, 
jossa käsitteellinen yksilö muodostuu hänen vapauttaa rajoittavalle tieteelliselle tiedolle ja siihen 
perustuville käytännöille alisteisena. Marsh 2010, 20–21. 
11 Marsh 2010, 23. 
12 Marsh 2010, 220–222. 
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tai diagnooseihin ja niiden historialliseen kehitykseen kohdistuneet tutkimukset.13 

Tutkimukseni asettuu osaksi psykiatrian historian tutkimuksen kolmatta vaihetta 

tarkastellessani yksittäisen ilmiön (itsemurha) tuloa osaksi historiallisesti muuttu-

vaa lääketieteellistä ja psykiatrista keskustelua. 

Käsitteistä 

Vaikka tämä tutkimus on pyritty kirjoittamaan ilman erityisiä teknisiä tai teoreet-

tisia käsitteitä, on paikallaan selvittää muutaman tekstissä toistuvan termin käyt-

töä. Koska tässä tutkimuksessa ei tutkita itsemurhia tai itsetuhoa sinänsä, viittaa-

vat termit ”itsemurhat”, ”itsemurhayritys” ja ”itsetuho” käsitteisiin, joita tämän 

tutkimuksen lähteissä on käytetty. Näiden käsitteiden historiallisen määrittymisen 

tarkastelu puolestaan on osa tämän tutkimuksen tavoitteita. Käytännössä se toteu-

tuu tieteellisen tutkimuksen ja tieteenalan harjoittajien käymän keskustelun ana-

lyysin kautta. Tähän itsemurhatutkimuksen pohjalta käytyyn keskusteluun viittaan 

käsitteellä ”itsemurhakeskustelu”, jonka osaksi voidaan lukea yksittäiset itsemur-

hatutkimukset sekä niiden kautta tuotettuun käsitykseen itsemurhista viitanneet 

kirjoitukset. Toisin sanoen en viittaa itsemurhakeskustelulla kaikkeen mahdolli-

seen itsemurhista käytyyn keskusteluun. Esimerkiksi moraalisen, juridisen tai 

uskonnollisen itsemurhakeskustelun sivuaminen tai vertaaminen tieteelliseen 

itsemurhakeskusteluun on täsmennetty asiayhteydessä. 

Itsemurhatutkimuksista, erityisesti 1900-luvun jälkipuoliskolla laadituista, 

nousee tekstissä toistuvana käsitteenä ”itsemurhatiheys”. Itsemurhatiheydellä 

tarkoitetaan yleensä vuoden aikana tietyssä maassa tai muussa maantieteellisesti 

määritellyllä alueella tapahtuneita itsemurhia suhteutettuna 100 000 asukkaaseen. 

Joissakin tapauksissa suhdelukuna on käytetty miljoonaa asukasta, mutta edellä 

mainittu suhdeluku on yleisempi. 

Teoreettis-metodologisesta näkökulmasta katsottuna on vielä paikallaan tar-

kentaa käsitteen lääketieteellistyminen käyttöä. Työssäni lääketieteellistyminen 

toistuu rinnan sanojen medikalisaatio tai medikalisoituminen kanssa.14 Kuten 

edellä on todettu, tämän tutkimuksen pääkohteena on suomalaisen lääketieteelli-

sen itsemurhatutkimuksen historia. Kuinka siis on mielekästä puhua samassa 

yhteydessä ilmiön lääketieteellisestä tutkimuksesta ja samaisen ilmiön lääketie-

                                                        
13 Pietikäinen 2013, 18. 
14 Tarkastelen medikalisaatiota menneisyyttä kuvaavana ja toisaalta selittävänä teoriana osana itse-
murhan historian tutkimusta luvussa 1.1. 
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teellistymisestä? Tässä tutkimuksessa itsemurhakeskustelun lääketieteellistymistä 

tarkastellaan usean eri tason kautta. Institutionaalisesti tarkasteltuna itsemurha-

keskustelua voidaan pitää niin sanotusti loppuun asti medikalisoituneena siinä 

vaiheessa, kun itsemurhasta tulee lääketieteellisten – eli lääkäreiden tai muuten 

lääketieteen piirissä ja näkökulmista toimineiden tutkijoiden laatimien – tutkimus-

ten kohde. Kuitenkin voidaan lääketieteellisistä tutkimuksista havaita sekä lääke-

tieteellistä itsemurhakeskustelua edeltäneitä käsityksiä ja selitysmalleja että asteit-

taista siirtymistä kohti ilmiön kokonaisvaltaisempaa lääketieteellistä selittämistä. 

Tässä merkityksessä lääketieteellistyminen eteni lääketieteellistyneen itsemurha-

tutkimuksen ja -keskustelun sisällä. Toisaalta on myös muistettava, että lääketie-

teellinen itsemurhakeskustelu ja -tutkimus muuttuivat jatkuvasti ja ne ottivat vai-

kutteita muista itsemurhailmiötä tutkineista tieteistä, kuten sosiologiasta. Tällais-

ten perinteisen yksilön sairauteen ja sairastavuuteen keskittyneen lääketieteen 

ulkopuolelta nousseiden sosiaalisten näkökulmien sisällyttäminen osaksi lääketie-

teellistä itsemurhakeskustelua kertoo siitä, kuinka itsemurhakeskustelun lääketie-

teellistyminen eteni kattamaan aina yhä uusia, aiemmin ei-lääketieteellisinä pidet-

tyjä itsemurhailmiön osa-alueita. 

Muut arkikielestä poikkeavat käsitteet on määritelty leipätekstissä tai alaviit-

teissä tarpeen mukaan. 
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I Osa – Suomalainen itsemurhatutkimus 
1864–1951 
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1 Suomalaisen itsemurhatutkimuksen 
historiallinen tausta ja konteksti 

Suomalaisen itsemurhatutkimuksen historiaa tarkastelleissa tutkimuksissa varhai-

simmaksi Suomessa tehdyksi itsemurhatutkimukseksi on esitetty vuonna 1832 

julkaistu Nils Abraham Ursinin15 väitöskirja Dödssättet hos Drunknade och 

Hängde. Suomalaisessa itsemurhatutkimuksen historiankirjoituksessa Ursinin 

väitöskirja on jätetty hyvin vähälle huomiolle toteamalla, että Ursinin tutkimus 

keskittyi ainoastaan anatomisiin havaintoihin, jolloin itsemurhan sosiaalinen ja 

psykologinen puoli jäi käsittelemättä. Tämän tulkinnan esitti ensimmäisenä suo-

malaiseen itsemurhatutkimukseen suuresti 1960–1990-luvuilla vaikuttanut psyki-

atri Kalle Achté vuonna 1975 Psychiatria Fennicassa ilmestyneessä suomalaisen 

itsemurhatutkimuksen historiaa käsitelleessä ”On the History of Suicidological 

Research in Finland” -artikkelissa. Kirjoitus, jonka ilmestyminen sinänsä kertoo 

suomalaisen itsemurhatutkimuksen saavuttaneen taaksepäin katsomisen mahdol-

listaneen kypsän pisteen, Achté totesi Ursinin kirjoittaneen väitöskirjan ”itsensä 

hukuttautumalla tai hirttäytymällä surmanneista ihmisistä. [--] [Ursin] ei käsitellyt 

väitöskirjassaan psykologisia tai sosiologisia näkökulmia.”16 Tämän jälkeen 

Achtén tulkinnan ovat toistaneet vuonna 1989 julkaistun Suomalainen itsemurha  

-teoksen kirjoittajat, suomalaisen itsemurhan kulttuurihistoriaa tutkinut historian 

emeritusprofessori TOIVO NYGÅRD teoksessaan Itsemurha suomalaisessa yhteis-

kunnassa ja Turun yliopistossa vuonna 1994 tohtoriksi väitellyt LIISA OLLIKAI-

NEN väitöskirjassaan Messages from the Point of No Return.17 Tämän tutkimuksen 

kirjoitusajankohtana viimeisin Achtén liikkeelle laittaman myytin uusintaminen 

löytyy muuten ansiokkaasta TAPANI KILPELÄISEN vuonna 2012 julkaisemasta 

Itsemurhan filosofia -teoksesta, jossa Kilpeläinen siteeraa Achtén vuonna 1975 

esittämää väitettä Ollikaisen väitöskirjan kautta.18  

Kaikkia edellä mainittuja kirjoittajia – Achté mukaan lukien – on yhdistänyt 

eräs lähdekriittinen seikka. Kukaan heistä ei viittaa suoraan Ursinin väitöskirjaan 

tai sen osiin, tai esitä sitä koskevien väitteiden tueksi minkäänlaista todistusai-

neistoa. Kalle Achtéta seuranneet kirjoittajat ovat tyytyneet toistamaan Achtén 

                                                        
15 Nils Abraham Ursin (1785 - 1851) toimi anatomian ja fysiologian professorina, sekä osallistui muun 
muassa Suomen Tiedeseuran perustamiseen vuonna 1838. Elfving 1938, 3. 
16 ”[--] dissertation dealing with people who had committed suicide by drowning or hanging them-
selves.” Achté 1975, 257. 
17 Achté–Lindfors–Lönnqvist–Salokari 1989, 163; Nygård 1994, 17; Ollikainen 1994, 39. 
18 Kilpeläinen 2012, 21. 
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esittämän tulkinnan Urisinin väitöskirjasta kyseenalaistamatta sitä. Mikäli kysees-

sä kuitenkin on niinkin merkittävä kirjallinen työ kuin ensimmäinen suomalainen 

itsemurhatutkimus, voidaanko Ursinin työtä siis pitää suomalaisen itsemurhakes-

kustelun medikalisoitumisen lähtölaukauksena? 

Ursinin väitöskirja suurimmalta osin käsitteleekin hirttymällä tai hukkumalla 

kuolleiden anatomisia piirteitä, joten ei ole sinänsä yllättävää, ettei se ole saanut 

sen suurempaa huomiota suomalaisen itsemurhatutkimuksen ensimmäisenä jul-

kaisuna. Oikeastaan suurempi ihmetyksen aihe on siinä, että teos ylipäänsä on 

tullut mainituksi ensimmäisenä suomalaisena itsemurhatutkimuksena, sillä Ursi-

nin väitöskirja ei itse asiassa edes käsittele itsemurhaajia. Jo teoksen otsikkokin 

viittaa hukkuneiden ja hirttyneiden kuolinsyihin, vaikka sen on tulkittu viittaavan 

hukuttautuneisiin ja hirttäytyneisiin ja heidän kuolinsyihinsä. Tutkimuksessaan 

Ursin analysoi tutkimuksessa aiemmin mainittuja hirttymiseen ja hukkumiseen 

kytkettyjä kuolinsyitä ja pyrki osoittamaan aivojen hapenpuutteen ja siitä seuran-

neen aivotoiminnan lamaantumisen, sekä verentungoksen aivoihin olevan huk-

kumista ja hirttymistä yhdistävä fysiologinen kuolinsyy.19 Itsemurhan tehneitä, 

siis itse itsensä hirttäneitä tai hukuttautuneita, Ursin ei sinänsä työssään käsitellyt. 

Ursin kylläkin käytti käsitteitä ”itsemurha” (”sjelfmord”) ja ”itsemurhaaja” 

(”sjelfmordare”) kertaalleen työssään. Hänen viittaamansa tutkijat ovat todenneet, 

että niin sanottu shokki (”nerfslag”) on yksi hirtettyjen kuolinsyistä. Onkin todet-

tu, että myös harkitusti itsensä surmanneiden kohdalla on voitu todeta tämä kuo-

linsyy. Alaviitteessä Ursin kertoi nähneensä itsemurhatapauksen, jossa ”nerfslag” 

oli ollut kuolinsyy.20 Ursin ei tosin täsmentänyt oliko kyseinen itsensä surmannut 

hukuttautunut tai hirttäytynyt. Oli Ursinin mainitseman esimerkkitapauksen kuo-

lintapa mikä tahansa, hänen väitöskirjaansa hukkuneista ja hirttyneistä ei voida 

pitää missään mielessä ensimmäisenä suomalaisena tutkimuksena itsemurhista. 

Vaikka suomalainen itsemurhatutkimus ei tosiasiallisesti ottanut ensimmäisiä 

askeleitaan Ursinin väitöskirjan myötä vielä 1830-luvulla, eurooppalaisen itse-

murhatutkimuksen ja itsemurhakeskustelun vaiheisiin suhteutettuna Ursin olisi 

hyvinkin voinut oppialansa puolesta olla käynnistämässä suomalaista tieteellistä 

itsemurhien tutkimusta.  

                                                        
19 Ursin 1832, 11–17, 19. 
20 Ursin 1832, 9; alaviite 10. 
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1.1 Modernin itsemurhakeskustelun muotoutuminen 

Itsemurhien historiaa uudella ja modernilla ajalla käsittelevät tutkimukset ja kir-

joitukset ovat suorastaan poikkeuksellisen yksimielisiä eräästä seikasta. Antiikin 

Kreikan ja Rooman ajoista saakka käydyn itsemurhakeskustelun on katsottu 

muuttuneen merkittävällä tavalla 1700–1800-lukujen kuluessa. Se, mitä kyseinen 

muutos koski ja minkälainen se oli, sekä milloin se tapahtui ja mistä syystä, on 

edelleen väittelyn kohteena. Karkeasti yleistäen ennen 1800-lukua itsemurhista 

käyty keskustelu käsitti itsemurhien syiden pohtimisen sekä moraalis-teologis-

juridis-filosofisen keskustelun itsemurhan oikeutuksesta tai sen kieltämisen perus-

teista. 1800-luvun kuluessa itsemurhista käyty keskustelu siirtyi kasvavassa mää-

rin yhden tai useamman ammattikunnan tai tieteenalan (lääkärien tai sosiologien) 

käymäksi keskusteluksi, jonka pääasiallisena tavoitteena oli selvittää itsemurhien 

syyt. JEFFREY R. WATT on tiivistäen kuvannut kehitystä toteamalla sen olleen 

siirtymä itsemurhan etiikasta sen syiden etsimiseen.21 Wattin vuonna 2004 toimit-

tama teos on otsikoitu tätä muutosta heijastaen ”From Sin to Insanity”; vapaasti 

kääntäen: ”synnistä hulluuteen”.  

Mainitunkaltainen otsikointi peittää alleen useita rinnakkaisia ja päällekkäisiä 

muutoksia itsemurhakeskustelussa. 1800-luvulle tultaessa itsemurhat tulivat psy-

kiatrian ja tilastotieteen kaltaisten uusien tieteenalojen tutkimuksen kohteeksi. 

Itsemurhan on tulkittu tämän kehityksen tuloksena muuttuneen moraalisten arvos-

telmien lataamasta ilmiöstä tieteellisen tarkastelun kohteena olevaksi neutraaliksi 

teoksi.22 Eräät tutkijat ovat tulkinneet, että tämän kehityksen tuloksena itsemurha 

on modernissa yhteiskunnassa yksilön henkilökohtainen valinta, johon eivät vai-

kuta laki, viralliset käsitykset tai uskonkappaleet.23 Kuten jatkossa huomataan, 

tapahtunut kehitys ei ollut aivan näin suoraviivainen, ja vaikka itsemurhat tulivat-

kin tieteellisen keskustelun kohteeksi ja rankaisemisesta vähitellen luovuttiin, 

itsemurhailmiö ei täysin irtautunut vuosisatoja kestäneestä keskustelusta, jota 

käytiin moraalisen oikean ja väärän, ei niinkään tieteellisen toden ja epätoden, 

akselilla.  

Vallitsevana käytäntönä esimodernina aikana – ennen 1700–1800-lukujen ai-

kana käynnistynyttä muutosta – oli ollut käsitellä itsemurhia syntinä ja rikokse-

na.24 Tämä moraalis-juridinen oikean ja väärän akselilla käyty keskustelu käyn-

                                                        
21 Watt 2004, 2–3. 
22 Ks. esim. Berrios–Mohanna 1995, 612. 
23 Pajuoja 1989, 139. 
24 Lind 2004, 64–65. 
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nistyi myöhäisantiikissa.25 Roomalaisen kulttuurin kristillistymisen myötä itse-

murhaan suhtautuminen alkoi muuttua yleisesti kielteiseksi. Vuonna 348 Kartha-

gon kirkolliskokous tuomitsi itsemurhan, tosin ainakin osittain tämän taustalla 

vaikutti harhaopiksi katsotun donatismin vastustaminen. Donatismin piirissä it-

semurha katsottiin hyväksyttäväksi teoksi.26 Merkittävässä asemassa itsemurhien 

kieltämisessä olivat kirkkoisä Augustinuksen esittämät argumentit itsemurhia 

vastaan, ja hän olikin ensimmäisiä kristillisiä teologeja, joka esitti yleisen kiellon 

itsemurhia vastaan.27 Teologisessa keskustelussa muotoutuneita käsityksiä vahvis-

tettiin myös viittaamalla sellaisten esikrisillisten antiikin filosofien näkemyksiin, 

jotka sopivat vallinneeseen itsemurhat tuomitsevaan kantaan. Johdonmukaisim-

man itsemurhien kiellon oli esittänyt Aristoteles Nikomakhoksen etiikassa, jossa 

hän toisaalta näki itsemurhan olevan rohkeuden hyveen vastainen teko, kun tekijä 

pakeni elämän kurjuutta kuolemaan. Toisaalta hän myös katsoi, että ihminen saat-

toi toimia epäoikeudenmukaisesti itseään kohtaan, ja tästä esimerkkinä oli itse-

murha.28 Aristoteleen käsityksiin viitaten yksi keskiajan merkittävimmistä teolo-

geista, Tuomas Akvinolainen, käsitteli itsemurhaa 1270-luvulla Summa Theolo-

giae -teoksen toistaisesti suomentamattomassa teoksen toisen osan toisessa osassa 

(Secunda secundae partis).29  

Myös esimodernina aikana itsemurhatapausten yhteydessä viitattiin mahdolli-

seen hulluuteen tai mielenvikaisuuteen, mutta niiden merkitys osana esimodernia 

itsemurhakeskustelua oli vahvasti kytköksissä itsemurhan asemaan rikoksena ja 

syntinä. Mikäli itsemurhan tehnyt voitiin todeta olleen vailla täyttä ymmärrystä 

tekonsa hetkellä, itsemurhan sosiaaliset seuraukset, jotka tavanomaisesti kohdis-

tuivat elossa oleviin sukulaisiin ja perheeseen, olivat lievemmät.30 Esimerkiksi 

Ranskassa ainakin 1200-luvulta itsemurhan kriminalisoinnin päättymiseen 1700-

luvun lopussa oli itsensä tappaneen mielenvikaiseksi toteaminen ollut keino vält-

tyä itsemurhasta seuranneista rangaistuksista.31 Sekä ajallisesti että maantieteelli-

sesti lähempänä käsillä olevan tutkimuksen ydinaluetta vuonna 1734 voimaan 

tulleessa Ruotsin valtakunnan laissa itsensä tarkoituksella surmannut määrättiin 

pyövelin toimesta metsään haudattavaksi. Samaisessa laissa mainittiin, kuinka 

                                                        
25 Minois 1999, 16–17, 194; Giddens 1971, ix. 
26 Murray 2000, 104–110; Minois 1999, 27. 
27 Minois 1999, 27–28. Kilpeläinen 2012, 63–64. 
28 Murray 2000, 126. 
29 Summa theologiae, 2/2, quaestio 64, art. 5; Aristoteleen vaikutuksesta Tuomas Akvinolaisen itse-
murhatulkintaan, ks. Murray 2000, 229–231. 
30 Klemettilä 2008, 181–185; Murray 1998, 170. 
31 Minois 1999, 38–40. 
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mielenvikaisena tai vimmaisena teon tehneen sai haudata tavalliseen tapaan.32 

Vastaavasti myös kirkkolaissa tehtiin ero itsensä tahallisesti tai mielenhäiriössä 

surmanneiden hautaamisen kesken. Vuonna 1869 voimaan astuneessa kirkkolais-

sa ei enää mainita pyövelin suorittamaa häpeällistä hautausta, mutta sen sijaan 

tahallisesti itsemurhan tehnyt tuli haudata ”hiljaisesti”.33  

Vähittäisen asennemuutoksen taustaa on etsitty muun muassa valistusfilosofi-

en itsemurhaa kohtaan suvaitsevaisista ja ihmisen vapautta rajoittanutta absoluut-

tista valtiovaltaa kritisoineista kirjoituksista.34 Suomalainen keskustelu itsemur-

han kriminalisoinnin lopettamisesta alkoi kansainvälisesti mitattuna verrattain 

myöhään, kun oikeusoppinut Robert Erik Lagus (1827–1863)35 julkaisi vuosina 

1861–1862 neliosaisen Juridiskt Album -nimeä kantaneen kokoelman ruotsinkie-

lisiä tutkielmia, jotka käsittelivät muun muassa lainsäädäntöä, oikeudenkäyttöä ja 

oikeushistoriaa. Kokoelman toisessa osassa julkaistiin myös itsemurhien lainsää-

däntöä tarkasteleva käsittelevä kirjoitus ”Om sjelfmord” sekä itsemurhatilastoja 

esittelevä lyhyt artikkeli. Itsemurhan kriminalisointia vastustanut Lagus rakensi 

argumenttinsa pitkälti edellisellä vuosisadalla virinneen keskustelun varaan, ja 

viittasi muun muassa Montesquieun, Rousseaun ja Kantin ajatteluun pohjaten 

itsemurhien rankaiseminen oli perusteetonta. Laguksen mukaan keskeistä 1700-

luvun uusille ajattelijoille oli se, että he olivat erottaneet toisistaan itsemurhaan 

liittyvän uskonnollis-moraalisen ja juridisen keskustelun. Koska rikkomaton yksi-

lön vapauden käsite loi oikeuden perustan, ei yksilön voitu katsoa voivan tehdä 

rangaistavaa vääryyttä itseään kohtaan.36 Filosofisten argumenttien lisäksi Lagus 

katsoi, että ”itsemurhaajan sielullinen tila pakottaa pidättäytymään kaikista ran-

                                                        
32 Ruotsin valtakunnan laki, Hyväksytty ja noudatettavaksi otettu valtiopäivillä v. 1734. Rikoskaari, 
13. luku, 1§. 
33 Kirkkolaki vuodelta 1868, Luku 11, 88§. 
34 Minois 1999, 228–236, 250–253 ; Kilpeläinen 2012, 71–83; MacDonald 1995, 627. 
35 Lagus toimi vuosina 1860–1863 siviilioikeuden ja roomalaisen oikeuden dosenttina Helsingin 
yliopistossa. Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640-1917. Venäjän vallan aika 
1809 – 1917. http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiehet_2/lainopillinentdk_vv.htm (luettu 
13.11.2012); ”Lagus”, Nordisk Familjebok 1885, 577–578. http://runeberg.org/nfai/0295.html (luettu 
13.11.2012). 
36 Lagus 1861–1862, 88–89. Vaikka Laguksen Kant-tulkinta on tämän tutkimuksen kannalta sivuseik-
ka, on syytä mainita, että KILPELÄISEN mukaan Kant oli yksi jyrkimmin itsemurhaa vastustaneista 
valistusajattelijoista, ja hän käsittelikin asiaa useissa eri kirjoituksissa. Kilpeläinen 2012, 84–93. 
NYGÅRD on esittänyt Lagusksen viitanneen hegeliläiseen ja uuskantilaiseen ajatteluun. Nygård 1994, 
17, 123. Laguksen lähteikseen ilmoittamat teokset ja tekstit olivat kuitenkin kaikki julkaistu 1820–
1850-luvuilla, kun taas uuskantilainen suuntaus syntyi vasta 1860-luvun puolessa välissä Saksassa ja 
levisi vasta sen jälkeen laajemmalle. Ks. esim. Koivusalo 2012, 35, alaviite 1. 
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kaisutoimenpiteistä.”37 Tämän johtopäätöksen taustalla olivat kuolleisuustilastois-

ta saadut tiedot. Niiden mukaan itsemurha oli usein tehty fyysisessä tai psyykki-

sessä sairaustilassa. Jotta tekijää voitiin rangaista, oli hänen oltava täydessä ym-

märryksessä teoistaan.38 Suomessa itsemurhan kriminalisointi päättyi kolme-

kymmentä vuotta Laguksen kirjoitusten julkaisun jälkeen vuonna 1894, jolloin 

vuoden 1889 rikoslaki astui voimaan.39 

1.1.1 ”Oitumisten” aika 

Puheena olevaa, 1700–1800-luvuille sijoittuvaa vaihetta länsimaisen itsemurhan 

historiassa voitaisiin nimittää ”-oitumisten ajaksi”. Kyseisen ajanjakson historian-

kirjoituksessa, myös itsemurhan historian osalta, on hahmottunut joukko voimak-

kaita, laajasti yhteiskuntaan vaikuttaneita muutosprosesseja. Itsemurhakeskuste-

luun vaikuttaneiksi, itsemurhakäsityksiä sekä itsemurhien yhteiskunnallista käsit-

telyä muokanneiksi prosesseiksi on mainittu sekularisoituminen, medikalisoitu-

minen40 ja dekriminalisoituminen. Itsemurhakeskustelun ja itsemurhien tutkimuk-

sen historian tarkastelussa mainitut käsitteet ja niiden kuvaamiksi tulkitut proses-

sit ovat sekä hyödyksi että haitaksi. Suuriin muutosprosesseihin keskittyminen voi 

vaikuttaa suoraan lähteiden käsittelyyn ja tulkintaan. MORRISSEY onkin huomaut-

tanut, että itsemurhan historiasta on pyritty kirjoittamaan narraatio, joka sopii 

tarinaan modernisaatiosta.41 Tämän voidaan katsoa vahvistaneen käsitystä siitä, 

että 1800-luvulle sijoittuvan aineiston tulisi ottaa kantaa tiettyihin sekularisaation 

ja medikalisaation kannalta olennaisiin kysymyksiin. Sekularisaatio sinänsä on 

yksi modernisaatiokertomuksen suurista tapahtumista demokratisoitumisen ja 

esimerkiksi kansallisvaltioiden kehittymisen ohella. Historiallisina todisteina 

itsemurhan sekularisoitumisesta ja sen siihen kuuluneesta medikalisoitumisesta ja 

dekriminalisoitumisesta on nähty se, että uudet ilmiöstä kiinnostuneet ja sitä selit-

                                                        
37 ”Sjelfmördarens själstillstånd afråder således från all bestraffning.” Lagus 1861–1862, 90. 
38 Lagus 1861–1862, 90. 
39 Pajuoja 1989, 136. 
40 Käytän termiä ”medikalisoituminen” samassa merkityksessä kuin ”medikalisaatio” tai ”lääketieteel-
listyminen.” Medikalisaatio – aikamme sairaus -teoksen kirjoittajat määrittelevät ”medikalisaation” 
elämän lääketieteellistymiseksi, joka ”yksilötasolla [--] merkitsee yhä useampien elämän ominaisuuk-
sien ja poikkeavuuksien selittämistä lääketieteellisesti terveys–sairaus-akselilla.” Tuomainen–
Myllykangas–Elo–Ryynänen 1999, 8. Laajemmassa, koko yhteiskunnan 
sa ”[m]edikalisaatio tarkoittaa lääketiedeinstituution kasvua sekä elämäntapahtumien ja poikkeavuu-
den lääketieteellistämistä. Medikalisaatioprosessissa lääketieteen valta laajenee alueille, joita ei ole 
aikaisemmin pidetty lääketieteellisinä.” Tuomainen–Myllykangas–Elo–Ryynänen 1999, 15.  
41 Morrissey 2006, 3–4. 
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täneet oppialat, kuten lääketiede, psykiatria, psykologia ja sosiologia ovat kaikki 

käsitelleet itsemurhaa sekulaarisesta näkökulmasta.42 Päätelmän ilmiselvänä on-

gelmana on sen kehämäinen rakenne: itsemurhien yhteiskunnallinen käsittely 

sekularisoitui, koska se siirtyi tieteellisen käsittelyn piiriin, mikä puolestaan johti 

itsemurhien sekularisoitumiseen. Yleisellä tasolla ongelmaksi muodostuu mainit-

tujen prosessien limittyminen, syys–seuraus-ketjujen hämärtyminen sekä inhimil-

lisen historian redusointi suuriksi muutosprosesseiksi, joissa yksittäisten tapahtu-

mien merkitys häviää näkyvistä tai korostuu liikaa.  

Länsimaissa 1800-luvun puoleen väliin mennessä tapahtunut itsemurhien de 

facto dekriminalisoituminen sekä samanaikainen psykiatrisointi ja tilastointi 

muuttivat MORRISSEYn mukaan aiemmin yksittäisen henkilön yksilöllisenä teko-

na tarkastellun ilmiön asiantuntijan väliintuloa edellyttäväksi lääketieteelliseksi 

tai yhteiskunnalliseksi epänormaaliudeksi.43 Tämä puolestaan oli itsemurhakes-

kustelun tieteellistymisen ja erityisesti medikalisoitumisen, eli lääketieteellisten 

tulkintojen itsemurhakeskustelussa vallitsevaan asemaan nousemisen tulos. Se, 

mihin ajan hetkeen voidaan merkitä itsemurhan medikalisoitumisen alku, on ollut 

itsemurhan historiantutkimuksessa kiistakapulana viimeisten muutaman vuosi-

kymmenen aikana. Mielenvikaisuuden tai hulluuden mainitseminen itsemurhien 

syyksi kasvavissa määrin 1700-luvulla on tulkittu merkiksi käynnissä olleesta 

itsemurhakäsitysten lääketieteellistymisestä. Esimerkiksi MICHAEL MACDONALD 

on analysoinut Englannista kerättyä aineistoa ja osoittanut, että 1700-luvun kulu-

essa yhä useammat itsemurhan tehneet todettiin syyntakeettomiksi ja siten vält-

tyivät lainmukaiselta rangaistukselta, eli omaisuuden takavarikoinnilta.44 ROBERT 

ALLEN HOUSTON on varoittanut liian suorasukaisten johtopäätösten tekemisestä 

1700-luvulla itsemurhaoikeudenkäynneissä yleistyneistä mielenvikaiseksi to-

teamisista. Vaikka sellaiset puheenvuorot, kuten William Rowleyn 1788 esittä-

mä ”itsemurhan tekijä on toiminut väärien mielikuvien johdattamana, ja täten 

itsemurha on aina hulluuden tuote”, näyttävätkin kytkevän hulluuden ja itsemur-

hat, ne tulisi HOUSTONIN mukaan lukea osana filosofista diskurssia, ei lääketie-

teellisinä havaintoina.45 Yleisemmälläkin tasolla hulluuden suhde moraaliseen 

keskusteluun oli vielä 1700-luvulla ambivalentti, ja säilyi sellaisena pitkään. 

Vaikka mielenvikaiseksi toteaminen toi joissakin tapauksissa vapautuksen edes-

                                                        
42 Watt 2004, 3.  
43 Morrissey 2006, 2. 
44 MacDonald 1992, 91–93. 
45 Houston 2009, 92–93. 
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vastuusta, moraalinen poikkeavuus sinänsä voitiin puolestaan tulkita merkiksi 

hulluudesta.46  

Tiivistäen voidaan todeta, että itsemurhan lääketieteellistyminen käynnistyi 

vaiheittain uuden ajan kuluessa, ja voimistui 1800-luvulla. Nykyisin vallitsevista 

itsemurhakäsityksistä katsottuna merkittävä muutos tapahtui, kun itsemurhat siir-

tyivät eettis-moraalisen keskustelun poikkeavuutta merkitsevästä kategoriasta, eli 

synniksi määrittelystä, lääketieteellisesti määriteltyjen poikkeavuuksien, eli saira-

uksien, kategoriaan. Lääketieteellinen poikkeavuus, johon itsemurha kytkettiin, 

oli useimmiten vakava mielisairaus eli psykoosi tai varsinkin myöhemmin 1900-

luvulla lievempi mielenterveydellinen häiriö. Muutos tarkoitti sitä, että uudet 

1800-luvulla syntyneet ja 1900-luvulla kehittyneet itsemurhia käsitelleet keskus-

telut eivät pitäneet itsemurhien filosofista, eettistä tai moraalista ulottuvuutta 

pääasiallisena kohteenaan, vaan sisällyttivät tiettyjä itsemurhia koskevia eettis-

moraalisia kannanottoja käytäntöihinsä itsestäänselvyyksinä. Selkeimpänä esi-

merkkinä tästä voidaan antaa itsemurhien ehkäisy-politiikka, jossa itsemurhia on 

käsitelty aina ja kaikissa olosuhteissa estettävinä, sairauksiin verrattavissa olevana 

tai samaistettuna ilmiönä. KILPELÄISEN mukaan niin sanotun ”biopoliittisen ajat-

telutavan” näkökulmasta ihmiselämää tarkastellaan työvoimapotentiaalina, jolloin 

elämän pitkittäminen ja ylläpitäminen nousevat elämän sisältöä merkittävämpään 

asemaan.47 Itsemurha näyttäytyy yksilöllisenä tai sosiaalisena pahana, jota vas-

taan ehkäisytoimet on suunnattu.  

Itsemurhakäsityksissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset eivät rajoittuneet 

ainoastaan institutionaaliselle tasolle ja tieteenalojen sekä niihin viitanneiden 

tieteellisten keskustelujen asemien muutokselle suhteessa itsemurhiin. Sekulari-

soituminen, dekriminalisoituminen ja medikalisoituminen muuttivat myös sitä, 

kuinka yksittäisen henkilön teko tulkittiin yhteiskunnallisessa kontekstissa. Mikäli 

itsemurhaaja halusi kertoa teollaan jotain, asiantuntijan esittämä tulkinta lopetti 

keskustelun heti alkuunsa. Medikalisoitunut tulkinta kokosi yhden käsitteen alle 

kaikki erilaiset ja eri syistä tehdyt teot redusoiden itsensä surmaamisen lääketie-

teelliseksi ilmiöksi.48 MORRISSEYn, MARSHIN ja KILPELÄISEN itsemurhan histori-

asta esittämä tulkinta on painotuksiltaan linjassa medikalisaatiokriittisen histo-

riankirjoituksen kanssa. Medikalisoitumisen kriitikot väittivät jo 1960–1970-

luvuilla lääketieteen korvanneen uskonnon ja lainsäädännön yhteiskunnallisena 

                                                        
46 Foucault 2006b, 133–137. 
47 Kilpeläinen 2012, 18–19, 170. 
48 Marsh 2010, 219. 
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järjestyksenpitäjänä. Tämän he katsoivat olevan seurausta sosiaalisen elämän ja 

yhteiskunnallisten ongelmien lääketieteellistämisestä.49 Yhteiskunnan ja ihmis-

elämän lääketieteellistymistä kritisoineet nostivat erityisesti esiin medikalisoitu-

misen vaikutukset yksilön vapaudelle ja katsoivat, että lääketieteen asiantuntijoi-

den vallan kasvu asetti kyseenalaiseksi yksilön mahdollisuudet tehdä itseään kos-

kevia rationaalisia päätöksiä.50 Tämän tulkinnan mukaan elämän ja kuoleman 

tieteellistyminen ei niinkään vapauttanut ihmistä, vaan ainoastaan siirsi hänet 

uskonnollisten ja valtiollisten auktoriteettien alaisuudesta tieteenharjoittajien ja 

tieteelliseen tietoon asemansa perustaneiden eri alojen asiantuntijoiden vallan 

alle. 

1.1.2 Hullu itsemurhaaja 

Ennen kuin lähetään tarkastelemaan suomalaista itsemurhatutkimusta, on syytä 

luoda pikainen silmäys 1700–1800-lukujen vaihteessa syntyneen kliinisen psyki-

atrian tulkintoihin itsemurhasta. Kuten tullaan huomaamaan, 1800-luvun alku-

vuosikymmenien ranskalainen ja englantilainen psykiatria loivat välittömimmän 

oppihistoriallisen kontekstin, johon suomalainen itsemurhatutkimus asettui. Eu-

rooppalaisen itsemurhatutkimuksen historiasta on useaan kertaan nostettu esiin 

yksi henkilö. Ranskalaisen psykiatrin Jean-Étienne Dominique Esquirolin51 

(1772–1840) on katsottu olleen keskeinen vaikuttaja itsemurhakeskustelun lääke-

tieteellistymisessä eli itsemurhan medikalisoitumisessa. Hänen psykiatriaa käsit-

televät kirjoitukset 1820- ja 1830-luvuilla asettivat itsemurhat lääketieteellisen ja 

ennen kaikkea psykiatrisen tutkimuksen kohteeksi.  

Länsimaista itsemurhahistoriaa tutkineista muun muassa MARSH ja MINOIS 

ovat korostaneet Esquirolin merkitystä psykiatrisen itsemurhakäsityksen muok-

                                                        
49 Lupton 1997, 95. 
50 Lupton 1997, 96. 
51 J.E.D. Esquirol oli ranskalaisen psykiatrian uranuurtajan Philippe Pinelin (1745–1826) oppilas. 
Pinel muistetaan psykiatrian historiassa erityisesti ”mielisairaiden vapauttajana.” Vuonna 1794 työs-
kennellessään Pariisissa sijainneen Bicétren mielisairaalansairaalan lääkärinä Pinel määräsi kahleissa 
pidetyt mielenvikaiset vapautettavaksi, minkä on katsottu merkinneen modernin mielisairaanhoidon 
alkua. Millon 2004, 94–95; Shorter 2005, 12–13. Pinelin todellisesta roolista hullujen vapauttajana ja 
mielisairaan hoidon humaanina uudistajana on kuitenkin esitetty psykiatrian historian tutkimuksessa 
myös eriäviä mielipiteitä. Hyperkriittisessä psykiatrian historiankirjoituksessa (esim. Foucault, R. D. 
Laing ja Thomas Szasz) Pinel on esitetty Ranskan vallankumouksen jälkeisten vuosien kuohunnasta 
hyötyneenä opportunistina, jolla oli sormensa pelissä mielisairaalan muuttamisena tarkkailulaitoksek-
si, jossa tuotettua tietoa käytettiin psykiatrian pönkittämiseen. Weiner 2008, 306. 
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kaajana.52 MARSH on esittänyt, että Esquirolin vuonna 1821 julkaisema tie-

tosanakirja-artikkeli itsemurhista toimi ponnahduslautana itsemurhien medikali-

soitumiselle. Esquirol laajensi myöhemmin artikkeliaan vuonna 1838 ilmesty-

neessä Des Maladies Mentales -teoksessa. Esquirolin teoksesta tuli alan klassikko 

ja 1800-luvun kuluessa julkaistiin lukuisia tutkimuksia, joissa viitattiin Esquirolin 

muotoiluun itsemurhista yhtenä mielisairaustyyppinä.53  

Des Maladies Mentales -teoksen itsemurhia käsittelevässä osiossa Esquirol 

kirjoitti, että vaikka itsemurha oli laajalti sekä uskonnollisissa että maallisissa 

laissa tuomittu teko, hänen tavoitteensa oli osoittaa ”itsemurhan olevan yksi tär-

keimmistä kliinisen lääketieteen tutkimuskohteista.”54 MARSH on osoittanut Es-

quirolin hyödyntäneen lääketieteellistä tai lääketieteelliseksi miellettyä sanastoa 

ja käsittelytapaa määritellessään itsemurhat lääkärin toimialaan kuuluvien mieli-

sairauksien piiriin.55 MARSHin mukaan Esquirol jäsensi itsemurhia koskevan kir-

joituksensa kuten minkä tahansa lääketieteellisen esityksen luokitellen itsemurhia 

niiden tyyppien (krooniset ja akuutit), aiheuttavien tekijöiden ja hoito-ohjeiden 

mukaisesti.56  

Historiallisen sanaston analyysi sekä siitä tehdyt johtopäätökset eivät tässä 

ole ongelmattomia. Vaikuttaisi siltä, että vaikka MARSH pyrkikin tutkimuksellaan 

foucault’laisessa hengessä kyseenalaistamaan itsemurhista vallitsevia nykyisiä 

tulkintoja analysoimalla niiden historiallista rakentumista, hän tuli käyttäneeksi 

analyysinsä mittatikkuna kritisoimaansa nykyistä lääketieteen asemaa modernissa 

yhteiskunnassa. MARSH ei perustele sitä, kuinka Esquirolin käyttämä kieli, lääke-

tieteellinen sanasto sekä itsemurhan kuvailu oireiden ja syiden kautta vakuuttivat 

1800-luvun alun itsemurhakeskustelussa. Kuten HOUSTON on todennut, vielä 

1800-luvun itsemurhakeskustelussa hulluuteen viittaaminen tulkittiin pikemmin-

kin syytökseksi, ja näin ollen lääketieteellinen ja erityisesti psykiatrinen tulkinta 

jätettiin lausumatta ääneen erityisesti parempiosaisten tehtyä itsemurhan.57 Se, 

että lääketieteellinen puhe toimii perusteluna tämän päivän keskustelussa, ei vält-

tämättä tarkoita sitä, että sen vaikuttavuus olisi ollut sama 1800-luvun alussa, 

jolloin lääketieteen ja sen harjoittajien yhteiskunnallinen asema poikkesi nykyi-

sestä. 

                                                        
52 Marsh 2010, 100–101, 115; Minois 1999, 320. 
53 Marsh 2010, 115–116. 
54 ”[--] showing it [,suicide ,]to be one of the most important subjects of clinical medicine.” Esquirol 
1845, 254. 
55 Marsh 2010, 101. 
56 Marsh 2010, 102. 
57 Houston 2012, 60. 
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Esquirolin teksti voidaan tulkita myös yrityksenä luoda itsemurhien uuden-

lainen potilaan havainnointiin perustuva epistemologinen pohja. 1800-luvun al-

kuun saakka ilmastolliset tekijät olivat olleet yksi keskeisistä lääketieteessä käyte-

tyistä itsemurhien selitystavoista. Esquirol kytki itsemurhat erilaisiin mielisaira-

uksien tyyppeihin ja samalla kritisoi aiemmin vallinnutta käsitystä ilmaston vai-

kutuksesta itsemurhatiheyteen, eli siihen kuinka paljon itsemurhia tehtiin tiettynä 

aikana tietyssä paikassa.58 Tästä huolimatta Esquirol ei sivuuttanut ilmaston, vuo-

denaikojen, iän tai sukupuolen merkitystä itsemurhan syitä analysoidessaan. Es-

quirolin tekstistä välittyy kuitenkin kuva, jossa ulkoiset tekijät olivat alisteisia 

itsemurhan pääasialliselle syylle, eli mielisairauksille. Vuodenaikojen vaikutus 

itsemurhien määrään selittyi Esquirolin mukaan sillä, että eri vuodenaikoina myös 

mielisairaustapauksia ilmaantui eri määrä, keväisin ja kesäisin eniten sekä uusia 

mielisairaustapauksia että itsemurhia.59 Vaikka ulkoisilla tekijöillä oli merkityk-

sensä, ne vain voimistivat tai estivät itsemurhaajan sisäistä impulssia. 

1.1.3 Edesvastuuton itsemurhaaja 

Itsemurhien selittämisen itsemurhaajan sisäisellä patologialla Esquirol perusti 

MARSHin mukaan ”passioiden”60 käsitteeseen. Oppi-isältään, ranskalaisen psyki-

atrian uranuurtajaksi nimetyltä Philippe Pineliltä (1745–1826), Esquirol omaksui 

käsityksen mielisairauksista sielun passioiden tai intohimojen epätasapainon seu-

rauksina.61 Pinelin ja Esquirolin passioteoriassa oli kaksi seikkaa, jotka olivat 

hyvin keskeisiä psykiatrisen itsemurhatutkimuksen kannalta. Teoriaan sisältyi 

käsitys, jonka mukaan passioiden tai intohimojen häiriintyminen ei vaikuttanut 

potilaaseen täydellisesti, jolloin osa mielisairaan mielestä tai persoonasta säilyi 

niin sanotusti terveenä. Näin ollen hulluus saatettiin myös parantaa, toisin kuin 

aiemmin oli yleisesti ajateltu.62  

Toisaalta passioteorian perusteella mielenvikaisia ei voitu pitää vastuullisina 

teoistaan. Hullu saattoi jopa tietää tekevänsä jotain väärää, mutta ei pystynyt hal-

                                                        
58 Esquirol 1845, 31, 275. 
59 Esquirol 1845, 276. 
60 Tässä yhteydessä ei ole mahdollista eikä tarpeellistakaan mennä kovin pitkälle 1800-luvun alun 
psykiatrian käsitteistön hienouksiin. Passioiden merkitystä mielisairauksien taustalla väitöskirjassaan 
käsitellyt Esquirol esitti, että passiot sijoittuvat ihmisen käyttäytymistä ohjaavien primääristen, vais-
toina ilmenevien halujen yläpuolelle. Passiot syntyvät ihmisen älylliseen ja sivistykselliseen toimin-
taan liittyvistä sekundäärisistä tarpeista. Esquirol 1845, 45–46.  
61 Marsh 2010, 103–104. 
62 Marsh 2010, 104–105. 
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litsemaan sisäisiä impulssejaan. Näin ollen mielisairasta ei voitu tuomita mahdol-

lisista rikoksista, vaan hänet tuli saattaa mielisairaalaan psykiatrin hoitoon. 

MARSH onkin esittänyt, että samalla, kun mielisairaat alettiin nähdä täyttä oikeu-

dellista vastuuta vailla olevina, tuli psykiatrista sekä potilaan että yhteiskunnan 

suojelija hulluutta vastaan.63 

Esquirolin teoria itsemurhista mielisairautena tai erityyppisten mielisairauksi-

en oireina oli kauaskantoinen itsemurhailmiön käsittelyn ja käsitteellistämisen 

kannalta. IAN HACKING on muotoillut Esquirolin teorian itsemurhien ja mielisai-

rauksien kytköksestä seuraavalla tavalla:  

a) mielisairaudet kuuluvat lääkärin erikoisalaan.  

b) itsemurha on tietyntyyppinen mielisairaus, joten  

c) itsemurhat kuuluvat lääkärin erikoisalaan.64  

Kohdat b) ja c) olivat itsemurhien tutkimuksen ja yhteiskunnallisen käsittelyn 

muutosten kannalta keskeisiä. 

Esquirolin kirjoitusten keskeinen vaikutus itsemurhakeskustelun kannalta oli, 

kuten itsemurhan historian tutkijat ovat todenneet, itsemurhien ottaminen lääke-

tieteen ja ennen kaikkea psykiatrian piiriin. Myös MARSH on todennut kuinka 

Esquirolin viljelemä lääketieteellinen sanasto syrjäytti aiemman, moraalisesti 

latautuneen sanaston itsemurhista puhuttaessa.65 Esquirol esitti lääkärinä ja psyki-

atrina empiiristä tietoa itsemurhista ja osoitti, että itsemurhat tulisi näin ollen 

tulkita tieteellisinä, ei moraalisina, ongelmina.66  

Itsemurhan siirtäminen sen moraalisten ulottuvuuksien pohdinnasta ilmiön 

lääketieteelliseen tarkasteluun ei tarkoittanut sitä, että itsemurha olisi muuttunut 

yhdessä yössä neutraaliksi, mihin tahansa tieteen kohteeseen verrattavissa ollee-

seen objektiin. Esquirolin käsittelemä itsemurha sairautena ei ollut millään muo-

toa sairaus ilman arvolatausta. Nojaten käsitykseen itsemurhista mielisairauksina 

ja mielisairaista edesvastuuttomina Esquirol vastusti itsemurhista rikosoikeudel-

lista rankaisemista. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että itsemurha olisi ollut 

kaiken moraalisen arvostelun ylä- tai ulkopuolella, ja hän kirjoitti kuinka itsemur-

ha oli paheksuttava sairaus, joka aiheutti kauhua sekä perheille että yhteiskunnal-

le.67 Kuten VERA LIND on todennut, itsemurhat eivät siirtyneet välittömästi mo-

                                                        
63 Marsh 2010, 106. 
64 Hacking 1990, 65. 
65 Marsh 2010, 106. 
66 Marsh 2010, 108. 
67 Esquirol 1845, 312. 
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raalisesti neutraalien asioiden joukkoon.68 Tämä (lääke)tieteellisen ja toisaalta 

moraalisen keskustelun jännite ja ajoittainen ristiriita ilmenivät myös ensimmäi-

sessä suomalaisessa lääketieteellisessä itsemurhatutkimuksessa. Kuten tullaan 

huomaamaan, tämän ristivedon seurauksena varhaisissa suomalaisissa itsemurha-

tutkimuksissa itsemurhille esitettiin myös muita kuin lääketieteellisiä tai psykiat-

risia syitä. 
  

                                                        
68 Lind 2004, 67. 
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2 Thiodolf Saelanin väitöskirja 

Mikäli edellä mainitut Robert Lagusin julkaisemat kirjoitukset itsemurhasta laske-

taan osaksi suomalaista itsemurhatutkimusta, näytti se käynnistyvän verrattain 

nopeassa tahdissa 1860-luvulla. Lagusin julkaisemien kirjoitusten ilmestymisestä 

ei ennättänyt kulua kuin kolme vuotta, kun seuraava suomalainen itsemurhatut-

kimus valmistui. Yliopisto-opintonsa vuonna 1851 Helsingin yliopiston fyysis-

matemaattisessa tiedekunnassa aloittaneen Anders Thiodolf Saelanin69 (1834–

1921) väitöskirja Om Sjelfmordet i Finland i statistiskt och rättsmedicinskt af-

seende70 tarkastettiin vuonna 1864, jonka perusteella hän sai seuraavana vuonna 

lääketieteen lisensiaatin ja tohtorin arvonimet.71 Tohtoriksi valmistumisensa jäl-

keen hän teki vuosina 1866–1867 opintomatkan Skandinavian, Saksan, Itävallan, 

Ranskan ja Belgian mielisairaanhoito-oloihin. Wienissä oleskellessaan hän opis-

keli Theodor Meynertin72 alaisuudessa Wienin yliopiston psykiatrian klinikalla.73 

Varsinaisen lääkärinuransa hän loi psykiatrian alalla toimien vuonna 1841 toimin-

tansa aloittaneessa, Suomen ensimmäisen modernin mielisairaalan, Lapinlahden 

sairaalan ylilääkärinä vuosina 1868–1904.74 Mielisairaalalääkärinä toimimisen 

rinnalla Saelanilla oli keskeinen asema 1800-luvun jälkipuoliskolla suomalaisen 

mielisairaanhoidon kehittämisessä, osin jo senkin takia, että hän oli pitkän aikaa 

Suomessa ainoa syvällisempää psykiatrian alan koulutusta saanut lääkäri.75 Mieli-

                                                        
69 Suomalaisen lääketieteen historiassa Anders Theodolf Saelan tunnetaan ennen kaikkea yhtenä 
suomalaisen mielisairaanhoidon uranuurtajista. Väitöskirjan ohella Saelanin kirjallisesta tuotannostaan 
on muun muassa säilynyt potilaskertomuksista koostuvat muistikirjat hänen Lapinlahden mielisairaa-
lassa ylilääkärinä työskentelynsä ajalta. Harjula 2000, elektr. dokumentti. 
70 Saelanin väitöskirja on julkaistu suomeksi vuonna 1983 Psychiatria Fennican julkaisusarjassa. 
Käännöksen esipuheen laati psykiatri Kalle Achté, ja suomennoksen laati Ulla Holmström. Käännös 
on kuitenkin paikoin hyvinkin puutteellinen ja epätarkka, ja lisäksi suomenkielisestä painoksesta on 
jätetty pois mm. kaikki lähdeviitteet ja osa Saelanin alaviitteisiin kirjoittamista huomautuksista. 
71 ”85, Anders Thiodolf Saelan”. Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan matrikkeli 1853 – 
1874. 
http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/matrikkelit/laaketieteellinen/laaketieteellisen_tk_matrikkeli_1853
_1874.pdf (luettu 2.1.2013). 
72 Psyykkisten toimintojen kytkemistä ja selittämistä anatomisin havainnoin ja somaattisten tekijöiden 
kautta painottaneen Theodor Meynertin (1833–1892) kuuluisiin oppilaisiin lukeutui myös 1880-
luvulla Sigmund Freud. Millon 2004, 211. 
73 Hagelstam 1921, 506. 
74 Kalle Achté, Satakolmekymmentä vuotta psykiatriaa – Lapinlahden sairaala 1841–1971. Kustan-
nusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1974, 88. Saelanin vaiheista Lapinlahden ylilääkärinä, ks. Sarvilinna 
1938, 425–464. 
75 Hagelstam 1921, 508–509. Psykiatrian opetusta kehitettiin perustamalla keisarillisella asetuksella 
Lapinlahden sairaalassa toimiva psykiatrian klinikka vuonna 1893. Knapas 1989, 750. Vuodesta 1894 
Saelan alkoi antaa opetusta psykiatrian opetusta, vaikkei häntä yliopiston opettajaksi nimitettykään. 
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sairaanhoitoa käsittelevien kirjoitusten ohella Saelan laati yli 60 kasvitieteellistä 

julkaisua vuosien 1858 ja 1918 välillä. Näistä mainittakoon vuonna 1866 julkaistu 

toinen painos Suomen Kasviosta, jonka hän laati yhdessä Elias Lönnrotin kans-

sa.76  

2.1 Osana eurooppalaista itsemurhakeskustelua 

Saelanin väitöskirja oli ensimmäinen suomalainen monografiana julkaistu itse-

murhatutkimus. Väitöskirjassa tarkasteltiin vuosina 1840–1861 Suomessa tehty-

jen itsemurhien syitä, esiintymistä maantieteellisesti ja ajallisesti sekä suhdetta 

erilaisiin sosiaalisiin ja yksilöllisiin muuttujiin nähden. Vaikka Saelanin väitöskir-

ja olikin ensimmäinen laatuaan Suomessa, sitä ei laadittu tieteenhistoriallisessa 

tyhjiössä. Tutkimus oli kytköksissä niin kysymyksenasettelunsa kuin menetelmi-

ensä osalta eurooppalaiseen, ennen kaikkea ranskalaisiin ja englantilaisiin itse-

murhatutkimuksiin. Saelanin käyttämien lähteiden pohjalta välittyy kuva ranska-

laisen psykiatrian keskeisestä asemasta. Kuten jo edellä on todettu, Jean-Étienne 

Dominique Esquirolin Dictionnaire des sciences médicales -teoksessa vuonna 

1821 julkaistu itsemurhia käsitellyt artikkeli sekä Des maladies mentales -teos 

vuodelta 1838 olivat nousseet merkittävään asemaan itsemurhatutkimuksessa. Ne 

myös löytyivät Saelanin käyttämien lähteiden joukosta. Ajan lähes ohittamattomi-

en klassikoiden lisäksi Saelan hyödynsi seuraavan polven rankalaista psykiatrista 

tutkimus. Hän viittasi luulotautia ja itsemurhia käsitelleeseen Esquirolin oppilaan 

Jean-Pierre Falret’n vuonna 1822 julkaisemaan De l’hypochondrie et du suicide  

-teokseen, Louis Bertrandin filosofis-teologis-lääketieteellis-juridiseen tutkimuk-

seen Traité du suicide vuodelta 1848 sekä Pierre Jousset’n tutkimukseen Étude 

sur l'extravagance naturelle et l'extravagance morbide. Du suicide et de la mo-

nomanie du suicide vuodelta 1858. Tämän lisäksi Saelan hyödynsi aikakausleh-

dissä julkaistuja psykiatrian alan kirjoituksia, kuten ranskalaisen psykiatrin, 

Brière de Boismont’n, vuonna 1859 Annales d’hygiène publiques’ssa julkaistua 

artikkelia.77 Ranskalaisen psykiatrian alan kirjallisuuden ohella Saelan viittasi 

myös muutamiin alan Britteinsaarilla julkaistuihin teoksiin. Hänen käytössään 

                                                                                                                                    
Vuonna 1906 perustettiin psykiatrian ylimääräisen professorin virka, jonka haltijana toimi Lapinlah-
den ylilääkäri. Sarvilinna 1938, 501. 
76 Johansson 1934, 10. 
77 Brière de Boismont julkaisi myös teoksen Du suicide et de la folie suicide, considérés dans leurs 
rapports avec la statistique, la médecine et la philosophie vuonna 1856, mutta Saelan tunnusti tutus-
tuneensa siihen ainoastaan edellä mainitussa aikakausjulkaisussa olleen selonteon kautta. Saelan 1864, 
48. 
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näyttää olleen englantilaisen psykiatrin Forbes B. Winslown 1840 julkaisema The 

Anatomy of Suicide sekä osin siinä esitettyjä näkemyksiä kiistäneen skotlantilai-

sen John Reidin The Philosophy of Death vuodelta 1841.  

Robert Lagusin vuonna 1861 julkaisemassa itsemurhatilastoja esitelleessä ly-

hyessä artikkelissa kehotti ”kaikkia ajattelevia filantrooppeja tarkastelemaan it-

semurhatilastoja”.78 Länsieurooppalaisessa itsemurhakeskustelussa tilastotietojen 

analysointi keskeisenä itsemurhatutkimuksen metodina oli noussut jo joitakin 

vuosikymmeniä aiemmin. Useissa edellä mainituissa teoksissa viitattiin tapaus-

kertomusten ja patologisten havaintojen ohella tilastotieteelliseen aineistoon – 

osassa ne nostettiin tapauskertomusten ja kliinisten havaintojen edelle. John 

Reidin teoksen alaotsikkokin kuuluikin ”A General Medical and Statistical Trea-

tise on the Nature and Causes of Human Mortality.” 1800-luvun keskivaiheille 

tultaessa tilastotieteelliset menetelmät olivat vakiinnuttamassa asemaansa erilais-

ten yhteiskunnallisten aiheiden ja ongelmien tutkimuksessa. Tämä näkyi myös 

Saelanin väitöskirjassa aina työn otsikkoa myöten. Hän käytti työssään sekä ko-

timaista että kansainvälistä tilastotieteellistä aineistoa. Ulkomainen aineisto oli 

peräisin julkaistuista itsemurhien tilastotieteellisistä tutkimuksista.79 Suomalaisen 

tilastotieteellisen aineiston ohella Saelan käytti ruotsalaisen tilastokeskuksen ko-

koamia tilastotietoja. Tilastotieteellinen aineisto sekä tilastotieteellinen analyysi 

muodostivat keskeisen osan Saelanin väitöskirjaa sekä antoivat muodon Saelanin 

tutkimusaiheestaan esittämille tulkinnoille. Palaan tilastotieteen rooliin tuonnem-

pana, kun olen ensin tarkastellut psykiatrian asemaa ja merkitystä. 

Tilastotieteellisen aineiston ja ulkomaisten tutkimusten siteeraamisen ohella 

merkittävän osan Saelanin väitöskirjasta muodostavat tapauskertomukset. Saelan 

elävöitti tilastotietojen analyysiään ruumiinavauskertomuksista peräisin olleilla 

yksityiskohdilla. Esimerkiksi analysoidessaan itsemurhaajien ikiä, hän antoi ver-

rattain yksityiskohtaisen kuvauksen vanhimmasta ja nuorimmasta tiedossa ollees-

ta itsemurhaajasta.80 Tapauskertomusten sisällyttäminen lääketieteellisiin tutki-

muksiin, sellaisiinkin, joissa tarkasteltiin tiettyä ilmiötä yleisellä tasolla, oli tyy-

                                                        
78 Lagus 1861–1862, 110. 
79 Saelan viittasi väitöskirjassaan seuraaviin tilastotieteellisiin tutkimuksiin: Johann Eduard Wappäus, 
Allgemeine Bevölerungsstatistik (1861); Jean Christian Marc François Joseph Boudin, Traité de geo-
graphie et de statistique (1857); Pierre Égiste Lisle, Du suicide, statistique, histoire et legislation 
(1856); Gustave François Etoc-Demazy, Recherches statistique sur le suicide, (1844); André-Michel 
Guerry, Essai sur la statistique morale de la France (1833). Saelan kertoi myös tuntevansa Adolphe 
Quetelet’n tekemiä tutkimuksia, vaikkei suoraan viitannutkaan niihin. Saelan 1864, 25. 
80 Iäkkäin Sealanin tutkimuksessa mainittu itsemurhaaja oli 83 vuotta vanha itsensä hirttänyt mieshen-
kilö, ja nuorin 8 ja ½ vuotta vanha ratsutilallisen poika, joka niin ikään hirttäytyi. Saelan 1864, 27. 
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pillinen konventio Saelanin itsemurhatutkimuksen aikana. Esimerkiksi Saelanin-

kin käyttämissä Esquirolin De maladies metales ja Winslowin The Anatomy of 

Suicide -teoksissa kirjoittajat esittivät yleistävien väitteidensä tuoksi tapauskoh-

taisia kertomuksia.81 

2.1.1 Psykiatrinen totaaliselitys ja moraalinen vapautus? 

Mielisairauden ja itsemurhien vuorovaikutussuhteen osoittaminen oli 1800-luvun 

alusta saakka ollut yksi itsemurhien tutkimuksen keskeisistä ongelmista. Tätä 

itsemurhan medikalisoitumisen näkökulmasta olennaista keskustelua on tarkastel-

tu muun muassa tiedon ja vallan suhteiden kautta. MARSH on esittänyt varhaisten 

itsemurhia tutkineiden psykiatrien esittämien psykopatologisten selitysten olleen 

osa pyrkimystä saavuttaa niin sanottu totuuden puhujan asema 1800-luvulla muo-

toutuvassa modernissa, lääketieteellistyvässä itsemurhadiskurssissa.82 Tätä silmäl-

lä pitäen onkin mielenkiintoista, että Saelan suhtautui varsin skeptisesti ranska-

laisten psykiatrien Esquirolin sekä Falret’n ja heidän englantilaisen kollegansa 

Forbes Winslown näkemykseen siitä, että itsemurha johtuisi aina mielenvikaisuu-

desta.83 1800-luvun puolivälissä eurooppalainen itsemurhakeskustelu oli käymis-

tilassa, ja totuutta itsemurhista ja tyypillisestä itsemurhaajasta metsästettiin mo-

nenlaisin keinoin. Itsemurhan lääketieteellistyminen ei edennyt kuin juna psykiat-

rian rakentamaa rataa pitkin – ainakaan maassa jossa rataverkko oli vasta alkute-

kijöissään. Tarkoitan tällä sitä, että vaikka 1800-luvulla Suomessa käynnistynyt 

tieteellinen itsemurhakeskustelu oli pääsääntöisesti lääkäreiden harjoittamaa, 

kyseiset tutkijat pohtivat ja esittivät itsemurhille myös muita kuin puhtaasti lääke-

tieteellisiä syitä. 

Saelan palasi väitöskirjassaan pariinkin otteeseen väitteisiin siitä, että itse-

murhat olisivat lähes poikkeuksetta seurausta hulluudesta tai eräänlainen hulluus 

itsessään.84 Saelan myönsi kyllä, että suurin osa itsemurhan tehneistä on ollut teon 

tapahtuessa mielisairaita. Työssään Saelan esitti taulukon itsemurhien syistä 

myöntäen, että teon todellisten vaikuttimien selvittäminen oli usein hyvin vaike-

aa. Saelanin luokittelussa mielenvikaiset (”sinnesrubbning”) itsemurhaajat muo-

distavat 16 % luokitelluista 784 tapauksesta kattavan ryhmän.85 Kuten GEORGE 

                                                        
81 Ks. esim. Winslow 1840, 45–107; Esquirol 1845, 183–193. 
82 Marsh 2010, 108–109.  
83 Saelan 1864, 4–5, 46–47; Esquirol 1845, 301; Winslow 1840, 245. 
84 Saelan 1864, 4–5, 46–47. 
85 Saelan 1864, 44–45. 
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GRAHAM on huomauttanut, mielisairauden tai mielenhäiriön (”mental illness” 

tai ”mental disorder”) käsitteet viittasivat vielä 1800–1900-lukujen vaihteen psy-

kiatrisessa kielenkäytössä vain 2000-luvun alun näkökulmasta katsottuna vaka-

vimpiin mielenterveydellisiin häiriöihin, kuten psykooseihin, vakavaan maniaan 

tai masennukseen.86 Nykynäkökulmasta katsottuna ainakin jossakin määrin 

psyykkisistä syistä itsemurhan tehneitä itsemurhaajatyyppejä Saelanin luokittelus-

sa edustivat myös uskonnollisen mietiskelyn (”religionsgrubbel”, 2,5 %), kuume-

houreiden (”feberyrsel”, 4,3 %), juoppohulluuden (”fyllerigalenskap”, 5,9 %) 

sekä alakuloisuuden (”svårmod”, 5,9 %) takia itsensä surmanneet.87 Yhteenlas-

kettuna nämä ryhmät muodostivat noin puolet tiedossa olleista itsemurhan teh-

neistä. Erityinen havainto, jonka hän oli tehnyt mielisairauden merkityksestä it-

semurhissa koski itsemurhatapoja. Saelan totesi, että ulkomaiset kirjoittajat eivät 

olleet kiinnittäneet huomiota seikkaan, jonka hän oli havainnut suomalaisen ai-

neiston pohjalta. Näytti nimittäin siltä, että mielenvikaiset itsemurhaajat valitsivat 

muita itsemurhaajia tyypillisemmin kivuliaan tavan surmata itsensä. Tämä näytti 

Saelanin mukaan selittävän sen, miksi osa itsemurhaajista valitsi tuskallisen kuo-

lintavan, vaikka kivuttomiakin keinoja oli käytettävissä.88 Vahvistaakseen havain-

toaan hän viittasi kahteen ulkomaiseen tapaukseen, sekä kuvasi useita kotimaisia 

tapauksia, joissa mielenvikainen itsemurhaaja oli päättänyt päivänsä poikkeuksel-

lisen raa’alla tavalla.89 Vaikka Saelan ei katsonut perustelluksi selittää kaikkia 

itsemurhia mielisairauksilla, hän kuitenkin käytti mielisairautta sellaisten itse-

murhien selittämiseen, jotka vaikuttivat tekotapansa puolesta erityisen epäinhimil-

lisiltä. On sinällään huomionarvoista, kuinka Saelan käytti mielisairautta brutaa-

lilla tavalla tehtyjen itsemurhien selittämiseen.  

                                                        
86 Graham 2013, 4. 
87 Suurimman yksittäisen ryhmän muodostivat henkilöt, joiden syytä itsemurhaan ei tunnettu: 32 %. 
Miesten ja naisten kohdalla huomattavimmat tilastolliset poikkeamat olivat ”juoppohulluuden” (mie-
hiä 46, naisia 1) ja ”uskonnollisen mietiskelyn” (molempia sukupuolia 10) kohdalla. Muutoin miesten 
itsemurhat olivat eri syyluokasta riippuen kaksi–kymmenen kertaa yleisimpiä. Saelan 1864, 44–45. 
Miesten ja naisten asettumista itsemurhakeskusteluun Saelanin tutkimuksessa käsitellään tarkemmin 
hieman edempänä, mutta tässä yhteydessä voidaan viitata MINNA MAIJALAN Minna Canth -
tutkimuksessaan huomauttaneen 1800-luvun sukupuolikeskustelussa naisiin liitetystä alttiudesta 
uskonnolliseen passioon. Naisille tyypilliseksi ajatellun uskonnollisen hurmoksellisuuden ajateltiin 
voivan johtaa hysterian kaltaisiin sielullisiin häiriötiloihin. Maijala 2008, 262–263. (Hysteriasta: Ks. 
esim. Maijala 2008, 41–42.) Tätä taustaa vasten katsottuna naisten huomattavan korkea suhdeluku 
(1:1) miehiin verrattuna ”uskonnollisen mietiskelyn” kohdalla tulee ymmärretyksi naissukupuoleen 
liitetyn hurmahenkisyystaipumuksen kautta. Vallinneet käsitykset sukupuolen taipumuksesta menettää 
henkinen tasapaino uskonnollisen pohdiskelun takia heijastuivat myös itsemurhien tilastointiin.  
88 Saelan 1864, 39. 
89 Saelan 1864, 40–42. 
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Itsemurhan ja mielisairauden suhde ei näyttänyt olleen varsinkaan omaisille 

vain yksinkertainen, neutraali lääketieteellinen tosiasia. Saelan huomautti, että 

usein omaiset halusivat salata itsemurhan tehneen mielentilan, tai mielenhäiriöt 

olivat saattaneet jäädä lääkäriltä huomaamatta, mistä johtuen niin sanotuista psy-

kopatologista syistä tehtyjä itsemurhia olisi todellisuudessa enemmän.90 Saelan ei 

selittänyt tarkemmin, miksi jotkut omaiset olivat halukkaita salaamaan itsemur-

han tehneen mielentilan. Pintapuolisesti katsottuna tämä käytäntö vaikuttaa risti-

riitaiselta suhteessa itsemurhan yhteiskunnalliseen ja ennen kaikkea juridiseen 

asemaan nähden. Olihan itsemurha vielä lakiin kirjattu rikos 1860-luvun Suomes-

sa. Itsemurhan medikalisoitumisen historiankirjoituksessa on nimenomaan koros-

tettu sitä, kuinka käsitys itsemurhan tekijästä muuttui, ja itsemurhaajaa alettiin 

pitää syyntakeettomana ja siten itsemurhaa sinänsä rikoslakiin kuulumattomana 

tekona. Tämän niin sanotun itsemurhan medikalisoitumis-/sekularisoitumis-

/dekriminalisoitumiskehityksen syynä on nähty jo aiemmin mainittu erityisesti 

1800-luvun alusta saakka vahvistunut psykiatrian asema tieteellisessä itsemurha-

keskustelussa sekä filosofien ja oikeusoppineiden panostus, erityisesti valistuksen 

ajalta eteenpäin. Kuten Robert Lagusin julkaisemassa ”Om sjelfmorden”  

-kirjoituksessa vuonna 1861 vaadittiin, alkoivat oikeusoppineet vaatia 1700-

luvulla itsemurhan dekriminalisointia perustuen tekijän mitä todennäköisimpään 

syyntakeettomuuteen.91 MACDONALD on jopa esittänyt, että Englannissa itsemur-

han medikalisoituminen – MACDONALDin mukaan psykologisiin syihin ja siten 

tekijän syyntakeettomuuteen viittaaminen – olisi 1700-luvun kuluessa johtunut 

ennen kaikkea maallikoiden ja lakimiesten asenteiden muutoksesta, eikä niinkään 

lääkärien panostuksesta itsemurhaajan syyntakeettomuuden osoittamisessa tai 

kokonaan uuden ”itsemurhan psykologian” keksimisestä.92 Miksi sitten omaiset 

Saelanin mukaan halusivat salata itsemurhaajan mahdollisen psykopatologisen 

tilan, jos, kuten on väitetty, itsemurhaajan syyntakeettomuus merkitsi hänen va-

pautumista synnin taakasta ja rikollisen leimasta? 

ROB HOUSTON on skotlantilaiseen ja englantilaiseen aineistoon pohjaten 

osoittanut, kuinka itsemurhan ja hulluuden välinen kytkös oli kaikkea muuta kuin 

ongelmaton ja myös hyvin tapauskohtainen. MACDONALDin väitteitä kritisoiden 

HOUSTON toteaa, että yhtenä syynä siihen, miksi lääkärintointa harjoittaneet eivät 

1700–1800-luvulla olleet niin hanakoita kun on oletettu julistamaan kaikkia itse-

                                                        
90 Saelan 1864, 45–46. 
91 Minois 1999, 245, 295–296. 
92 MacDonald 1992, 86, 98–99. 
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murhaajia mielisairaiksi, johtui yksinkertaisesti siitä, kuinka mielisairaus itses-

sään käsitettiin. Oli omaisten edun mukaista, mikäli itsemurhaan johtanut hetkel-

linen mielenhäiriö voitiin osoittaa johtuneen fyysisestä tekijästä, eikä niinkään 

mielisairaudesta sinänsä. Mikäli itsensä surmannut julistettiin hulluksi, asettuivat 

edesmenneen laatimat sopimukset kyseenalaiseen asemaan, ja mikä yhtälailla 

tärkeää, vaikutti yhden perheen jäsenen mielisairaaksi toteaminen muiden per-

heenjäsenten maineeseen ja mahdollisuuteen avioitua.93 Vaikka Saelan ei viitan-

nutkaan suoraan mielisairauteen liitettyihin ennakkoluuloihin, voidaan mielestäni 

varsin turvallisesti olettaa, että HOUSTONin esittämät argumentit itsemurhan ja 

mielisairauden automaattista kytkentää vastaan ovat pätevät myös suomalaisessa 

1800-luvun puolivälin kontekstissa. 

Riippumatta siitä, mitä omaiset ajattelivat, tulivat itsemurhat usein kytketyksi 

psykologisiin tekijöihin. Saelanin mukaan suomalaisten lääkärien käsitys oli ylei-

sesti se, että itsemurhat johtuivat useimmiten mielenhäiriöstä.94 Hän kritisoi val-

linnutta käsitystä käyttäen kahta erilaista aineistoa väitteidensä tukena. Hän perus-

ti kritiikkinsä sekä yksittäistapauksia kuvaaviin kertomuksiin että yleistä tilannet-

ta kuvanneisiin tilastotietoihin. Saelanin väitöskirja sisälsi muiden tutkijoiden 

teoksia lainaten tai Saelanin omiin kokemuksiin pohjaten useita tapauskertomuk-

sia, jotka Saelanin mukaan osoittivat, etteivät kaikki itsemurhat tulleet tehdyksi 

mielenhäiriön vallassa tai mielisairauden vaikutuksesta.95 Hän lainasi Brière de 

Boismont’n teosta ja kertoi tapauksen kahdesta muurarista, joista toinen uhrasi 

henkensä pudottautumalla rakennustelineeltä jotta toinen – perheellinen – säästyi-

si varmalta kuolemalta.96 Saelanilla oli myös hallussaan ”maisteri G. S.:n” kirje, 

jossa itsensä ampumalla surmannut maisteri oli Saelanin mukaan ”vakaalla kädel-

lä” ja lähes ”asiatyyliin” ilmoittanut haluavansa päättää päivänsä oman käden 

kautta.97 

Aikalaisaineiston ohella myös kauempaa historiasta löytyi tapauksia, jotka 

kyseenalaistivat käsityksen itsemurhien ja mielisairauksien yhteydestä – ainakin 

jos ne niin haluttiin tulkita. Antiikin kaksi tunnettua itsemurhaajaa Brutus ja Cato 

olivat aina myöhäisantiikista saakka tulleet nostetuiksi esimerkkitapauksiksi py-

rittäessä osoittamaan itsemurhan moraalinen oikeutus.98 Yksi mielenkiintoisim-

                                                        
93 Houston 2012, 54–55. 
94 Saelan 1864, 4–5, 52.  
95 Saelan 1864, 47–52. 
96 Saelan 1864, 48. 
97 Saelan 1864, 51–52. 
98 Minois 1999, esim. 40–43, 65, 206. 
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mista esimerkeistä hetkittäin hyvinkin ambivalentista suhtautumisesta antiikin 

kuuluisuuksien itsemurhiin löytyy Danten Jumalaisen näytelmän sivuilta. Kuten 

Euroopan keskiajan itsemurhia tutkinut MURRAY on todennut, niin Dante kuin 

hänen yleisönsäkin olivat hyvin tietoisia siitä, että Cato päätti päivänsä oman 

käden kautta. Tämä ei kuitenkaan estänyt Dantea sijoittamasta runoelmassaan 

Catoa kiirastuleen, mikä oli vastoin virallista teologista käsitystä itsemurhaajien 

kuolemanjälkeisestä kohtalosta.99 Itsemurhaajien paikka tuonpuoleisessa oli ian-

kaikkisessa kadotuksessa, Danten teoksen mukaan tarkemmin sanottuna helvetin 

seitsemännellä piirillä.100 

1800-luvulle tultaessa keskeisenä kysymyksenä ei ollut enää – ainakaan pääl-

lisin puolin katsottuna – se, oliko oikein vai väärin surmata itsensä. 1800-luvun 

puolen välin itsemurhakeskustelua motivoikin kysymys siitä, tehtiinkö teko täy-

sissä ruumiin ja ennen kaikkea täysissä sielun voimissa. Caesarin tehdessä lopun 

Rooman tasavallasta (tai henkilökohtaisen tappion uhatessa) itsensä surmanneet 

tasavaltalaiset päätyivät tämän medikalisoituvan väittelyn osaksi. Vuonna 1840 

The Anatomy of Suiciden julkaisseelle Winslow’lle ei antiikin suurmiehen mielen-

terveys tai sen puuttuminen ollut tabu. Winslow tulkitsi Caton toimineen viimei-

sinä hetkinään kiihtyneessä mielentilassa, eikä näin ollen käynyt esimerkkinä niin 

sanotusta tervejärkisestä itsensä surmaajasta.101  

Tämä näkemys ei miellyttänyt Saelania, vaan vuonna 1856 julkaistua Pierre 

Égiste Lislen Du suicide, statistique, histoire et législation -teosta lainaten hän 

huudahtikin: 

siispä Brutus ja Cato eivät tehneet itsemurhaa välttyäkseen näkemästä isän-

maansa joutumista ikeen alle ja päätymästä lyötyinä koristamaan Augustuk-

sen tai Caesarin triumfia vaan siksi, että heidän aivojaan vaivasi suisidaali-

melankolia!102 

Viimeisten tasavaltalaisten itsemurhat näyttivät nousevan aivan omanlaiseen 

luokkaansa ja välttävän ainakin joidenkin tutkijoiden tarkastelussa itsemurhan 

medikalisoimisyritykset. Mikäli itsemurhasta oli hyötyä tai se tehtiin muuten 

                                                        
99 Murray 2000, 310. 
100 Murray 2000, 298–299. 
101 Winslow 1840, 241. 
102 ”’således hafva Brutus och Cato begått sjelfmord icke för att undslippa nesan att se sitt fädernes-
land under oket och såsom besegrade, med sin närvaro illustrera Augusti eller Cæsars [sic] triumftåg, 
utan för att deras hjernor voro angripna af sjelfmords-melankolin.’!” Saelan 1864, 47. Mainittujen 
antiikin suurmiesten itsemurhat olivat saaneet Lislen hänen omien sanojensa mukaan epäilemään 
esquirolaista näkemystä kaikkien itsemurhaajien mielenvikaisuudesta. Lisle 1856, iii. 
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jalon päämäärän puolesta, kuten Cato ja Brutus tasavaltaisen Roomaan tuhoutues-

sa, teko oli hyväksyttävissä. Tosiasia kuitenkin oli, että suurimmalla osalla itse-

murhaan päätyneistä ei ollut tilaisuutta päättää päiviään maailmanhistorian kään-

nekohdassa, vaan he päätyivät luvuiksi tilastoihin ilman sen suurempia ylistyksiä. 

Saelan arvioi, että toisin kuin Brutus ja Cato, suurin osa itsemurhan tehneistä oli 

arvottomia jopa tutkimuksen kohteiksi: 

Suurten massojen itsemurhat johtuvat useimmiten sellaisten ihmisten vähäpä-

töisistä ja surkeista syistä, joiden puolesta ei totisesti kannattaisi nähdä vai-

vaa pitkien, syvällisten tutkimusten kirjoittamiseksi.103 

NYGÅRDIA karuudessaan hätkähdyttänyt104 Saelnin käsitys keskimääräisen itse-

murhaajan motiiveista oli hyvin tyypillinen suhtautumistapa itsemurhaan 1800-

luvun puolessa välissä. MARSH on todennut, että itsemurhan historian kirjoituk-

sessa yhtenä tulkintana onkin ollut näkemys, jonka mukaan lääkäreiden mukaan-

tulo itsemurhakeskusteluun merkitsi itsemurhiin ja itsemurhaajiin suhtautumi-

sen ”inhimillistymistä”. MARSH on kuitenkin huomauttanut myös lääketieteen 

näkökulmasta itsemurhaa tarkastelleiden toimineen ja kirjoittaneen vallinneen, 

yhä hyvin vahvasti kristinuskon dogmeja noudattaneiden moraalikäsitysten puit-

teissa.105 Myös hänen mainitsemassaan ja Saelaninkin työssään käyttämässään 

englantilaisen psykiatri Forbes Winslow Anatomy of Suicide -teoksessa kirjoittaja 

toteaa Raamatun auktoriteettiin perustuen itsemurhan olevan rikos sekä ihmistä 

että Jumalaa vastaan. Winslowin mukaan ei ihmisen pahojen tekojen kuvastosta 

löydy itsemurhaa inhottavampaa rikettä.106 Samassa teoksessa toisaalla Winslow 

vakuuttaa lukijalleen ”hulluuden olevan läsnä jokaisessa [itsemur-

ha]tapauksessa”.107 Kuten Winslow, Saelankin vastusti Lagusin kirjoitukseen 

viitaten itsemurhasta rankaisemista.108 Se ei tarkoittanut sitä, ettei hän olisi voinut 

tuomita itsemurhan vallinneiden moraalikäsitysten mukaisesti ja samalla vastus-

taa Lislen tavoin näkemystä, jonka mukaan itsemurhat olivat aina mielisairauden 

aiheuttamia. 

                                                        
103 ”Dessa framkallas oftast, såsom vi ofvanföre sett, af ganska obetydliga och lumpna motiver hos 
personer, för hvilka det sannerligen ej lönade mödan, att skrifva långa, djupsinniga afhandlingar.” 
Saelan 1864, 66. 
104 Nygård 1994, 18. 
105 Marsh 2010, 136. 
106 Winslow 1840, 36–37. 
107 ”[--] insanity being present in every instance [of suicide]”. Winslow 1840, 337. 
108 Saelan 1864, 68–69. 
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IAN HACKINGin mukaan Lisle itse asiassa edusti Esquirolin mielisairaudet ja 

itsemurhat yhdistäneen teorian jyrkkää vastustusta aina siihen pisteeseen saakka, 

että julisti itsemurhan johtuvan aina jostain muusta kuin hulluudesta.109 Tämän 

ehdottoman varmuuden hän perusti havaitsemaansa tapainturmelukseen. Välinpi-

tämättömyys hengellisiä arvoja ja niiden opettamista kohtaan sekä yhteiskunnal-

listen velvollisuuksien olivat ajaneet ranskalaisen yhteiskunnan tilaan, jossa itse-

murhien määrä kasvoi vuosi vuodelta.110 Lislen esittämä teoria pohjautui kliinis-

ten havaintojen sijaan tilastotietoihin. Samankaltaiseen tulokseen oli tullut ranska-

lainen psykiatri Gustave Francois Etoc-Demazy (1806–1893) vuonna 1844 julkai-

semassaan Recherches statistique sur le suicide -teoksessa, jota Saelan myös 

hyödynsi omassa tutkimuksessaan. Samoilla linjoilla oli myös skotlantilainen 

John Reid, joka oli esittänyt vuonna 1841 teoksessaan Philosophy of Death itse-

murhan johtuvan hulluuden sijaan usein maallisista murheista seuranneesta ”vä-

kivaltaisesta henkisestä ahdistuksesta”. Reid jatkoi, että nämä murheet johtui-

vat ”sellaisten siveellisten ja luonnollisten lakien rikkomisesta, mitkä ovat välttä-

mättömät jokaisen yksilön hyvinvoinnin kannalta.”111  

Tervejärkisten ja hulluina pidettyjen itsemurhaajien erottaminen toisistaan ei 

ollut ainoastaan itsemurhan etiologian ongelma. Eri itsemurhaajatyyppien erotte-

lulla oli merkitystä itsemurhien ehkäisyn kannalta. Psykiatri Brière de Boismont 

oli esittänyt itsemurhaongelman ratkaisemisen yhdeksi avainkohdaksi mielisai-

rauden vaikutuksesta itsensä surmanneiden tunnistamista ja erottamista muista 

itsemurhaajista.112 Boismont’n ajatteluun viitaten Saelan oli tullut samaan tulok-

seen. Psykopatologisista syistä tekoa yrittäneet tulisi Saelanin mukaan eristää 

muusta väestöstä ja viedä laitoksiin, joissa hoidetaan mielenvikaisia.113 Saelan ei 

esittänyt erotteluperusteita näiden kahden itsemurhaajatyypin erottamiseksi toisis-

taan, mutta viittasi mahdollisuuteen erottaa ruumiinavauksessa mielisairaat itse-

murhaajat niin sanotusti täysjärkisistä. Kahden itsemurhaajatyypin toisistaan erot-

taminen tällä tavoin oli vaikeaa, sillä eläissään mieleltään terveen ruumiista on 

saatettu havaita mielisairauteen viittaavia merkkejä, kuten vaurioita keskusher-

                                                        
109 Hacking 1990, 71. 
110 Lieberman 2003, 33. 
111 ”Although suicide is often the result of insanity, it generally arises from violent mental distress 
brought on by worldly grievances, which again are often direct consequences of infringement of those 
moral and natural laws, the observance of which is absolutely necessary for the well-being of every 
individual.” Reid 1841, 243. 
112 Boismont, de 1865, x, xv. 
113 Saelan 1864, 63. 
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mostossa.114 Jo itsemurhansa tehneiden ruumiinavauksista saatu tieto mahdollisis-

ta itsemurhan aiheuttaneista poikkeamista oli tietenkin hyödytöntä tulevien itse-

murhien ehkäisyssä. Kliinisten havaintojen rinnalla olivat onneksi tilastotiedot, 

joista pystyttiin päättelemään yhtä ja toista, mikä voisi olla hyödyksi itsemurhien 

määrän kasvun pysäyttämisessä. 

Saelan käytännössä toisti monelta osin ranskalaisessa itsemurhatutkimuksessa 

virinnyttä erimielisyyttä mielisairauksien merkityksestä ja roolista itsemurhien 

synnyssä. Tilastotieteellisten analyysien perusteella alettiin vastustaa useimmiten 

Esquirolin teeseihin perustunutta näkemystä itsemurhien ja hulluuden välittömäs-

tä yhteydestä. HACKING onkin todennut, että mikäli psykiatri tai muuten itsemur-

hia käsitellyt tutkija viittasi tilastoihin, oli todennäköistä, että hän vastusti es-

quirolilaista näkemystä itsemurhista mielisairautena tai mielisairauksien välittö-

minä seurauksina.115 Siihen nähden, miten Saelan suhtautui esquirolilaiseen ajat-

teluun itsemurhien ja mielisairauksien suhteesta, ei liene yllättävää, että Saelan oli 

alaotsikoinut väitöskirjansa ensisijaisesti tilastotieteelliseksi tutkimukseksi. 

2.2 Numero numeroiden joukossa 

Saelanin väitöskirjan pääasiallisena metodina toimi tilastotieteellinen analyysi 

tapauskohtaisten kliinisten lääketieteellisten havaintojen sijaan. Tässäkin suhtees-

sa Saelanin tutkimus oli selkeästi kytköksissä 1800-luvun puolivälin itsemurha-

tutkimukseen. Väestöä kuvaavilla tilastoilla ja niin sanotuilla siveellisyystilastoil-

la (”moral statistics”) oli merkittävä rooli lääketieteen ja erityisesti psykiatrian 

ohella itsemurhakeskustelun kehityksessä 1800-luvulla. Itsemurhat ja erilaiset 

rikokset koottiin siveellisyystilastoihin, joiden ajateltiin kuvaavan kansakunnan 

siveellisyyden tai paremminkin siveettömyyden tasoa.116 Vuonna 1869 Helsingin 

yliopiston filosofian professorin virkaan astunut Thiodolf Rein (1838–1919) kä-

sitteli virkaanastujaisesitelmässään ”siweydellisiä tilastoja” ja sanoi niiden koh-

teena olevan ”yhteiskunnassa ilmaantuwat wapaa-ehtoiset taikka wapaaehtoisina 

pidetyt teot ynnä niistä riippuwat olot, jotka saattawat walaista yhteiskunnan 

yleistä tilaa.”117 Tilastotieteen nousu osaksi itsemurhatutkimusta voidaan nähdä 

osana kamppailua itsemurhia luonnontieteellisen ihanteen mukaisen tiedon tuot-

                                                        
114 Saelan 1864, 77–78. 
115 ”As a crude generalization, the statistically minded doctors did not think that suicide was uniformly 
identical to or even uniformly associated with madness.” Hacking 1990, 71. 
116 Hacking 1990, 64. 
117 Rein 1869, 291. 



54 

tamisesta. Medikalisoitumisen historiassa kliinisiin havaintoihin – itsetuhoisen 

käyttäytymisen ”paikan” etsimiseen itsemurhan tehneen aivoista – viittaaminen 

on tulkittu lääketieteen ja ennen kaikkea psykiatrian pyrkimykseksi lujittaa ase-

miaan suhteessa itsemurhien uskonnolliseen ja juridiseen käsittelyyn.118 Toisaalta, 

itsetuhoisen käyttäytymisen paikantaminen aivoista on helposti tulkittavissa osak-

si 1800-luvulla materialistisessa hengessä virinnyttä pyrkimystä paikantaa erilai-

sia henkisiä toimintoja aivojen eri osiin. Tämän hankkeen piirissä pyrittiin löytä-

mään myös moraalin paikka ihmisen aivoista.119 

Vastaavalla tavalla tilastotieteelliseen aineistoon viittaaminen on tulkittavissa 

pyrkimykseksi osoittaa lääketieteen pätevyys itsemurhakeskustelun ”totuuden 

tuottajana” rinnastamalla se empiiriseen luonnontieteelliseen tutkimukseen. Tilas-

tojen avulla itsemurha-ilmiötä voitiin tutkia kuten mitä tahansa luonnontieteelli-

sen tutkimuksen kohdetta. Tilastothan koottiin tosiasiallisten tapahtumien, fakto-

jen, pohjalta. Näin ollen tilastoihin viittaaminen vastasi ilmiön empiiristä havain-

nointia. Tilastotieteellinen menetelmä ei ainoastaan kuvannut yhteiskunnassa 

olevia ilmiöitä, vaan se myös synnytti uusia tiedon kohteita, sekä uutta tutkimus-

toimintaa. Itsemurhan tehneet voitiin luokitella käytännössä äärettömällä määrällä 

erilaisia tapoja, ja tämä luokittelu myös tuotti uusia itsemurhaajatyyppejä sekä 

muokkasi käsitystä tyypillisestä itsemurhaajasta.  

Venäjällä 1800-luvulla käytyä itsemurhakeskustelu tutkinut MORRISSEY on 

todennut, että itsemurhatilastojen kerääminen ja julkaiseminen synnytti käsityk-

sen itsemurhista sosiaalisena ongelma. Aiemmin yksilöön tavalla tai toisella liitet-

tynä tekona tarkastelu itsemurha tuli tilastotieteellisen esittämisen myötä yhteis-

kunnallisen keskustelun osaksi.120 Samankaltainen painopiste on havaittavissa 

myös suomalaisessa itsemurhatutkimuksessa, vaikkakin sen vähäisyyden takia 

voidaan käytännössä puhua ainoastaan yhdestä, eli Saelanin tutkimuksesta.  

Tilastotiedettä121 on pidetty yhtenä modernin ajan tunnusmerkkinä ja teollis-

tuneen yhteiskunnan kulmakivenä. Vaikka jonkin tieteen osa-alueen tai oppialan 

nostaminen muiden yläpuolelle tuntuu äkkiseltään liioittelulta, tilastollisten mene-

telmien merkitystä modernille yhteiskunnalle on turha väheksyä. Tilastotiede ja 

                                                        
118 Marsh 2010, 117, 121.  
119 Verplaetse 2009, xiii. 
120 Morrissey 2006, 178. 
121 ”Tilastotieteen” historiasta suomeksi puhuttaessa on hyvä pitää muistissa tilastotieteen eli ”statistii-
kan” etymologinen tausta, joka välittyy heikosti suomenkieleen. Saksankielisellä alueella kehitty-
nyt ”tilastotiede” oli todellakin ”’tiedettä valtiosta’, Staatswissenschaft.” Mattelart 2003, 17. ”Statis-
tik”-käsitettä käytti tiettävästi ensimmäisenä Gottfried Achenwall vuonna 1749 teoksessa Abriß der 
neuen Staatswissenschaft der vornehmen Europäischen Reiche und Republiken. Porter 1986, 23. 
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tilastolliset menetelmät ovat lukuisten eri oppialojen työvälineistöä aina sosiolo-

giasta lääketieteen kautta fysiikkaan. Eikä ole lainkaan tavatonta kuulla jokapäi-

väisessä keskustelussa todettavan ”tilastotietojen mukaan…”.  

Ihmistieteiden hyödyntämän tilastotieteen voidaan katsoa kehittyneen vas-

taamaan osittain samoihin kysymyksiin, joita selvittämään kehittyi Englannissa 

1600- ja 1700-luvulla poliittinen aritmetiikka (’political arithmetic’) ja toisaalta 

samaan aikaan saksalaisissa yliopistoissa tilastotiede (’Statistik’).122 Sinällään 

väestön laskennalla erinäisiä tarkoituksia varten on huomattavasti pidempi histo-

ria ulottuen ajanlaskun alun tuolle puolelle. Jo Vanhassa Testamentissa mainitaan 

useampia väestönlaskentoja.123  

Nykyistä muistuttavan tilastoinnin alku Euroopassa sijoittuu 1600- ja 1800-

lukujen välille. Tutkijat ovat kytkeneet tilastotieteen kehityksen ja väestön tilas-

toinnin valtioiden modernisoitumisen osaksi.124 Ranskassa alettiin kerätä tilastol-

lista tietoa alamaisista verotusta ja sotavoimia silmällä pitäen 1500-luvun lopul-

la.125 Väestöä ja erinäisiä sosiaalisia ongelmia koskevia enemmän tai vähemmän 

systemaattista tilastointia alettiin harjoittaa 1600-luvun puolivälissä Englannis-

sa.126 Foucault esitti, että 1600-luvun aikana ja erityisesti 1700-luvulla kehittyi 

tarve uudenlaisesta hallittavaa aluetta koskevasta tiedosta. Tilastotiede kehittyi 

työvälineeksi, jolla voitiin hankkia tietoa siitä, mistä ”hallittava alue todellisuu-

dessa koostui”.127 1600- ja 1700-luvuilla Euroopassa valtioiden harjoittama poli-

tiikka noudatti merkantilistista talousoppia, jolloin väestön rooli valtion menes-

tymisen kannalta korostui.128 1800-luvun kuluessa väestötietojen numeerinen 

esittäminen vakiintui ja tilastosta tuli väestöä koskevan tiedon perusmuoto. Tilas-

totieteen historiaa tarkastellut HACKING onkin nimittänyt 1820–1830-luvuilla 

Euroopassa käynnistynyttä ja levinnyttä tilastotietojen kokoamisinnostusta ”luku-

jen lumivyöryksi”.129 

Väestöä koskevien tilastotietojen osalta ei Suomi Ruotsin alusmaana poikke-

uksellisesti ollut jäljessä sivistysmaista. Suomen väestöä kuvaavien tilastojen 

historia ulottuu 1730-luvulla Ruotsin vallan aikana kerättyihin syntyvyys- ja kuol-

                                                        
122 Donnelly 1998, 230; Shaw–Miles, 1989, 29–31; Mattelart 2003, 17–18. 
123 Esim. 4. Moos. 1:2; myös saatanan innoituksesta, 1. Aik. 21:1. 
124 Ks. esim. Morrissey 2006, 85. 
125 Lieberman 2003, 31. 
126 Cullen 1975, 1–9. 
127 Foucault 2007, 273–274. Tämänkaltaista tulkintaa noudatellen HACKING on esittänyt, että tilastotie-
teelliset menetelmät ovat osa modernin yhteiskunnan vallankäytön tekniikoita. Hacking 1991, 181. 
128 Helén 1997, 55–56. 
129 Hacking 1990, 5. 
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leisuustilastoihin. 1740-luvun lopulla toimintansa aloittanut tauluslaitos merkitsi 

yhtenäisten väestötilastojen keräämisen alkua.130 1800-luvun alkupuolella Suo-

men väestötilastojen keruu oli varsin hajanaisessa tilassa. Tilastoja kokosivat 

yksityiset henkilöt, lehdet sekä eri valtion virastot.131 Tilastojen kokoamista ja 

julki saattamista keskitetysti hallinnoivan tilastoviraston perustaminen oli nähty 

tarpeellisena jo 1820-luvulla, ja vaateita tilastoviraston perustamiseksi ja tilasto-

tieteen kehittämiseksi Suomessa esittivät tilastojen keruun hyödyllisyydestä va-

kuuttuneet virkamiehet ja oppineet.132 Vuoden 1845 heinäkuun 17. päivänä Saima 

-lehden numerossa 29 julkaistiin kaksi Johan Vilhelm Snellmanin (1806–1881) 

kirjoitusta, joista ensimmäisessä kirjoittaja raportoi totuttuun tapaan paikallisen 

säätilan ohella uutisia Kuopiosta, kotimaasta sekä ulkomailta. Jälkimmäisessä 

kirjoituksessa käsiteltiin uuden tieteenalan – tilastotieteen – tarjoamia mahdolli-

suuksia yhteiskunnallisten olosuhteiden selvittämiseen. Snellmanin mukaan tilas-

totiede kykenisi tarjoamaan mitä syvällisintä tietoa ”isänmaan nykyisestä niin 

fyysisestä kuin henkisestäkin tilanteesta.”133  

Maata ja sen asukkaita kuvaavista tilastotiedoista tulikin 1800-luvun kuluessa 

eräänlainen sivistyksen mitta. Vuonna 1838 perustettu Suomen Tiedeseura lisä-

si ”suurten kulttuurimaiden esikuvaa noudattaen” tilastoja koskevien julkaisujen 

kustantamisen ohjelmaansa vuonna 1857.134 Vuonna 1865 toimintansa aloitti 

väliaikainen tilastotoimisto, joka nimettiin vuonna 1884 Tilastolliseksi päätoimis-

toksi. Vuonna 1971 Tilastollinen päätoimisto muutettiin Tilastokeskukseksi.135 

Tässä tutkimuksessa edellä mainittuun virastoon viitataan nimellä ”Tilastokeskus” 

myös ennen vuotta 1971. 

2.2.1 Yksilö on virhe 

Vaikka tilastotiede edusti uusinta uutta yhteiskunnan tutkimuksen saralla, myös 

tuleva Suomen kansallisfilosofi joutui puolustelemaan tilastotieteen hyödyllisyyt-

tä yleistä mielikuvaa vastaan. Vallitseva käsitys tilastoista näet oli, että ne nähtiin 

vain ”ikävinä ja kuivina numerotietoina ja monimutkaisina taulukoina ilman äärtä 

ja määrää.”136 Mutta Snellmanin huoli tilastotieteen ikävystyttävyydestä oli aihee-

                                                        
130 Luther 1993, 22–23. 
131 Luther 1993, 38–41, 46–48. 
132 Luther 1993, 50–51. 
133 Snellman 1994, 544. Käännös: Snellman 2002, 100. 
134 Elfving 1938, 65–66. 
135 Luther 1993, 55–56, 79–80, 309.  
136 Snellman 2002, 100. 
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tonta, sillä väestöä kuvaavat tilastot ja ennen kaikkea niistä tehdyt päätelmät oli-

vat kaikkea muuta kuin puuduttavia. 1800-luvun lopulle tultaessa oli aiheen ym-

pärillä käyty kiivasta kädenvääntöä. Tämän väittelyn keskiössä olivat siveelli-

syystilastot, joihin myös itsemurhatilastot lukeutuivat. 

Tilastotiede, ja erityisesti siveellisyystilastot, todellakin tarjosivat jotain muu-

ta kuin pelkkiä kuivia taulukoita. Tilastotieteen nousussa ei ollut ainoastaan kyse 

yhteiskuntaa kuvaavien numerotietojen määrän kasvusta. Aikasarjoihin järjestetyt 

tilastotiedot näyttivät paljastavan jotain uutta todellisuuden rakenteesta.137 Uuden, 

tilastojen takaa paljastuvan todellisuuden paljastamisessa oli merkittävässä roolis-

sa belgialainen astronomi-matemaatikko Adolphe Quetelet (1796–1874), joka 

yhdisti yhteiskuntaa kuvaavien tilastojen analysointiin astronomisten havaintojen 

analysointiin käytettyjä matemaattisia menetelmiä. Quetelet’n ”suuri lahja” tilas-

totieteelle oli todennäköisyyslaskennan soveltaminen yhteiskunnallisia ilmiöitä ja 

ihmistä kuvaavaan tilastomateriaaliin.138  

Quetelet sovelsi astronomisia metodejaan ilmeisesti ensimmäisenä ranskalai-

siin rikollisuustilastoihin. Ranskassa oli 1820-luvulla koottu ja julkaistu maailman 

ensimmäiset rikostilastot.139 Tilastojen kokoamisesta oli vastannut ranskalainen 

lakimies ja amatööritilastotieteilijä Andre-Michel Guerry (1802–1866).140 Guer-

ryn vuonna 1833 julkaisema Ranskan siveellisyystilastoja esitellyt Essai sur la 

statistique morale de la France oli myös yksi Saelanin väitöskirjan lähteistä. 

Tämän kaltainen aineisto tarjosi uudenlaista, empiiristä materiaalia siveellisistä ja 

moraalisista, aiemmin lähinnä juridiikan, filosofian ja teologian alaan kuuluneista 

ihmiselämän osa-alueista. Tilastot olivat keino syrjäyttää vuosisatoja tai jopa 

vuosituhansia kestäneet metafyysiset pohdiskelut ihmisluonnon rakenteesta ja 

käyttäytymisestä.  

Sekä Guerry että Quetelet olivat vaikuttuneita rikollisuustilastojen säännölli-

syyksistä. Rikostilastot kuvasivat käyttäytymistä, jota muuan muassa oikeuden-

käytön perusteiden mukaan pidettiin yksilön omasta tahdosta kumpuavana.141 

Kuten oikeusoppinut Laguskin oli todennut, oli yksilön vapaa tahto ja täysi ym-

märrys teostaan ja sen seurauksista keskeinen rikosoikeuden teorian elementti. 

Rikollisuustilastojen ohella vastaava säännöllisyys näyttäytyi muun muassa avio-

                                                        
137 Donnelly 1998, 231. 
138 Luther 1993, 60. 
139 Kivivuori 2011, 40. 
140 Kivivuori 2011, 31; Ks. myös Porter 1986, 49. 
141 Kivivuori 2011, 31. 
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liittoja, syntyneiden ja kuolleiden määriä sekä itsemurhia esittävissä tilastoissa.142 

Yhteiskunnallinen elämä näytti siis kaikkea muuta kuin satunnaiselta, yksilöiden 

mielihalujen toteutumalta. 

Siveellisyystilastojen analysointi tuotti jo mainittuja säännönmukaisuuksiakin 

hämmästyttävämpää tietoa yhteiskunnasta. Quetelet oli esittänyt, että soveltamal-

la todennäköisyyslaskennan menetelmiä tilastot paljastaisivat keskivertoihmisen, 

josta yksittäiset ihmiset ovat poikkeuksia eli virheitä, jotka noudattavat normaali-

jakaumaa, tutummin kellokäyrää.143 Quetelet ei tyytynyt soveltamaan normaalija-

kaumaa vain ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin, vaan esitti, että biologisen keski-

vertoihmisen ohella tilastotiede ja normaalijakauma paljastavat myös moraali-

sen/siveellisen keskivertoihmisen.144 Quetelet’n mukaan ihmisen käyttäytymistä 

hallitsevien lainalaisuuksien tutkimuksessa ”pääsemme lähemmäksi totuutta sitä 

mukaa, kun suurempi joukko yksilöitä tutkitaan.”145 Quetelet’n metodi tuotti 

normaali-ihmisen, jota todellisen maailman yksilöt lähestyivät. Normaali-ihmisen 

vastakohtana oli joukko erilaisia poikkeamia, jotka eivät syystä tai toisesta vas-

tanneet tilastojen ja todennäköisyyslaskennan avulla luotua ideaalia normaali-

ihmisestä. 

Keskivertoihmisen löytäminen tilastoista oli mullistava tapaus, mutta kaikki 

ihmistieteistä kiinnostuneet eivät nielleet Quetelet’n teoriaa pureksimatta. Quete-

let julkaisi kansainvälistä kohua herättäneen Sur l’Homme, et le Développement 

de ses Facultés -teoksensa Pariisissa vuonna 1835. Kuusi vuotta myöhemmin 

teoksesta tehtiin käännös englanniksi, ja tämän uuden painoksen tekijä varusti 

uudella esipuheella, jossa hän esitteli työtään sekä sen päämääriä ja vastasi sen 

herättämään kritiikkiin. Suurin kohu teoksen ja Quetelet’n väitteiden ympärillä 

kytkeytyi tilastojen paljastamien yhteiskunnallisten säännönmukaisuuksien ja 

vapaan tahdon ristiriitaan. Tilastoihin kootut tiedot esimerkiksi rikoksista olivat 

paljastaneet suhteellisen vakaan vuotuisen säännöllisyyden vallitsevan sellaisten 

tekojen määrissä, joita yleisesti pidettiin ihmisen tahdonalaisena toimintana. Tästä 

Quetelet päätteli, että yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten rikollisuutta ja itsemurhia, 

ohjaavat luonnonlakien kaltaiset säännönmukaisuudet, joiden avulla pystyttäisiin 

myös ennustamaan tulevaisuudessa tehtävien rikosten ja itsemurhien määrä. Tätä 

säännönmukaisuutta hän kutsui August Comtelta lainaamalla käsitteellä ”physi-

                                                        
142 Porter 2003, 241. 
143 Hacking 1990, 105–110; Luther 1993, 60–61. 
144 Porter 1986, 52–53. 
145 ”[--] in the direct ratio to the number of individuals observed, we approach the nearer to the truth.” 
Quetelet 1842, 7. 
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que sociale”, yhteiskuntafysiikka.146 Quetelet’n mukaan siveellisyystilastoista, 

joihin erilaiset rikokset ja myös itsemurhat koottiin, paljastuvat lainalaisuudet 

puolestaan mahdollistaisivat ihmiskunnan edistymisen. Hänen mukaansa ihmisel-

lä oli valta vaikuttaa hänen omaan toimintaansa vaikuttaviin lainalaisuuksiin.147  

Quetelet’n väitteet yhteiskunnallisista lainalaisuuksista herättivät kansainvä-

listä kohua tilastotieteilijöiden keskuudessa. Vaikka Quetelet oli tuonut esiin ih-

misen kykenevyyden vaikuttaa sosiaalisiin lainalaisuuksiin, hänen työnsä tulkit-

tiin kuvaavan äärimmäistä determinismiä148. Mikäli rikostilastoihin koottujen 

tietojen pohjalta oli mahdollista ennustaa vuotuiset rikosten määrät, ja mikäli 

rikokset olivat yhteiskunnan aikaansaamia, näytti mahdottomalta, että yhteiskun-

taa voitaisiin todellisuudessa muuttaa?149 Tilastotieteen soveltamista ihmistietei-

siin kritisoinut ranskalainen fysiologi Claude Bernard (1813–1878) katsoi, ettei 

tiedolla keskimääräisistä ollut juurikaan arvoa. Todennäköisyyksien ja keskiarvo-

jen laskeminen sekä näin saatujen tuloksien nimittäminen tiettyä asiaa hallitsevik-

si lainalaisuuksiksi oli järjetöntä, sillä tilastotieteellisiä metodeja sovellettiin fak-

toihin, jotka eivät olleet keskenään verrannollisia. Näin saatiin aikaan vain tietoa 

todennäköisyyksiä, siinä missä tieteellisen lääketieteen tulisi pyrkiä varmuuksiin. 

Lukuja analysoimalla saatua tietoa ei voitu Bernardin mukaan soveltaa mihinkään 

yksittäiseen tapaukseen.150 Quetelet’n yhteiskuntafysiikka sai osakseen myös 

suomalaista kritiikkiä 1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä. Palaamme siihen 

tuonnempana. 

Kritiikistä huolimatta tilastotieteellisten menetelmien käyttö ihmistieteissä 

yleistyi 1800-luvun kuluessa. ELIZABETH A. WILLIAMS on todennut, että yhtenä 

syynä tilastotieteen yleistymisen lääketieteellisessä käytössä 1800-luvun alkupuo-

liskolla – tilastotieteen saamasta kritiikistä huolimatta – oli lääketieteen pyrkimys 

vahvistaa asemaansa luonnontieteellisen ihanteen mukaisena tieteenä. Empiirisen 

luonnontieteen periaatteiden mukaisen tilastotieteen soveltaminen teki myös lää-

ketieteestä ajan ihannetieteen kaltaisen.151 Tilastotieteellisten menetelmien otta-

                                                        
146 Porter 1986, 41–51. 
147 Emsley 2007, 120. 
148 Viittaan käsitteellä determinismi oppiin tai ajattelusuuntaan, jonka mukaan yksilön käyttäytyminen 
ajateltiin voitavan selittää enemmän tai vähemmän täydellisesti viittaamalla biologisiin tai yhteiskun-
nallisiin (tai molempiin edellä mainittuihin) lainalaisuuksiin, joiden oletettiin ilmenevän väestötilas-
toissa yleensä ja niin kutsutuissa siveellisyystilastoissa. Deterministinen ajattelu kytkeytyi osaksi 
1800-luvulla merkittävässä ihmis- ja yhteiskuntatieteellisessä roolissa olleisiin kehitysopillisiin eli 
evolutionistisiin oppeihin. Ks. esim. Sanderson 2007, 11. 
149 Emsley 2007, 121–122. 
150 Porter 1986, 160–161. 
151 Williams 2002, 157. 
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minen osaksi lääke- ja ihmistieteellistä tutkimusta muokkasi myös tutkijoiden 

käsitystä tutkittavista kohteista. Tilastotieteen funktio sekä tietoa tuottavana että 

tiedonkohteita tuottavana tekniikkana ilmeni myös Saelanin väitöskirjassa. Hänen 

käyttämänsä metodi oli tuonut esiin syyn tutkia itsemurhia sekä syyn pyrkiä eh-

käisemään niitä. Itsemurhia koskevia tilastoja analysoidessaan hän oli tehnyt 

saman hälyttävän havainnon, jonka myös ulkomaiset tutkijat olivat tehneet. Itse-

murhien määrä näytti jatkuvasti kasvavan.152  

2.2.2 Itsemurhan (luonnon)lait 

Tilastotietojen käyttö itsemurhien tutkimuksessa muutti itsemurhien tarkastelua 

monella tapaa. Usean vuoden ajalta kerätyt tiedot loivat tarkasteltavasta ilmiöstä 

ajallisen jatkumon. Itsemurhat eivät olleet enää yksittäisiä, tapahtumahetkeen 

sidottuja ilmiöitä, vaan itsemurhat alettiin tilastotietojen myötä hahmottaa ajalli-

seksi, omanlaisten lakiensa ja kehityslinjojensa ohjaamiksi ilmiöjoukoiksi. Tilas-

totieteellisten metodien muodostama ero itsemurhien historiallisen ja historiatto-

man tarkastelun välillä oli itsessään seikka, joka puhui tilastojen hyödyntämisen 

puolesta.  

Väitöskirjansa aloituksessa Saelan totesikin, että ”viimeisimpiin aikoihin 

saakka on pohdittu asiaa [itsemurhia] ainoastaan moraaliselta kantilta [--]”.153 

Tätä vastoin itsemurhien laskeminen, toisin sanoen tilastojen kerääminen, oli 

ensinnäkin paljastanut huolestuttavia tietoja niiden määrien kasvusta sivistys-

maissa. Itsemurha ei siis ollutkaan vain yksilön onnettomuus tai sairauden ilmen-

tymä, vaan ilmensi jotain mikä oli piilossa yhteiskunnan kehityksen pinnan al-

la.154  

Luomiensa uhkakuvien ohella tilastotieteellinen tieto tarjosi myös valoa itse-

murhamäärien näkökulmasta katsottuna synkkään sivistysmaan tulevaisuuteen. 

Näytti nimittäin siltä, että itsemurhien kaltaiset moraaliset teot noudattaisi-

vat ”moraaliset edesottamukset [--] noudattavat havaittavissa olevia lakeja, yhtä-

lailla voimassa olevia kuin ne, jotka ohjaavat fyysistä maailmaa.”155 Ajatus kuu-

                                                        
152 Saelan 1864, 2–3. 
153 ”Men ända in i senare tider har man nästa alltid betraktat denna handling endast från dess moraliska 
sida [--]”. Saelan 1864, 2. 
154 Saelan 1864, 3. 
155 ”de moraliska företeelserna, [--], lyda vid sitt framträdande lagar, likaså positiva som de, hvaraf den 
fysiska verlden styres.” Saelan 1864, 5. Tämä kyseinen kohta käy esimerkkinä vuonna 1983 Saelanin 
väitöskirjan suomennoksen puutteellisesta tarkkuudesta. Kyseinen kohta kuuluu suomennoksessa 
seuraavasti: ”[--] moraaliset tapahtumat seuraavat samoja lakeja kuin fyysiset tapahtumat.” Saelan 
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lostaa hyvinkin yhteensopivalta Quetelet’n yhteiskuntafysiikkaa koskeneen teori-

an kanssa. Saelan mainitsikin Quetelet’n tilastotieteelliset tutkimukset käsitelles-

sään eri ikäryhmissä tehtyjä itsemurhia. Vaikka hän ei suoraan viitannut Quete-

let’n tutkimuksiin, hän viittasi niiden kumoavan Esquirolin ja Falret’n esittämän 

teorian itsemurhien vähenemisestä iän myötä.156 Itsemurhista oli siis saatavissa 

yleispätevää tietoa tilastoja analysoimalla. Analyysin kannalta tämä tarkoitti sitä, 

että tutkija pyrki löytämään tilastotietojen avulla erilaisia itsemurhien ja jonkin 

muuttujan välisiä riippuvuussuhteita, jotka puolestaan ennustaisivat yhtä tai toista 

itsemurhailmiön kehityksestä. 

Saelan esitti ja analysoi tilastotietoja lukuisten erilaisten konfiguraatioiden 

kautta. Hän esitti tilastoja itsemurhien absoluuttisesta määrästä vuosivälillä 1841–

1860, itsemurhien määrästä suhteutettuna väkilukuun (Suomea koskevan aineis-

ton lisäksi hän esitti vastaavia tietoja eri Euroopan maista), itsemurhien määrästä 

eri lääneissä sekä läänien asukaslukuun suhteutettuna, itsemurhien yleisyydestä 

eri vuodenaikoina, itsemurhien jakautumisesta sukupuolten kesken (myös lääneit-

täin jaettuna), itsemurhien jakautumisesta eri ikäryhmille (vertailuaineistoa Tans-

kasta ja Ranskasta), itsemurhien jakautumisesta eri ammattiryhmien kesken, itse-

murhien tekotavoista (vertailuaineistoa lukuisista Euroopan maista) sekä tilaston 

itsemurhien syistä.157  

Saelanin käyttämät tiedot olivat pääasiassa peräisin ruumiinavauskertomuk-

sista, joiden puutteellisuutta hän pahoitteli työssään. Esimerkiksi niinkin keskei-

nen seikka kuin vainajan ikä saatettiin jättää mainitsematta.158 Yleisestikin hän 

katsoi tilastotieteen tilan olevan Suomessa vielä varsin kehittymätön.159 Hän ei 

myöskään suhtautunut varauksettomasti tilastoihin koottuihin tietoihin. Sen sijaan 

hän kirjoitti, ettei esimerkiksi tilastoitujen itsemurhien määrä vastannut todelli-

suutta160 (”koska osa karkaa poliisin tarkkaavaisuudelta”161) tai etteivät itsemur-

                                                                                                                                    
1983, 3. Kuten alkuperäisestä tekstistä käy ilmi, Saelan ei väittänyt moraalisten tapahtumien noudatta-
neen samoja lakeja kuin fyysisen maailman tapahtumat. Hän ainoastaan rinnasti moraalisia tapahtumia 
ohjaavat lait luonnonlakeihin siinä suhteessa, että ne olivat havaittavissa ja todellisia. 
156 Saelan 1864, 25.  
157 Saelan 1864, 6–7, 9, 11–14, 19–20, 23, 26, 28, 32, 35, 37, 44–45. 
158 Salena 1864, 25–26. 
159 Saelan 1864, 5. 
160 Siveellisyystilastotieteilijöitä oli alusta saakka vaivannut heidän käyttämäänsä aineistoon liittyvät 
puutteellisuudet. Esimerkiksi rikostilastoihin kirjattiin vain viranomaisten tietoon tulleet rikokset, 
mikä johti epäsuhtaan tilastoitujen rikosten ja todellisten rikosten välillä. Kriminologiaan erikoistunut 
sosiologi Janne Kivivuori on tutkimuksessaan piilorikollisuudesta käsitellyt siveellisyystilastotieteili-
jöiden yrityksiä saada tilastotiedot vastaamaan paremmin todellisuutta. Yhtenä keinona rikostilastoihin 
niihin myötäsyntyisesti kuuluneen puutteellisuuden paikkaamiseen käytettiin niin sanottua ”vakiosuh-
teen oppia.” Sen mukaan tilastotieteilijä oletti tilastoitujen rikosten sekä tilastoilta piiloon jääneiden 
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hille annetut syyt vastanneet todellisia, teon takana olleita vaikuttimia. Saelanin 

mukaan itsemurhaa hautovan ihmisen motiivien selvittäminen oli vaikeaa, sillä 

vaikka hän saattoi puhua aikeistaan avoimesti, hän harvoin paljasti tekonsa todel-

lisia syitä. Näin ollen itsemurhan motiiveja kuvaavaan tilastoon tuli suhtautua 

varauksella.162 Itsemurhien määrän analysointi erilaisin demografisin perustein 

havainnollisti sitä seikkaa, että itsemurhia tehtiin koko väestön piirissä. Näin ollen 

itsemurha oli siis yhteiskunnallinen ongelma, joka ei koskettanut ainoastaan sen 

rajattua osaa siitä, kuten mielenvikaisia.  

Tilastotietojen mukaan ottaminen muutti itsemurhien tutkimusta merkittävällä 

tavalla. Tilastotietoihin sinänsä piiloutui epävarmuus, mutta samalla niitä käytet-

tiin itsemurhan syitä peittävän epätietoisuuden raottamiseen ja vainajan hautaansa 

mukanaan viemän motiivin esiin kaivamiseen. Toinen, modernin itsemurhakes-

kustelun kannalta ehkä vieläkin merkittävämpi seikka, oli havainto, jota ei olisi 

voitu tehdä ainoastaan yksittäisiä itsemurhia ja itsemurhaajia tutkimalla. Itsemur-

hien määrä sivistysmaissa kasvoi, eikä mikään luvannut kehityksen muuttuvan 

positiivisempaan suuntaan, ellei siihen puututtaisi tavalla tai toisella.  

2.2.3 Syntiset kaupungit 

1800-luvun puolessa välissä Euroopan lähihistoriaa noin sadan edeltäneen vuoden 

ajalta sekä omaa aikaansa tarkastelleet näkivät yhteiskunnan ja kulttuurin olleen 

ja olevan murroksessa. Sekä poliittiset että taloudelliset järjestelmät olivat käy-

neet läpi merkittäviä muutoksia. Ja vaikka muutokset olivat tuoneet paljon hyvää-

kin – kuten yhteiskuntatieteilijöiden käyttämän tilastotieteellisen metodin, joka 

näytti vihdoin tuovan päivänvaloon ihmisluonnon ja historian salatut lainalaisuu-

det – eivät kaikki muutokset vakuuttaneet aikalaisiaan positiivisesti.163 Koska 

itsemurhien määrä näytti kasvavan sivistyksen ja teollistumisen leviämisen myö-

tä, päädyttiin etsimään itsemurhille altistavia tekijöitä näiden muutosprosessien 

taustalta. 

Vaikka tilastojen antamat tiedot olivat epätarkkoja ja virheille alttiita, yksit-

täistä itsemurhaa laajemmassa kontekstissa tiedon määrä näytti korvaavan laadun, 

                                                                                                                                    
rikosten suhteen vakioksi, jolloin virallisten tilastojen antamaa kuvaa voitiin pitää todellisuutta vastaa-
vana. 1800-luvun tilastotieteilijät suhtautuivat kuitenkin itsekin kriittisestä em. teoriaan, ja on epäsel-
vää kuinka vakavasti sitä loppujen lopuksi sovellettiin tilastoja analysoitaessa. Kivivuori 2011, 40. 
161 ”ty en del undlippa polisens uppmärksamhet”. Saelan 1864, 6. 
162 Saelan 1864, 43–44. 
163 Mazlish 1989, 4. 
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tai – kuten Quetelet ja hänen kanssaan samanmieliset olivat todenneet – joukko 

yksittäistapauksia lähestyi normaalia. Eurooppalaisista itsemurhatilastoista oli 

käynyt ilmi, että merkittävä osa itsemurhista tehtiin kaupungeissa. Läntisen Eu-

roopan kaupungistumiskehitystä selvästi jäljessä olleesta Suomesta Saelan totesi-

kin, että maan pieni kaupunkiväestö ei muodostanut merkittävää osaa suomalai-

sista itsemurhien tehneistä. Tämä ei kuitenkaan poistanut sitä seikkaa, että koti-

maisista tilastoista oli havaittavissa itsemurhien keskittyminen kaupunkeihin.164  

Kaupunkien korostuminen itsemurhien maantieteellisessä jakautumisessa oli 

1800-luvun puolessa välissä jo hyvin yleisesti tunnettu seikka itsemurhatutkimuk-

sessa. Kun itsemurhakäyttäytymisessä oli havaittu jotakin yleistä, eri valtioiden 

rajat ylittävää, sen aiheuttajaksi alettiin etsiä yhteistä nimittäjää. Itsemurhan histo-

riantutkimuksessa tämä on tulkittu niin sanotuksi ”moderniuden peloksi”. Usein 

tämä tarkoitti käytännössä kaupunkien pelkoa ja sitä, mitä kaupunkimainen asu-

minen aiheuttaisi moraalille.165 Ranskassa, jossa kaupunkiasumisen perinteet 

ulottuivat Suomea kauemmaksi, epäluulo kaupunkien yhteiskunnallista vaikutusta 

kohtaan nousi jo 1700-luvulla.166 1700–1800-lukujen yhteiskunnallisessa keskus-

telussa muotoutui – karkeasti yleistäen ilmaistuna – suoranainen ajattelusuuntaus, 

jonka piirissä kritisoitiin teollistumisen ja kaupungistumisen aiheuttamia muutok-

sia. BRUCE MAZLISHin mukaan niin sanotut ”itkeskelijät” (”lamenters”), kuten 

Edmund Burke ja Rousseau, haikailivat enemmän tai vähemmän idealisoidun 

menneisyyden perään, jossa ihmiset elivät maalaisyhteisöissä.167 Saelanin viit-

taamista ulkomaalaisista tutkijoista esimerkiksi Brière de Boismont oli arvellut, 

että teollistumisen ja sen seurauksena kohonneen kilpailun ja toisaalta perinteisten 

uskonnollisten arvojen haalistuminen oli syynä sivistyksen synnyttämään melan-

koliaan, joka ajoi itsemurhiin.168 ”Takaisin luontoon” -ajattelu ja modernia kau-

punkielämää kohtaan tunnettu epäluulo ovat olleet osa länsimaisessa ajattelussa 

virinnyttä modernisaatiokriittistä keskustelua yli kahden sadan vuoden ajan. Esi-

merkiksi maailmansotien välisen saksalaisen äärioikeiston ideologiassa maaseutu 

ja maanviljely elämäntapana nähtiin muinaisen herrarodun suuruuden lähteenä. 

Kaupungistuminen oli tuonut mukanaan kosmopoliittisen rappiokulttuurin.169  

                                                        
164 Saelan 1864, 17. 
165 Kushner 1993, 461. 
166 Foucault 2000a, 144. 
167 Mazlish 1989, 13. 
168 Minois 1999, 319. 
169 Pringle 2009, 54–56, 58–59. 
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Eurooppalaisessa itsemurhakeskustelussa alettiin pitää itsestään selvänä 

enemmän tai vähemmän kuvitteellisen perinteisen elämänmallin ja perheraken-

teen itsemurhia estävää vaikutusta. Päätelmä perustui jälleen kerran tilastotietojen 

avulla tehtyyn havaintoon eroista miesten ja naisten itsemurhien määrien välillä. 

Koska naiset olivat miehiä tyypillisemmin edelleen sidottuja säännellympään ja 

paikkaan sidottuun, perinteiseksi miellettyyn elämäntyyliin, ja he tekivät miehiä 

vähemmän itsemurhia, täytyi modernissa elämäntavassa olla jotain, mikä altisti 

itsemurhille.170 Saelan oli tullut samaan tulokseen ja huomautti, että vaikka naiset 

yleisen käsityksen mukaan olivat alttiimpia mielisairauksille, välttyivät he miehiä 

paremmin itsemurhiin ajavilta vaikutteilta.171 Miehet altistuivat naisia useammin 

sellaisille yhteiskunnallisille olosuhteille, jotka saivat itsemurhan tekijän toimi-

maan vastoin itsesäilytysvaistoaan.172 

Mitä nämä haitalliset vaikutukset sitten olivat? Saelan ei ollut kovin täsmälli-

nen vaikutteiden määrittelyssä. Välittömästi psykopatologisten tekijöiden ulko-

puolelle lukeutui tilastojen mukaan sellaisia nykyisessäkin itsemurhakeskustelus-

sa esilläolevia tekijöitä kuten alkoholinkäyttö ja taloudelliset huolet.173 Toisaalta, 

se että itsemurhia tehtiin enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla, sopi myös 

vallinneeseen psykiatriseen käsitykseen itsemurhien ja mielenterveyden tai psyy-

ken tasapainon välisestä syys-seuraussuhteesta. Varsinkin suuret kaupungit olivat 

ihmismassoineen ristiriitaisten intohimojen tyyssijoja, ja niiden läheisyydessä 

myös suurin osa itsemurhista tehtiin.174 Vaikka Saelan ei korostanut eräiden rans-

kalaisten psykiatrien hengessä mielisairauden merkitystä itsemurhien aiheuttaja-

na, voidaan hänen käyttämänsä intohimo-käsite rinnastaa Esquirolin ”passio”-

käsitteeseen. Kaupunkielämän lietsomat intohimot kumosivat itsesäilytysvaiston. 

1800-luvun itsemurhatutkimuksessa itsesäilytysvaiston kumoavat tekijät tulkittiin 

yleisesti itsemurhia aiheuttavan mekanismin osana. Itsesäilytysvaistoa pidettiin 

niin teologisessa kuin lääketieteellisessä keskustelussa voimakkaimpana ihmisen 

vaistoista.175 Kuten jo aiempana todettiin, 1800-luvulla noussut moderniuden ja 

kaupunkien pelko oli yksi vallinneista omaa aikaa koskeneista käsityksistä, ja 

Saelaninkin on tulkittu osallistuneen tähän keskusteluun. NYGÅRD on katsonut, 

että 1800-luvulla tehty itsemurhatutkimus otti kantaa aikansa yhteiskunnalliseen 

                                                        
170 Kushner 1993, 467. 
171 Saelan 1864, 24. 
172 Saelan 1864, 42. 
173 Saelan 1864, 44–45. 
174 Saelan 1864, 16–17.  
175 Marsh 2010, 125–127. 
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kehitykseen.176 Myös Saelanin tutkimuksessa on nähty moralisoiva ja kasvatta-

maan pyrkivä ulottuvuus.177 Saelan ilmaisikin suoraan kuinka hän näki ”erityisesti 

kaupunkien nuorisossa” itsemurhiin altistavia piirteitä, jotka johtuivat liian vähäi-

sestä fyysisen kasvatuksen arvostuksesta.178 Oliko tässä kyse huolesta rappioon 

luisuvan kansan puolesta? 

Saelan ei ollut huolissaan ainoastaan kaupunkilaisnuorten fyysisestä ja mo-

raalisesta tilasta. Hän epäili, että ”viime aikoina Euroopassa, erityisesti sivisty-

neissä kansankerroksissa [korostus minun] vallalle noussut eräänlainen sairaal-

loinen sentimentaalisuus, voimakkaiden tunneliikutusten metsästys ja hillitön 

nautinnonhalu” olisi perimmäinen syy itsemurhiin sivistyneistön keskuudessa. 

Lääkkeeksi tähän hän ehdotti parempaa fyysistä ja siveellistä kasvatusta. Mitä 

taas kansan suuriin massoihin tuli, parhaat tavat itsemurhien ehkäisemiseksi olivat 

juoppouden vastainen työ ja köyhäinhoidon systemaattinen kehittäminen.179 Ku-

ten tästä voi havaita, suomalainen itsemurha sellaisena kuin Saelan sen näki, ei 

ole yksioikoisesti tulkittavissa kaupungistumisen tai teollistumisen tuotteeksi. 

Näyttää siltä, että Saelanin suomalaisen aineiston pohjalta tekemät havainnot 

eivät täysin istuneet länsieurooppalaisten itsemurhatutkijoiden esittämiin tulkin-

toihin itsemurhien syistä. Saelanin huoli kohdistui ennemminkin sivistyneistöön 

kuin maalta kaupunkeihin muuttaneisiin työläisiin, joita sitä paitsi oli Suomessa 

vielä suhteellisesti hyvin vähän 1800-luvun puolivälissä. 

Saelanin väitöskirjassa muotoutuva itsemurha yhteiskunnallisena ilmiönä 

merkitsi sivilisaation kehittymisen myötä väistämättä ilmaantunutta harmillista 

ilmiötä. Itsemurhien ehkäisymenetelmiä arvioidessaan Saelan tarkasteli – kuten 

teoksellaan Itsemurha kuuluisaksi tullut ranskalainen sosiologi Émile Durkheim 

reilut kolmekymmentä vuotta myöhemmin – eri uskontojen vaikutusta itsemurha-

tiheyteen. Hänen käytössään olleiden tietojen mukaan itsemurha oli yleisempää 

protestanttisissa maissa kuin katolisissa tai ”muhamettilaisissa” maissa, joissa 

Saelanin mukaan itsemurha oli lähes tuntematon ilmiö.180 Tämän ilmiön taustalla 

hän arveli olleen ”tietämättömyys ja raakuus, johon useimmat katoliseen ja kaikki 

muhamettilaiseen uskontokuntaan kuuluvat ovat vaipuneet”, ja joka samalla suo-

jeli heitä korkeamman sivistyksen ja valistuneisuuden mukanaan tuomilta haitoil-

                                                        
176 Nygård 1994, 11–12. 
177 Achté–Lindfors–Lönnqvist–Salokari 1989, 171; Nygård 1994, 18. 
178 Saelan 1864, 67. 
179 Saelan 1864, 66–67. 
180 Saelan 1864, 63. 
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ta.181 Vaikka protestanttisesta ja kalvinistisesta uskosta ja sivistyksestä luopumi-

nen voisi merkitä itsemurhien ja muiden sivilisaation varjopuolien katoamista, piti 

Saelan koko ajatusta mahdottomana.182 EVELYNE LUEF on tulkinnut Saelanin 

vaikuttaneen lähestulkoon helpottuneelta voidessaan todeta, että myös suomalai-

set itsemurhaluvut olivat kasvussa. Tämähän olisi tarkoittanut sitä, että suomalai-

set olisivat liittyneet osaksi Euroopan sivistyskansoja.183 Oliko Saelan tyytyväinen 

tai helpottunut voidessaan todeta, kuten LUEF väittää, itsemurhien määrän kasva-

van myös Suomessa? Tähän kysymykseen on mahdotonta vastata pelkän kirjoi-

tuksen perusteella, mutta kuten jo aiemmin on tullut esiin, Saelan suhtautui san-

gen yliolkaisesti ”massojen itsemurhiin”. Suurempana huolena hänelle näytti 

olleen sivistyneistön kasvavan tunteellisuuden mukanaan tuomat itsemurhat.  

Riippumatta siitä, tulkitsiko Saelan itsemurhat merkiksi sivistyksen kasvusta 

tai sivistyneistön rappiosta, hänen väitöskirjansa välittää kuvan itsemurhakeskus-

telun kohteiden muutoksesta. Tilastotieteellinen itsemurhatutkimus synnytti yksit-

täisen itsemurhan rinnalle itsemurhan yhteiskunnallisessa merkityksessä. Tilastoi-

hin kootut itsemurhat muodostivat lukusarjan, jossa yksittäisen ihmisen aiemmin 

synniksi ja rikokseksikin tulkittu teko oli muuttunut yhteiskunnan tai sen jonkin 

osan tilaa kuvaavaksi indikaattoriksi. Tilastotietojen käyttö näyttäisi alkaneen 

yhteiskunnallisessa mielessä normalisoida itsemurhia. Samalla, vuosisadan lop-

pua kohti kuljettaessa, keskustelu itsemurhasta kansan, rodun ja jopa ihmiskunnan 

tilan ja tulevaisuuden merkkinä alkoi käydä entistä kiivaampana. Uuden mausteen 

tähän keskusteluun toivat väittely siveellisyystilastojen mahdollisesti paljastaman 

yhteiskunnallisen determinismin merkityksestä käsitykselle vapaasta tahdosta 

sekä muun muassa kehitysopilliseen keskusteluun viitannut huoli ihmiskunnan 

rappeutumisesta. 

 

                                                        
181 ”[--] den okunnighet och råhet, hvari de flesta folk med katolsk och alla med muhammedansk 
religion äro försänkta [--]”, Saelan 1864, 65. 
182 Saelan 1864, 65. 
183 Luef 2013, 10. 
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3 Tilastot, vapaa tahto ja degeneraatio 

Suhteellisen ripeän alun jälkeen suomalainen itsemurhatutkimus näytti hiipuvan. 

Saelanin väitöskirjan jälkeen ennätti kulua lähes neljäkymmentä vuotta ennen 

kuin seuraava suomalainen itsemurhia tarkasteleva tieteellinen tutkimus julkais-

tiin. Vuonna 1900 Suomen Tiedeseuran Bidrag till Kännedom af Finlands Natur 

och Folk -sarjassa julkaistiin kolme vuotta aiemmin valmistunut Fredrik Wilhelm 

Westerlundin (1844–1921) Själfmorden i Finland 1861–1895. Kuten otsikon vuo-

siluvuista voi päätellä, Westerlundin työ oli aikarajauksensa ja aiheensa osalta 

jatkoa Saelanin väitöskirjan käynnistämälle itsemurhien tutkimukselle. Koko 

maata koskevan tutkimuksensa lisäksi Westerlund julkaisi vuonna 1914 Helsinkiä 

käsittelevän tutkimuksen Själfmorden i Helsingfors. Käsittelen seuraavassa Wes-

terlundin tutkimuksia niiden ilmestymisjärjestyksessä.  

3.1 Yhteiskunnan tilan indikaattori 

Saelanin tavoin Westerlund oli koulutukseltaan lääkäri, mutta lääkärintyönsä 

ohella hän käytti tarmoaan yhtenä ensimmäisistä Suomen väestöä koskevien ant-

ropologisten mittausten tekijöistä. Westerlundille oli tarjoutunut erinomainen 

tilaisuus tehdä kattavaa tutkimusta suomalaisen väestön fyysisestä olomuodosta 

hänen työskennellessään kutsuntalääkärinä.184 Vuosina 1898–1899 Westerlund 

suoritti henkilökohtaisesti 5000 asevelvollisen ja reserviläisen mittaukset.185 Wes-

terlund julkaisikin useita Suomen väestön fyysistä antropologiaa koskeneita kir-

joituksia 1900-luvun alkuvuosina. Tilastot ja niiden kyky kuvata ympäröivän 

yhteiskunnan tilaa näyttävät muutenkin olleen lähellä Westerlundin sydäntä. Itse-

murhatilastojen ja väestöä kuvaavien tutkimusten ohella hän julkaisi tilastoja 

syntyvyydestä, lapsikuolleisuudesta ja lavantautikuolleisuudesta. 

Miksi suomalaisia itsemurhia piti tällä kertaa tutkia? Saelan oli motivoinut 

tutkimustaan itsemurhien määrän laskemisen myötä paljastuneella huolestuttaval-

la kehityskululla. Itsemurhat näyttivät yleistyvän, mikä koski erityisesti niin sa-

nottuja sivistysmaita. Kun katsotaan Westerlundin heti työnsä alkupuolella esit-

                                                        
184 Kemiläinen 2001, elektr. dokumentti. 
185 Westerlund 1900b, 18–19. Asevelvollisuusjärjestelmän myötä käyttöön tulleet kutsunnat olivat 
toimineet oivallisena aineistonkeruutilaisuutena myös italialaisen kriminologin Cesare Lombroson 
tutkimuksissa. Lombroso teki 3000 italialaisen sotilaan antropologiset mittaukset ja käytti tätä aineis-
toa pohjana kehitellessään teoriaansa rikollisen käyttäytymisen ja yleisen moraalisen rappion biologi-
sista taustatekijöistä. Brancaccio 2013, 705. 
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tämää itsemurhien määrät väkimäärään suhteuttavaa taulukkoa vuosiväliltä 1841–

1890, havaitaan, ettei itsemurhien määrissä ollut tapahtunut kasvua. Luvut vaihte-

livat 27,18 itsemurhasta miljoonaa asukasta kohden 60,78 itsemurhaan miljoonaa 

asukasta kohden ilman selkeää kasvavaa tai laskevaa kehitystä. Itse asiassa, Wes-

terlundin esittämien vuosikymmenkohtaisten keskiarvojen perusteella kahden 

viimeisimmän vuosikymmenen aikana oli tehty suhteellisesti vähiten itsemur-

hia.186 Ei siis ole sinänsä mitenkään yllättävää, että Westerlund ei korostanut tut-

kimuksen merkitystä viittaamalla itsemurhien kasvaviin määriin. Voidaankin 

ajatella, että itsemurhien tilastotieteellinen tutkimus osana yhteiskunnan ja väes-

tön tutkimusta oli saavuttanut jonkinlaisen lähes vakiintuneen ja legitiimin tutki-

muskohteen aseman. Tässä kohtaa on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, 

kuinka tilastotietojen käyttö palveli itsemurhakeskustelua riippumatta siitä, min-

kälaista tietoa itsemurhatilastot pitivät sisällään. Saelan oli korostanut väitöskir-

jassaan sitä, kuinka tilastotietojen keräämisen myötä oli tullut esiin huolestuttava 

itsemurhien määrän kasvu moderneissa yhteiskunnissa. 

Toisaalta, eurooppalaisessa 1800-luvun puolenvälin jälkeisessä itsemurhatut-

kimuksessa itsemurhat olivat muotoutuneet entistä enemmän yhteiskunnalliseksi 

ilmiöksi. Tämä tarkoittaa sitä, että itsemurhia alettiin tarkastella yhteiskunnassa 

ilmenevinä ja sosiaalisista tekijöistä johtuvina ilmiöinä psykiatrisen tarkastelun 

rinnalla. Saelanin tutkimuksessa yhtenä keskeisenä kysymyksenä oli ollut se, 

minkälainen merkitys mielisairauksilla oli itsemurhia aiheuttavana tekijänä. Wes-

terlundin tutkimus muistutti monessa suhteessa Saelanin väitöskirjaa, ennen kaik-

kea metodinsa ja siitä seuranneen esittämistapansa osalta. Suurin osa Saelanin 

työssään viittaamasta kansainvälisestä tutkimuksesta oli joko ranskalaista tai eng-

lantilaista alkuperää, mutta ennen kaikkea suurin osa kirjallisuudesta on luettavis-

sa psykiatrian piiriin, vaikkakin paikoin tilastotieteellä vahvistettuna. Westerlun-

din käyttämän kirjallisuuden viitekehys oli toisenlainen. Hänen tutkimuksessaan 

korostui 1800-luvun kuluessa lisääntynyt siveellisyystilastoihin perustuva yhteis-

kunnallinen tutkimus. Erityisen merkittävään rooliin Westerlundin työssä nousi 

italialaisen lääkärin ja psykiatrin Enrico Morsellin (1852–1929) alun perin vuon-

na 1878 julkaistu Il Suicidio. Saggio di statistica morale comparata,187 jonka 

                                                        
186 Westerlund 1900a, 125. 
187 Esim. Westerlund 1900a, 130, 132, 139, 173, 174–176, 196, 219–221, 236–237, 267–269, 271. 
Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt Morsellin tutkimuksesta vuonna 1882 julkaistua englanninnosta 
Suicide: An Essey on Comparative Moral Statistics vertaillen teoksesta vuonna 1881 julkaistuun 
saksannokseen Der Selbstmord: Ein Kapitel aus der Moralstatistik. 
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vuonna 1881 laadittuun saksankieliseen käännökseen Westerlund taajaan viitta-

si.188 Morsellin työn otsikkokin kertoo siveellisyystilastojen keskeisestä asemasta.  

Lähes 400 sivua pitkässä tutkielmassaan Enrico Morselli pyrki selvittämään 

itsemurhien taustalla vaikuttavat, tilastoissa ilmenevät lainalaisuudet. Tilastollis-

ten vertailujen ohella Morselli pohti myös siveellisyystilastoihin perustuvan tut-

kimuksen teoreettista pohjaa sekä yhteiskunnallisten lainalaisuuksien löytymisen 

merkitystä tahdon vapaudelle. Morselli ilmaisi tukensa käsitykselle ihmisten 

käyttäytymistä ohjaavien yhteiskunnallisten lakien olemassaolosta. Morsellin 

mukaan Thomas Henry Bucklen (1821–1862) keskeneräiseksi jääneessä History 

of Civilization in England -teoksessaan esittämät lainalaisuudet mahdollistivat 

vihdoinkin historian pääsyn käsiksi sivilisaatioiden alkuperän ja kehityksen syi-

hin.189 Bucklen vuonna 1847 julkaistun suurteoksen ensimmäinen painos lietsoi-

kin sosiaalisesta determinismistä ja vapaasta tahdosta käytyä väittelyä entisestään 

1860- ja 1870-luvuilla.190 Yhteiskunnallisten lainalaisuuksien selvittäminen ei siis 

merkinnyt mahdollisuuksia ainoastaan nykyhetken tutkimukselle, vaan oli myös 

keino päästä käsiksi historian mekanismiin. 

Merkitsikö jo Quetelet’n mainitsemien lainalaisuuksien löytyminen siis sitä, 

että ihmiskunnan historia oli ainakin jossain määrin niiden aikaansaamaa? Mor-

selli otti tähän vieläkin jyrkemmän kannan. Hän ujutti itsemurhatutkimuksensa 

sekaan joukon historianfilosofisia näkemyksiä. Jotta tahto voisi toimia vapaasti, 

sen täytyisi olla jotenkin riippumaton ympäröivästä materiasta, toisin sano-

en ”aivojen harmaasta materiasta.” Mikäli tahto olisi vapaa, merkitsisi se sitä, että 

maailmankaikkeus olisi satunnainen.191 Ajatus satunnaisesta maailmankaikkeu-

desta vaikutti järjettömältä varsinkin siksi, että ihmiskunta oli aikojen saatossa 

luonut lukuisia kulttuureita ja sivistystä, joka edellytti järjestystä ja jatkuvuutta. 

Näin ollen Morselli esittikin, että jo sivilisaation kehittymisen takia lainalaisuuk-

sien olemassa olo oli välttämätöntä. Mikäli ihminen toimisi vapaasti tahtonsa 

mukaan, kulttuuri ja sivistys olisi mahdottomuus.192 

Morsellin mukaan tilastotieteen voima valaista aiemmin epämääräisen meta-

fyysisiksi jääneitä ihmiselämän aihealueita tuli esiin myös itsemurhien tutkimuk-

sessa. Vasta tilastotieteen myötä itsemurhien tutkimus saavutti sellaisen tilan, 

jossa empiirinen menetelmä – tilastot – tuottivat faktoihin perustuvaa kumuloitu-

                                                        
188 Westerlund 1900a, 130. 
189 Morselli 1882, 24. 
190 Porter 1986, 164. 
191 Morselli 1882, 268–269. 
192 Morselli 1882, 269.  
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vaa tietoa. Kokoamalla yhteen ja vertailemalla itsemurhiin liittyvät tosiasiat tilas-

totiede teki juuri sen, mitä filosofia ei ollut onnistunut tekemään siihen saakka. 

Tilastotieteellisin menetelmin päästiin samanlaisiin tuloksiin kuin kokeellisessa 

luonnontieteessä. Koska yhteiskunnat koostuivat lukuisista yksilöistä, oli täysin 

luontevaa soveltaa lukuihin käytettyjä menetelmiä väestön tutkimukseen. Näin 

ollen sitä, mitä filosofit olivat kutsuneet yksilön vapauden ilmaukseksi ja yksilön 

omista tarkoitusperistä syntyväksi teoksi, tuli tarkastella sosiaalisena ilmiönä.193 

Morsellin (ja samalla muiden siveellisyystilastotieteilijöiden) työssä filosofis-

uskonnollis-juridista lähestymistapaa vastaan asetettiin tilastotieteellinen metodi, 

joka muistutti lähestymistavaltaan ja argumentoinniltaan empiiris-

luonnontieteellistä tutkimusta.  

Tilastotiede ei Morsellin mukaan ollut ainut ”metafyysisen koulukunnan rau-

nioista” noussut oppiala, jonka suurena kysymyksenä oli selvittää se, kuinka ih-

minen erosi muusta luonnosta. ”Psykologinen fysikaalinen patologia” oli varsin 

lähellä yhteiskunnallista tutkimusta, ja sen esiin tuomat hulluuden ja itsemurhan 

suhteet olivat tahollaan asettaneet filosofiset, uskonnolliset ja juridiset käsitykset 

kyseenalaisiksi. Tilastotieteilijöiden ja psykiatrien työ olikin siten täydentänyt 

toisiaan, ja tämän synteesin kautta oli tuotettu tietoa, joka ei enää ollut riippuvai-

nen filosofien ja oikeusoppineiden järjestelmistä.194  

Morsellin esittämä pääväittämä koskien itsemurhia oli, ettei itsemurha poi-

kennut perimmäiseltä olemukseltaan syntymistä, kuolemista, rikoksista tai mieli-

sairauksista merkiten sitä, että itsemurha ei ollut henkilökohtaisen valinnan tu-

los.195 Westerlund toisti työssään paikoin sanasta sanaan Morsellin väitteet, kuten 

käy ilmi edempänä. Vaikka eräissä kohdissa kyseenalaistikin Morsellin päätelmiä, 

esimerkiksi liittyen vuoden aikojen ja itsemurhien määrän vaihtelua selittäviin 

tekijöihin, Westerlund jakoi Morsellin kanssa käsityksen yhteiskunnallisista lain-

alaisuuksista tai ainakin yhteiskunnallisten olosuhteiden ja yksilöllisen käyttäy-

tymisen välisistä vuorovaikutussuhteista.196 Morsellin tutkimus toimikin analyyt-

tisenä ponnahduslautana Westerlundin arvioidessa suomalaisten itsemurhien taus-

toja. 

                                                        
193 Morselli 1882, 2–3. 
194 Morselli 1882, 4–5. 
195 Morselli 1882, 353–354. 
196 Westerlund 1900a, 219–221. 
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3.1.1 Hyvä huono tilasto 

Westerlundin ensimmäisen tutkimus oli alaotsikkoaan ”Statistisk Sammanställ-

ning” myöten tilastotieteellinen tutkimus, jossa tekijä kartoitti itsemurhiin vaikut-

tavia erilaisia sosiaalisia lainalaisuuksia. Tilastotiedot eivät olleet riippumattomia 

niiden kokoajista, ja tämä tuotti edelleen haasteita niiden hyödyntämiselle tutki-

muksessa. Vajaa neljäkymmentä vuotta aiemmin Saelan oli todennut suomalaisen 

tilastotieteen olevan vielä jäljessä eurooppalaisesta kehityksestä. Edistysaskelia 

oli tämän jälkeen otettu, mutta näytti siltä, että tilastotieteelliseen metodiin sisältyi 

edelleen ongelmia. Tilastotietojen luotettavuus tai epäluotettavuus itsemurhailmi-

ön kuvaamisessa ja tutkimuksessa näytti olleen Westerlundille erityinen huolenai-

he. Tutkimuksensa alussa hän analysoi eri lähteistä koottujen tilastojen välisten 

poikkeamien syitä. Kiitos suomalaisen tilastotoiminnan 1800-luvun jälkipuolis-

kolla ottamien edistysaskelten, Westerlundilla oli käytettävissään Suomen Tilas-

tokeskuksen kokoamat tilastot itsemurhista. Näiden rinnalla hän käytti lääkintö-

hallituksen keräämien ruumiinavauskertomuksien pohjalta koottuja tilastoja. 

Kolmas itsemurhatilastojen lähde olivat kirkonkirjat, joihin Tilastokeskuksen 

tiedot pitkälti perustuivat.197  

Westerlundin analysoimat tapaukset olivat vuosiväliltä 1861–1880 peräisin 

ruumiinavauskertomuksista, joihin hän vertaili Tilastokeskuksen lukuja. Tutki-

muksensa aikajanan loppuosan, eli vuosivälin 1881–1895, hän analysoi käyttä-

mällä Tilastokeskuksen lukuja. Vuodesta 1881 alkaen oli käynyt niin, että Tilasto-

keskuksen tietojen mukaan oli tehty enemmän itsemurhia kuin lääkintöhallituksen 

kertomuksen tietojen mukaan. Vuosivälillä 1881–1890 ruumiinavaus tehtiin 780 

tapaukselle, kun taas Tilastokeskuksen antamissa tilastoissa mainittiin 869 itse-

murhaa. Westerlund arveli erotuksen johtuneen siitä, että papisto oli alkanut pitää 

parempaa huolta omista tilastoistaan ja siitä, että osa itsemurhista jäi ilman ruu-

miinavausta.198 Perusteluna lähteiden valintoihin oli se, että kullakin aikavälillä 

käytetyssä tilastossa oli eniten itsemurhia. Westerlund arvioi tämän perusteella 

kyseisen tilaston olevan lähimpänä todellista tilannetta.199 Westerlund siis oletti 

jonkin suuruisen tilastoista puuttuvien piiloitsemurhien määrän, jota hän ei lähte-

nyt arvailemaan. 

Vaikka tilastojen saatavuus oli kehittynyt 1860-luvun tilanteesta, jolloin Sae-

lan teki tutkimuksensa, ei tilastoihin koottuihin lukuihin voinut Westerlundin 

                                                        
197 Westerlund 1900a, 113–114. 
198 Westerlund 1900a, 121. 
199 Westerlund 1900a, 125. 
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mukaan täysin luottaa.200 Ensiksikin sekä kirkonkirjat että Tilastokeskuksen luvut 

olivat järjestelmällisesti puutteellisia. Jälkimmäiset pitkälti siitä syystä, että niiden 

tiedot olivat peräisin edellisistä. Vaikka ruumiinavaus toteutettiin kaikille itse-

murhasta epäillyille, ainoastaan Suomessa syntyneet itsemurhan tehneet päätyivät 

tilastoihin. Tästä johtuen ulkomaalaiset itsemurhan tehneet eivät näkyneet tilas-

toissa.201  

Tilastotietojen luotettavuuteen vaikuttivat Westerlundin mukaan myös sellai-

set tekijät, jotka viittaavat itsemurhaan suhtautumiseen kansan keskuudessa. Itse-

murhan tehneen omaisten papistolle antamat tiedot saattoivat olla epäluotettavia 

jo siksi, että monet pelkäsivät häpeällistä hautaamista (”vanhederliga begrafnin-

gen”).202 Westerlundin mainitsema häpeällisen hautaamisen pelko on sinänsä 

mielenkiintoinen argumentti siinä mielessä, että häpeällisestä hautauksesta oli 

luovuttu jo muutamaa vuosikymmentä aiemmin, tarkemmin sanottuna vuonna 

1867. Voimassa oli kuitenkin edelleen niin sanottu ”hiljainen hautaaminen”, jol-

loin hautaus toimitettiin lyhyen kaavan mukaan. NYGÅRDin mukaan hiljainen 

hautaaminen tulkittiin häpeällisen hautaamisen jatkamiseksi erityisesti käytännön 

vastustajien taholta.203 Toisaalta, häpeällinen hautaus säilyi maallisessa laissa aina 

vuoden 1889 lakimuutokseen saakka, mikä merkitsi ristiriitaa maallisen ja kirkol-

lisen lain välillä.204 Ja vaikka häpeällisestä hautauksesta oli luovuttu jo 1860-

luvulla, vasta vuonna 1910 kirkkolaista poistettiin eduskunnan päätöksellä itse-

murhantekijöitä koskenut poikkeava, hiljainen hautaus.205 Häpeällistä hautausta 

koskenut lakimuutos oli siis joka tapauksessa varsin tuore, ja myös hiljainen hau-

taaminen tulkittiin häpeälliseksi toimitukseksi.206 Voi siis hyvinkin olla, että Wes-

terlund viittaa teknisesti hiljaiseen hautaamiseen vaikka mainitsee tekstissä häpe-

ällisen hautaamisen. 

                                                        
200 Westerlund 1900a, 119. 
201 Westerlund 1900a, 120. 
202 Westerlund 1900a, 119. 
203 Nygård 1994, 129. 
204 Nygård 1994. 125. 
205 Miettinen 2012, 12–13. 
206 NYGÅRD on tarkastellut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä häpeällisen hautauksen 
korvaamista hiljaisella hautauksella käsitellyttä keskustelua, ja osoittanut kuinka 1869 käyttöön tullut 
uusi hautauskäytäntö nähtiin käytännössä häpeällisen hautauksen jatkona ja rangaistuksena vainajaa 
kohtaan. Käytäntöä pidettiin siinäkin mielessä epäoikeudenmukaisena, että riippumatta siitä, miten 
kunniatonta elämää ei-itsemurhan kautta kuollut henkilö oli elänyt, hänet haudattiin aina ns. kunnialli-
sesti. Hiljaista hautausta puolustaneet tahot katsoivat, että itsemurhan synnillisyys tuli säilyttää kansan 
tietoisuudessa. Nygård 1994, 129. 
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Hautausjärjestelyiden ohella omaisten innokkuuteen raportoida itsemurhista 

vaikutti se, että vakuutusyhtiöt kieltäytyivät maksamasta korvauksia itsemurhien 

tapauksessa. Westerlund myös arveli, että itsemurhaajan ruumiille määrätty ruu-

miinavaus oli usein omaisille vastenmielinen ja luotaantyöntävä. Vuoteen 1888 

saakka oli Uudenmaan läänissä ja Hämeessä myös ollut voimassa käytäntö, jonka 

mukaan itsemurhan tehneen ruumis tulisi luovuttaa anatomian opetusmateriaaliksi 

Helsinkiin.207  

Puutteista huolimatta tilastotieteellinen metodi tarjosi riittävästi varmuutta, 

joten Westerlund rakensi päätelmänsä itsemurhien syistä sekä esityksensä itse-

murhien ehkäisemiseksi tilastotietojen varaan. Westerlundin Själfmorden i Fin-

land –teokseen kokoamien taulukkojen määrä on vaikuttava. Herääkin kysymys, 

olisiko Westerlund voinut tilastoida itsemurhia jo tekemiensä taulukoiden lisäksi 

mistään muusta näkökulmasta? Westerlundin teos voidaan vaivatta tulkita esi-

merkiksi edellä mainitusta, HACKINGIN nimeämästä ”lukujen lumivyörystä”, joka 

pyyhki teollistuvia maita 1800-luvulla.208  

Westerlundin tutkimus sisälsi taulukot, joissa itsemurhat esitettiin Suomen 

väkimäärään suhteutettuna sekä absoluuttisina määrinä (sekä Tilastokeskuksen 

että ruumiinavauskertomuksista saaduista luvuista koottuna); itsemurhien syitä 

Pietarissa Venäjällä; samoin Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa; itse-

murhien määrä ja alkoholin kulutus Ranskassa; samoin Saksassa; itsemurhien 

määrä eri sukupuolten välillä; mielisairaudet ja alkoholinkulutus itsemurhien 

syynä Suomessa; itsemurhien määrät Suomessa eri ikäryhmissä; itsemurhat sivii-

lisäädyn mukaan; itsemurhat siviilisäädyn mukaan muutamissa Euroopan maissa 

(lainaten Morsellia); itsemurhat eri lääneissä; itsemurhien määrät muutamissa 

Ruotsin kaupungeissa; itsemurhien määrän ero Suomessa kaupunkien ja maaseu-

dun välillä; alkoholin kulutus itsemurhien syynä sekä maalla että kaupungeissa 

Suomessa; itsemurhat Helsingissä vuosina 1861–1895; itsemurhat yli 4000 asuk-

kaan kaupungeissa Suomessa; itsemurhien määrä sukupuolten kesken kaupun-

geissa ja maalla; itsemurhien jakautuminen kuukausittain vuosivälillä 1861–1890; 

samat tiedot erilaisella jakoperusteella; itsemurhat kuukausittain muissa Pohjois-

maissa; syntymät, kuolemat ja itsemurhat kuukausittain; itsemurhat ammateittain; 

itsemurhat ammattiryhmittäin; itsemurhien tekotavat; kansalliset erot itsemurha-

tavoissa; myrkyttämällä tehdyt itsemurhat; itsemurhien syyt; ja viimeisenä vielä 

alkoholin vaikutuksen alaisena tehdyt murhat, tapot ja itsemurhat vuosivälillä 

                                                        
207 Westerlund 1900a, 120. 
208 ”Avalance of printed numbers”, Hacking 1990, 2. 



74 

1874–1880.209 Kuten edellä luetelluista taulukoiden aiheista huomataan, oli alko-

holin ja itsemurhien suhteen analysoiminen eri näkökulmista keskeisellä sijalla 

Westerlundin tutkimuksessa. 

3.1.2 Viina 

Kun suomalaisessa itsemurhan historiankirjoituksessa on arvioitu Fredrik Wil-

helm Westerlundin työtä, on sen tekijän tulkittu korostaneen ennen kaikkea alko-

holin ja itsemurhien yhteyttä. Tutkimusmetodologinen arviointi on puolestaan 

kohdistunut hän jälkimmäiseen tutkimukseensa, ja siinä tehtyihin anatomisiin 

havaintoihin.210 Perusteetonta Westerlundin kytkeminen itsemurhien ympärillä 

käytyyn viinakeskusteluun ei ole, sillä alkoholin kulutuksen suhteuttaminen itse-

murhalukuihin oli yksi hänen työnsä keskeisistä osista. Helsingissä tehtyjä itse-

murhia käsittelevässä tutkimuksessaan Westerlund itsekin totesi pyrkineensä 

osoittamaan alkoholin – ja ennen kaikkea kotitekoisen paloviinan – kulutuksen 

vaikuttaneen itsemurhien määrään.211 Westerlund itse käsitteli varsin laajasti kan-

sainvälistä alkoholin ja itsemurhien ympärillä käytyä keskustelua. Hänen mu-

kaansa merkittävä avaus itsemurhien ja alkoholin kulutuksen yhteyden lääketie-

teelliseen tarkasteluun oli tullut Ruotsista, kun vuonna 1852 lääkäri Magnus Huss 

oli julkaissut mainetta niittäneen teoksen Alcoholismus chronicus.212 Se, että Wes-

terlund viittasi paljon alkoholinkulutuksesta käytyyn keskusteluun, näyttää vai-

kuttaneen siihen, kuinka Westerlundin omaa tutkimusta on tulkittu. 

1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä vallinneiden itsemurhakäsitysten ja 

itsemurhatutkimusta määrittäneiden oppialojen, kuten psykiatrian, läpi Wester-

lundin työtä arvioineet ovat nähneet hänen analyysinsä varsin yksiulotteisena 

syy–seuraussuhteiden etsimisenä. Varhaisia suomalaisia itsemurhatutkimuksia 

käsitelleessä Suomalainen itsemurha -teoksen luvussa Kalle Achté, Olavi Lind-

fors, Jouko Lönnqvist ja Matti Salokari esittivät, että suorien vaikutussuhteiden 

etsiminen ja osoittaminen jopa esti Westerlundia näkemästä käyttämässään aineis-

tossa löydettävissä olleita hänen hypoteesiensa vastaisia todisteita. Heidän mu-

kaansa Westerlund ei kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka tilastoihin kirjatut 

alkoholin kulutuksesta kertovat luvut vaihtelivat, itsemurhien määrissä ei vastaa-

                                                        
209 Westerlund 1900a, 138, 140, 153, 155, 157, 162, 166, 168–169, 187, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 
214, 216, 222, 224–225, 231, 234, 244, 248, 260, 265, 272. 
210 Achté–Lindfors–Lönnqvist–Salokari 1989, 172; Nygård 1994, 18. 
211 Westerlund 1914, 752. 
212 Westerlund 1900a, 134, 141. 
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van kokoluokan heittoja tapahtunut. Heidän mukaansa Westerlund ei siis huomi-

oinut tätä ilmiselvää vasta-argumenttia suoralle alkoholin kulutuksen ja itsemur-

hien määrän suhteelle.213 Kyseisellä aikavälillä Westerlundin esittämien tietojen 

mukaan alkoholin kulutus putosi vuosivälin 1861–1865 11 litrasta henkeä kohden 

vuosivälin 1866–1870 hämmentävän alhaiseen 0,67 litraan henkeä kohden. Syynä 

viinanjuonnin suoranaiseen romahdukseen oli vuonna 1866 voimaan astunut koti-

polton kieltävä laki. Kuitenkin väkimäärään suhteutettuna itsemurhia tehtiin jäl-

kimmäisellä ajan jaksolla enemmän kuin edellisellä: vuosivälillä 1861–1865, 

42,52 miljoonaa asukasta kohden ja 1866–1870, 47,40 miljoonaa asukasta koh-

den.214 Nämä tiedot löytyvät tässä tutkimuksessa lähteenä käytetyn painoksen 

aukeamalta 148–149. Mutta oliko Westerlund todellakin noin huolimaton?  

Kääntämällä sivua Westerlundin tutkimuksesta paljastuu, että myös tutkimuk-

sen tekijä oli tullut havainneeksi edellä mainitut epäjohdonmukaisuudet itsemur-

ha- ja alkoholinkulutustilastojen kesken. Hänen mukaansa 1860-luvun alkupuolel-

la alkoholin merkitys itsemurhiin oli suurempi, kun taas vuoden 1868 kato ja siitä 

seuranneet tekijät olivat merkittävämpiä syitä itsemurhiin vuosikymmenen loppu-

puolella.215 Aiempana tutkimuksessaan Westerlund oli todennut katovuodet ja 

niistä seuraavat taloudelliset vaikeudet, kuten elintarvikkeiden hinnan nousun, 

itsemurhien määriin vaikuttaviksi tekijöiksi.216 Tilastotiedot olivat siis tulkittavis-

sa niin, että ne tukivat oletusta alkoholin käytön ja itsemurhien suorasta syy–

seuraussuhteesta. Själfmorden i Finland -tutkimuksen osalta viimeisimmät tilasto-

tiedot viittasivat kuitenkin jälleen itsemurhien määrän kasvuun, ”viinan poltosta 

riippumatta”. Tämä sai Westerlundin arvelemaan, että viimeaikainen kehitys joh-

tuisi yhteiskunnallisten olosuhteiden muutoksista. Myös Suomen yhteiskunnalli-

set olot olivat kehittyneet samaan suuntaan kuin muissa eurooppalaisissa maissa. 

Yleinen kilpailu olemassaolosta oli kiristymässä ja tämä vaati uhrinsa yhteiskun-

nan heikko-osaisimpien joukosta. Westerlundin mukaan alkoholi ei siis selittänyt 

itsemurhien määrän kasvua 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, vaan mah-

dollinen syy oli muuttuvassa yhteiskunnassa.217  

Alkoholin merkittävyyttä itsemurhia aiheuttavana tekijänä tuki myös se, että 

Westerlundin käsityksen mukaan merkittävä osa mielisairauden vaikutuksesta 

tehdyistä itsemurhista oli kytköksissä alkoholin käyttöön. Samoin väkijuomilla oli 

                                                        
213 Achté–Lindfors–Lönnqvist–Salokari 1989, 172. 
214 Westerlund 1900a, 149. 
215 Westerlund 1900a, 150. 
216 Westerlund 1900a, 126–127. 
217 Westerlund 1900a, 151–152. 
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osuutensa useissa rikoksissa sekä onnettomissa avioliitoissa.218 Toisin sanoen 

näyttää siltä, ettei tilastotietoihin saanut uskoa sokeasti, vaan niitä oli osattava 

tulkita. Tässä mielessä tilastotieteilijällä tuli olla tilastojen ulkopuolista tietoa 

tilastojen kuvaamasta todellisuudesta. Tilastojen tulkintaan käytetyn tiedon alku-

perä jäi kuitenkin usein epäselväksi. Mahdollisesti yksi keino tulkita yksittäisen 

tilaston antamia tietoja oli tarkastella sitä useiden tilastojen antamien tietojen 

valossa. Tämänkaltainen analyysi johti yksittäisiä vuorovaikutussuhteita – kuten 

alkoholin tai vuoden ajan ja itsemurhien vuorovaikutus – laajempien yhteiskun-

nallisten olosuhteiden havaitsemiseen. 

3.1.3 Itsemurhan olosuhteet  

Katovuosien tuomia suurempia vaihteluja lukuun ottamatta itsemurhien määrät 

pysyivät hämmästyttävän tasaisena. Quetelet ja Buckle olivat Westerlundin mu-

kaan todenneet, että näiden erikoisten ja yksilön mielivallasta riippuvien tekojen 

määrän vakauden täytyi johtua yhteiskunnallisten olosuhteiden säilymisestä suh-

teellisen samankaltaisena koko tarkasteluajanjakson.219 Tarkastellessaan itsemur-

hien määrää suhteutettuna väkimäärään sekä niiden sukupuolten välistä jakautu-

mista Westerlund oli itsekin tullut havainneeksi hämmästyttävän säännöllisyyden. 

1841–1890 välisenä aikana miehet olivat tehneet noin viisi kertaa enemmän itse-

murhia kuin naiset.220 Tämä saikin hänet kysymään, ”mikä oli se yleinen laki, 

joka vuodesta toiseen pakottaa saman määrään ihmisiä etsimään kuolemaan oman 

käden kautta.”221 Naisten itsemurhien osalta säännönmukaisuus oli vieläkin selke-

ämpi kuin miesten.222 Yleinen oletus itsemurhakeskustelussa oli, että naisten ko-

tiin ja perheeseen sidotumpi elämä suojasi heitä yhteiskunnan muutoksilta, ja näin 

ollen naiset olivat miehiä vähemmän alttiita tekemään itsemurhia.223 Myös naisten 

luontaisiksi nähtyjen henkisten ominaisuuksien – kuten nöyryyden ja passiivisuu-

den – ajateltiin auttavan naisia kestämään miehiä paremmin elämän vastoin-

                                                        
218 Westerlund 1900a, 266. 
219 Westerlund 1900a, 131. 
220 Westerlund 1900a, 158. 
221 ”[--] hvilken är denna allmänna lag, som under en följd af år tvingar samma antal menniskor att 
söka döden för egen hand.” Westerlund 1900a, 159. 
222 Westerlund 1900a, 159. 
223 Saelan 1864, 24; Westerlund 1900a, 156. 
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käymisiä.224 Morselli olikin esittänyt, että miesten ja naisten fysiologiset ja psyko-

logiset erot tulivat kaikista selkeimmin näkyviin heidän erilaisessa taipumukses-

saan itsemurhaan.225 Säännöllisiltä vaikuttavat erot miesten ja naisten tekemien 

itsemurhien välillä ei ollut mielenkiinnon kohde sinänsä, vaan sen ajateltiin osoit-

tavan laajempaan itsemurhalukuja ohjanneeseen säännönmukaisuuteen. Wester-

lund totesikin Bucklen hypoteesin yhteiskunnallisten olojen pysyvyyden heijas-

tumisesta itsemurhalukujen pysyvyyteen paikkaansa pitäväksi viitaten pysyviin 

eroihin miesten ja naisten itsemurhien välillä.226 Toisin sanoen yhteiskunnalliset 

olosuhteet vähintäänkin määrittelivät kuinka yksittäiset ihmiset käyttivät vapaata 

tahtoaan. 

Westerlund toisti tässä varsin tarkkaan Morsellin näkemyksiä. Morselli oli 

tullut siihen tulokseen, että Quetelet’n, saksalaisen taloustieteilijän Adolph Wag-

nerin (1836–1917)227 ja hänen maanmiehensä, filosofi Moritz Wilhelm Drobi-

schin (1802–1896) työ oli vakuuttavasti osoittanut ihmisen tahdon riippuvuuden 

ympäröivistä olosuhteista ja siten osoittaneet, että moraalista maailmaa ohjaavat 

samanlaiset lait kuin fyysistäkin maailmaa.228 Morsellin viittaus Drobischin työ-

hön on sinänsä mielenkiintoinen, sillä Drobisch argumentoi yhteiskunnallisesta 

determinismistä käydyssä väittelyssä determinismiä vastaan. Drobisch väitti, 

etteivät rikollisuustilastot kertoneet koko väestöä koskevasta käyttäytymisestä 

vaan kuvasivat todellisuudessa vain pientä vähemmistöä. Näin ollen tilastoista 

laskettu keskimääräinen taipumus tehdä rikoksia ei ollut sovellettavissa kaikkiin 

yhteiskunnan yksilöihin. Mikäli rikollisuustilastoista laskettiin koko väestön ri-

kollisia taipumuksia koskevia todennäköisyyksiä, ei ymmärretty matemaattisen 

keskivertoihmisen olevan pelkkää tilastotieteellistä mielikuvitusta.229 Drobischin 

argumentit näyttävät siis kumoavan ainakin osittain väitteet yhteiskunnassa vai-

kuttavista lainalaisuuksista. Drobischin näkemys oli silti sovitettavissa yhteen sen 

                                                        
224 Westerlund 1900a, 156; Morselli 1881, 197. Esquirol oli katsonut naisten miehiä alhaisempien 
itsemurhalukujen taustalla vaikuttaneen naisten hellyyden ja luonnollisen ujouden. Esquirol 1845, 
278. 
225 Morsillin mukaan naisten aivojen erilainen biologinen rakenne selitti muun muassa eroja miesten ja 
naisten itsemurhamäärien välillä eri vuodenaikoina. Naisten aivot reagoivat lämpimään ilmaan erita-
voin kuin miesten aivot. Morselli 1881, 189, 199. 
226 Westerlund 1900a, 158–159. 
227 Adolph Wagner oli yksi ensimmäisistä saksalaisista yhteiskuntatieteilijöistä, joka omaksui Quete-
let’n ja Bucklen näkemykset osaksi työtään. Vuonna 1864 julkaistussa Die Gesetzmässigkeit in den 
scheinbar willkührlichen menschlichen Handlungen vom Standpunkte der Statistik -teoksessaan Wag-
ner julkaisi tilastotieteellisen analyysinsä eri Euroopan maissa tehdyistä itsemurhista. Porter 1986, 
168; Hacking 1990, 130–131. 
228 Morselli 1881, 16 
229 Porter 1986, 171. 
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käsityksen kanssa, että ainakin osa itsemurhista tehtiin sosiaalisten ja moraalisten 

lainalaisuuksien vallitessa. Arvioidessaan Wagnerin vuonna 1864 julkaisemaa 

inhimillisen käyttäytymisen tilastotieteellistä analyysiä käsittelevää teosta Dro-

bisch oli tullut siihen tulokseen, että rikollisten ja itsemurhaajien mielenliikkeitä 

ohjasivat valtaväestöstä poikkeavat lainalaisuudet.230 Sosiaalisten lainalaisuuksien 

voitiin siis tulkita vaikuttavan itsemurhaajiin varsinkin siinä tapauksessa, että 

itsemurhaajat ja muut poikkeavasti käyttäytyvät erotettiin normaaliväestöstä. 

Sen lisäksi, että itsemurhaajat erottuivat valtaväestöstä, Westerlundin tekstin 

perusteella tulee selväksi, etteivät itsemurhan tehneetkään muodostaneet yhtenäis-

tä ryhmää. Själfmorden i Finland -tutkimuksessa hahmottuu kolme pääasiallista 

itsemurha- ja samalla itsemurhaajatyyppiä: 1) mielisairauden vallassa, ei vapaan 

tahdon alaisena tehdyt itsemurhat, joihin lukeutuivat myös alkoholin vaikutukses-

ta, kuten juoppohulluuskohtauksen takia tehdyt itsemurhat;231 2) tilastoista havait-

tavien yhteiskunnallisten, yksilöä ympäröivien voimien, lainalaisuuksien ja yh-

teiskunnallisten olosuhteiden vaikutuksesta tehdyt itsemurhat;232 ja 3) vapaasta 

tahdosta tehdyt itsemurha.233 Kaksi ensimmäistä itsemurha- ja itsemurhaaja tyyp-

piä sekoittuivat useissa tapauksissa keskenään. Olennainen ero oli kuitenkin siinä, 

että yhteiskunnalliset olosuhteet vaikuttivat tiettyihin yksilöihin muutoinkin kuin 

aiheuttamalla itsemurhaan johtavia mielisairauksia. Kolmannessa itsemurhaaja-

tyypissä voidaan tulkita kaikuja Saelaninkin tutkimuksessa havaittavassa ollees-

ta ”jalosta itsemurhasta”, jonka historiallisia esimerkkejä olivat esimerkiksi Bru-

tuksen ja Caton itsemurhat. Kaikkia kolmea mainittua itsemurhaajatyyppiä mää-

rittää suhde vapaaseen tahtoon. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin erityisesti 

kahta jälkimmäistä itsemurhatyyppiä, sekä erityisesti sitä, kuinka ne määrittyivät 

suhteessa Westerlundin tutkimuksessa ilmenevään vapaan tahdon käsitteeseen. 

Jo ensimmäisessä suomalaisessa itsemurhatutkimuksessa Thiodolf Saelan oli 

viitannut kaupunkilaisnuorison epäterveeseen kasvatukseen ja huikentelevaiseen 

elämäntyyliin yhtenä syynä kasvavien itsemurhamäärien taustalla. 1800-luvun 

loppuun tultaessa kaupunkeja ja erityisesti pääkaupunkeja koskeva tilastollinen 

tutkimus oli tuottanut uusia todisteita siitä, kuinka suuret kaupungit olivat pahei-

den ja siveettömän elämän keskuksia ja siten myös itsemurhien yleisimpiä teko-

                                                        
230 Hacking 1990, 131. 
231 Westerlund 1900a, 266–267. 
232 Westerlund 1900a, 271–272. Tähän ryhmään voidaan luokitella myös Westerlundin eri ammatti-
kuntia ja maanomistaja ryhmiä sekä maattomia työläisiä ja heidän tekemiään itsemurhia vertaileva 
analyysi. Westerlund 1900a, 227–228, 233–236. 
233 Westerlund 1900a, 270–271. 
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paikkoja Euroopassa. Westerlund toisti tämän saman näkemyksen Själfmorden i 

Finland -teoksessaan – tosin pitkälti ulkomaisiin tutkijoihin viitaten. Hänen mu-

kaansa kaupunkielämä edesauttoi itsemurhille alttiin ilmapiiriin kehittymistä. 

Kaupungit olivat nautinnonhaluisen elämän tyyssijoja, jossa tarkemmin määritte-

lemättömien mielihalujen helpompi tyydyttäminen turmeli yksilön. Myös väki-

juomien saatavuus oli kaupungeissa helpompaa, millä oli suuri merkitys suoma-

laisissa itsemurhissa. Näiden jo tutuksi tulleiden selitysten lisäksi Westerlund näki 

myös muita syitä siihen, miksi kaupungeissa tehtiin enemmän itsemurhia. Kelvot-

tomalla lehdistöllä, joka pyrki herättämään uteliaisuutta hintaan mihin hyvänsä, 

oli turmiollinen vaikutus.234 Pääkaupunkien itsemurhamääriä tarkkailemalla voi-

tiin jopa päätellä jotain kyseisen maan oloista, poliittisista kriiseistä ja katovuosi-

en vaikutuksesta.235 Kaupunkien turmelevan vaikutuksen lisäksi muissa maissa 

tehdyt tutkimukset olivat Westerlundin mukaan tuoneet ilmi kuinka maanviljelijä 

oli paremmin suojassa talouselämän vaihteluilta kuin teollisuudesta ja kaupan 

alalta elantonsa ansaitsevat kansalaiset.236  

Näiden kaupungeissa elämisen laatua heikentäneiden tekijöiden lisäksi kau-

punkielämä näytti rikkovan harmonian kanssaihmisten välillä. Kaupungeissa 

ilmeni erityisen selvänä paljon keskustelua herättänyt ”olemassaolon kamppailu”, 

jota Westerlund myös nimitti ”kaikkien sodaksi kaikkia vastaan”, ”bellum omni-

um inter omnes”.237 Olemassaolon kamppailun seurauksena huono-osaisten kär-

simykset ja toimeentulon vaikeudet kasvoivat yhä suuremmiksi.238 Vaikka Wes-

terlund ei suoraan viitannutkaan Morselliin, on ilmeistä, että hän oli omaksunut 

käsityksen olemassaolon kamppailusta juuri Morsellin kautta. Omassa itsemurha-

tutkimuksessaan Morselli viittasi suoraan Thomas Malthusin, Charles Darwinin ja 

Herbert Spencerin ajatteluun, ja esitti, että minkä tahansa ihmiselämän piiriin 

kuuluvan ilmiön – psykologisen tai sosiologisen – tarkastelun lähtökohdaksi tulisi 

ottaa jo mainittu olemassaolon kamppailu.239 Niinpä ”itsemurhat olivat seurausta 

kamppailusta elintilasta sekä ihmis[luonnon]valinnasta, joka vaikutti sivistynei-

siin kansoihin evoluution lakien mukaisesti.”240 Erityyppisten evoluutioteorioiden 

viljely ihmis- ja yhteiskuntatieteissä oli alkanut jo valistuksesta myötä, mutta 

                                                        
234 Westerlund 1900a, 195. 
235 Westerlund 1900a, 196–203. 
236 Westerlund 1900a, 226–227. 
237 Westerlund 1990a, 195. 
238 Ibidem. 
239 Morselli 1881, 354–355. 
240 ”Suicide is an effect of the struggle for existence and of human selection, which works according to 
the laws of evolution among civilized people.” Morselli 1881, 354. 
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1800-luvun jälkipuolella ne saivat entistä enemmän jalansijaa yhteiskunnan tut-

kimuksessa.241 Morsellin työ oli osa yhteiskuntatieteellistä evoluutiokeskustelua. 

Morsellin mukaan juuri kulttuurin kehityksen taso oli suoraan verrannollinen 

itsemurhien määrään.242 Tämänkaltainen johtopäätös oli hyvin tyypillinen 1800-

luvun loppupuolen siveellisyystilastotieteilijöille, ja itsemurhatilastoja tarkastellut 

Saelankin oli havainnut ilmeisen suoran vuorovaikutussuhteen modernisaation ja 

itsemurhien välillä. Morselli huomauttikin kuinka uskonto ja juridiset instituutiot 

olivat julistaneet itsemurhan rikokseksi, mutta näin tehdessään olivat jättäneet 

huomiotta itsemurhan kytkeytymisen osaksi luonnollista yhteiskunnan kehitys-

tä.243 Huolestuttavinta tässä kehityksessä Morsellin mukaan oli se, että älykkyy-

den kehittymisen myötä taipumus tehdä itsemurha lisääntyi.244 Samalla heikom-

man väestönosan elinolot olivat parantuneet julkisten toimien myötä, mutta toi-

saalta samalla sotaväenotot verottivat kansakuntia viemällä vahvimman ja tehok-

kaimman väestönosan verisiin sotiin.245 Toisin sanoen, moderni sivilisaatio näytti 

olevan vaarassa alkaa taantua – degeneroitua – itsemurhaajien, mielisairaiden ja 

köyhälistön määrän kasvaessa, mikäli tähän ei puututtu yhteiskunnallisin toi-

min.246 Näitä näkemyksiä oli Westerlundin mukaan toistanut muun muassa rans-

kalainen kirjailija ja poliitikko Saint-Marc de Girardin (1801–1873), joka oli to-

dennut, ettei itsemurha ollut kehittymättömien kansojen riesa, vaan se piinasi 

sivistyneitä kansoja ja vieläpä niiden korkeinta intellektuellia kerrosta. Wester-

lund haistoi tällaisessa itsemurhien omimisessa sivistyskansoille itsekorostuksen 

käryn. Hän huomauttikin, ettei itsemurha todellakaan ollut tuntematon ilmiö eu-

rooppalaisen sivistyksen ulkopuolella. Esimerkiksi ”Kiinassa ei ollut tavatonta, 

että korkea-arvoinen virkamies leikkasi mahansa auki, mikäli hänen kunniansa 

tahrautui hieman.”247 Kuten jo edellä todettiin, LUEF on tulkinnuttu Saelanin ohel-

la joidenkin siveellisyystilastotieteilijöiden olleen jopa helpottuneita sivistyksen 

tasosta kielivien korkeiden itsemurhalukujen edessä.248 LUEF on esittänyt myös 

Westerlundin nähneen itsemurhat edistyksen tuomana välttämättömänä sivutuot-

                                                        
241 Sanderson 2007, 10. 
242 Morselli 1881, 131. 
243 Morselli 1881, 2. 
244 Morselli 1881, 362 
245 Morselli 1881, 356. 
246 Morselli 1881, 362–363. 
247 ”t. ex. [--] i Kina, hvarest höga embetsmän ej sällan rista upp sin mage, då deras ära fått någon 
fläck.” Westerlund 1900a, 227. Westerlund lienee tarkoittanut Kiinan sijaan Japania ja japanilaista 
kunniaitsemurhaa, seppukua.  
248 Luef 2013, 10. 
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teena.249 Kuitenkin Westerlundin kriittinen suhtautuminen oman aikansa siveelli-

syystilastotieteellisessä keskustelussa esitettyyn enemmän tai vähemmän vaivih-

kaiseen eurooppalaisen sivistyksen pönkittämiseen myös itsemurhalukujen avulla 

osoittaa, ettei Westerlund vain toistanut yleisiä itsemurhakeskustelussa vallinneita 

käsityksiä ja tuudittautunut kasvavien itsemurhalukujen mukanaan tuomaan lupa-

ukseen kansakunnan sivistymisestä. 

3.1.4 Determinismi ja tahdon vapaus 

Psykiatrinen itsemurhatutkimus oli 1800-luvun alusta saakka muovannut käsitystä 

itsemurhaajasta syyntakeettomana, ei omasta vapaasta tahdostaan toimivana sub-

jektina. Tämä käsitys oli merkittävä myös psykiatrisen keskustelun kannalta, sillä 

se toimi samalla perusteluna puuttumiselle yksilön käyttäytymiseen psykiatrisin 

toimin. Tämä erityisesti Esquirolin ja hänen seuraajiensa esittämä itsemurhaajan 

syyntakeettomuus käsitys on itsemurhan historian tutkimuksen mukaan ollut kes-

keinen argumentti itsemurhan dekriminalisoinnin puolesta.250 Kuitenkin siveelli-

syystilastollinen tutkimus oli päätynyt vastaavaan tulokseen, eli toteamaan itse-

murhan olevan jotain muuta kuin yksilöllisten motiivien aikaansaannos. Mutta 

kuten on jo tuotu esiin, tilastotieteellisten lainalaisuuksien tulkitseminen ihmis-

elämää determinoivien lainalaisuuksien ilmaisuksi herätti voimakasta vastustusta. 

Olihan täysin eri asia pitää itsemurhaajia mielisairaina, kuin todeta inhimillisen 

käyttäytymisen – itsemurhat mukaan lukien – olevan yhteiskunnassa vallitsevien 

luonnonlakien ohjaamaa. Itsemurhien tilastoissa ilmenevillä lainalaisuuksilla 

selittämisestä seuraavaa ristiriitaa ei Westerlund halunnut sivuuttaa. Kysymys 

vapaasta tahdosta ja tilastollisten havaintojen mahdollisesti ilmentämästä sosiaali-

sesta determinismistä nousi esiin myös hänen työssään. Siveellisyystilastotieteel-

liset havainnot ja päätelmät tarjosivat empiiriseksi miellettyä, luonnontieteiden 

tuottamaan tietoon verrattavaa tietoa ongelmallisesta itsemurha-ilmiöstä. Samaan 

aikaan ne kuitenkin viittasivat mahdollisuuteen täydellisestä orjuudesta lainalai-

suuksille. Siveellisyystilastotieteilijä oli vaikean valinnan edessä, uskoako omaan 

metodiinsa loppuun saakka, jolloin myös hän itse olisi vain osa väistämätöntä 

tapahtuma ketjua, vai puolustaa sittenkin vapaan tahdon olemassaoloa, mikä mer-

kitsisi ainakin osittain tilastotieteellisen menetelmän mielekkyyden kieltämistä.  

                                                        
249 Luef 2013, 9. 
250 Marsh 2010, 106–108. 
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Westerlund pohti vapaan tahdon ja determinismin välistä ongelmaa ana-

lysoidessaan sitä, mikä saa ihmisen surmaamaan itsensä. Morsellin ajattelu toimi 

tässäkin vertailukohtana. Morselli oli kirjoittanut, kuinka helposti ”kansanomai-

sesti” yksittäistä itsemurhaa tarkasteltaessa henkilökohtaisten motiivien havaitse-

minen ”esti näkemästä sitä, että näennäisesti mitä yksilöllisimmätkin teot noudat-

tivat luonnonlakeja.”251 Tulkinta, jonka mukaan yksilölliset eroavaisuudet käyt-

täytymisessä vain peittivät vääjäämättömiä luonnonlakeja, toimi tehokkaana vas-

ta-argumentteina lainalaisuuksien etsimistä siveellisyystilastoista kritisoinneille. 

Mikäli tutkittava ilmiö yritettiin selittää yksilöstä käsin, kieltäydyttiin näkemästä 

suurempaa kokonaisuutta, eli yhteiskuntaa ja väestöä, joihin lainalaisuudet vaikut-

tivat. 

Vapaan tahdon ja itsemurhantekijän syyntakeellisuuden pohtiminen ei ollut 

merkittävää ainoastaan filosofisesta näkökulmasta. 1800-luvun lopulla vapaan 

tahdon merkitys näkyi myös itsemurhatilastojen keräämisessä. Itsensä surmannut 

saatettiin näet jättää luokittelematta itsemurhaajaksi, mikäli oli ollut syytä olettaa, 

ettei itsemurhan tekijä ollut toiminut täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Wester-

lund huomautti, kuinka ”jotkut oikeuslääkärit eivät laske juoppohulluuskohtauk-

sessa itsensä surmanneita itsemurhiin vaan pitävät näitä kuolemia tapaturmina, ja 

karsivat ne näin tilastoista.”252 Tämän kaltainen käytäntö johti Westerlundin mu-

kaan siihen, että kaikki, jotka olivat surmanneet itsensä ”psyykkisen pakon” alai-

sina, tulisi poistaa itsemurhatilastoista. Hän kuitenkin jatkoi ja totesi, että oli kiis-

tattoman selvää, että jopa juoppohullut osoittivat harkintaa riistäessään henken-

sä: ”he tekevät sen usein öisin, jolloin heitä ei tarkkailla, sekä siirtävät tekonsa 

sopivaan ajankohtaan, jos heitä yritetään estää toteuttamasta aiettaan. Vielä suu-

remmassa määrin näin on mielenvikaisten kohdalla, jotka osoittavat hämmästyt-

tävän korkeaa itsepintaisuutta ja huolellisuutta saavuttaakseen tavoitteensa.”253 

                                                        
251 ”[--] hindra [betraktare] från att iakttaga, hurusom de skenbart mest frivilliga handlingar lyda under 
fasta naturlagar.” Westerlund 1900a, 268. Westerlund lainaa lähes suoraan Morsellin kirjoitusta, mutta 
Morselli kirjoittaa yksilöllisiä tekoja ohjaavien luonnonlakien sijaan luonnonlakien peittymisestä 
loputtomien yksilöllisten erityispiirteiden alle. Tämä käsitys on suoraan Quetelet’n ajattelusta lainat-
tua, mihin Morselli viittaakin muutamaa riviä myöhemmin. Morselli 1881, 269.  
252 ”En del rättsläkare vilja ej betrakta dessa under delirier begångna själfmord som annat än olycks-
fall, och således utmönstra dem från själfmorden [--]”. Westerlund 1900a, 267. Westerlund mainitsee 
tämän saman seikan myös vuonna 1914 julkaistussa toisessa itsemurhatutkimuksessaan, jota käsittelen 
tarkemmin seuraavassa luvussa. Westerlund 1914, 762. 
253 ”[--] de göra det ofta nog om natten, då de ej äro öfvervakade, samt uppskjuta försöket till lämpli-
gare tillfälle om de hindras att fullfölja sitt uppsåt. I ännu högre grad är detta fallet med sinnesrubbade, 
hvilka stundom visa en förvånande grad af omsorg och envishet häruti, för att vinna sitt mål.” Wester-
lund 1900a, 267. 
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Tämän jaottelun merkityksellisyyttä 1800-luvun lopun itsemurhakeskustelussa 

kuvaa myös se, että Westerlund erityisesti mainitsi lukeneensa myös edellä maini-

tut tapaukset itsemurhiin.254  

Kun edellä lainattua verrataan 2000-luvun alussa valitsevaan käsitykseen it-

semurhista lähes poikkeuksetta mielenterveydellisten tekijöiden aikaansaamina, 

vaikuttaa Westerlundin lainaama keskustelu itsemurhien luokittelusta suorastaan 

nurinkuriselta. 1800–1900-lukujen vaihteessa ei kuitenkaan ollut itsestään selvää, 

että mielisairauden tai siihen rinnastettavan psyykkisen tilan alaisena itsensä sur-

manneet tulisi luokitella itsemurhaajiksi. Mielisairauden ja itsemurhien välisen 

kytköksen löyhyys näkyi esimerkiksi vuonna 1907 Duodecim -aikakauslehdessä 

julkaistussa Turun kaupunginlääkärin Axel R. Spoofin (1845–1930) ruumiinava-

uksia käsittelevässä esitelmässä. Hän kertoi tarkastelevansa oikeuslääketieteellistä 

ruumiinavausta ”200 ihmisolennon ja yhden koiran kuolleen ruumiin avauksen” 

tuomalla kokemuksella.255 Osa tapauksista oli päättänyt päivänsä oman käden 

kautta. Spoof oli haluton yksilöimään itsemurhan tehneitä, sillä ilman vainajia 

koskevien asiapapereiden tutkimusta oli hänen mukaansa ”meikein mahdotonta 

lausua mitään vaikuttimista j. n. e.”256 Tästä huolimatta Spoof kuitenkin mainitsi 

käsittelemiensä 200 tapauksen joukosta 42 olleen itsemurhia. Näiden tapausten 

pohjalta hän kävi läpi itsemurhaajien käyttämät menetelmät. Itsensä surmannei-

den joukosta hän nosti esiin kaksi tapausta. Kaksi naista oli surmannutta itsensä 

mielenvian takia. Tästä johtuen heitä ei voinut pitää ”varsinaisina itsemurhaaji-

na.”257 Itsemurha ei siis ollut itsemurha, mikäli sen tekijää ei voitaisi pitää vas-

tuullisena teostaan. Vaikka itsemurha oli dekriminalisoitu jo muutamia vuosi-

kymmeniä sitten, vaikuttivat itsemurhan rangaistavuuteen aiemmin vaikuttaneet 

tekijät, kuten vastuullisuus tai teon tahallisuus edelleen itsemurhien tarkasteluun. 

Spoof ei myöskään ollut viimeinen suomalaiseen itsemurhakeskusteluun osallis-

tunut, joka viittasi tähän. Westerlund viittasi uudelleen tähän seikkaan vuonna 

1914 julkaisemassaan toisessa itsemurhatutkimuksessa, jota käsitellään edempä-

nä.258  

Spoofin artikkeli vuodelta 1907 sekä Westerlundin viittaamien oikeuslääkä-

reiden tapa luokitella itsemurhaajia kertoo siitä, ettei suomalainen itsemurhakes-

kustelu ollut vielä 1900-luvun alkuun mennessä kaikilta osin täysin lääketieteel-

                                                        
254 Westerlund 1900a, 122.  
255 Spoof 1907, 155. 
256 Spoof 1907, 156. 
257 Ibidem. 
258 Westerlund 1914, 762. 
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listynyt, vaan lääketieteelliset ja psykiatriset tulkinnat olivat vain yksi myös lää-

kärin ammattia harjoittaneiden soveltama tapa tarkastella itsemurhailmiötä. Tämä 

puolestaan kertoo siitä, kuinka monivaiheinen ja pitkään kestänyt prosessi itse-

murhan medikalisoituminen on ollut. Vaikka tieteellinen itsemurhakeskustelu 

olikin 1900-luvun alkuun tultaessa tullut osaksi lääketieteen kenttää, ottivat itse-

murhakysymystä tarkastelleet lääkärit kantaa myös ilmiön sellaisiin ulottuvuuk-

siin, jotka perinteisesti olivat kuuluneet juridisen tai moraalis-filosofisen keskus-

telun piiriin. 

Itsemurhan medikalisoitumista Skotlannissa tarkastellut HOUSTON on toden-

nut – tosin ennen kaikkea 1800-luvun alun itsemurhakeskusteluun viitaten –, ettei 

lääketieteellinen tulkinta itsemurhista ollut kyseisenä aikana kaikesta sen histo-

riantutkimuksessa saamasta huomiosta huolimatta ainut käytössä ollut tulkinta.259 

Oletus itsemurhakeskustelun välittömästä siirtymisestä synti/rikos kategorioista 

lääketieteelliseen psykopatologisia tekijöitä korostaneeseen tulkintaan on histori-

allisesti harhaanjohtava. Sinänsä tällaisen oletuksen tekeminen kuvaa hyvin sitä, 

kuinka voimakkaasti mielenterveydelliset seikat ovat tulleet kytketyiksi itsemur-

hien selityksiin 1900-luvun loppuun ja 2000-luvun alkuun tultaessa. Kuitenkin 

itsemurhakeskustelun historian tulkitseminen suoraviivaiseksi kehitykseksi kohti 

vallitsevaa lääketieteellistä käsitystä luo yksinkertaistetun kuvan menneisyydestä. 

Tällöin sellaiset tulkinnat, jotka eivät sovi osaksi kehityskertomusta kohti vallit-

sevaa käsitystä on myös helposti sivuutettu harha-askelina. 

Mutta nyt takaisin Westerlundin tutkimukseen ja vuoteen 1900. Westerlund 

katsoi osoittaneensa, että sellaisetkin itsemurhaajat, joiden tyypillisesti ajateltiin 

toimineen ilman harkintaa, olivat ainakin joissakin tapauksissa toimineet vakaata 

ymmärrystä osoittaen.260 Psyykkiset tekijät kuten mielenhäiriö eivät kuitenkaan 

olleet ainut tekijä, joiden havaitseminen saattoi kyseenalaistaa itsemurhaajan 

toimineen vapaasta tahdosta. Westerlund viittasikin sosiaalifysiikasta käytyyn 

kädenvääntöön, ja totesi että ”eräät kirjoittajat arvelevat sosiaalisen pakon tai 

luonnonlain (determinismin) olevan yleisenä vaikuttavana tekijänä itsemurhien 

taustalla.”261 Morsellia lainaten hän kirjoittikin, että vaikka yksittäisen itsemurha-

tapauksen taustalta saatettiin löytää yksilöllisiä motiiveja, kuten rahahuolia tai 

muita murheita, on näiden syiden täytynyt olla niin voimakkaita, että ne ajavat 

                                                        
259 Houston 2009,93. 
260 Westerlund 1900a, 267. 
261 ”[--] antaga en del författare ännu ett social tvång eller en naturlag (determinism), som en allmänt 
värksam faktor vid själfmord.” Westerlund 1900a, 267. 
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luonnonlain voimalla itsemurhaan. 262 Morsellin mukaan ei voitu osoittaa yksilön 

tahdon toimivan ilman riippuvuutta fyysiseen materiaan, käytännössä aivojen 

harmaaseen aineeseen. Näin ollen niin sanottu vapaa tahto, ”mikrokosmos”, oli 

riippuvainen luonnon, ”makrokosmoksen”, satunnaisuudesta.263 

3.1.5 Siveellinen tietoisuus vapauttaa degeneraatiosta 

Westerlund viittasi taajaan Morsellin tilastodeterministiseen ajatteluun, mutta hän 

suhtautui yhtälailla kriittisesti itsemurhaajan vapaan tahdon absoluuttiseen kiel-

tämiseen, tapahtui se sitten joko psykologisin tai deterministisin argumentein. 

Ajatus sosiaalisesta determinismistä oli lannistava, mikäli pohdittiin vaihtoehtoja 

itsemurhien ja muiden yhteiskunnallisten ongelmien korjaamiseksi. Westerlund 

totesikin, että eräät itsemurhaongelmaa tutkineet vetosivat mieluummin yksilölli-

siin itsemurhan syihin yleisten lainalaisuuksien sijaan. Itsemurhan syiden löytä-

minen yksilöstä teki yhteiskunnan ja parhaassa tapauksessa koko ihmiskunnan 

kehittymisen ja moraalisen edistyksen mahdolliseksi.264 Argumentoinnissa deter-

minismiä vastaan Westerlund hyödynsi yhtä, voisiko sanoa, 1800-luvun jälkipuo-

liskon yhteiskuntakeskustelussa käytettyä muotikäsitettä, siveellisyyttä. Nykyisin 

lähes täysin seksuaalisuuteen liitetty käsite kattoi vielä 1800-luvun lopun yhteis-

kunnallisessa keskustelussa huomattavasti laajemman merkityskentän. Tässä 

yhteydessä valaisevaa on J. V. Snellmanin hegeliläisessä mielessä tarkoitta-

ma ”siveellisyys” merkityksessä vastuullinen yhteiskunnallinen tai poliittinen 

toiminta.265 Kun siveellisyys ymmärretään tällä tavalla laajemmassa yhteisöllises-

sä eettisessä merkityksessä, se on merkinnyt sukupuolisen käyttäytymisen lisäksi 

kaikkea käyttäytymistä, jolle on voitu määrittää yhteisöllinen merkitys. Näin ollen 

siveelliseen käytökseen eivät kuuluneet esimerkiksi rikokset tai itsemurhat.   

                                                        
262 Westerlund 1900a, 267–268. 
263 Westerlund 1900a, 268. 
264 Westerlund 1900a, 269. 
265 Nykyisin lähes täysin seksuaalisuuteen liitetty käsite kattoi vielä 1800-luvun lopulla huomattavasti 
laajemman merkityskentän. Tässä yhteydessä valaisevin on mm. J. V. Snellmanin tarkoittama ”siveel-
lisyys” merkityksessä vastuullinen yhteiskunnallinen tai poliittinen toiminta. Pulkkinen–Sorainen 
2011, 15–17, 20; Pulkkinen 2011, 40–42. Ks. myös. Jalava 2011, 84–89. ”Siveellisyys” käsitteessä 
säilyi vielä pitkään 1900-luvulle yhteiskunnalliseen toimintaan viittaava konnotaatio, ja sanaa voitiin 
käyttää ilman suoraa viittausta seksuaaliseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi Pitkäniemen mielisairaalan 
ylilääkärinä toiminut psykiatri Ilmari Kalpa viittasi ”siveellisiin normeihin” ja ”periaatteisiin” kirjoit-
taessa vuonna 1946 kansan henkisestä kyvystä kestokyvystä erilaisina vaikeina aikoina. Hyvä henki-
nen kestokyky tarkoitti kykyä reagoida poikkeavissa oloissa yleisten siveellisten normien mukaan. 
Niin sanottuun ”kultaiseen sääntöän” Kalpa myös viittasi ”siveyssääntö” -käsitteellä. Kapla 1946, 3–4, 
11. 
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Westerlundin mukaan determinismiä vastustanut Moritz Wilhelm Drobischin 

katsoi, että ulkoinen maailma vaikutti yksilön päätöksentekoon vain siinä määrin, 

ettei se kahlinnut yksilön ”siveellistä vapautta” (”sedliga frihet”). Absoluuttista 

vapaata tahtoa ei ollut olemassa, mutta yksilön käyttäytymistä ohjasi ”siveellinen 

tietoisuus” (”sedliga insigt”). Se, missä määrin yksilö toimi siveellisen tietoisuu-

tensa mukaan, riippui kahdesta ehdosta. Ensimmäinen näistä oli yksilön luonne, 

joka oli niin sanottu pysyvä tekijä. Muuttuvat tekijät määräytyivät yksilön ympä-

ristön ja ruumiillisen hyvinvoinnin ja kokonaisuuden kautta.266  

Determinismikritiikin kautta 1800-luvun lopun itsemurhakeskustelu kytkey-

tyi osaksi kysymystä historian suunnasta ja sitä ajavista voimista. Mikäli kaikki 

tapahtui vain yhteiskunnallisten voimien pakosta, oli ihmiskunnan edistyminen 

mahdotonta tai ainakin täysin sattumasta kiinni. Vapaan tahdon kieltämistä siveel-

lisyystilastojen lainalaisuuksilla oli pitänyt erheellisenä ajatteluna myös Hannes 

Gebhard (1864–1933) Valvoja -lehdessä vuonna 1891 julkaistussa ”Siveellisyysti-

lastot ja ihmistahdon vapaus” -kirjoituksessa. Gebhard, joka tunnetaan muun 

muassa suomalaisen osuustoimintaliikkeen isänä, oli artikkelissaan osoittanut, 

kuinka itsemurhatilastoja ja mielisairaustilastoja vertaamalla voitiin todeta edel-

listen johtuvan jälkimmäisistä. Näin ollen Gebhard piti älyttömänä ajatusta ihmis-

tä ohjaavasta itsemurhataipumuksesta, jonka väitettiin selittävän itsemurhatilasto-

jen säännöllisyydet.267 Samankaltaiseen lopputulokseen oli tullut edellä mainittu 

Thiodolf Rein, joka vuonna 1869 tarkasteli siveellisyystilastojen suhdetta tahdon 

vapauteen. Reiniin mukaan siveellisyystilastojen perusteella ei ensinnäkään voitu 

päätellä tahdon vapauden olemassa olosta yhtään mitään. Toisekseen Rein katsoi, 

että siveellisyystilastoissa ilmenneet säännönmukaisuudet johtuivat yhteiskunnal-

listen olosuhteiden ja ihmisluonnolle tyypillisten ominaisuuksien vaikutuksesta 

siihen, minkälaisen teon yksilö valitsi useista vaihtoehdoista. Siveellisyystilastot 

kuvasivat Reinin mukaan vain tapahtumia, joissa oletettu taipumus esimerkiksi 

itsemurhaan ilmeni, eivät kyseisen taipumuksen ilmenemistä väestössä ylipään-

sä.268 Tahdon vapauden olemassa olon puolesta tai vastaan Rein ei tässä yhteydes-

                                                        
266 Westerlund 1900a, 269. 
267 Gebhard 1891, 160. Gebhardin kanssa samoilla linjoilla tilastotieteellisen determinismin kritiikissä 
oli myös Tilastollisen päätoimiston tirehtööri Anders Boxtröm (1846–1906), joka arvosteli vuonna 
1891 julkaistussa Befolknings-Statistk teoksessa fatalistista ajattelua, jonka mukaan tilastolliset lain-
alaisuudet kumoaisivat tahdon vapauden. Boxtröm huomautti, että tällainen ajattelu perustui virheolet-
tamukseen, jossa tilastolliset lainalaisuudet samaistettiin matemaattisiin, ikuisiin lainalaisuuksiin. 
Boxtröm 1891, 11. 
268 Rein 1869, 296–297. 
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sä ottanut kantaa, vaan totesi ainoastaan, että siveellisyystilastot eivät kelvanneet 

deterministisen ajattelun puolustukseksi.269 

Hieman yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin asiaa käsitellyt Gebhard puo-

lestaan otti selkeän kannan tahdon vapauden olemassa olon puolesta. Hänen mu-

kaansa ihmistahto pystyi voittamaan kurjuutta aiheuttavat olosuhteet, jotka johti-

vat epäsiveellisyyden kautta muun muassa itsemurhiin.270 Gebhardin elämäkerran 

kirjoittanut AULIS J. ALANEN on huomauttanut kuinka Gebhardin edistystä koros-

tava ajattelu heijastui myös hänen historiakäsitykseensä. Hegeliläis-

snellmanilaisessa hengessä Gebhard katsoi historian tapahtumien olevan ihmisen 

vapaan tahdon ilmauksia.271 Westerlundin tavoin Gebhard viittasi Drobischin 

siveellisyystilastoja ja liian pitkälle menevää ihmistahtoa ohjaavaa determinismiä 

koskevaan kritiikkiin.272 Kun katsotaan tarkemmin sitä, kuinka Westerlund jakoi 

itsemurhat tahdonalaisiin ja olosuhteiden paineessa tehtyihin, näyttää siltä, että 

hänen ja Gebhardin ajattelussa oli paljonkin yhtäläisyyksiä. 

Absoluuttisen determinismin kritiikki johti ihmisyksilöiden välisten erojen 

korostamiseen. Westerlund oli tullut siihen tulokseen, etteivät edellä mainitut 

onnettomuudet, kuten itsemurha ja alkoholismi, kohdanneet tasapuolisesti koko 

väestöä. Osa näytti nimittäin kärsivän mainitun siveellisen tahdonvapauden puut-

teesta. Näihin lukeutuivat erityisesti sellaiset henkilöt, jotka olivat heikentyneet 

tai degeneroituneet huonon perimän tai esimerkiksi synnynnäisen heikkoluontoi-

suuden, alkoholin liikakäytön, sukupolvia kestäneen raskaan tai mekaanisen ruu-

miillisen työn tai muiden vastaavien tekijöiden vaikutuksesta. Tätä vastoin tutki-

jat, kauppiaat, käsityöläiset, oppineet ja muut itsenäiset ihmiset toimivat oman 

vapaan tahtonsa ohjaamina.273 Olihan myös historia näyttänyt, kuinka ”useat jalot 

ja ylevämieliset yksilöt olivat uhranneet täydessä ymmärryksessä henkensä tois-

ten puolesta”.274 Westerlund näin ollen katsoi, että joissakin tapauksissa tieten 

tahtoen oman henkensä vaarantaminen oli kaikkea muuta kuin epäsiveellistä, ja 

hän antoikin tästä muutaman esimerkin. Sairasta lastaan hoitanut äiti tai puoliso-

aan hoitanut vaimo olivat esimerkkejä ylevästä itsensä uhraamisesta.275 Voidaan-

kin todeta, että Westerlund näyttää jakaneen käsityksen Saelanin esittämästä jalos-

                                                        
269 Rein 1869, 297. 
270 Gebhard 1891, 160–161. 
271 Alanen 1964, 74, 76. 
272 Gebhard 1891, 152–153. 
273 Westerlund 1900a, 270. 
274 ”många ädla och högsinnade personer, hvilka med fullt medvetande offrat sitt lif för andras väl [--
]”. Westerlund 1900a, 270. 
275 Westerlund 1900a, 270–271. 
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ta itsemurhasta, joka nousee tavallisen arkisen, epäsiveellisyydestä kumpuavan 

itsensä surmaamisen yläpuolelle. 

Siveellisen tietoisuuden tai tahdon omanneet ihmiset olivat suojassa itsemur-

hilta ja muulta pahalta, mutta osa väestöstä oli vaarassa joutua degeneraation 

uhriksi. Westerlundin käyttämä degeneraation käsite viittasi 1800-luvun loppua 

kohden kiihtyneeseen kehitysoppeihin kytkeytyneeseen degeneraatiokeskusteluun 

tai jopa degeneraation pelkoon. Erilaiset degeneraatio-opit276 yhdistelivät la-

marckilaista hankittujen ominaisuuksien periytymisen teoriaa Morsellin ja Wes-

terlundinkin mainitsemaan teoriaan eloonjäämiskamppailusta.277 Lamarckilaiseen 

kehitysoppiin perustuvan degeneraatio-opin mukaan yksilön käyttäytyminen ja 

hänen hankkimat huonot ominaisuudet (esimerkiksi alkoholismi, siveettömyys ja 

rikollinen taipumus) saattoivat siirtyä sukupolvelta toiselle. Yksilön käyttäytymi-

sen lisäksi myös ympäristötekijöiden, kuten epäsiveellisen kaupunkielämän, kat-

sottiin voivan aiheuttaa degeneroitumista.278 Käsityksiä ja teorioita sivilisaation 

taantumisesta ja tuhoutumisesta oli esitetty filosofisessa keskustelussa antiikista 

saakka. DANIEL PICKin mukaan degeneraatio-oppien nousu merkittävään rooliin 

1800-luvun loppupuolen yhteiskunnallisessa keskustelussa kytkeytyi osaksi yh-

teiskunnan ja sivilisaation kehittymisestä ja ennen kaikkea edistymisestä käytyä 

keskustelua. Poiketen aiemmasta teoreettispainotteisemmasta keskustelusta, 

1800-luvun jälkipuolella degeneraatiokeskustelu muotoutui osaksi yhteiskunnal-

lista ja lääketieteellistä keskustelua. Degeneraatiosta tuli jotain, mitä voitiin ha-

vainnoida empiirisin menetelmin.279 DANIEL BEER on esittänyt degeneraatio-opin 

suosion yhdeksi syyksi sen, että degeneraatio-oppi tarjosi tutkijoille kehikon, 

jonka avulla ympäröivän yhteiskunnan vaikutus yksilön perimään voitiin selittää, 

ja kytkeä näin esimerkiksi rikollisuuden selittäminen biologisiin havaintoihin.280 

Lamarckilainen evoluutio-oppi hankittujen ominaisuuksien periytyvyydestä 

ei ollut ainut reitti, jota kautta kehitysopilliset teoriat vaikuttivat degeneraatio-

opin muotoutumiseen. Darwinin teoria luonnonvalinnasta evoluutiota ohjaavana 

voimana oli myös sovellettavissa teoriaan länsimaisten sivistyskansojen de-

generoitumisesta. Luonnonvalinnan seurauksena oli parhaiten olosuhteisiin so-

peutuvien yksilöiden menestyminen heikommin sopeutuvia paremmin. Degene-

                                                        
276 PICK on esittänyt, ettei degeneraatio-ajattelu muotoutunut missään vaiheessa yhtenäiseksi teoriaksi 
tai opiksi, vaan sen teoreettinen sisältö vaihteli ja tuli määritellyksi lukuisia kertoja uudelleen. Pick 
1989, 7. 
277 Morrissey 2006, 190–191. 
278 Kivivuori 2011, 26. 
279 Pick 1989, 20. 
280 Beer 2007, 31. 



89 

raation yleistymisen kannalta olennaista oli, että parhaiten olosuhteisiin sopeutu-

minen ei välttämättä tarkoittanut moraalisten ja siveellisten periaatteiden mukai-

sesti parasta yksilöä. Modernisoituva elämä, ja ilmeisesti erityisesti kaupunkielä-

mä, tulkittiin degeneraatio-opin valossa sellaiseksi ympäristöksi, joka suosi niin 

sanottujen degeneroituneiden yksilöiden selviytymistä ja lisääntymistä Erityisesti 

köyhät, työttömät ja työläiset olivat vaarassa degeneroitua ja olivat siten uhkana 

yhteiskunnalle.281 Westerlund ilmeisesti lainasi jälleen Morsellia esittäessään jäl-

leen yhden syyn heikompien yksilöiden menestymiseen vahvempien ja älyk-

käämpien kustannuksella. Asepalveluksen takia paras väestön osa otettiin per-

heidensä ja työnsä ääreltä tuotteliaimmassa iässä. Samaan aikaan heikompi aines 

sai lisääntyä vapaasti ja levittää huonoa perimäänsä.282 Tässä yhteydessä voidaan 

palauttaa mieleen se seikka, että Westerlund oli itse toiminut kutsunnoissa lääkä-

rinä. Voi siis hyvinkin olla, että hän katsoi omaavansa omakohtaista empiiristä 

tietoa tähän liittyen.  

Degeneraatio-opit itsessään kytkeytyivät olennaisesti tilastotieteelliseen me-

netelmään. Rikollisuuden, köyhyyden, alkoholismin ja myös itsemurhien määrän 

kasvu tulkittiin merkiksi etenevästä degeneraatiosta.283 Tilastotieteen rooli näissä 

päätelmissä oli jälleen kerran kaksisuuntainen: väestöä kuvaavat tilastot olivat 

tuoneet näkyviin edellä mainittujen yhteiskunnallisesti haitallisina pidettyjen 

ilmiöiden määrällisen kasvun. Havaittua kasvua selitettiin degeneroitumisella, 

yhä edelleen lisääntyvällä huonolla väestöaineksella. Toisaalta, teoriaa degeneraa-

tiosta todisteltiin samaisilla tilastoilla. Mikäli tilastot paljastaisivat rikollisuuden 

ja yleisen siveettömyyden määrän kasvavan nimenomaan läntisissä sivistysmais-

sa, osoittaisi se degeneraatioteorian pitävän paikkaansa. Itsemurhan yhteys mui-

hin siveellisyystilastojen paljastamiin siveettömän käytöksen ilmentymiin nähtiin 

itsestään selvänä, eikä näin ollen itsemurhakeskustelun sekularisoituminen taan-

nut itsemurhaa yrittäneille tai itsemurhan tehneille neutraalia kohtelua.  

Vaikka Westerlund tarkastelikin varsin laajasti käynnissä ollutta keskustelua 

degeneraatiosta, tilastotieteestä sekä determinismistä, hänen esittämät varsinaiset 

suomalaista itsemurhaa koskeneet havainnot ja päätelmät olivat puhtaan empiiri-

siä. Loppujen lopuksi Westerlund haki itsemurhille syitä paikallisista oloista. 

Ensinnäkin Suomen asema hieman syrjäisenä ja vähäväkisenä maana tarkoitti 

sitä, että suurista maista ja kansoista esitetyt teoriat ja uhkakuvat eivät aivan sel-

                                                        
281 Herman 1997, 113, 120–121. 
282 Westerlund 1900a, 269; Morselli 1882, 363. 
283 Herman 1997, 110–111. 
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laisenaan soveltuneen kuvaamaan suomalaisia itsemurhia. Suurissa maissa, jotka 

olivat kyllä varakkaampia, mutta samalla suurien väkimassojen ja degeneraation 

aiheuttamien ongelmien edessä, taistelu itsemurhia vastaan saattoi vaikuttaa toi-

vottomalta. Suomen kohdalla työskentely väkijuomien käytön vähentämiseksi, 

taloudelliset edistysaskeleet sekä katovuosien ehkäisy olivat kantaneet hedelmää 

itsemurhien ehkäisyssä.284  

Toisaalta, Westerlundin vaatimukset alkoholin kulutuksen kontrolloimiseksi 

voidaan myös tulkita degeneraatio-oppien kautta. Rotuhygienia- ja degeneraatio-

keskustelussa alkoholia pidettiin merkittävänä perimää huonontavana myrkky-

nä.285 On myös mahdollista, että Westerlund omaksui alkoholin ja itsemurhien 

yhteyttä korostavan näkökulman 1800–1900-lukujen vaihteessa käydystä raittius-

keskustelusta. Myös raittiusajattelun yhteydet degeneraatio- ja rotuhygieeniseen 

ajatteluun olivat hyvin läheiset, kuten MATTI PELTONEN on todennut. Raittiusliik-

keen käyttämät argumentit tieteellistyivät 1800-luvun lopulle tultaessa, ja samalla 

myös lääketieteelliset näkemykset masinoitiin raittiuden asialle. 1900-luvun alku-

vuosina raittiusajattelua tukeneessa valistuskirjallisuudessa alettiinkin kirjoittaa 

alkoholismin perinnöllisyydestä ja sen aiheuttamista rappeutumisilmiöistä.286 

Vaikka Westerlund tutkimuksessaan viittaama keskustelu oli lähes yksinomaan 

ulkomaista, on syytä huomioida hänen itsemurhatutkimuksia laatiessaan vallinnut 

kotimaan aatteellinen ilmapiiri. Mutta kuten todettua, alkoholin käytön kontrol-

loimiseen kehottaminen itsemurhien ehkäisykeinona voidaan ymmärtää osana 

useaa eri keskustelua. Alkoholin käytön rajoittaminen näytteli osaa sekä kansain-

välisesti pinnalla olleessa degeneraatiokeskustelussa että kotimaisessa raittiuskes-

kustelussa. Samalla raittiusliikkeen piirissä alettiin perustella viinanjuonnin rajoit-

tamista degeneraatiokeskustelusta lainatuilla biologiseen periytymiseen viittaavil-

la seikoilla. 

Samalla kun Westerlund suuntasi tutkimuksensa viimeisellä sivulla huomion-

sa edellä kuvattuihin yhteiskunnallisiin uudistuksiin ja niiden merkitykseen itse-

murhien ehkäisyn kannalta, voidaan pohtia Suomen vuosien 1865–1868 katoja ja 

niistä seuranneen nälänhädän merkitystä vielä 30 vuotta myöhemmin tehdyssä 

itsemurhatutkimuksessa. 1860-luvun lopun katastrofi jätti jälkensä aikalaisten 

mielikuviin ja osaltaan se oli myös toiminut katalyyttinä yhteiskunnallisille uudis-

tuksille, kuten rataverkon rakentamiselle.287 Uudistusten lisäksi nälkävuosien 

                                                        
284 Westerlund 1900a, 274. 
285 Mattila 1996, 16. 
286 Peltonen 1997, 75. 
287 Turpeinen 1986, 221–224; Klinge 1997, 239–242. 
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vaikutus näkyi suomalaisessa taiteessa. 1880- ja 1890-luvulla ilmestyneet nälkä-

vuosia käsitelleet romaanit kertovat siitä, ettei pula-aika ollut vielä unohtumas-

sa.288 Vuonna 1844 syntynyt Westerlund oli henkilökohtaisesti kokenut pula-ajan, 

ja vaikka tästä ei voidakaan tehdä minkäänlaisia johtopäätöksiä nälkävuosien 

kokemusten vaikutuksista Westerlundin tieteelliseen ajatteluun, voi tämän Wester-

lundin henkilöhistoriallisen seikan pitää taustalla tarkasteltaessa hänen itsemurha-

tutkimustaan.  

Jo aiemmin on todettu, kuinka Westerlund katsoi katovuosien vaikuttaneen 

alkoholin käyttöä enemmän itsemurhalukuihin. Hän myös tarkasteli erityisesti 

pulavuosien vaikutusta itsemurhiin, sekä nälänhädästä johtuneiden sairauksien, 

kuten pilkkukuumeen aiheuttamien houreiden alaisena tehtyjä itsemurhia. Tähän 

liittyen oli tullut ilmi, että muutamat kuumehoureissa itsensä tappaneet olivat tätä 

ennen surmanneet jonkun läheisen perheenjäsenensä.289 Westerlundin esittämän 

taulukon mukaan nälänhädän aiheuttamien kuumehoureiden takia itsensä tappa-

neiden sekä suoraan nälän takia itsensä tappaneiden yhteenlaskettu osuus kaikista 

itsemurhaajista oli vuosivälillä 1861–1870 6,4 %, kun samana aikana esimerkiksi 

mielisairauden kohdalla vastaava luku oli 32,2 % ja alkoholin vaikutuksesta itsen-

sä surmanneiden 13,2 %.290 Onkin sinänsä mielenkiintoista kuinka suuren merki-

tyksen Westerlund antoi katovuosien vastaiselle työlle itsemurhien ehkäisyssä. 

Tutkimuksessaan hän ei käytännössä ollenkaan tarkastellut mielisairauksien takia 

tehtyjä itsemurhia, vaikka ne poikkeuksetta pitivät tilastoissa kärkisijaa. Tähän 

nojaten voidaan pohtia mielisairaisiin liittyneitä yleisiä käsityksiä. Olivatko mieli-

sairaat jossakin mielessä jo niin sanotusti menetettyjä tapauksia, joihin ei voitaisi 

vaikuttaa laajoin yhteiskunnallisinkaan toimin? Alkoholin kulutus ja katovuodet 

puolestaan nähtiin jonakin sellaisena, johon voitiin vaikuttaa lainsäädännön ja 

yhteiskunnan kehittämisen kautta. 

Westerlundin vuonna 1900 julkaisema tutkimus oli näillä näkymin viimeinen 

tieteelliseksi itsemurhatutkimukseksi luokiteltavissa oleva kirjoitus/tutkimus, 

jonka tekijä pohti itsemurhan oikeutusta ja antoi esimerkkejä tilanteista, jolloin 

itsemurha tai itsensä uhraaminen olivat ymmärrettäviä, jopa kunnioitettavia teko-

ja. Tämän jälkeen itsemurha alkaa näyttäytyä ainoastaan poikkeavana käyttäyty-

misenä, jolle on löydettävissä erilaisia sosiaalisia tai psykologisia syitä. Ne puo-

lestaan saavat teon aikaan ikään kuin vastoin itsemurhan subjektin tahtoa. 

                                                        
288 Häkkinen 1991, 253–263. 
289 Westerlun 1900a, 127–129. 
290 Westerlund 1900a, 265. Vastaavat luvut seuraavalta vuosikymmeneltä olivat kuumehoureiden ja 
nälän osalta 1,2 %, mielisairauksien osalta 24,4 % ja alkoholin osalta 10,1 %. Ibidem. 
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3.2 Patologian anatomia 

Fredrik Wilhelm Westerlund palasi itsemurhatutkimuksen pariin laatimalla toisen, 

aiempaa suppeamman tutkimuksen Helsingissä vuosina 1896–1912 tehdyistä 

itsemurhista. 51-sivuinen artikkeli ”Själfmorden i Helsingfors” julkaistiin saksan-

kielisen tiivistelmän kera vuonna 1914 Finska Läkaresällskapets Handlingar  

-julkaisusarjassa. Tämäkin tutkimus on sisällytetty Saelanin ja Westerlundin ai-

emman tutkimuksen ohella suomalaisen itsemurhatutkimuksen historian kaano-

niin.291 Kuinka Westerlundin tutkimusta ja sen tavoitteita on tulkittu? NYGÅRDin 

mukaan vuonna 1914 julkaistu Westerlundin toinen tutkimus kuvaa hyvin sitä, 

kuinka ”tieteelliset paradigmat eivät kovin herkästi muutu, sillä lähtökohta oli 

sama kuin kaksikymmentä vuotta aiemmin.”292 Pintapuolisen tarkastelun perus-

teella näin kieltämättä onkin. Kuten edellistä, tätäkin tutkimusta hallitsevat taulu-

kot, joissa kirjoittaja esittelee erilaisin analyysimenetelmin koottuja tilastotietoja.  

Tilastotietojen kokoaminen itsessään oli Westerlundin mukaan edelleen tuot-

tanut ongelmia kriittiselle tutkijalle. Hänen käyttämänsä tiedot perustuivat kol-

meen eri lähdekokonaisuuteen: ruumiinavauspöytäkirjoihin, kirkonkirjoihin sekä 

poliisin raportteihin. Vertailtuaan mainittujen tietolähteiden välisiä eroja Wester-

lund oli havainnut sekä Helsingin tilastokonttorin poliisiraportteihin perustunei-

den sekä Tilastokeskuksen lukujen pohjana toimineiden kirkonkirjojen tietojen 

poikkeavan paikoin hyvinkin paljon ruumiinavauskertomuksista ilmenneistä tie-

doista. Esimerkiksi vuosivälillä 1891–1895 oli Helsingissä tehty 71 itsemurhaajan 

ruumiinavausta vaikka samalta ajalta virallisissa tilastoissa mainittiin vain 48 

itsemurhaa.293 Mutta vaikka ruumiinavauskertomukset vaikuttivat luotettavimmil-

ta lähteiltä mitä tuli itsemurhien määrää kuvaaviin lukuihin – kuten Saelan ja 

itsemurhatutkijat yleisestikin Westerlund oletti todellisten itsemurhien määrien 

olevan tilastoissa ilmoitettua korkeampia – olivat myös ruumiinavauskertomukset 

osoittautuneet ongelmallisiksi. Niiden laatijat saattoivat jättää mainitsematta itse-

murhan tehneen ikää, siviilisäätyä sekä muita itsemurhan olosuhteisiin liittyneitä 

seikkoja. Westerlund totesikin, että yli puolet Helsingissä tarkasteluajanjaksona 

tehdyistä itsemurhista oli ilmoitettu ilman edellä mainittuja tietoja.294 Kokonais-

kuvan hahmottaminen ja pelkkien tilastotietojen pohjalta tyypillisen itsemurhaa-

jan profiilin laatiminen oli hyvin haasteellista.  

                                                        
291 Esim. Achté–Lindfors–Lönnqvist–Salokari 1989, 172; Nygård 1994, 18; Achté 1975, 263. 
292 Nygård 1994, 18. 
293 Westerlund 1914, 749. 
294 Westerlund 1914, 750. 
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3.2.1 Kovia aikoja 

Tilastotieteelliseen metodin kriittisen tarkastelun ohella Westerlund pohti tutki-

muksessaan yhteiskunnallisten tekijöiden merkitystä sekä palasi edellisessä tut-

kimuksessaan paljon huomiota saaneeseen alkoholikysymykseen. 1800-luvun 

mittaan kerätyt tilastotiedot itsemurhista mahdollistivat entistä kattavampien ver-

tailujen tekemisen erilaisten yhteiskunnallisten tilanteiden ja itsemurhatiheyksien 

välillä. Kokemukset sisäpoliittisen levottomuuden ajalta Ranskasta ja Venäjältä 

olivat antaneet viitteitä siitä, että levottomina aikoina itsemurhien määrä nousi-

si.295 Westerlundin kuvaamat koko maan itsemurhaluvut viittasivat myös Suomen 

osalta tähän. Vuosivälillä 1891–1900 oli koko maassa tehty keskimäärin 4,75 

itsemurhaa 100 000 asukasta kohden, vuosina 1901–1905 vastaavasti 5,5 sekä 

vuosivälillä 1906–1910 7,5 itsemurhaa. Hän arveli syyksi tähän nousuun ”puolu-

eiden keskeisen katkeran taistelun, ulkoapäin tulleen julman sorron, ja lisäksi 

tarkkailevat vakoilijat.”296  

Westerlundin kuvaamaan ajanjaksoon kieltämättä mahtuikin sisäpoliittisesti 

merkittäviä vaiheita, yhtenä keskeisimmistä vuoden 1905 suurlakkoon päättynyt 

ensimmäinen venäläistämiskausi. Vaikka Westerlundin esittämän kahden vuosi-

kymmenen aikana oli tapahtunut itsemurhamäärien lähes kaksinkertaistuminen, 

hän ei tarkemmin analysoinut syitä noiden vuosien kehityksen taustalla. Yhtenä 

mahdollisena syynä siihen, miksi Westerlund asian sivuutti, saattoi olla se, että 

samalla kun koko maassa itsemurhien määrät olivat kasvaneet, olivat Helsingin – 

hänen varsinaisen tutkimuskohteensa – itsemurhaluvut pysyneet suhteellisen sta-

biileina. Vuosina 1901–1905 Helsingissä oli tilastojen mukaan tehty 19,4 itse-

murhaa 100 000 asukasta kohden, ja vuosina 1906–1910 vastaava luku oli 19,5.297 

Tilastoissa ilmennyttä pääkaupunkiseudun ja muun maan itsemurhien määrän 

kehityksen eroa Westerlund kommentoi toteamalla, että poliittisia levottomuuksia 

ei voinut pitää yleisenä syynä pääkaupungissa tehtyihin itsemurhiin, vaikkei sitä 

voinut sivuuttaakaan.298  

                                                        
295 Westerlund 1914, 752. 
296 ”[--] förbittrade inre strider mellan partierna och våldsamt förtryck utifrån, med därtill hörande 
spionerisystem.” Westerlund 1914, 752. Westerlund ilmoitti itsemurhat suhteessa miljoonaan asuk-
kaaseen, jolloin tekstissä mainitut luvut olisivat 47,5; 55 ja 75. Mutta koska vallitseva käytäntö itse-
murhatutkimuksessa on ilmoittaa itsemurhat suhteessa 100 000 asukkaaseen, olen muuttanut luvut 
tähän muotoon, jotta kymmenkertaiset itsemurhamäärät eivät aiheuta hämäännystä. 
297 Westerlund 1914, 751. 
298 Westerlund 1914, 752. 
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Tässä yhteydessä voidaan lyhyesti pohtia sitä, vaikuttivatko 1900-luvun en-

simmäisen vuosikymmenen levottomuudet samalla tavalla kaupunkilaisväestöön 

kuin maaseutuväestöön. Ylipäänsä verrattaessa koko maan itsemurhatilastoja 

Helsingin itsemurhatilastoihin on hyvä muistaa se, että esimerkiksi vuonna 1910 

vain 14,7 % Suomen väestöstä asui kaupungeissa.299 Westerlundin mainitsemat 

tekijät, kuten puoluepoliittinen kilpailu sekä sortotoimet vaikuttivat eri väestö-

ryhmiin eri tavoin, jolloin myös kaupungin ja maaseudun välisen eron merkitys 

korostuu. Tässä suhteessahan Helsinki edusti merkittävintä suomalaista asutus-

keskittymää. Yhtenä merkittävänä maaseudun elämää ravistelleena tekijänä voi-

daan nostaa esiin vuokraviljelijöiden asema 1900-luvun alun Suomessa. 1800-

luvun puolen välin jälkeen oli eurooppalainen maatalous, ja suomalaiset maanvil-

jelijät sen mukana, ajautunut kriisiin tuontiviljan vallatessa markkinoita ja alenta-

essa viljanhintoja.300 Kiristynyt tilanne puolestaan heijastui alustalaisin, mikä oli 

1880-luvulla johtanut maanomistajien ja maanvuokraajien välien kärjistymiseen 

sekä maanvuokralain uudistamiseen. Maanvuokraajien asemaa pyrittiin paranta-

maan sekä vuosina 1902 ja 1909 laadituilla lakiuudistuksilla. Uudistukset eivät 

kuitenkaan käytännössä parantaneet maanvuokraajien asemaa, vaan johtivat torp-

parien häätöjen yleistymiseen.301 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä 

annetuista torpparihäädöistä suurin osa ajoittui vuosille 1905–1908.302 Samalle 

aikavälille ajoittuvat myös korkeimmat Westerlundin esittämät koko maata kos-

kevat itsemurhaluvut, jotka nousivat 20–30 % vuotta 1906 edeltäneestä tasosta 

1910-luvun loppuun. Pääkaupungin itsemurhaluvuissa ei samalla aikavälillä ta-

pahtunut vastaavaa nousua, vaan esimerkiksi vuosina 1907–1908 Helsingin itse-

murhat laskivat 1900-luvun alun tasosta 25–35 %.303 Lyhyesti voidaankin todeta 

pääkaupunkiseudun ja koko maan itsemurhalukujen kehityksen olleen päinvastai-

nen mainittuna sisäpoliittisesti arkana aikana. 

Levottomien aikojen ja sisäpoliittisen kuohunnan lisäksi Westerlund etsi Hel-

singissä tehdyille itsemurhille selitystä pitkäkestoisimmista historiallisista ilmiöis-

tä. Kuten hän itsekin totesi, hän oli yrittänyt osoittaa edellisessä tutkimuksessaan 

alkoholin merkityksen itsemurhissa.304 Suomalaisten tilastojen ohella tiedot Poh-

joismaista olivat osoittaneet Westerlundin mielestä selkeän riippuvuussuhteen 

                                                        
299 Rasila 1970, 18. 
300 Peltonen 2004, 184–185. 
301 Peltonen 1992, 290. 
302 Peltonen 1992, 291. 
303 Westerlund 1914, 751. 
304 Westerlund 1914, 752. 
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itsemurhien ja väkiviinan valmistuksen määrien välillä. Tilanne oli kuitenkin 

sikäli mielenkiintoinen, että vaikka Helsingissä tehtyjen itsemurhien määrä oli 

kasvanut 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, oli väkiviinan kulutus 

laskenut vuoden 1900 15 vuotuisesta litrasta henkeä kohden 7–9 litraan 1910-

luvulle tultaessa.305 Näytti siis jälleen siltä, ettei alkoholin kulutuksen ja itsemur-

hien välinen oletettu suora vuorovaikutussuhde ollutkaan teoriana aivan ongelma-

ton. 

Koska alkoholin kulutus ei onnistunut selittämään helsinkiläisten itsemurhien 

määrän kasvua, arveli Westerlund syyn löytyvän demografisista tekijöistä. 1800-

luvun viimeisinä vuosikymmeninä Helsinki oli kokenut huomattavan väestönkas-

vupyrähdyksen. Vuodesta 1870 vuoteen 1900 oli Helsingin väkiluku kolminker-

taistunut, ja 1910-luvun alkuun mennessä viisinkertaistunut.306 Westerlundin mu-

kaan pääkaupungissa tehtyihin itsemurhiin ilmeisesti vaikuttivat kaupungistumi-

sen mukanaan tuomat, ulkomaalaisillekin tutkijoille tutuiksi tulleet tekijät. Suh-

teellisen pienellä alueella tapahtunut väkimäärän nopea kasvu johti ”koventunee-

seen taisteluun olemassaolosta ja huonommin varustettujen yksilöiden toimeentu-

lon vaikeuksien kasvuun.”307 Pääkaupungin asujaimistoa siis uhkasi jo edellisessä 

Westerlundin tutkimuksessa esiin noussut kamppailu elintilasta. Westerlundin 

mukaan syy ei ollut pelkästään kaupunkeihin suuntaavassa muuttoliikkeessä. 

Hänen mukaansa näytti siltä, että ihmisten kyky sietää vastoinkäymisiä oli hei-

kentynyt: ”Kurjuutta, ulkoisten vaikeuksien heikkoa vastustuskykyä, on meidän 

aikanamme pidettävä merkkinä itsemurhiin vaikuttavasta tekijästä.”308 Westerlund 

katsoikin, että juuri väkiviinan valmistuksen vähenemisestä huolimatta nousseet 

itsemurhaluvut kertoivat itse väestössä piilevän itsemurha-alttiuden lisääntymises-

tä.309  

Edellä kuvatun tilastotieteellisen perusmetodin sekä degeneraatioteorioihin ja 

alkoholin merkitykseen viittaamisen osalta voidaan hyvinkin todeta, että Wester-

lund jatkoi tutkimuksessaan samoilla linjoilla kuin ensimmäisessä tutkimukses-

saan. Saman aikakauden kansainväliseen tutkimukseen Westerlundia verrannut 

NYGÅRD on nähnyt sen nykyajasta käsin arvioituna ”empiirisempänä” kuin vas-

                                                        
305 Westerlund 1914, 753. 
306 Westerlund 1914, 753. 
307 ”en ökad kamp för tillvaron, en ökad svårighet för sämre utrustade individer att hålla sig uppe.” 
Westerlund 1914, 755. 
308 ”Denna udermålighet, denna förminskade motsåndskraft mot yttre skadligheter, är det som man i 
våra dagar begynt allt mera framhålla som det utslag gifvande momentet beträffande själfmorden.” 
Westerlund 1914, 755. 
309 Westerlund 1914, 755. 
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taavia ulkomaalaisia tutkimuksia. Syyksi tähän NYGÅRD on tulkinnut sen, että 

Westerlund kiinnitti huomiota ruumiinavauspöytäkirjoihin pelkkien tilastotietojen 

sijaan.310 Tämä arvio Westerlundin – ja suomalaisen itsemurhatutkimuksen – 

erityisyydestä mainitussa suhteessa ulkomaalaiseen tutkimukseen nähden asettuu 

kuitenkin kyseenalaiseen valoon, kun otetaan huomioon MARSHin ranskalaisen ja 

englantilaisen itsemurhatutkimuksen pohjalta tekemä havainto itsemurhatutki-

muksessa 1800-luvun lopulle tultaessa tapahtuneesta painopisteen muutoksesta. 

Samalla, kun käsitys itsemurhasta vapaan tahdon alaisena tekona väistyi, keskit-

tyivät itsemurhien lääketieteelliset kuvaukset entistä enemmän itsemurhaajan 

ruumiiseen. Itsemurhien ulkoinen konteksti väistyi.311 Westerlundin ensimmäinen 

tutkimus oli keskittynyt itsemurhan ulkoisten olosuhteiden ja vaikuttimien selvit-

tämiseen jättäen itsemurhaajan sisäiset tekijät vähemmälle huomiolle. Kuten seu-

raavassa käy ilmi, Westerlundin jälkimmäinen tutkimus keskittyi aiempaa huo-

mattavasti enemmän itsemurhaajan ruumiiseen. Tämän perusteella voidaan tode-

ta, että ensinnäkin Westerlundin tutkimusten tulkitseminen yhden ja saman tie-

teellisen paradigman ilmentymiksi on perusteetonta. Toiseksi, Westerlundin tut-

kimuksessa tapahtunut painopisteen muutos ulkoisesta sisäiseen noudattelee kan-

sainvälisessä tutkimuksessa ilmenneitä muutoksia, minkä perusteella Westerlun-

din työtä ei voida pitää ulkomaisesta tutkimuksesta radikaalisti poikkeavana. 

3.2.2 Yhteiskunnallisista syistä ruumiillisiin vikoihin 

Westerlundin aiempaan tutkimukseen verrattuna ”Själfmorden i Helsingforsista” 

nousee esiin kaksi selkeää eroavaisuutta. Westerlundin käyttämien lähteiden pe-

rusteella voidaan todeta saksalaisen itsemurhatutkimuksen tulleen keskeisimmäk-

si vaikuttimeksi helsinkiläisten itsemurhien tarkastelulle. Vaikka Morsellin siveel-

lisyystilastotieteellinen teos oli tämänkin tutkimuksen lähdeluettelossa, sitä hallit-

sivat 1890-luvulla ja 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä julkaistut sak-

salaiset kliiniset, anatomispatologiset itsemurhatutkimukset.312 Tämä anatomispa-

tologinen painottuminen oli osa biologisesti suuntautuneen psykiatrian ja neuro-

logian kehitystä osana laajempaa psykiatrian historiaa 1800-luvulla. Elimellisten, 

aivojen eri osiin paikannettavien poikkeamien osoittaminen mielisairauksien 

syiksi ja mielisairauksien tarkastelu elimellisinä sairauksina oli yksi keskeisistä 

                                                        
310 Nygård 1994, 18. 
311 Marsh 2010, 131. 
312 Westerlund 1914, 800. 
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psykiatrian suuntauksista 1800-luvulla. Saksalaisilla neurologeilla ja psykiatreilla 

oli ollut keskeinen rooli tässä kehityksessä 1800-luvun jälkipuoliskolla.313 1800-

luvun viimeisinä vuosikymmeninä ja 1900-luvun alussa saksalainen psykiatrinen 

keskustelu suuntautui entistä kriittisemmin niin sanottuun laboratoriopsykiatriaan, 

joka keskittyi mielisairauksien syiden selvittämiseen neuropatologisten havainto-

jen avulla. Patologiseen anatomiaan nojanneen psykiatrian rinnalle alkoikin muo-

toutua mielisairauksien psykologisiin selitysmalleihin nojaava psykiatrinen suun-

taus.314 Itsemurhien tutkimuksen kohdalla patologisanatomiset havainnot näyttivät 

kuitenkin säilyttävän asemansa, ehkä osin jo senkin takia, että itsemurhatutkijat 

olivat useimmiten tekemisissä jo kuolleiden potilaiden kanssa. 

Uudempaa tutkimusta seuraillen Westerlund kohdisti huomionsa itsemurhaa-

jan sisäisiin piirteisiin. Itsemurhaajan sisäinen poikkeavuus ja patologia mahdol-

listivat uusien ratkaisujen tarjoamisen itsemurhaongelmaan. Onneton rakkaus, 

ruumiillinen kärsimys, taloudelliset huolet sekä rikokseen syyllistyminen olivat 

edelleen tyypillisiä viranomaisraporteissa mainittuja syitä itsemurhalle. Nyt Wes-

terlund kuitenkin huomautti kuinka huomattava osa ihmisistä ei päätynyt sur-

maamaan itseään, vaikka joutui elämässään kokemaan vastaavanlaisia hankaluuk-

sia. Itsemurhaan syyllistyneiden (”dem som begå själfmord”) täytyi siis kärsiä 

jostakin viasta tai puutteesta.315 Viitaten saksalaisiin tutkijoihin Westerlund totesi-

kin, että viimeaikaisin tutkimus oli tuonut esiin kuinka useimpien itsemurhaajien 

tapauksessa oli löydetty jokin fyysinen tai psyykkinen vajavaisuus, joka vielä 

usein kytkeytyi johonkin anatomiseen vikaan tai epäluonnollisuuteen.316 Itsemur-

haajan täytyi siis asettua normaaliväestöstä erilleen fyysisten mutta myös henkis-

ten ominaisuuksiensa osalta. Kuten edellä lainatuista Westerlundin sanavalinnois-

ta käy ilmi, vaikka itsemurhia ja itsemurhaajia tarkasteltiin lääketieteellisinä koh-

teina, se ei ollut este asettaa itsemurhaa oikean ja väärän akselille. Lääkäri tarkas-

teli itsemurhaa medikaalina kokonaisuutena, mutta tästä huolimatta hän saattoi 

luokitella itsemurhaajan väärintekijäksi. 

Anatomisten havaintojen perusteella tehdyt päätelmät olivat arvokkaita itse-

murhakeskustelun keskeisen tavoitteen saavuttamisen kannalta. Modernia, lääke-

tieteellistä itsemurhatutkimusta oli ohjannut kysymys itsemurhien todellisesta 

syystä ja pyrkimys löytää yleispätevä vastaus tähän kysymykseen. Kuten MARSH 

on esittänyt, lääketieteellinen ja sekularisoitunut psykiatriajohtoinen itsemurha-

                                                        
313 Gach 2008, 381, 382–388; Pietikäinen 2013, 95–96; Foucault 2006a, 133. 
314 Engstrom 2003, 123–126. 
315 Westerlund 1914, 755. 
316 Ibidem. 
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keskustelu pyrki ja pyrkii osoittamaan empiirisesti todennettavan, tutkijasta riip-

pumattoman objektiivisen syyn itsemurhille.317 Muussa tapauksessa se olisi sa-

malla viivalla arvostelemiensa ja samalla diskursiivisena varjonyrkkeilyvastusta-

jana käyttämiensä filosofisten ja teologisten itsemurhaselitysten kanssa. MARSHin 

esittämää lähinnä 1900- ja 2000-luvulla vallitsevaan psykiatriseen itsemurhakäsi-

tykseen kohdistunutta kriittistä analyysiä voidaan soveltaa Westerlundin anato-

misten havaintojen puolesta esittämiin perusteluihin. Hänen mukaansa yksityis-

kohtainen anatominen havainnointi tarjosi pinnallisia, itsemurhan tehneen henki-

lökohtaisia motiiveja syvällisempää tietoa. Mikäli katsottiin vain tilapäisiä tekijöi-

tä, kuten varallisuuden tai läheisen ihmisen menetystä, jäivät pinnan alla vaikutta-

neet itsemurhan varsinaiset syyt huomaamatta. Edellä kuvatun kaltaiset tekijät 

saattoivat hyvinkin olla itsemurhan ”välitön syy”, mikä tuli erottaa ”todellisesta 

syystä”.318 Tässä yhteydessä Westerlund viittasi saksalaiseen psykiatriin Robert 

Gauppiin, jonka mukaan vastoinkäymisiä kohdannut itsemurhan tekijä oli jo en-

nen välittömästi itsemurhaa edeltäneitä tapahtumia kantanut sisällään itsetuhon 

siementä.319 Patologisanatomisten havaintojen tekeminen ja niiden kautta itse-

murhan selittäminen loivat empiirisen perustan, jonka pohjalta voitiin esittää 

lääketieteellisiä arvioita itsemurhien muuten hyvin vaikeasti tavoitettavista todel-

lisista syistä. Samalla empiiriseen aineistoon tukeutuva tiedemies ja hänen itse-

murhista tuottamansa tieto asettui maallikoiden pinnallisten käsitysten yläpuolel-

le. 

Analyysin tunkeutuminen itsemurhaajan ruumiiseen ilmeni myös siinä, kuin-

ka tilastotieteellistä metodia sovellettiin sekä siinä, miten tilastotiedot esitettiin. 

Aiempaan tutkimukseensa verrattuna Westerlund esitti nyt huomattavasti yksi-

tyiskohtaisempia tietoja itsemurhaajista, olkoonkin, että hänen aineistonsa oli 

aiempaa huomattavasti rajatumpi. Vuonna 1900 julkaisemassaan tutkimuksessa 

Westerlund oli käsitellyt Saelanin ja ulkomaisten itsemurhatutkijoiden tapaan 

esimerkkiluontoisesti tarkemmin yksittäisiä itsemurhatapauksia. Nyt hän esitti 

lyhyistä yhteenvedoista koostuvan kahdeksan ja puoli sivua pitkän anatomisin 

perustein osiin jaetun taulukon Helsingissä vuosina 1896–1912 tehdystä 326 it-

semurhasta. Tapaukset oli luokiteltu ruumiinavauksessa havaittujen ”merkittä-

vimpien normaalista poikkeavien piirteiden” perusteella.320 Havaitut poikkeamat 

näyttävät noudattaneen jonkinlaista säännönmukaisuutta, sillä ne muodostivat 
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seitsemän kategoriaa, joihin taulukko oli jaettu. Nämä osat olivat a) mielisairaat ja 

hourailevat (40 tapausta); b) anomaliat aivokalvossa (100); c) muut anomaliat 

aivoissa (62); d) anomaliat verenkiertoelimistössä (32); e) anomaliat hengityseli-

missä (24); f) anomaliat sukupuolielimissä (32); g) anomaliat ruuansulatuselimis-

sä (34).321 Koko tutkimusaineisto kattoi 400 itsemurhaa. Tarkasteluaikana oli 

kuitenkin tehty 410 itsemurhaa, joista kymmentä tapausta eivät Westerlundin 

mukaan ruumiinavauksen suorittaneet olleet voineet julistaa itsemurhiksi. Hän ei 

antanut tarkempaa selitystä tälle seikalle.322 Tutkituista itsemurhaajista noin 80 

tapauksesta ei ruumiinavausraporttien perusteella ollut havaittu fyysisiä poik-

keamia, tai niitä ei ollut luokiteltu mielisairaiksi tai houraileviksi.  

Kuinka suurista poikkeamista oli kyse? Tätä Westerlund ei selventänyt. Ruu-

miinavauksessa havaitut poikkeamat olivat mitä todennäköisimmin poikkeamia 

suhteessa anatomisessa tutkimuksessa määrittyneisiin normaaliarvoihin. Esimer-

kiksi aivokalvosta havaituissa anomalioissa oli suurimmassa osassa tapauksista 

yhtenä piirteenä tarkemmin määrittelemätön jonkin aivokalvon osan kovettuma, 

paksuuntuma tai kiinnittyminen muihin kerroksiin.323 Kun muistetaan, että tutki-

muskohteena olivat itsemurhat, eivät anatomiset poikkeamat, havaitaan tilastotie-

teellisen analyysin merkitys itsemurhia lähellä olevan empiirisen tiedon tuottami-

sessa. Tilastotieteen hienoutenahan oli se, että sen avulla voitiin tuottaa samasta 

aineistosta aina uusia empiiriseen materiaaliin perustuvia havaintoja ja tutkimus-

tuloksia. Nyt todellisten syiden etsimisessä ruumiilliset poikkeamat ja anatomiset 

havainnot jäsensivät analyysin sekä taulukkomuotoisen esityksen uudelleen. Tut-

tujen itsemurhien absoluuttisia määriä sekä väkimäärään suhteutettuja lukuja 

esittävien sekä itsensä surmaamistapoja ynnä pohjoismaista vertailua esittävien 

taulukoiden ohella lukijalle tarjottiin nyt aiempaa yksityiskohtaisempaa aineistoa. 

Vaikka tehty analyysi tuotti aineistoa fyysisistä poikkeamista, niiden merkitys 

itsemurhaan johtaneessa tapahtumaketjussa jäi enemmän tai vähemmän arvoituk-

seksi.  

3.2.3 Pakottava anatomia 

Itsemurha-käsitteen kannalta on mielenkiintoista, että Westerlund erotti varsinai-

set mielisairaat itsemurhaajat omaksi ryhmäkseen tutkimuksessa, joka keskittyi 

                                                        
321 Westerlund 1914, (a) 758–759, (b) 764–767, (c) 768–771, (d) 778–779, (e) 783, (f) 784–785, (g) 
786–787. 
322 Westerlund 1914, 760. 
323 Westerlund 1914, 764–767. 
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anatomisiin havaintoihin. Hieman merkilliseltä vaikuttava psykiatristen tekijöiden 

ja anatomisten poikkeamien esittäminen rinnakkaisina tilastokategorioina tulee 

ymmärrettäväksi, kun tarkastellaan Westerlundin tutkimuksessa hahmottuvaa 

itsemurhan konseptia itsemurhan tekijän toiminnan ja hänen vastuullisuutensa 

näkökulmasta. Vaikka yksilöllisen vastuun merkitys itsemurhia tarkasteltaessa oli 

periaatteessa poistunut jo edellisen vuosisadan puolella dekriminalisoinnin myötä, 

kysymys yksilön syyntakeisuudesta toimi jonkinlaisena itsemurhien jäsennyspe-

rusteena myös biologisesti suuntautuneessa 1910-luvun itsemurhatutkimuksessa. 

Westerlund viittasi tässä saksalaisen anatomin Arnold Ludwig Gotthilf Hellerin 

(1840–1913) 300 itsemurhaajaa käsittäneeseen tutkimukseen, jossa oli käynyt 

ilmi, että suurin osa itsemurhaajista oli ruumiillisesti tai henkisesti sairaita. Näin 

ollen niiden tekijöitä voitiin pitää ”epävapaina ja vastuuttomina tekoihinsa.”324 

Anatomisia muutoksia ei kuitenkaan saanut tulkita suoraan itsemurhien motii-

veiksi, vaan ne täytyi suhteuttaa muihin tekijöihin. Mikäli niihin liittyi selkeitä 

psykiatrisia oireita tai kyseessä oli elintärkeiden elinten epämuodostuma, oli syytä 

olettaa niiden vaikuttaneen suoraan itsemurhaan. Tällä tavoin Westerlund katsoi 

ruumiinavauksen tuovan lisävalaistusta itsemurhan tehneen mielentilaan.325 Eli-

melliset, aivoista tai muualta kehosta havaitut muutokset, kytkeytyivät itsemur-

haan johtaneeseen tapahtumaketjuun.  

Kysymys mielisairauden yleisestä merkittävyydestä itsemurhien taustalla oli 

edelleen keskeinen ja samalla avoin kysymys. Westerlund viittasikin yleiseen 

käsitykseen, joka Esquirolin hengessä oletti, että kaikki itsemurhaajat olisivat 

psykopaatteja tai muuten mielisairaita.326 Tällainen tulkinta oli perusteeton, ja 

hänen käsittelemistään tapauksista kuitenkin ainoastaan vajaa kymmenen prosent-

tia voitiin luokitella selkeästi mielisairaiksi itsemurhaajiksi.327 Fyysisten anomali-

oiden ja mielenhäiriöiden tai mielisairauden oletetun kytköksen keskeisyyttä ku-

vastaa se, että Westerlund kiinnitti erityistä huomiota sellaisiin itsemurhatapauk-

siin, joissa oli havaittu anomalioita aivoissa tai aivokalvoissa ilman että tapauk-

seen liittyi mainittavaa mielisairautta. Tutkituista tapauksista 162, eli noin 40 %, 

oli sellaisia, joiden kohdalla ruumiinavaus paljasti anatomisia poikkeavuuksia, 

mutta joiden kohdalla ei ollut tiedossa henkistä poikkeavuutta tai mielisairautta.328 

                                                        
324 ”[--] ofria och ansvariga för sin gärning.” Westerlund 1914, 757. 
325 Westerlund 1914, 757, 760. 
326 Westerlund 1914, 757. 
327 Westerlund 1914, 761. 
328 Westerlund 1914, 762–763. 
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Itsemurhaajien mielenterveyden ja tekohetken selväjärkisyyden arviointiin 

Westerlund esitteli uuden tiedonhankintamenetelmän. Itsemurhissa epäonnistu-

neista tehdyssä tutkimuksessa saksalaiset psykiatrit olivat tuoneet arvokasta lisä-

tietoa itsemurhaongelmaan. Saksalaisessa tutkimuksessa, jota hän ei ilmoittanut 

lähteiden joukossa, oli paljastunut, että puolet itsemurhaa yrittäneistä oli ollut 

mielisairaita, lopuista suuri osa psykopaatteja tai ruumiillisesti alikehittyneitä (”i 

kroppsligt afseende undermåliga individer”) yksilöitä.329 Tämän aineiston perus-

teella Westerlund päätteli, että itsemurhassa onnistuneiden oli täytynyt toimia 

harkintaa osoittaen, ja näin ollen olla ainakin suhteellisen selväjärkisiä. Hehän 

olivat suunnitelleet tekonsa niin, että eivät olleet epäonnistuneet siinä. Eloonjää-

neet olivat puolestaan toimineet hetken mielijohteesta tai mielenhäiriöstä, mikä 

oli johtanut teon epäonnistumiseen.330 Vaikka Westerlund näytti asettavan itse-

murhan tehneet ja itsemurhayrityksessä epäonnistuneet eri kategoriaan hän esitti, 

että myös Suomessa tulisi kerätä systemaattisesti tietoa itsemurhayrityksissä epä-

onnistuneista. Itsemurhaa yrittäneiden mielentilan tutkimus voisi paljastaa itse-

murhaongelman kannalta monia merkittäviä seikkoja.331  

Itsemurhakeskustelun lääketieteellistymisen kannalta Westerlundin päättely-

ketju on hyvin merkityksellinen. Westerlund kytki itsemurhan onnistumisen ja 

selväjärkisyyden tai harkinnallisuuden toisiinsa. Se ei kuitenkaan tarkoittanut 

automaattisesti sitä, etteikö itsemurhan tekijä voinut samanaikaisesti olla otetta-

vissa lääketieteellisen ja psykiatrisen tarkastelun piiriin. Tämä merkitsi myös sitä, 

että tietyn tyyppinen toiminta – kuten itsemurha – oli luokiteltavissa patologisek-

si, vaikkei sen tekijä osoittanutkaan suoraan ilmeisiä psykiatrisia oireita. Wester-

lund huomauttikin, että suuri osa itsemurhista tehtiin sellaisessa mielentilassa, 

jolloin ei jäänyt sijaa mielenmaltille tai vastuulle, jotka täytyi näin ollen sijoittaa 

tervejärkisen ja mielisairaan välimaastoon.332 Joidenkin itsemurhien sijoittumien 

tähän edesvastuullisuuden välimaastoon näkyi erityisesti Westerlundin käsitelles-

sä eräitä naisten tekemiä itsemurhia.  

3.2.4 Naisten ja miesten vaivat 

Mahdollisesti juuri anatomisiin havaintoihin pohjanneen metodinsa takia Wester-

lundin toisessa tutkimuksessa itsemurhaajan sukupuoleen kiinnitettiin erityistä 

                                                        
329 Westerlund 1914, 756. 
330 Westerlund 1914, 756–757. 
331 Westerlund 1914, 796–797. 
332 Westerlund 1914, 762. 
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huomiota. Sinänsä itsemurhaajan sukupuoliset piirteet olivat olleet jossakin mää-

rin esillä jo aiemmissa tutkimuksissa. Saelan oli viitannut eroihin miesten ja nais-

ten tekemien itsemurhien välillä ja kytkenyt sen miesten ja naisten erilaisina pi-

dettyihin elämänpiireihin. Sen perusteella, mitä voidaan päätellä eurooppalaisista 

itsemurhakeskusteluista aina antiikista saakka, itsemurhalla oli ollut sukupuoli jo 

hyvin pitkään. Antiikin kreikkalaiset ja roomalaiset kuvaukset itsemurhista, niin 

todellisessa elämässä kuin näytelmissä tehdyistä, välittävät kuvan itsemurhasta 

usein hyvin henkilökohtaisena ja toisaalta sukupuoliroolien mukaisen käyttäyty-

misen sanelemana ratkaisuna. Miehet, varsinkin paremmassa yhteiskunnallisessa 

asemassa olleet, kuvattiin surmaamassa itsensä miekalla. Miekan tai muun terä-

aseen käyttö oli puolestaan naisten kohdalla hyvin harvinaista.333  

Westerlundin ensimmäisessä tutkimuksessa erottelu miesten ja naisten välillä 

oli esitetty mielisairaiden itsemurhaajien, itsemurhaajien ammattiryhmien, määri-

en, siviilisäädyn, asuinalueen, itsemurhan tekotapojen ja syyn tilastoinnissa.334 

Itsemurhat ylipäänsä olivat Westerlundin käyttämien tilastojen mukaan kolme–

neljä kertaa yleisempiä miesten kuin naisten kohdalla.335 Vastaavasti myös alko-

holin vaikutuksesta tehdyt itsemurhat olivat keskimäärin noin neljä kertaa ylei-

sempiä miesten kuin naisten kohdalla.336 Westerlundin tarjoamat selitykset mies-

ten suuremmalle määrälliselle edustukselle itsemurhatilastoissa perustuivat hänen 

katsomiinsa yhteiskunnallisen sukupuolen eroihin miesten ja naisten välillä. 

Miesten suurempi kunnianhimo, aktiivisempi poliittinen ja sosiaalinen elämä, 

sekä sitä kautta taistelu olemassa olosta vaikutti heihin naisia enemmän. Naiset 

puolestaan olivat sidotumpia perheeseen ja kotiin, kuten Saelankin oli huomautta-

nut. Pelkästään sosiaaliset tekijät eivät vaikuttaneet naisten miehiä alhaisempiin 

itsemurhalukuihin, vaan Westerlundin mukaan naiseudessa itsessään oli tähän 

vaikuttava tekijä. Naisia erotti miehistä heidän syvempi tunne-elämä (”en djupare 

känsla”), jonka ansiosta he nöyrästi kantoivat vastoinkäymiset ja kärsimykset, ja 

joka samalla sitoi heidät perheeseen.337  

Miesten ja naisten välisiin psykologisiin eroihin viittaaminen sekä niiden 

pohjalta eri sukupuolten erilaisten yhteiskunnallisten roolien perustelu tuli osaksi 

suomalaista perhekeskustelua jo 1700–1800-lukujen vaihteessa. Miesten ja nais-

ten periaatteellinen tasa-arvoisuus nostettiin esiin osana keskiluokan nousua ja 

                                                        
333 Hooff 1990, 49–50. 
334 Westerlund 1900a, 157, 158, 162, 168–180, 210, 224–225, 231–232, 243, 245, 265. 
335 Westerlund 1900a, 156. 
336 Westerlund 1900a, 162. 
337 Westerlund 1900a, 156. 
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sääty-yhteiskunnan kritiikkiä. Tasa-arvoisuus oli siinä mielessä nykynäkökulmas-

ta vain periaatteellista, että miehen ja naisen yhteiskunnalliset roolit olivat tarkasti 

erilaisiksi määriteltyjä. Käytännössä naisten yhteiskunnallinen rooli nähtiin mer-

kityksettömäksi, koska hänen kutsumuksensa katsottiin luontaisten ominaisuuksi-

ensa puolesta olevan kodin ja perheen piirissä.338 Naisten yhteiskunnallinen ase-

ma Suomessa oli kuitenkin muuttunut 1900-luvun alkuun tultaessa, kun 1863–

1864 valtiopäivillä säädettiin joukko naisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikut-

taneita asetuksia.339 On kuitenkin huomionarvoista, kuinka lääketieteellisessä 

keskustelussa yhä viitattiin selviönä romantiikan aikana muotoiltuihin käsityksiin 

miehen ja naisen perustavanlaatuisista eroista. 

Anatomispatologiset havainnot viittasivat siihen, että eroavaisuudet naisten ja 

miesten tekemissä itsemurhissa olivat sosiaalisia ja psykologisiakin syitä syvem-

mällä. Westerlundin työssään esittämistä erityyppisiä fysiologisia poikkeamia 

koonneista listoista erityisesti yksi herättää tässä suhteessa huomiota. Silmiin 

pistävää oli, että ”sukupuolielinten anomalioiden” mukaan laaditussa taulukossa 

ei ollut yhtään ainutta miespuolista itsensä surmannutta.340 Tämän taustalla oli 

tilaston laatimiseen vaikuttanut periaate, jonka Westerlund kertoikin lukijalle. 

Kyseiseen tilastoon kootuista 33 tapauksesta 22 oli joko juuri synnyttänyt tai 

raskaana tai heillä oli ollut kuukautiset. Näin ollen Westerlund huomauttikin, ettei 

heitä sinänsä pitäisi luokitella anomaliatapausten joukkoon.341 Sinällään tämä 

kuvastaa tilastojen laatimisen mielivaltaisuutta ja sitä, kuinka hyvin erilaisin peri-

aattein koottuja tilastoja saatettiin esittää rinnakkainkin. 

Syynä näiden tapausten mukaan ottamiseen itsemurhien fysiologisten tausta-

tekijöiden analyysiin oli ilmeisesti seuraava. Westerlundin mukaan naisten suku-

puolielimillä oli suurempi merkitys heidän tunne-elämäänsä kuin mitä miesten 

kohdalla oli. Tällä oli vaikutusta naisten koko persoonaan ja aineenvaihduntaan, 

ja siten aivotoimintaan.342 ”Naisten eläväinen mielikuvitus” sai aikaan sen, että 

naiset olivat tunteidensa vietävänä, ja näin ollen suojattomampia elämässä vas-

taantuleville pettymyksille.343 Anatomisten havaintojen kautta johdetun päättelyn 

perusteella Westerlund näyttikin kumoavan aiemmin, ensimmäisessä tutkimuk-

                                                        
338 Häggman 1994, 144–147. 
339 Naisten yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttaneita uudistuksia olivat muun muassa yli 25-
vuotiaiden naisten oikeus hallita omaa omaisuutta, oikeus edustaa itseään lain edessä, yli 15-
vuotiaiden oikeus palkkatuloon sekä naittajajärjestelmästä luopuminen. Helén 1997, 143–144. 
340 Westerlund 1914, 784–785. 
341 Westerlund 1914, 788. 
342 Ibidem. 
343 Westerlund 1914, 788–789. 
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sessaan esittämä ja edellä käsitellyn teorian naisten miehiä paremmasta kyvystä 

sietää vastoinkäymisiä. Naisille tyypilliset tekijät itsemurhien taustalla olivat 

kytköksissä fyysiseen sukupuoleen palautettaviin ominaisuuksiin. Kuukautiset, 

raskaus, synnytys tai imetys olivat naisille ominaisia itsemurhan patogeenisiä 

tekijöitä.344 Naisten fysiologiset ominaisuudet liittivät heidät itsemurhakeskuste-

luun miehistä poikkeavalla tavalla. 

Näillä havainnoilla ei ollut merkitystä ainoastaan naisten tekemien itsemurhi-

en syiden selvittämisessä. Ne määrittivät laadullisesti osaa naisten tekemistä itse-

murhista. Vallinnut yhteiskunnallinen suhtautuminen avioliiton ulkopuoliseen 

raskauteen oli hyvin kielteinen, ja synnytyksen jälkeisenä aikana työn teko oli 

vaikeaa. Tästä sekä fysiologisista syistä johtuen raskauden aikana, heti synnytyk-

sen jälkeen, imettämisen sekä kuukautisten aikana tehdyt itsemurhat tuli tulkita 

alentuneen edesvastuullisuuden aikana tehdyiksi. Westerlundin viittaus tietyin 

edellytyksin tehtyjen itsemurhien vähentyneeseen vastuullisuuteen voidaan lukea 

kannanottona sukupuolimoraalia koskevassa keskustelussa. Näyttää kuitenkin 

siltä, että Westerlund viittasi syyntakeettomuuteen ei niinkään yhteiskunnallisten 

olosuhteiden johdosta kuin fysiologisten vaikutuksen kautta. Hän nimittäin katsoi, 

että juuri raskauden aiheuttama ”koko organismin mullistus” yhdessä yhteiskun-

nallisten tekijöiden kanssa oli syynä mainittuihin itsemurhiin.345 

Siinä missä naiset näyttivät olevan normaalien fysiologisten tekijöiden vaiku-

tuspiirissä, miesten kohdalla oli tyypillisempää altistua itsemurhille elämäntapo-

jen kautta. Paheellisen elämän vaikutukset miesten tekemiin itsemurhiin olivat 

nähtävissä tilastoissa. Alkoholin vaikutuksesta tehdyt itsemurhat olivat tyypilli-

sesti juuri miesten tekemiä. Alkoholin välilliset vaikutukset olivat anatomis-

patologisessa mielessä yhtä lailla laajalle levinneet kuin sen yhteiskunnallisetkin 

vaikutukset. Alkoholin katsottiin aiheuttavan monia niistä fyysisistä muutoksista, 

joita itsemurhaajien – erityisesti miesten – ruumiinavauksissa paljastui.346 Patolo-

gisanatomiset havainnot vahvistivat käsitystä alkoholista erityisesti miesten itse-

murhien taustalla. Miesten kohdalla ei kuitenkaan näyttänyt olleen kyse vastaa-

vasta biologiseen sukupuoleen kytkeytyvästä determinismistä, vaan paheelliseen 

elämään ajaneesta luonteen heikkoudesta. Näin ollen Westerlundin jälkimmäises-

sä itsemurhatutkimuksessa oli samanaikaisesti läsnä sukupuolien sosiaaliseen 

normistoon ja yleisiin oletuksiin perustuneet moraaliset, oikean ja väärän käyttäy-

                                                        
344 Westerlund 1914, 784–785. 
345 Westerlund 1914, 789. 
346 Westerlund 1914, 756. 
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tymisen akselille asettuvat arvostelmat sekä pyrkimys tuottaa täsmällistä, yleispä-

teviin havaintoihin perustuvaa tieteellistä tietoa itsemurhista. Kuten Westerlund 

totesi edellä, itsemurhien todelliset syyt olivat vain asiantuntijoiden tavoitettavis-

sa siinä missä maallikot näkivät vain itsemurhan pinnalliset, tapauskohtaiset mo-

tiivit. Westerlundin muotoilema patologisanatominen itsemurhatutkimus jäi kui-

tenkin ainoaksi laatuaan. Kun suomalainen itsemurhatutkimus alkoi suomenkie-

listyä 1920-luvulta eteenpäin, alkoi kiinnostus yksittäisten itsemurhaajien psyko-

logisiin motiiveihin herätä. 
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4 Suomalaisen itsemurhatutkimuksen 
eklektinen vaihe vuosisadan alusta 1950-
luvulle 

Westerlundin toinen ja samalla viimeinen itsemurhatutkimus ilmestyi samana 

vuonna ensimmäisen maailmansodan syttymisen kanssa. Tämän jälkeen aina 

toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, tarkemmin sanottuna vuoteen 1949, 

suomalaista itsemurhakeskustelua käytiin pääasiassa huomattavasti Saelanin ja 

Westerlundin töitä suppeampien kirjoitusten kautta. Itsemurhan historian tutki-

muksessa 1900-luvulle siirtyminen tarkoittaa suurelta osin tutkimattomaan maas-

toon etenemistä, erityisesti kansainvälisen tutkimuksen osalta. Valtaosa itsemur-

han historiankirjoituksessa käsitellyistä aiheista sijoittuu 1900-luvun alkuun tai 

sitä edeltäville vuosisadoille. Itsemurhan historiatutkimus näyttää keskittyneen 

modernin tieteellisen itsemurhakeskustelun muotoutumiseen ja sitä edeltäneeseen, 

lääketieteellisen itsemurhakeskustelun kannalta katsottuna, esihistorialliseen ai-

kaan. Tätä tutkimuksellista tilannetta kuvastaa hyvin esimerkiksi alkuvuodesta 

2013 ilmestyneen Oxford University Pressin Journal of Social History  

-aikakauslehden itsemurha-erikoisnumeron yhdentoista artikkelin ajallinen pai-

nottuminen: ainoastaan yksi lehdessä julkaistuista tutkimusartikkeleista kohdistui 

pääasiallisesti itsemurhakeskustelun lähihistoriaan. Kyseisessä artikkelissa John 

Weaver ja Doug Munro tarkastelivat nuorten itsemurhia 1980–2000-luvulla Uu-

dessa Seelannissa.347 

4.1 Suomeksi Duodecimin sivuilla: Itselleen ja muille vaaralliset 
elämäntavat 

Suomalainen tieteellinen kirjoittaminen oli 1800-luvun lopulla vahvasti ruotsin-

kielistä, ja näin ollen myös ensimmäiset suomalaiset itsemurhatutkimuksetkin oli 

julkaistu ruotsiksi. Suomenkielen aseman vahvistamiseksi käydyn kielitaistelun 

osana suomenkielinen lääketieteellinen keskustelu sai uuden ilmaisukanavan 

1880-luvulla.348 Vuonna 1885 alkoi vuosikymmenen alussa perustettu Suomalai-

nen Lääkäriseura Duodecim julkaista suomenkielistä lääketieteellistä Duode-

cim -aikakauslehteä. Sen sivuilla julkaistiin ensimmäiset suomenkieliset itsemur-

hia käsitelleet tieteelliset kirjoitukset. Ensimmäistä itsemurhaa sinänsä käsittele-

                                                        
347 Weaver–Munro 2013, 757. 
348 Mattila 1996, 18. 
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vää artikkelia saatiin odottaa aina 1920-luvun loppuun saakka. Tätä ennen Duo-

decimin sivuilla viitattiin itsemurhailmiöön osana muita aihekokonaisuuksia. 

Ensimmäiset Duodecimissa julkaistuissa artikkeleissa itsemurhiin tehdyt viit-

taukset kytkivät itsemurhat osaksi psykiatrista keskustelua. Kyse ei ollut niinkään 

siitä, että itsemurhat olisi nyt todettu yksinomaan psykiatrian toimialaan kuulu-

vuksi vaan siitä, että itsemurhia käytettiin indikaattorina erilaisissa psykiatrian 

alaan kuuluvissa tapauksissa. Duodecimin numerossa 3 vuodelta 1896 lääkäri 

Edvard Wilhelm Lybeck349 (1864–1919) kuvasi tutustumismatkaansa Skotlantiin, 

jossa hän perehtyi paikallisiin mielisairaanhoito-oloihin. Perinteisen laitoshoidon 

ohella osa potilaista oli sijoitettuna perhehoitoon. Lybeck kertoi olettaneensa, että 

tapaturmat ja itsemurhat olisivat yleisempiä perhehoidossa olevilla potilailla kuin 

laitoshoidossa. Tilastot tapaturmista ja itsemurhista viittasivat päinvastaiseen. 

Suhteutettuna hoidokkien määrään, laitoshoidossa ja perhehoidossa olevat tekivät 

suurin piirtein yhtä paljon tai jopa hieman vähemmän itsemurhia.350  

Lybeck käytti itsemurhakäsitettä myös terveiden elämäntapojen edistämiseksi 

käydyssä keskustelussa. Lybeck työskenteli Terveys -nimellä julkaistun ”luon-

nonparannustavan ystävien ja vegetariaanien äänenkannattajana” toimineen leh-

den avustajana.351 Vuonna 1911 Lybeck kirjoitti lehteen tupakoinnin otsikol-

la ”Kaksi kuningasta – itsemurhaajaa.” Kirjoituksessa hän kuvasi, kuinka vuonna 

1910 Englannin kuningas Edward VII ja ”kynäkuningas” Mark Twain olivat kuol-

leet tupakoinnista johtuneisiin komplikaatioihin. Lybeck katsoikin, että he oli-

vat ”tehneet lopun itsestään tupakoimalla.”352 Vaikka Lybeck käyttikin kyseisistä 

henkilöistä käsitettä ”itsemurhaaja” hän katsoi, etteivät he sinänsä olleet syyllisiä 

kohtaloonsa. Syypää oli ”kelvoton sivistys”, joka salli tupakoinnin. Tämä puoles-

taan aiheutti Lybeckin mukaan laajoja haittoja koko ihmiskunnalle.353  

Lybeckin epäluuloisuus omaa aikaansa kohtaan ulottui myös hänen omaan 

ammattiinsa ja sen menetelmiin. Hänen esittelemänsä ja suosittelemansa hoito-

menetelmät olivat paikoin vallinneiden lääketieteellisten käsitysten vastaisia, 

                                                        
349 Edvard Lybeck osallistui suomalaiseen psykiatriseen keskusteluun myös hyvin konkreettisella 
tavalla. Hän toimi vuodesta 1896 vuoteen 1904 äitinsä Sofia Louise Lybeckin perustamassa Helsingin 
Taka-Töölössä sijainneessa yksityisessä hermoparantolassa, joka tunnettiin myös nimellä Kammion 
sairaala. Bergholm 1917, 229; Sarvilinna 1938, 535, 539. E. W. Lybeck oli myös yksi harvoista itse-
murhakeskusteluun edes välillisesti osallistuneista, joka surmasi itsensä. Siirryttyään lääkäriksi Kirvun 
parantolaan hän teki itsemurhan 16.6.1919. Jokela 2001, 127. 
350 Lybeck 1896, 68–69. 
351 Lybeckin luonnonparannustapaa koskevista näkemyksistä ks. esim. Terveys 1–2 1911. 
352 Lybeck 1911b, 17. 
353 Lybeck 1911b, 18. 
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mikä ilmeni aina siihen pisteeseen saakka, että Duodecimin toimitus katsoi tar-

peelliseksi kommentoida Lybeckin lehdessä julkaisemaa tekstiä. Vuonna 1911 

Duodecimissa julkaistiinkin Lybeckin kirjoitus otsikolla ”Istumakylvyt, niiden 

käyttäminen, ja vaikutus.” Otsikon perään laitetussa alaviitteessä lehden toimitus-

kunta totesikin, että ”toimitus ei ole tahtonut kieltää tilaa Duodecimissa tältä kir-

joitukselta, vaikka se aineen käsittelyyn ja johtopäätöksien tekoon nähden on 

monessa suhteessa aivan vastakkaisella kannalla kuin arvoisa kirjoittaja.”354 

Kun Lybeck oli kytkenyt itsemurhat epäterveiden elämäntapojen rappeutta-

vaan vaikutukseen, liitettiin itsemurha 1900-luvun alun suomalaisessa psykiatri-

sessa keskustelussa yhä enemmän mielisairaisiin ja erityisesti vaarallisiin mieli-

sairaisiin. Vuonna 1914 psykiatri Ernst Arnold Therman (1869–1947) kirjoitti 

Duodecimiin artikkelin ”Mielisairaista murhatekijöistä”. Lapinlahden sairaalassa 

työskennelleen Therman lanseerasi uuden käsitteen, ”laajennettu itsemurha”. 

Hänen käsittelemistään 20 tapauksesta seitsemän oli henkirikoksen teon yhtey-

dessä yrittänyt myös itsensä surmaamista.355 Neljässä tapauksessa varsinaisena 

vaikuttimena oli ollut itsemurha, ja surmatyön tekijä oli ”säälistä ja muusta syys-

tä” surmannut osan tai kaikki lapsistaan.356 Huomioitavaa tässä on se, ettei näissä 

tapauksissa surmatyöntekijä syystä tai toisesta onnistunut surmaamaan itseään.  

Käsitteellisen panostuksen lisäksi Thermanin artikkeli on mielenkiintoinen 

myös siinä suhteessa, kuinka murhien, ja tässä tapauksessa itsemurhayritysten, 

motiiveja arvioitiin. Mielisairauden läsnäolo asetti omat haasteensa murhan mo-

tiivien selvittämiseen. Kuten Saelan oli tuonut esiin, itsemurhaajan todelliset vai-

kuttimet jäivät usein hämärän peittoon. Therman kirjoitti, että ”enemmän tai vä-

hemmän mielisairaat” henkilöt ”eivät kyenneet tekemään tiliä tunteistaan silloin-

kaan kun he niistä itse ovat tietoisia.”357 Impulsiivisuus ja ulkoisen motiivin puute 

myös määrittivät mielisairasta murhaajaa.358  

Murhaajien ja itsemurhaajien motiivien impulsiivisuutta alettiin pohtia eu-

rooppalaisessa psykiatrisessa keskustelussa jo 1800-luvun alkupuolella. Samalla 

muotoutui myös käsitys mielisairaudesta, joka saattoi pysyä piilossa ulkopuolisil-

ta tarkkailijoilta, mutta joka ilmeni väkivallanteoissa.359 Myös Thermanin tutki-

missa tapauksissa poikkeavuus ja ”kriminaaliteetti” olivat tulkittavissa piilevän 
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mielisairauden merkeiksi. Henkirikos oli vain mielisairauden lopullinen manifes-

taatio.360 Varsinaisen rikollisen taipumuksen rinnalle asettuivat myös alkoholistit. 

Therman kummastelikin sitä, miksi alkoholisteja oli suhteellisen vähän hänen 

käsittelemiensä tapausten joukossa. Syynä tähän hän näki vallinneen käytännön 

tuomita rikolliset alkoholistit syyntakeisina ilman mielentilatutkimusta.361 

Ilmeisen psykopatologiset tekijät, kuten mielisairaus, tai puutteet elämänta-

voissa kytkeytyivät Thermanin artikkelissa jo 1800-luvun lopun itsemurhakeskus-

telusta tuttuun degeneraatioajatteluun. Termanin tutkimista tapauksista ”perhe-

murhaajat” edustivat ”henkisesti rappeutuneinta” osaa mielisairaista, ja heidän 

tapauksissaan myös perinnöllisyydellä oli vahva merkitys.362 Hänen havaintonsa 

olivat samansuuntaiset Therman siteeraamien saksalaisen psykiatrin Paul Näcken 

(1851–1913) havaintojen kanssa. Näcke oli katsonut perhemurhaajien olleen mui-

ta mielisairaita ”degeneroituneempia”.363  

1900-luvulle saavuttaessa suomalainen degeneraatioajattelu näyttää saaneen 

entistä enemmän kansanterveydellisiä, niin sanotusti väestöhygieenisiä piirteitä. 

Thermanin esimies, Lapinlahden sairaalan johtaja psykiatri Christian Sibelius 

(1869–1922), oli 1910-luvun alussa Oma maa -tietosanakirjassa korostanut 

psyykkisen terveyden merkitystä kansanterveydelle. Sibeliuksen mukaan de-

generoituneet yksilöt tulisi sijoittaa rankaisemisen ja vankilaan sulkemisen sijaan 

pakkoparantoloihin, joissa heistä kasvatettaisiin yhteiskuntakelpoisia.364 Tämän 

kaltainen vaarallisen yksilön ottaminen psykiatristen toimintojen piiriin on yh-

denmukainen MARSHin esittämän yhden 1800-luvulla kehittyneen psykiatriaa 

määrittäneen teeman kanssa. Hänen mukaansa psykiatriaa voidaan tarkastella 

juurikin väestön hygienian ja vaarallisten yksilöiden kontrollin kautta.365  

Psykiatriset toimet ja kontrolli koskivat ennen kaikkea syyntakeettomia yksi-

löitä. Alkoholismi tai ”kriminaaliteetti” viittasivat siihen. Psykiatrisen käytännön 

ja ajattelun ulottumista yhä laajemmalle kuvastaa se, kuinka määrätynlainen käy-

tös voitiin tulkita merkiksi piilevästä mielisairaudesta. Hermo- ja mielitautien 

erikoislääkäri Akseli Nikula (1884–1956) oli tehnyt 1920-luvun alussa tutustu-

mismatkan saksalaisiin yhteiskuntavaarallisten mielisairaiden hoito-oloihin. Hän 

raportoi kokemuksistaan vuonna 1922 Duodecimissa julkaistussa artikkelissa. 
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Psykiatrian yhteiskuntaan suuntautumista kuvaa se, kuinka Nikula määritteli ar-

tikkelinsa avainkäsitettä. Hänen mukaansa yhteiskuntavaarallisuus ei sinällään 

ollut lääkeopillinen, kuten ei lainopillinen tai hallinnollinenkaan, käsite. Käytän-

nöllisyydessään käsite kosketti kaikkia näitä osa-alueita. Se kattoi yhteiskunnan-

vastaisiin tekoihin taipuvaiset rikolliset kuin myös yhteiskuntavastaisia tekoja 

tehneet mielisairaat, joita ei sinänsä voinut pitää rikollisina.366 Henkilö voitiin 

todeta erään saksalaisen määritelmän mukaan yhteiskuntavaaralliseksi ulkopuoli-

siin ja yleiseen rauhaan ja järjestykseen kohdistuneen vaaran tai häiriön takia, 

mutta myös häneen itseensä kohdistuneen vaaran perusteella. Yhteiskuntavaaral-

liseksi ja laitokseen suljettavaksi mielisairaaksi luokiteltiin näin ollen henkilö, 

joka oli taipuvainen vahingoittamaan itseään.367 Vaikka tästä voisikin vetää sellai-

sen johtopäätöksen, jonka mukaan itsemurhakeskustelu olisi saavuttanut 1900-

luvun alussa jo lähes täydellisen lääketieteellistymisen asteen, viitteitä vaihtoeh-

toisiin tulkintoihin oli olemassa.  

Vuonna 1927 Duodecimissä julkaistiin artikkeli, jonka kirjoittaja käsitteli ”it-

semurhakarenssiaikaa” henkivakuutuksien yhteydessä. Lääkäri Juho Jaakko Kar-

vosen (1863–1943) kirjoittama artikkeli pureutui itsemurhaajien vakuutusyhtiöille 

aiheuttamaan päänvaivaan. Aihealue oli itsemurhakeskustelun kannalta uusi, mut-

ta analyysinsä osalta kirjoitus kytkeytyi itsemurhakeskustelussa vallinneisiin käsi-

tyksiin. Poikkeuksellisen soveltavaa näkökulmaa itsemurhakeskusteluun selittä-

nee ainakin osittain se, että Karvonen työskenteli artikkelin ilmestymisen aikaan 

Keskinäisen Henkivakuutusyhtiö Suomen (Suomi-yhtiö) sekä Vakuutusosakeyh-

tiö Varman ylilääkärinä.368 

Vakuutusalan kehityksessä Suomi oli jonkin verran muuta Eurooppaa jäljessä. 

Ulkomaiset vakuutusyhtiöt olivat myyneet suomalaisille henkivakuutuksia 1830-

luvulla, mutta ensimmäiset henkivakuutuksia tarjonneet kotimaiset yhtiöt perus-

tettiin 1800–1900-lukujen vaihteessa. Kuten JYRI LIUKKO on todennut, tuolloin 

perustettujen yhtiöiden nimissä – Vakuutus-Osakeyhtiö Kaleva (1874), Vakuutus-

osakeyhtiö Suomi (1890) ja Henkivakuutusyhtiö Fennia (1906) – kaikui kotimais-

ta vakuutustoimintaa ajanut nationalistinen henki. Suomalainen henkivakuutus-

toiminta nojasi kansallisen yhtenäisyyden ja keskinäisen yhteisvastuun ideaan. 

Myös yhtiöiden muodoksi tuli ajan mittaan osakeyhtiön sijaan keskinäinen yhtiö, 
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jonka katsottiin korostavan henkivakuutuksiin liittyviä epäitsekkäitä periaattei-

ta.369 

Henkivakuutusten kannalta itsemurhaongelma oli kahtalainen. Karvonen kat-

soi, että mikäli henkivakuutuksiin ei sisältyisi karenssiaikaa – aikaväliä vakuutuk-

sen ottamisesta, jonka aikana tehdystä itsemurhasta ei maksettaisi henkivakuutus-

korvausta –, henkivakuutusyhtiöt ”välillisesti lisäisivät itsemurhien ennestäänkin 

tarpeettoman suurta lukua.”370 Toisaalta itsemurhat merkitsivät myös taloudellista 

vahinkoa vakuutusyhtiöille. Tältä kannalta katsottuna ongelmallista oli se, että 

karenssiajalla tehtyjä itsemurhia ”kätkeytyi tapaturmien, tuntemattomien kuolin-

syiden, selvittämättömien äkkikuolemien ja mielisairauksien” joukkoon.371 Tähän 

vaikuttivat myös lääketieteessä ja itsemurhakeskustelussa vallinneet käsitykset. 

Karvosen mukaan oli ”yleinen käsitys”, että itsemurha sinänsä oli todistus mieli-

sairaudesta.372 Näin ei kuitenkaan Karvosen mukaan ollut, ja vakuutussäännöksil-

lä olikin tätä kautta merkitys täydessä ymmärryksessä tehtyjen itsemurhien mää-

riin. Itsemurhakarenssi näytti suorastaan suojelevan ihmishenkiä: ”Jos itsemurha-

karenssi kokonaan poistettaisiin tai edes nykyisestään lyhennettäisiin, tehtäisiin 

moni itsemurha liian lyhyen [korostus minun] harkinnan jälkeen, aivan tilapäisen 

vastoinkäymisen, jopa hetkellisen afektin johdosta.”373 Psykiatrinen käsitys itse-

murhasta mielenterveysongelmien tai mielisairauden aikaansaannoksena ja niiden 

merkkinä pidettiin erillään käytännön asioista. Psykopatologisella tulkinnalla 

itsemurhista näyttää olleen arvoa lääketieteellisessä keskustelussa, mutta vakuu-

tuskorvauspäätöksiä tehtäessä tieteessä käyty keskustelu oli toisarvoista. Voidaan 

myös nostaa esiin kysymys siitä, kuinka henkivakuutusalan edellä mainitut peri-

aatteet – epäitsekkyys ja yhteisvastuu – olivat sovitettavissa itsemurhan tulkin-

taan. Periaatteessa itsemurha on voitu nähdä epäitsekkäänä tekona, jolloin omai-

set hyötyvät korvauksesta. Toisaalta Karvosen mainitsemasta taloudellisesta nä-

kökulmasta tarkasteltuna itsemurha oli äärimmäisen itsekäs teko, sillä kuormitta-

essaan tarpeettomasti vakuutusyhtiötä itsemurhaaja aiheutti hallaa muille vakuu-

tuksen ottajille mahdollisesti kohoavien vakuutusmaksujen muodossa. 

Itsemurhan psykiatrisoitumisen näkökulmasta ”harkinnan” mainitseminen on 

1900-luvun alun itsemurhakeskustelussa yllättävää. Itsemurhatutkimuksen vai-

heessa, jossa itsemurhat kytkettiin impulsiivisuuteen sekä toisaalta yhtälailla yksi-
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lön vapaan tahdon vaikutuspiirin ulottumattomissa oleviin seikkoihin – kuten 

periytyvään degeneraatioon – Karvonen viittasi itsemurhien harkinnanvaraisuu-

teen toistamiseen. Hän esitti arvionsa siitä, että eräissä tilanteissa itsemurha oli 

ollut ”ainoa järkevä teko”.374 Tämän vastaisena asetelma itsemurhien lääketieteel-

listämisessä ja ennen kaikkea psykiatrisoinnissa näyttää asettuneen Karvosen 

tekstissä päälaelleen suhteessa 1900-luvun alun itsemurhakeskusteluun ja ilmiön 

lääketieteellistymiseen.  

Karvosen artikkelin ydinkysymyksenä oli se, missä määrin itsemurhat olivat 

mielisairauden aiheuttamia, ja millä perusteella mielisairaus itsemurhatapauksessa 

voitiin osoittaa. Kysymys ei sinällään ollut uusi itsemurhakeskustelun kannalta, 

mutta Karvosen viittaukset vallinneisiin lääketieteellisiin käsityksiin sekä yleisiin 

käytäntöihin kuvaavat hyvin aiheen haastavuutta. Erityisen haastavan tästä teki 

se, että puhtaasti teoreettisesta pohdiskelusta poiketen Karvonen pyrki selvittä-

mään kuinka tulisi menetellä henkivakuutuksen ottaneen itsemurhaajan tapauk-

sessa. Kysymys mahdollisesta mielisairaudesta palautti keskustelun itsemurhan 

tekijän syyntakeisuuden arviointiin. Karvosen artikkeli havainnollistaa hyvin sitä, 

kuinka itsemurhakeskustelu ei välttämättä ollut keskustelua vain itsemurhista 

sinänsä. Psykiatriassa vallinnut käsitys mielisairauden ja itsemurhan yhteydestä ei 

ollutkaan kovin merkittävää tietoa, kun itsemurhaa pohdittiin kytkettynä psykiat-

risen keskustelun ulkopuolisiin tekijöihin, kuten vaikkapa henkivakuutuksen it-

semurhakarenssiaikaan.  

Itsemurhailmiön monitahoisuus ja mahdollinen lääketieteellinen kokonaisse-

litys alkoivat näkyä 1920–1930 -lukujen vaihteessa laadituissa kirjoituksissa. 

Kaikkien itsemurhien selittäminen mielenhäiriöiden tai hulluuden aikaansaamiksi 

ei ollut vielä noussut hallitsevaan asemaan suomalaisessa itsemurhakeskustelussa. 

Nyt tämän tulkinnan tueksi alettiin etsiä todisteita pyrkimällä tarkastelemaan 

itsemurhaajia aiempaa yksilöllisemmin. 

4.2 Itsemurhaajan sielunelämä ja ruumiin rakenne 

Lääketieteellisten aikakauslehtien ilmestyminen, Duodecim suomenkielisen lää-

kärikunnan kannalta etunenässä, toi lisää uusia näkökulmia perinteiseen laajamit-

taisiin tilastojen analysointeihin perustuneeseen itsemurhakeskusteluun. Kuten 

tässä luvussa käy ilmi, 1920-luvun lopussa ja seuraavan vuosikymmenen alussa 

itsemurhakeskustelu haarautui teoreettisesti. Vaikka eri kirjoittajien laatimat tut-
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kimukset ja artikkelit olivat edelleen hyvin itsenäisiä käymättä juurikaan suoraa 

debattia aiempien kotimaisten tutkimusten kanssa, keskusteluun alkoi vähitellen 

ilmaantua viitteitä suomalaisen itsemurhatutkimuksen ja -keskustelun kriittisestä 

arvioinnista. Tähän perustuen voidaankin katsoa suomalaisen lääketieteellistyvän 

itsemurhakeskustelun siirtyneen uuteen vaiheeseen, jossa ratkaisevaksi alkoi tulla 

se, minkälaisiin menetelmiin ja teorioihin nojaten itsemurhailmiötä valaisevaa 

tietoa tuli tuottaa. 

4.2.1 Kurkistus alitajuntaan 

Vaikka suomalainen itsemurhakeskustelu ei vielä pitkään aikaan kokenut aina-

kaan julkaisumäärällisesti mitattuna suuria mullistuksia, itsemurhaongelman tar-

kasteluun käytetyistä menetelmistä käyty keskustelu muuttui 1920–1930-luvulla 

aiempaa moniäänisemmäksi. Itsemurhaongelman ratkaiseminen psykiatrian ja 

yhteiskunnan tilaa mittaavaan tilastotieteen keinoin sai 1900-luvun alussa rinnal-

leen uuden lähestymistavan. Itävaltalaisen Sigmund Freudin (1856–1939) kehit-

tämä psykoanalyysi oli vielä suhteellisen tuntematon teoria Suomessa vuosisadan 

alussa. Ensimmäiset viittaukset Freudin psykoanalyysiin tehtiin suomalaisessa 

keskustelussa 1910-luvulla. Harald Fabritius (1887–1948) julkaisi ensimmäisenä 

lääketieteen harjoittajana artikkelin psykoanalyysistä vuonna 1913.375 Psykoana-

lyysi herätti 1910-luvulla myös jonkin verran kiinnostusta psykologian ja filosofi-

an piirissä, kun filosofit Erik Ahlman ja Eino Kaila tarkastelivat Freudin oppeja 

1910-luvun puolivälissä ilmestyneissä artikkeleissaan.376 Vuonna 1916 lääkärin-

tointaan harjoittamaan aloittanut Yrjö Kulovesi (1887–1943) kiinnostui 1920-

luvun alussa psykoanalyysistä ja hänestä tulikin suomalaisen psykoanalyysin 

yksinäinen uranuurtaja.377 1920-luvulta alkaen Kulovesi alkoi rikastuttaa suoma-

laista keskustelua psykoanalyysin ympärillä, ja hän julkaisi lukuisia artikkeleita 

eri aikakauslehdissä, muun muassa Ajassa, Valvoja-Ajassa, Helsingin Sanomissa 

ja lääketieteellisessä aikakauslehti Duodecimissä.378  

Duodecimissä ilmestyneissä Kuloveden psykoanalyysiä esitelleissä artikke-

leissa keskeisenä tavoitteena näyttää olleen ensinnäkin suomenkielisen psykoana-

lyyttisen sanaston määrittely, ja toiseksi lukijan vakuuttaminen psykoanalyysin 
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olemuksesta ”tosiasioihin syvälle tunkeutuvana tieteenä”.379 Vuonna 1931 ilmes-

tyneessä ”Psykoanalyysin avartama käsitys sielunelämän rakenteesta” Kulovesi 

pyrki määrittelemään psykoanalyysin käsitteitä, ja esitti ettei saksankielisel-

le ”unbewusst” ja englanninkieliselle ”unconscious” -termeille ollut vielä vakiin-

tunutta suomennosta. Arkikäytössä käytetty ”alitajunnan” käsite ei Kuloveden 

mielestä ollut täsmällinen ilmaisu psykoanalyysin ”valaisemille sielullisille ker-

roksille”.380 Vuonna 1925 julkaistussa artikkelissa Kulovesi kirjoitti ”epätajuises-

ta” viitatessaan saksankieliseen ”unbewusst” -käsitteeseen.381 Kuusi vuotta myö-

hemmin hän päätyi kääntämään saman käsitteen ”tajuttomaksi.”382 Tällainen kä-

sitteiden määrittelyn tarve kuvaa hyvin sitä, kuinka vakiintumattomassa tilassa 

suomalainen psykoanalyyttinen keskustelu oli vielä 1930-luvun alussa.  

Sanaston vakiintumattomuuden ohella Kulovesi pahoitteli Suomessa vallin-

nutta tilannetta psykologian tuntemuksen ja psykoanalyyttisen asiantuntemuksen 

osalta. Suhtautuminen psykoanalyysiin oli kansainvälisestikin varsin vaihtelevaa 

ja usein kielteistä.383 Kulovesi arveli psykoanalyysin paljastamien mielen toimin-

tojen kyseenalaistavan liiaksi vallinneita käsityksiä muun muassa yksilön vapaas-

ta tahdosta tekojen taustalla. Tästä huolimatta Kulovesi katsoi, että psykoanalyy-

sillä olisi paljon annettavaa psykiatrialle, ja sen tulisikin toimia eräänlaisena apu-

tieteenä.384 Melankolisesta psykoosista kärsivät tulisi sijoittaa hoitolaitoksiin, 

joissa psykoanalyyttinen asiantuntemus olisi avuksi. Tällaista hoitoa ei hänen 

mukaan Suomessa ollut vielä saatavilla.385 

Varsinaiseen itsemurhakeskusteluun Kulovesi osallistui vuonna 1929 Duode-

cim julkaisi Kuloveden artikkelin ”Itsemurhan psykologiaa.” Itsemurhatutkimus 

sekä itsemurhien ehkäisytoiminta oli Kuloveden mukaan keskittynyt psykiatrisen 

painotuksen myötä liikaa hoitotekniikoihin, eikä oikeuslääketiedekään ollut osoit-

tanut mielenkiintoa teon ”sielullisiin” puoliin.386 Tunnetuimmista itsemurhien 
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syistä Kulovesi mainitsi alkoholismin sekä mielisairaudet, tosin huomautta-

en ”englantilaisten psykiatrien” keskuudessa aiemmin vallinneesta käsityksestä, 

että kaikki itsemurhat olisivat mielisairauden aikaansaamia. ”Varsinaisten psy-

koosien” ohella tavallisia syitä itsemurhaan olivat tapaturmien, omaisuuden me-

nettämisen ja syvien surujen aiheuttamat mielenmasennukset ja niistä seuranneet 

mielenhäiriöt.387 

1800–1900-lukujen vaihteen itsemurhatutkimukselle tyypillisen jaottelun 

taustalla oli Kuloveden mukaan yhteinen nimittäjä. ”Itsemurhaajan sielulliset 

mekanismit” selittäisivät useimmat yleisesti itsemurhien syinä pidetyistä vaikut-

timista.388 Tämän perusteella psykoanalyyttinen itsemurhatutkimus toisti itsemur-

hakeskustelussa muotoutunutta käsitystä itsemurhien syiden jakautumisesta ilmei-

siin ja todellisiin syihin. Ilmeisesti syyt ohjasivat maallikoiden tulkintaa tapahtu-

neesta, mutta asiantuntija (esimerkiksi patologi tai psykoanalyytikko) pystyi pal-

jastamaan tapahtuman todelliset, joko ruumiiseen tai psyykeen piiloutuneet syyt. 

4.2.2 Psykiatrian unohtama psyyke 

Tapauskohtaisesti tarkasteltuina jokainen itsemurha oli jossakin suhteessa ainut-

laatuinen. Psykoanalyyttinen katse oli kuitenkin löytänyt vertailukelpoisia yhtä-

läisyyksiä ihmismielen syvyyksistä. Monet itsemurhatutkimusta tehneet olivat 

törmänneet näennäisten ja todellisten itsemurhan motiivien ristiriitaan, mihin 

Westerlundkin oli viitannut. Tietoisuus ja tiedostetut vaikuttimet saattoivat johtaa 

harhaan, ja niiden takaa oli saatava esiin alitajuiset vaikuttimet, joita itsemurhaaja 

tiedostamattaan seurasi.389 Itsemurhan todelliset syyt jäivät usein epäselviksi, tai 

läheiset jopa tarkoituksella vääristelivät niitä. Psykoanalyysi pystyi paljastamaan 

mielisairaan henkilön sielullisen rakenteen, mikä mahdollisti oikeanlaiset hoito-

menetelmät.390 Itsemurhaajien erityinen psykologia selitti sen, miksi väkivaltai-

suus kohdistui itseen sen sijaan, että se väkivaltarikollisilla – joista myös suurin 

osa oli miehiä – kohdistui ulospäin. Miesten naisia korkeamman edustuksen itse-

murhatilastoissa selitti heidän ”luonnostaan suurempi annos väkivaltaista aktiivi-
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suutta”.391 Itsemurhan psykologiset vaikuttimet jakautuivat nyt ”tajuisiin” eli 

tiedostettuihin ja syvempiin, tajunnan ulkopuolisiin vaikuttimiin.392 

Psykoanalyysin ja psykologian osallistuminen itsemurhakeskusteluun 1800–

1900-lukujen vaihteessa merkitsi MARSHin mukaan sosiologian ohella tietyiltä 

osin haastetta kliinisen psykiatrian asemalle hallitsevan itsemurhista tietoa tuotta-

vana tieteenalana. Psykoanalyyttinen katse käänsi huomion itsemurhaajan ruu-

miista (mielisairaalapotilaan ruumiista) terapeutin vastaanotolle saapuneen poti-

laan puheeseen. Psykiatrinen tutkimus oli etsinyt totuutta itsemurhista tarkkaile-

malla mielisairaiden käyttäytymistä kiinnittämättä niinkään huomiota itsetuhoisen 

ihmisen sanoihin. Itsemurhan patologisoinnin kannalta tämä merkitsi kuitenkin 

pikemmin lisäystä kuin muutosta. Psykologinen ja psykoanalyyttinen tutkimus 

näkivät syyn epäterveeseen käytökseen yksilön sisäisessä maailmassa, johon poti-

laan puhe avasi tien.393 Näin ollen MARSH on katsonut, ettei psykoanalyyttinen 

suuntaus vakavasti haastanut psykiatrista, yksilön käyttäytymistä patologisoivaa 

itsemurhatulkintaa. Psykoanalyysi pikemminkin tarjosi uuden keinon vahvistaa 

käsitystä itsemurhasta patologisena, lääketieteellisiä toimia edellyttävänä ilmiönä.  

MARSHin tulkinta on sinänsä osuva myös verrattaessa varhaisen suomalaisen 

psykoanalyysin suhdetta itsemurhatutkimuksessa aiemmin käytettyihin menetel-

miin. Olihan Kulovesikin esittänyt, että itsemurha selittyi syvemmän psyyken 

mekanismin kautta, joka ei ollut seurausta mielisairaudesta vaan edelsi sitä. Sii-

hen päästiin käsiksi analysoimalla itsemurhaajan elämänhistoriaa määrättyjen 

psykologisten tai psykoanalyyttisten käsitteiden (”minä”, ”yliminä”, ”epätajui-

nen/tajuton”, ”tunne-elämä”, ”neuroosi”, sadistinen/masokistinen, ”libido” jne.) 

kautta. Aiemmassa itsemurhatutkimuksessa vakiintuneiden tunnettujen itsemurhi-

en motiivien taustalta Kulovesi katsoi voitavan tunnistaa psykologisia prosesseja, 

jotka olivat yhteisiä kaikille itsemurhaajille. Tästä esimerkkinä hän kertoi itse-

murhaajien kirjeiden paljastaneen useissa tapauksissa yhtäläisiä tunne-elämän 

piirteitä itsemurhaajien väliltä. Tyypillisenä piirteenä niitä määritti tunne-elämän 

ambivalenssi, johon kuului suuri hellyys ja toisaalta tukahdutettu viha läheisiä 

kohtaan.394  

Kulovesi on syystäkin nähty suomalaisen psykoanalyysin pioneerina ja sitä 

hän oli myös itsemurhatutkimuksen kentällä. Psykoanalyyttisesti suuntautunut 

itsemurhatutkimus sai kuitenkin odottaa varsinaista tulemistaan toisen maailman-
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393 Marsh 2010, 169–170. 
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sodan jälkeiseen aikaan. Keskeisen metodinsa, eli itsemurhaajan yksilöllisen psy-

kologisen elämänhistorian tarkastelun, osalta sillä voidaan havaita ollen myös 

teoreettismetodologisia lähisuhteita ruumiillisemmasta näkökulmasta tehdyn soti-

en välisen ajan itsemurhatutkimuksen kanssa. 

4.3 Elon kriittinen yhteenveto 

Suomalaisen itsemurhatutkimuksen historiassa on nähty ennen 1900-luvun jäl-

kimmäistä puoliskoa tehty tutkimus hyvin yhtenäisenä, muutamaa keskeistä tee-

maa (kuten alkoholin merkitystä) korostaneena jatkumona. Käytännössä niin 

itsemurhatutkimuksen kuin lääketieteen kenttäkin oli jatkuvassa muutoksen tilas-

sa. 1800-luvun jälkipuoliskolla käynnistynyt tieteenalan sisäinen jakautuminen 

erikoisalueiksi jatkui edelleen, mikä näkyi myös suomalaisessa lääketieteen ope-

tuksessa. Psykiatria oli saanut oman (ensin ylimääräisen) professuurin vuonna 

1906. Neljä vuotta aiemmin oli Helsingin yliopistoon perustettu oikeuslääketie-

teen ylimääräinen professorin virka.395 Oikeuslääketieteelliset kysymykset olivat 

luonnollisestikin olleet kytkettynä itsemurhakeskusteluun jo pidemmän aikaa, 

joten oppialan kehityksessä tapahtuneet muutokset heijastivat enemmän institu-

tionaalista muutosta itsemurhakeskustelun kannalta.  

Mielitauteihin sekä oikeuslääketieteeseen erikoistuneen Oiva Elon (1896–

1942) saksankielinen Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medi-

zin -aikakausledessä vuonna 1931 julkaistu artikkeli ”Über Selbstmorde und 

Selbstmörder in Finnland” (”Itsemurhista ja itsemurhaajista Suomessa”) on luettu 

juurikaan perustelematta osaksi 1800-luvulla muotoutunutta itsemurhatutkimuk-

sen suuntausta.396 Oman erikoisalansa osalta Elo erottui aiemmista itsemurhatut-

kimusta tehneistä. Vaikka olikin aloittanut lääkärintoimensa harjoittamisen Lapin-

lahden sairaalassa, hän erikoistui psykiatrian ohella oikeuslääketieteeseen.397 Elon 

laajapohjainen erikoistuneisuus voidaan nähdä myös hänen laatimassaan itsemur-

hatutkimuksessa Sen lisäksi, että se oli ensimmäinen suomalainen saksaksi jul-

kaistu itsemurhatutkimus, oli Elon artikkeli siihenastisista tutkimuksista kattavin 

kuvaus itsemurhakeskustelussa sovelletuista teorioista ja tulkintamenetelmistä. Jo 

artikkelin otsikkokin viittasi useampaan tulokulmaan. Niin otsikossa kuin itse 
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397 Soininen 1941, 113–114. 
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artikkelissakin Elo jakoi itsemurhakeskustelun perinteisen kohteen, eli itsemur-

han, systemaattisesti tekoon ja tekijään.  

Elon artikkelissa avautuu itsemurhatutkimuksen suuntausten rajankäynteihin. 

Sosiologinen näkökulma kohdistui uskonnollisten ja kulttuuristen tekijöiden (ku-

ten protestanttisten ja katolisten maiden vertailun) ohella yleisten sosiaalisten 

olojen vaikutusten pohtimiseen. Lääketieteellisiin näkökulmiin lukeutuivat pato-

logisanatomiset havainnot sekä psykologisiin tekijöihin kohdistuneet tutkimukset. 

Tämän ohella lääketieteellinen näkökulma sisälsi psykopatologisten tekijöiden, 

alkoholismin sekä psykopatian398 merkityksen tarkastelua. Lisäksi Elo toi itse-

murhakeskusteluun täysin uutena näkökulmana saksalaisen Ernst Kretschmerin 

(1888–1964) esittelemän konstituutioteorian. Näitä käsitellään yksityiskohtai-

semmin edempänä. 

Elon artikkelista välittyvä kuva suomalaisesta itsemurhatutkimuksesta on 

hieman kummallinen. Hänen mukaansa Saelanin väitöskirja oli ainut suomalainen 

lääketieteellinen aihetta käsitellyt julkaisu. Tämän takia Elo katsoikin tarpeelli-

seksi palata aiheeseen, ja hän korosti sitä, että tutkimusaineiston käsittely poik-

keaisi merkittävästi siitä, kuinka Saelanin aikana aihetta käsiteltiin. Massatilastot 

ja itsemurhan syiden (”Kasuistik”) etsimisen kehitys olivat tärkeitä. Elo ei siis 

mitenkään noteerannut F. W. Westerlundin kahta itsemurhatutkimusta vuosilta 

1900 ja 1914, vaan korosti, ettei Saelanin jälkeen ollut tehty vastaavan laajuista 

itsemurhatutkimusta.399 

Elon mukaan ongelmana ei ollut ainoastaan se, ettei Suomessa olisi tarkastel-

tu itsemurhia kattavasti sitten Saelanin tutkimusten. Hän huomautti kuinka Saela-

nin käyttämät metodit olivat edellisen sukupolven menetelmiä viitaten tilastotieto-

jen käyttöön. Nyt puolestaan oltiin kiinnostuneita itsemurhaajien persoonallisuu-

desta. Itsemurhatilastot olivat Elon mukaan osoittautuneet kelvottomiksi lopullis-

ten vastausten tuottamiseen itsemurhatutkimuksessa. Tätä vastoin ”moderni tut-

kimus” oli kasvavissa määrin kiinnostunut oman henkensä riistäneiden yksilöiden 

fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilasta.400 Itsemurhaajien syvällinen psykolo-

ginen tutkimus oli välttämätöntä, mutta koska ei voitu tietää ennakkoon, kuka 

tekisi itsemurhan, oli tutkimus periaatteessa arpapeliä.401 Uusien tutkimusmene-

telmien etsiminen sekä toisaalta skeptinen suhtautuminen itsemurhan jälkeisiä 

                                                        
398 Psykopatia-diagnoosin historiallista taustaa käsitellään tarkemmin luvussa Lasten psykopatia – 
tahdon kapinaa. 
399 Elo 1931, 348, 350. 
400 Elo 1931, 348. 
401 Elo 1931, 349. 
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havaintoja – koskivat ne sitten itsemurhaajan ruumista tai olivat lähipiiriltä kerät-

tyjä – kohtaan muodostavat kaksi Elon artikkelin läpi kulkevaa päälinjaa. Itse-

murhaajasta, ei itsemurhasta, saadun primäärisen ensikäden tiedon hankkiminen 

näyttää olleen keskeisin Elon itsemurhatutkimukselle asettama tavoite. 

4.3.1 Historiallinen tilanne tilastotietojen ja poikkeavuuksien takana  

Vaikka Elo totesi tilastotieteellisten tutkimusten rajalliset mahdollisuudet päästä 

käsiksi itsemurhaongelman perimmäisiin syihin, hänkään ei ohittanut itsemurhien 

tarkastelua erilaisten tilastojen ja niiden perusteella laadittujen kuvaajien kautta. 

Kansainvälisessä politiikassa tapahtuneet mullistukset sekä Suomen sisäpoliittiset 

levottomuudet tarjosivat myös uuden muuttujan, jonka varassa tilastollista aineis-

toa voitiin järjestää ja analysoida.  

Maailmansodan aikana itsemurhien määrät olivat laskeneet huomattavasti so-

taa käyneessä Saksassa. Suomessa taasen itsemurhat olivat lisääntyneet Elon 

mukaan merkittävästi sisällissodan aikana vuonna 1918. Toisin kuin ulospäin 

suuntautunut sota, sisällissota ei Elon mukaan kannustanut kansalliseen innostuk-

seen ja uhrauksiin.402 Elo näki sotatilan tuomien sosiaalisten muutosten vaikutta-

van itsemurhalukuihin. Tunnettua oli, että työläisluokka teki eniten itsemurhia, 

mutta samalla juuri sen elinolot muuttuivat kaikkein radikaaleimmin sodan aika-

na. Osa kyseisen luokan jäsenistä värvättiin rintamalle ja loput työskentelivät 

tehtaissa, mikä takasi jopa rauhanaikaa paremman toimeentulon. Tämän Elo kat-

soi selittävän sotien aikaista itsemurhien määrän laskua, siitäkin huolimatta, että 

sodan aikana osa itsemurhista jäi helposti huomaamatta.403 Suomessa vuonna 

1918 käyty sisällissota puolestaan selitti itsemurhien määrän kasvun. Yleinen 

turvattomuus ja ahdinko, sekä häviöllä olevaan osapuoleen kohdistunut sorto 

johtivat itsemurhien määrän nousuun. Tätä hypoteesia tukivat myös alueelliset 

tilastot, joiden mukaan suurin suhteellinen itsemurhien määrän kasvu tapahtui 

sisällissotavuonna Hämeessä, jossa myös käytiin kiivaimmat taistelut.404  

Yhteiskunnallisten muutosten ja muuttujien merkitystä oli pohdittu itsemur-

hatutkimuksessa aiemminkin. Olihan Westerlund nostanut väestön degeneraation 

yhdeksi yhteiskunnan tilaan vaikuttaneeksi tekijäksi. Elo kuitenkin näyttää kään-

täneen itsemurhien, yhteiskunnallisten muutosten sekä niihin kytketyn yksilölli-
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sen käyttäytymisen suhteen eräällä tapaa päälaelleen. Siinä missä degeneraatio-

teorioihin nojannut analyysi oli tulkinnut esimerkiksi alkoholismin oireeksi väes-

töä riivanneista periytyvistä huonoista taipumuksista ja siten koko yhteiskuntaa 

uhkaavasta vaarasta, esitti Elo vaikutussuhteiden olevan pikemminkin päinvastai-

set. 

Elo arvioi alkoholin käytön merkitystä itsemurhissa sekä kroonisten alkoho-

listien osuutta itsemurhan tekijöissä. 1800-luvun lopulta saakka polttavaksi nous-

seeseen kysymykseen viinan vaaroista ja alkoholista itsemurhien määrän kasvua 

sivistysmaissa selittävänä tekijänä hän kuitenkin suhtautui varauksella. Ensinnä-

kin hän katsoi, että alkoholia oli käytetty ”aina” väärin, eikä se siis ollut ilmiönä 

mitenkään tyypillinen modernille ajalle. Moderni aika kuitenkin poikkesi aiem-

masta Elon mukaan siinä, että työn teollistumisen ja tekniikan kehittymisen myö-

tä yksilön merkitys oli vähentynyt ja hänen riippuvuutensa yhteiskunnallisesta 

kokonaisuudesta kasvanut. Tämän takia aiemmin merkityksettömät laiminlyönnit 

tai epäonnistumiset kostautuivat nyt kovemmin. Taustalla vaikutti kiristynyt ole-

massaolon kamppailu.405 Elon pragmaattista suhtautumista kuvaa se, että hän 

arveli myös yhdeksi syyksi sivistysmaiden itsemurhalukujen kasvuun halpojen, 

helposti käytettävien ja varmatoimisten aseiden saatavuuden parantumisen.406  

Vastaavanlaisen vaikutussuhteen Elo esitti syyksi siihen, miksi eräiden psyki-

atrien mukaan psykopaattien määrän itsemurhatilastoissa kasvoi. Psykiatrien 

tulkinnan mukaan, Elo totesi, nimenomaan psykopaattien määrän lisääntyminen 

suhteessa normaaliväestöön oli syynä kasvaviin itsemurhalukuihin.407 Elo kuiten-

kin totesi, että kulttuurin kehityksen myötä monimutkaistunut yhteiskunnallinen 

elämä ei suosinut psykopaattisia luonteenpiirteitä, ja näin psykopaattien elämässä 

pärjäämisen edellytykset heikkenivät. Muuttuneissa yhteiskunnallisissa olosuh-

teissa psykopaatit eivät enää käyneet niin sanotusti ”normaalista” ihmisestä. Tämä 

oli Elon mukaan syynä siihen, että psykopaatteja tavattiin koko ajan enemmän 

niin sanotuissa sivistysmaissa.408 Edellä kuvattu päättely kuvaa hyvin sitä, kuinka 

Elo poikkesi aiemmasta itsemurhakeskustelua jopa hallinneesta, väestön absoluut-

tiseen rappeutumiseen pohjanneesta ajattelusta. Tilastoissa ilmenneet muutokset 

niin itsemurhien kuin psykopaattien osalta hän katsoi ennemminkin johtuvan 

käytettyjen tarkastelutapojen sekä yksilöihin kohdistuneiden luokitteluiden muu-

toksesta seuranneina. 
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Olosuhteet eivät kuitenkaan selittäneet itse tekoa. Sosiologien itsemurhailmi-

östä esittämien tulkintojen Elo katsoi olevan ”selitysyrityksiä”, joiden sijaan lää-

ketieteelliset näkökulmat näyttivät kiinnostaneen Eloa enemmän. Sosiaaliset teki-

jät eivät yksin selittäneet itsemurhia. Maailmassa ei ollut niin suurta surua tai 

kärsimystä, josta Elon mukaan selviytyisi vain tekemällä itsemurhan. Todellista 

syytä täytyi etsiä itsemurhaajasta itsestään.409  

4.3.2 Induktiivisen päättelyn ongelmat itsemurhaajan mielentilaa 
arvioitaessa 

F. W. Westerlundin vuonna 1914 julkaisemaa helsinkiläisiä itsemurhia käsitellyttä 

artikkelia voidaan pitää ensimmäisenä suomalaisena systemaattisena yrityksenä 

patologisanatomisten havaintojen käytöstä itsemurhatutkimuksessa. Aivan kuten 

tilastotieteellistä itsemurhatutkimustakin kohtaan, oli Elon kanta patologisanato-

misten havaintojen perusteella tehtyjä päätelmiä kohtaan hyvin kriittinen. Erilais-

ten mikroskooppisten havaintojen merkitys oli kyseenalainen itsemurhien syitä 

pohdittaessa. Ruumiinavausraportteihin tutkimuksensa pohjanneet tutkijat olivat 

yksimielisesti tulleet siihen tulokseen, että huomattava enemmistö itsemurhaajista 

oli joko fyysisesti tai psyykkisesti sairaita tai epänormaaleita yksilöitä. Tämä 

herätti Elon mukaan kysymyksen siitä, mikä ruumiillinen löytö oli antanut tutki-

joille viitteitä itsemurhan tehneen psyykkisestä tilasta. Hänen mukaan oli perus-

teetonta ajatella, että mielisairauksien patologis-anatominen diagnosointi olisi 

edennyt niin pitkälle, että ruumiinavausten perusteella olisi voitu tehdä tyhjentä-

viä päätelmiä.410  

Elo asetti erilaiset itsemurhaajien ruumiinavauksissa tehdyt anatomiset ha-

vainnot suhteeseen ei-itsemurhaajista tehtyjen ruumiinavaushavaintojen kanssa. 

Hän esimerkiksi totesi, että aivokalvon paksuuntuminen oli yleinen havainto 

myös ei-itsemurhaajilla. Analysoimiensa tapauskertomusten pohjalta Elo totesi, 

että patologisanatomiset havainnot poikkeamista keskushermostossa olivat niin 

hajanaisia tutkimusaineistossa, ettei niiden perusteella tohtinut lausua ääneen 

olettamuksia mahdollisista psykopatologisista oireista. Tätä näkemystä puolsi 

Elon mukaan se, että noin 64 % varmasti mielisairaiksi tiedettyjen itsemurhaajien 

kohdalla ei löytynyt poikkeamia keskushermostosta. Tämän takia Eloa hämmäs-

tyttikin se, kuinka jotkut itsemurhatutkijat tekivät merkityksettömien löytöjen 
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perusteella arvailuja itsemurhan tehneen mielentilasta.411 Vaikka Elo myönsikin, 

että oli tärkeää kiinnittää tarkasti huomiota patologisiin löytöihin, hän perään 

kuulutti kriittisempää asennetta sitä kohtaan, minkälaisia päätelmiä edesmenneen 

sielunelämästä tehtiin pelkkien ruumiinavauslöytöjen perusteella. Hajanaisilla 

patologisanatomisilla löydöillä ei ollut juurikaan merkitystä.412 

Elon skeptistä asennetta voidaan nimittää induktiivisen itsemurhatutkimuksen 

kritiikiksi. Tällaisessa tutkimuksessa pyrittiin yksittäisistä havainnoista rakenta-

maan yleispätevä periaate. Ongelman muodosti se, ettei Elon kaltaisen kriitikon 

mielestä havaintojen ja tapahtuneen itsemurhan välillä voitu osoittaa aukotonta 

syy–seuraussuhdetta. Sama ongelma koski myös toisenlaisia yrityksiä tehdä pää-

telmiä itsemurhaajan psyykestä käyttämällä sekundääristä aineistoa. 

Kuten on jo tullut ilmi, psykiatrian ja itsemurhakeskustelun suhde oli ollut 

hyvin kiinteä jo 1800-luvun alkupuolelta saakka. Vaikka vedenpitäviä todisteita 

itsemurhasta mielisairauden oireena ei ollut esitetty, Elokin totesi tällä tulkinnalla 

olleen 1930-luvun alussa suuri joukko kannattajia.413 Mielisairauden ja itsemurhi-

en yhteyttä oli tuoreemmissa tutkimuksissa valotettu Westerlundinkin mainitse-

mien itsemurhayrityksessä epäonnistuneiden potilaiden haastattelun kautta.414 Elo 

kuitenkin näki ongelmia tämänkin kaltaisen aineiston perusteella tehdyissä itse-

murhia koskevissa johtopäätöksissä. Itsemurhayrityksessä epäonnistuneista yksi-

löistä kerättyä materiaalia ei voinut pitää varsinaisena itsemurhia kuvaavan ai-

neistona. Elo ei uskonut, että itsemurhayrityksessä epäonnistuneet olivat todella 

halunneet kuolla, vaikka olisivat itsekin olleet vakuuttuneita päätöksestään. Näin 

ollen epäonnistuneista itsemurhista ei voinut tyhjentävästi johtaa mitään koskien 

niitä henkilöitä, jotka tekivät itsemurhan onnistuneesti.415 

Sekundäärisen aineiston käyttämiseen liittyneiden loogisten ongelmien lisäksi 

Elo suhtautui kriittisesti myös itsemurhaajan lähipiiriltä saatuihin tietoihin. Hän 

näki useita syitä siihen, miksi itsemurhan tehneen psykopatologinen historia saat-

toi vääristyä. Henkivakuutusten itsemurhakarenssiaika oli yksi mahdollinen syy 

väärentää oman käden kautta edesmenneen mielenterveydellinen historia. Siihen, 

että itsemurhaajan läheiset viittasivat mahdolliseen itsemurhaajan epänormaaliin 

mielentilaan, Elo näki myös vakuutuskorvauksia vähemmän käytännöllisen syyn. 

Elon mukaan omaiset halusivat välttää mahdollista syyllisyyttään itsemurhaan 
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korostamalla mielenhäiriötä itsemurhan vaikuttimena.416 Käytännöllisten syiden 

lisäksi oli siis itse itsemurhatapahtuman käsittelyyn liittyviä syitä, jotka loivat 

tarpeen itsemurhaajan irrationaalisuuden (käytännössä mielisairauden) oletukseen 

perustuneille selityksille. Jo Saelan oli – ymmärrettävästi – tuonut esiin itsemur-

hien negatiivisena piirteenä niiden lähipiirille aiheuttaman kärsimyksen. Elo oli 

kuitenkin ensimmäinen itsemurhia tieteellisen tiedon kohteena käsitellyt, joka 

tarkasteli ilmiötä myös itsemurhan aiheuttaman syyllisyydentunteen näkökulmas-

ta. KILPELÄINEN on huomauttanut, että itsemurhan aiheuttama syyllisyys edellyt-

tää kulttuurilta kielteistä suhtautumista itsemurhaan.417 Tämä huomioon ottaen on 

mielenkiintoista, että itsemurhan aiheuttamat syyllisyydentunnot nousevat esiin 

vasta tutkimuksessa, joka on laadittu kaikkien itsemurhaan kohdistuneista virallis-

ta sanktioista luopumisen jälkeen.  

Elo lähestyi itsemurhan ja mielisairauden kaikkea muuta kuin itsestään selvää 

suhdetta myös tilastojen perusteella tehtyjen väittämien osalta. Niin sanotuista ei-

mielisairasta itsemurhaajista psykopaatit olivat yksittäisenä ryhmänä kaikkein 

runsaimmin edustettuina itsemurhatilastoissa. Tämän perusteella oli esitetty oletus 

psykopaattien yleisestä taipumuksesta itsemurhiin.418 Vaikka psykopaatit olivatkin 

yksittäisenä ryhmänä runsaasti edustettuina itsemurhaajien joukossa, Elo katsoi, 

ettei tämän perusteella voinut tehdä yksittäistapauksia ennakoivia yleistyksiä. 

Tämän takia psykopaattisten itsemurhaajien suhteellisen määrän arviointi oli 

vieläkin vaikeampaa, kuin mitä oli mielisairaiden itsemurhaajien määrän enna-

koiminen. Vaikka jotkut psykopaatit päätyivät itsemurhaan, toiset eivät riistäneen 

omaa henkeään sellaisessakaan tilanteessa, jossa niin sanotusti normaali yksilö 

saattoi niin tehdä. Niin psykopaattien kuin alkoholistien kohdalla, itsemurhaan 

päätyminen riippui yksilön persoonasta, ei niinkään lääketieteellisestä diagnoosis-

ta. Näin ollen Elo katsoi, että vaikka ei-mielisairaiden itsemurhaajien joukossa oli 

psykopaatteja, itsemurhaajan ei tarvinnut olla mielisairas tai psykopaatti. Näin 

ollen ”tosiasia oli, ettei epäluonnollinen teko [itsemurha] ollut psykopatian oi-

re.”419  

Elon tapaa ottaa osaa itsemurhakeskusteluun (siihen vakiintuneiden käsittei-

den kuten ”alkoholismin” tai ”psykopatian” läpi) voidaan pitää jopa antimedikali-

soituneena tai itsemurhan medikalisoitumisen vastaisena – ainakin edellä kuva-

                                                        
416 Elo 1931, 385–386. 
417 Kilpeläinen 2012, 158. 
418 Elo 1931, 393–394. 
419 ”Die Tat, obgleich eine unnatürliche Reaktion des Menschen, ist kein Symptom von Psychopa-
thie.“ Elo 1931, 394. 
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tuilta osin. Mielisairaus ei tarjonnut tyhjentävää selitystä itsemurhien syyksi – 

niin kuin ei alkoholismi tai psykopatiakaan. Aivan kuten viimeksi mainituissa 

tapauksissa, Elo katsoi, että potilaan ”esi-morbidi” persoonallisuus oli ratkaiseva 

tekijä siinä, päätyikö yksittäinen mielisairas itsemurhaan vai ei.420 Varsinaisen 

itsemurhaongelman muodostivatkin ne itsemurhaajat, joiden voitiin ajatella toi-

mineen muista kuin puhtaasti mielenterveydellisistä syistä. Elo arvioi mielisairai-

den itsemurhaajien määrän laskevan mielenterveyshoitojen kehittymisen myö-

tä.421 

4.3.3 Ympäripyöreä psykologia 

Itsemurhaajien psykologia ja psykoanalyyttinen tarkastelu olivat Yrjö Kuloveden 

1920-luvun lopun aloitteesta huolimatta vielä 1930-luvun alussa vähemmän tar-

kasteltu alue osana itsemurhaongelmaa. Taustalla tässä vaikutti suomalaisen psy-

kiatrian ja siten itsemurhatutkimuksen painottuminen biologiseen näkökulmaan 

osana saksalaisesta psykiatriasta saatuja vaikutteita.422 Suomalaisen psykiatrian 

painottumista biologiseen suuntaukseen kuvaa myös hyvin vuonna 1935 psykiatri 

Martti Kailan (1900–1978)423 Mielitaudit -oppikirjassa esittelemä varsinaisia 

mielisairauksia kuvaava jaottelu. Kaila jakoi mielisairaudet ulkosyntyisiin, ekso-

geenisiin ja sisäsyntyisiin, endogeenisiin mielisairauksiin. Eksogeenisten mielisai-

rauksien syyt olivat aivovioittuma, infektiotaudit tai myrkytykset. Endogeeniset 

mielisairaudet johtuivat puolestaan synnynnäisestä sairauden aiheesta, johon ul-

koiset tekijät vaikuttivat ennen kaikkea oireiden muodon kautta.424 Kailan esittä-

mässä luokittelussa mielisairauden syy oli aina biologiassa, vaikkakin ulkoiset 

tekijät saattoivat vaikuttaa sisäsyntyisen mielisairauden puhkeamiseen. 

Itsemurhien selittäminen synnynnäisillä tekijöillä oli osoittautunut ongelmal-

liseksi, ja Elo näki yksilön psykologian sivuuttamisen puutteena itsemurhatutki-

muksessa. Tapahtumien ja syiden analysointi ei kuitenkaan loppujen lopuksi tar-

                                                        
420 Elo 1931, 395. 
421 Elo 1931, 386. 
422 Ihanus 1988, 156–157; Ihanus 1994, 111, 114–117. 
423 Kaila työskenteli 1930-luvulla mm. Lapinlahden sairaalassa. Vuonna 1948 hänet nimitettiin Hel-
singin yliopiston psykiatrian professoriksi virkaan, jossa hän työskenteli eläköitymiseensä saakka 
vuoteen 1967. Achté 1974, 214. 
424 Kaila 1935, 49–51. Ulkoisten tapahtumien aiheuttamia henkisiä järkytyksiä mielisairauksien syinä 
ei sivuutettu aivan täysin. Samana vuonna mieli- ja hermotautien erikoislääkäri Väinö Mäkelä (1887–
1941) totesi haaksirikon, rautatieonnettomuuden tai tulipalon kaltaisten tapahtumien voivan aiheuttaa 
sielullisia häiriötiloja. Mäkelä 1935, 69–70. 
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jonnut kovinkaan paljoa varsinaisen ongelman torjumiseen. Yhtenä keinoa tähän 

oli itsemurhaajan psykologian analysointi. Tältä osin saksalainen itsemurhatutki-

mus, joka edelleen näytteli keskeisintä roolia suomalaisen tieteellisen itsemurha-

keskustelun ponnistuslautana, oli muotoillut uusia teorioita itsemurhaajan psyko-

logisista piirteistä. Itsemurhaajien arveltiin poikkeavan niin sanotuista tavallisista 

ihmisistä joko heikomman tahdon, hallitsevan ”kuolemanvietin”, yleisen heikko-

luontoisuuden tai melankolisen ahdistuneisuuden kautta. Vastaavasti itsemurhalta 

ehkäisevänä tekijänä nähtiin henkilön kokema yhteenkuuluvuus ympäristönsä 

kanssa, mikä saattoi ilmetä myös itsetuhoisista aikeista kertoneissa uhkauksissa. 

Psykoanalyytikot olivat tuoneet esiin sen, ettei itsemurhakandidaatti surmannut 

itseään niin kauan, kun hän koki voivansa vaikuttaa ympäristöönsä.425 

Vaikka Elo kirjoitti artikkelissaan useaan otteeseen itsemurhaajan psykologi-

sen tutkimisen välttämättömyyden puolesta, hän ei käsitellyt jo olemassa olevaa 

psykologista tutkimusta ja sen piirissä laadittuja teorioita itsemurhaajista yhtään 

vähemmän kriittisesti kuin muitakaan käsittelemiään itsemurhatutkimuksen suun-

tauksia. Käsityksen ”kuolemanvietistä” hän tyrmäsi mielikuvituksen tuotteena ja 

arvioi ajatuksen syntyneen eläinmaailman antroposentrisen psykologisen tarkaste-

lun myötä. Mitä taas tuli ”melankoliseen ahdistukseen” itsemurhan syynä, Elo 

katsoi, ettei kyseinen käsite selittänyt todellisuudessa mitään. Elo piti itsestään 

selvänä, että itsemurhaa harkitseva ihminen oli tavalla tai toisella ahdistunut.426 

Sinänsä tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka medikaaleja tai tilastotieteellisiä yleistyk-

siä koskevasta kritiikistään huolimatta Elonkin kirjoituksessa itsemurhaajaa käsi-

teltiin lähtökohtaisesti poikkeusyksilönä. 

Psykoanalyytikoiden esittämiin tulkintoihin alitajunnassa vaanivista tiedos-

tamattomista haluista itsemurhan syynä Elo suhtautui linjansa mukaisesti kriitti-

sesti. Hän suhtautui ensinnäkin skeptisesti siihen, kuinka psykoanalyyttiset teoriat 

sovitettiin siten, että ne selittivät käytöksen kuin käytöksen. Toiseksi hän katsoi, 

että psykoanalyytikoiden esittämät ihmisen käytöstä ohjanneet tiedostamattomat 

halut käsitettiin niin voimakkaiksi, että psykoanalyytikot puhuivat käytännössä 

psykoottisista henkilöistä, jolloin ei voitu tehdä päätelmiä normaalien ihmisten 

psyykestä.427 Suurimpana mielenkiinnon kohteena näytti Elon artikkelissa näin 

ollen olevan ne itsemurhaajat, joiden ei voitu varmasti sanoa toimineen mielisai-

rauden tai jonkin muun tunnetun syyn kautta. Tutkimuskohteena kyseiset itse-

                                                        
425 Elo 1931, 396. 
426 Elo 1931, 397 
427 Elo 1931, 397–398. 
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murhaajat muodostivat kuitenkin haastavan kokonaisuuden, sillä toisin kuin esi-

merkiksi mielisairaat itsemurhaajat, usein heidän ensimmäinen ja viimeinen huo-

miota herättävä poikkeava teko oli itsemurha. 

4.3.4 Ruumiinrakenteen kieli 

1920-luvulla psykiatrian ja laajemminkin lääketieteen kenttää ravisteli saksalaisen 

psykiatrin Ernst Kretschmerin vuonna 1921 julkaistussa Körperbau und Charak-

ter -teoksessaan esittelemä konstituutio-oppi. Sen perusteella ihmisyksilöt voitiin 

luokitella ruumiinrakenteellisesti neljään perustyyppiin. Näille kullekin ruumiin-

rakenteen muodolle oli tyypillistä tietynlainen temperamentti tai persoonatyyppi 

sekä alttius sairastua tiettyihin mielisairauksiin.428 Suomalaisessa lääketieteelli-

sessä ja psykiatrisessa keskustelussa Kretschmeriin alettiin viitata 1920-luvulla. 

Vuonna 1925 Yrjö Kulovesi viittasi Kretschmerin ennustaneen psykoanalyysin ja 

psykiatrian kytkeytyvän voimakkaammin toisiinsa tulevaisuudessa.429 Karin 

Neuman-Rahnin (1876–1962) vuonna 1924 ruotsiksi julkaistussa ja 1927 suo-

mennetussa Sielullisesti sairas ihminen ja hänen hoitonsa -teoksessa kirjoittaja 

viittaa Kretschmeriin todeten sielullisten taipumusten heijastuvan ruumiin raken-

teessa.430 Nikkilän mielisairaalan ylilääkäri, psykiatri Sven Donner (1890–1970) 

oli pitänyt vuonna 1928 Duodecimissä julkaistun skitsofreenikoiden konstituutio-

ta tarkastelleen esitelmän, jossa keskeisenä lähtökohtana oli Kretschmerin teoria. 

Donnerin mukaan konstituutio-oppi oli saanut psykiatrit kiinnostumaan mielisai-

raiden ”prepsykoottisesta” luonteesta ja sairastumista edeltäneestä elämästä. Mie-

lisairaan ruumiinrakennetyyppi ja siten myös temperamentti olivat verenperinnön 

tuloksia, ja potilaan sukulaisten ajateltiin enemmän tai vähemmän ilmentävän 

niitä.431 Kretschmerin oppien vaikutus Suomessa ei rajoittunut vain psykiatrian 

piiriin. 1920–1930-luvuilla akateemista muotoaan hakeneen psykologian oppialan 

piirissä tehtiin Kretschmerin persoonatyyppien tutkimusta filosofi-psykologi Eino 

Kailan johdolla.432 

                                                        
428 Kretschmerin käyttämät ruumiinrakennetyypit tiivistetysti esitettynä: atleettinen (vahvarakenteinen, 
lihaksikas), asteninen/leptosominen (heikkorakenteinen), pykninen (lyhyt ja pyöreä ruumiis) ja dys-
plastinen (epäsuhtainen ruumiinrakenne). Näihin kytkeytyneet temperamenttityypit olivat syklotyymi-
nen (pykninen), skitsotyyminen (leptosominen) ja visköösinen (atleettinen) temperamentti. Kaila 1967, 
52–53; ks. myös esim. Millon 2004, 518–520. 
429 Kulovesi 1925, 438. 
430 Neumarn-Rhan 1927, 55–56. 
431 Donner 1928, 224–225, 227–228. 
432 Pietikäinen 2012, 218–219; Eskola 1985, 19. 
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1930-luvulle tultaessa konstituutio-opille ja konstituutio-käsitteelle ennakoi-

tiin sangen merkittävää asemaa suomalaisessa tieteellisessä keskustelussa muun 

muassa perinnöllisyysopillisten, rotuhygieenisten ja antropologisten tutkimusten 

myötä. Tämän takia vuonna 1933 Jorma Lindgren toivoikin Duodecimin sivuilla 

käsitteen suomentamista, ja esitti käytettäväksi ”olennaisasu” -käsitettä.433 Lind-

gren korosti, ettei konstituutio-käsite tarkoittanut ainoastaan yksilön perinnöllistä 

olemusta, vaan koski ”kaikkea sitä, mikä itse kussakin yksilössä on biologisessa 

mielessä todella oleellista, oleellista ruumiinrakenteessa, habituksessa, oleellista 

ruumiin kehityksessä, toiminnoissa ja reaktiotavoissa ja oleellista koko sie-

lunelämässä.”434 Tämä poikkesi Donner esittämästä määritelmästä, jonka mukaan 

ulkomaailman aiheuttamia, eli eksogeenisiä tekijöitä, tuli kutsua ”konstellatiivi-

siksi tekijöiksi”.435  

Konstituutio-opin asemaa suomalaisessa psykiatrisessa keskustelussa voidaan 

pitää varsin vakiintuneena 1930-luvun puoleenväliin tultaessa. Martti Kaila viitta-

si vuonna 1935 Mielitaudit -oppikirjassaan suoraan Kretschmerin teoriaan tempe-

ramentteja käsitellessään, sekä kytki maanis-depressiivisen mielisairauden sekä 

jakomielisyyden eli skitsofrenian konstituutio-opin mukaisesti niitä vastaaviin 

ruumiinrakenne- ja temperamenttityyppeihin.436 Vuonna 1936 pitämässään jako-

mielitaudin ruumiillisia oireita käsitelleessä esitelmässään Yrjö Suominen uskal-

tautui olettamaan kuulijakunnan tunteneen konstituutio-opin perusteet. Hän myös 

nosti esiin Sven Donnerin ja Oiva Elon suomalaisista konstituutio-oppia sovelta-

neista tutkijoista.437 

Kuitenkin vielä vuonna 1931 Elo arvioi konstituutio-opin olleen sangen epä-

määräisellä pohjalla, ja totesi ristikkäisiä tulkintoja olevan runsaasti. Tästä huoli-

matta hän näki tutkimussuuntauksen teoreettisen pohjan sellaisena, että se viitot-

taisi itsemurhatutkimuksen tietä tulevaisuudessa. Teoria ruumiinrakenteen ja eri-

laisten luonnetyyppien yhteenkuuluvuudesta mahdollisti Eloa erityisesti kiinnos-

taneiden niin sanotusti täysjärkisten itsemurhaajien persoonallisuuspiirteiden 

arvioinnin. Merkittävän käytännönongelman muodosti se tosiseikka, ettei sellaista 

suomalaista väestöä koskevaa tutkimus oltu tehty, jossa olisi kiinnitetty huomiota 

konstituutioon.438 Anatomian professori Yrjö Kajava (1884–1929) oli kylläkin 

                                                        
433 Lindgren 1933, 1182. 
434 Lindgren 1933, 1179. 
435 Donner 1928, 224. 
436 Kaila 1935, 33–34, 73, 79. 
437 Suominen 1937, 19. 
438 Elo 1931, 399–400. 
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kehottanut suomalaisen väestön ruumiinrakenteellisten ominaisuuksien mittaami-

seen jo vuonna 1925. Kajavan mukaan konstituutio-oppi oli yksi syy, miksi lääkä-

rikunta hyötyisi ”rotuopillisista” antropologisista mittauksista.439 

Loppujen lopuksi itsemurhaajien tarkastelu konstituution näkökulmasta näyt-

tää palauttaneen Elon kirjoittaman artikkelin osaksi itsemurhakeskustelua, jonka 

yhtenä premissinä oli itsemurhaajan poikkeavuus. Elon mukaan ”tavallinenkin” 

ihminen saattoi tietyissä kriittisissä olosuhteissa riistää oman henkensä, mikä 

puolestaan vain hänen mukaansa ”vahvisti säännön” siitä, että itsemurhaan pääty-

nyt yksilö reagoi elämän tapahtumiin poikkeavalla tavalla.440 Konstituutio oli 

avainasemassa, kun ryhdyttiin vastaamaan Elon artikkelissa toistuneeseen kysy-

mykseen, miksi vain jotkut mielisairaat/alkoholistit/psykopaatit/normaalit ihmiset 

surmasivat itsensä tietyissä olosuhteissa ja toiset eivät.441 Tämän kysymyksen 

kautta konstituutio-oppi osallistui itsemurhakeskustelussakin esiin nousseeseen 

kysymykseen vapaan tahdon merkityksestä ihmisen tekojen takana. 

Vuonna 1934 Helsingissä pidetyillä rikollisuuden ehkäisypäivillä Elo esitel-

möi väkivaltarikollisiin liittyvistä psyykkisistä tekijöistä. Hänen valitsemansa 

näkökulma lukeutui kriminalibiologian alaan. Sen tutkimuksen kohteena oli Elon 

mukaan rikosten sijaan niiden tekijä.442 Tutkimuskohteen valinta heijasteli hyvin 

pitkälti Elon itsemurhatutkimukseensa valitsemaa lähestymistapaa. Konstituutio-

oppia hyödyntävä rikollisuuden ja rikollisten tutkimus oli paljastanut vastaavan 

suhteen eri konstituutiotyyppien ja väkivaltarikosten suoritustavan kuin konstituu-

tiotyyppien ja mielisairaustyyppien välillä.443 Rikosten syntyminen – aivan kuten 

mielisairauksien tai itsemurhienkin – oli kuitenkin kahden tekijän summa. Rikok-

set olivat sekä ulkoisten että sisäisten tekijöiden summa. Näin kriminaalibiologia 

tarkastelema rikos oli ”psyko-fysillisen potentialiteetin-personallisuuden aktuali-

soitumista ulkomaailman vaikutuksen alaisena.”444 Toisin sanoen, rikos tapahtui, 

kun määrätyn potentiaalin (konstituution tai temperamentin) omannut henkilö 

joutui tietynlaisten tapahtumien ja olosuhteiden vaikutuksen alaiseksi. Konstituu-

tio-opillinen tulkinta ihmisen käyttäytymisestä ei juuri jättänyt sijaa yksilölliselle 

vapaalle tahdolle.  

                                                        
439 Kajava 1925, 666. 
440 ”Wir geben gern zu, dass es wohl Fälle geben kann, wo ein "gewöhnlicher" Mensch in kritischen 
Verhältnissen Hand an sich selbst legene kann. Aber die Ausnahmen bestätigen ja nur die Hauptre-
gel.” Elo 1931, 402. 
441 Elo 1931, 401. 
442 Elo 1935, 298. 
443 Elo 1935, 300–301. 
444 Elo 1935, 289, myös 304–305. 



130 

Itsemurhaajan ruumiinrakenteen tarkastelu konstituutio-opin näkökulmasta 

on ollut se seikka, josta Elon tutkimus on muistettu suomalaisen itsemurhatutki-

muksen historiassa. 1980-luvun lopussa esitetyssä arviossa itsemurhatutkimuksen 

historiaa tarkastelleet totesivat Elon korostaneen ”ajan hengen mukaisesti [--] 

ruumiinrakenteen ilmentämien taipumusten merkitystä” ja jättäneen psykologiset 

tekijät vaille huomiota.445 Kieltämättä Kretschmerin konstituutio-oppi oli 1920–

1930-lukujen psykiatrisessa keskustelussa merkittävässä asemassa. NYGÅRD on 

tulkinnut ruumiinrakenneteorian kytkeneen Elon osaksi vieläkin pidempää tutki-

muksellista perinnettä, jonka hän katsoi ulottuvan 1800-luvun lopulle saakka.446 

Onko mahdollista tarkastella Elon tutkimusta jostakin toisesta näkökulmasta kuin 

osana oletettua 1800–1900-luvun alun itsemurhatutkimuksen paradigmaa? 

Se, miksi ruumiinrakenteeseen keskittyvä tutkimussuuntaus herätti Elon mie-

lenkiinnon, voidaan ymmärtää hänen itsemurhatutkimukselle asettamansa tavoit-

teen kautta. Tutkimuksensa päämääräksi Elo oli asettanut itsemurhaajien tutki-

muksen. Lähes kaikki aiemmin käytössä olleet menetelmät tilastotieteellisistä 

analyyseistä edesmenneen henkilöhistorian psykoanalyyttisen tulkitsemiseen 

olivat retrospektiivisiä itsemurhatapahtumaan nähden. Konstituutio-oppi puoles-

taan kiinnitti huomion sellaisiin piirteisiin, jotka olivat havaittavissa yhtälailla 

elossa olevista ihmisistä. Konstituutio-oppia hyödyntämällä itsemurhatutkimus 

välttäisi toisenkin keskeisen ongelman. Itsemurhasta ja itsemurhaajasta kertoneet 

toisen käden lähteet olivat osoittautuneet epäluotettaviksi tai patologien lausunto-

jen kohdalla perusteettomiksi.  

Ylläkuvattuun nähden Elon itsemurhatutkimusta historiallisesti tarkastelleet 

ovat esittäneet hieman hämmentäviä tulkintoja. Vuonna 1975 julkaistussa itse-

murhatutkimuksen historiaa tarkastelleessa artikkelissa Kalle Achté totesi Elon 

tutkimuksen olleen pääasiassa tilastotieteellinen, jossa ei kiinnitetty huomiota 

psykodynamiikkaan.447 Vastaavasti on kummallista, että suomalaisen itsemurha-

tutkimuksen historiaa käsitelleessä luvussa teoksessa Suomalainen itsemurha 

kirjoittajat katsoivat, ettei Elo ajan tavan mukaan ollut juurikaan kiinnittänyt 

huomiota ”psykologisiin tekijöihin”. He katsoivatkin Elon ”ajan hengen mukai-

sesti” korostaneen ruumiinrakenteen merkitystä.448 Näyttää siltä, että edellä mai-

nitun historiakatsauksen kirjoittajat olivat enemmänkin kiinnostuneita Elon artik-

kelin niistä puolista, jotka eivät olleet enää 1970- tai 1980-luvun itsemurhatutki-

                                                        
445 Achté–Lindfors–Lönnqvist–Salokari 1989, 173. 
446 Nygård 1994, 19. 
447 Achté 1975, 264. 
448 Achté–Lindfors–Lönnqvist–Salokari 1989, 173. 
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muksen ja -keskustelun kannalta valideja kuin siitä, minkälaista itsemurhatutki-

musta Elo teki oman aikansa historiallisessa kontekstissa. 

4.4 Tahdon kapinaa – hankala lapsi tappaa itsensä  

Vuonna 1937 Duodecimissä ilmestyi hermo- ja mielitautien erikoislääkäri Sven 

Erkkilän449 (1901–1973) artikkeli, joka käsitteli lasten tekemiä itsemurhia Suo-

messa. Erkkilän käyttämään aineistoon oli koottu vuosivälillä 1885–1934 Suo-

messa alle 15-vuotiaiden tekemät itsemurhat, jotka olivat tulleet virallisen tilaston 

tietoon. Erkkilän näkökulmasta itsemurhaongelmaan voidaan huomioida heti 

ensimmäisenä se, että aiemmista tutkijoista poiketen hän keskittyi tutkimukses-

saan vain tietyn, rajatun demografisen osan tekemiin itsemurhiin. Tätä ennen 

itsemurhakysymystä oli käsitelty pääasiassa koko väestöä koskevana yhtenä ko-

konaisuutena, olkoonkin, että miesten ja naisten itsemurhien määrällisiä ja laadul-

lisia eroja oli tarkasteltu useimmissa tähänastisissa itsemurhatutkimuksissa. 

4.4.1 L’enfant terrible  

Sinällään lapsi ja lapsuus olivat alkaneet tulla ihmistieteiden eri haarojen tiedon 

kohteiksi eurooppalaisessa keskustelussa jo 1700-luvulta alkaen.450 1700-luvun 

puolivälissä Ruotsi-Suomessa laadituissa ensimmäisissä väestönlaskennoissa 

havaittu huomattava pienten lasten kuolleisuus kiinnitti huomion lasten terveyden 

suojeluun.451 1800-luvulla lapset ja lastenhoito tulivat osaksi niin sanottua hy-

gieniakeskustelua. MIKA OJAKANGAS on katsonut, että vuonna 1832 annettu piiri-

lääkäreiden tehtäviä koskeva asetus oli lainsäädännöllinen alkupiste kansan terve-

yttä ja yleistä hygieniaa koskevalle keskustelulle.452 Keskeistä hygienialiikkeessä 

                                                        
449 Sven Artur Erkkilä toimi mm. Helsingin yliopiston sosiaalilääketieteen ja oikeus- ja sosiaalilääke-
tieteen dosenttina vuosina 1941–1957. Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelo 1918 – 
2000, Kansanterveystiede. Helsingin yliopiston www-sivu, 
http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiehet/laaketiede/laakistdkkansantervtiede.html (luettu 
2.4.2012); Erkkilän julkaisutoiminta keskittyi ravintotieteellisten julkaisujen ohella oikeuspsykiatrisiin 
aiheisiin, ja hänen väitöskirjansakin käsitteli vuosina 1895–1919 oikeuspsykiatrisen tutkimuksen 
kohteena olleita rikoksentekijöitä. Soininen 1941, 126–127. 
450 Lapsen tulosta psykiatrian kiinnostuksen kohteeksi ranskalaisessa kontekstissa, ks. Foucault 2006a, 
123–124, 201–219. 
451 Jauho 2007, 167–168. 
452 Asetuksen mukaan piirilääkäreiden tuli tarkkailla alueensa yleisiä terveydellisiä olosuhteita. Oja-
kangas 1995, 291–292, 294–295. 
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ja sitä seuranneessa kansanterveysajattelussa oli lääketieteellisen tiedon ja tervey-

denhoidon kohdistaminen sairauksien ehkäisyyn sairaiden parantamisen lisäksi.453  

Lapsissa ruumiillistui kansakunnan tulevaisuus. Vallinneiden käsitysten mu-

kaisesti lapsuuden aikana omaksutut epäterveet tavat ja toimintamallit uhkasivat, 

eivät vain yksilöä, vaan koko yhteiskuntaa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita 

1800-luvulla noussut ja suomalaisessa terveydellisessä ja kasvatuksellisessa kes-

kustelussa huolta herättänyt lasten ”itsesaastutus.” Lasten ja nuorten terveydelli-

siin kysymyksiin perehtynyt hygienian professori Maximilian Ernst Gustaf Oker-

Blom (1863–1917) varoitti vuonna 1905 lapsuusiän itsesaastutuksen avaavan 

myöhemmässä elämässä portit 

yhteiskuntajärjestyksen pyhimpiä laitoksia loukkaavaan sukupuoliseen yhty-

miseen muuten luonnollisella tavalla, mutta monen monipuolisen vaaran ja 

kurjuuden seuraamana: isättömät ja kodittomat lapset, veneriset taudit, pros-

titutsioni sekä yhteiskuntamorali, joka ei ole nimityksensä arvoinen.454 

Lapsuuden ajan kokemusten katsottiin määräävän hyvin paljon sitä, missä määrin 

yksilöstä kasvoi yhteiskuntakelpoinen. Elämänhistorian lisäksi perimän katsottiin 

vaikuttavan lapsen kehitykseen. Epänormaali käyttäytyminen saattoi olla perityn 

heikkohermoisuuden oire. Näin ollen epäterveeksi luokiteltu käyttäytyminen 

toimi kansanterveydellisenä indikaattorina – hyvin pitkälti samaan tapaan, miten 

itsemurhien ajateltiin heijastavan kansakunnan siveellistä tasoa.455  

Lasten poikkeava ja häiritsevä käyttäytyminen asettivat myös haasteet sen 

syiden selvittämiselle. Poikkeavuudet saattoivat johtua joko kasvatuksellisista 

oloista tai sisäsyntyisistä, perityistä tekijöistä. Lasten kasvatusoloihin alettiin 

kiinnittää entistä enemmän huomiota osana mentaalihygieniaa. Kasvatuskeskuste-

lun äärimmäisyyteen kiihtymisen voi nähdä vuonna 1935 Suomessa säädetyssä 

sterilointilaissa. Lakialoitetta samana vuonna kommentoinut lakitieteen tohtori ja 

rikosoikeuden professori Brynolf Honkasalo (1889–1973) esitti vajaamielisten ja 

mielisairaiden steriloimisen syiksi biologiset, eli rotuhygieeniset, kriminaalipoliit-

tiset ja sosiaaliset syyt. Näistä Honkasalon mainitsemat sosiaaliset syyt olivat 

läheisesti kytköksissä lasten kasvatuksesta käytyyn keskusteluun. Vaikkei henki-

sesti vajaamittaisiksi luokiteltujen kansalaisten huonon perimän siirtymisestä 

heidän jälkeläisiin ollutkaan täyttä varmuutta, olivat tällaiset henkilöt kykenemät-

                                                        
453 Helén–Jauho 2003, 20–21.  
454 Oker-Blom 1905, 13. 
455 Oker-Blom 1905, 12. 
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tömiä kasvattamaan lapsistaan kunnon kansalaisia.456 Kun lastenkasvatuskyvyil-

tään kykenemättömiltä vanhemmilta poistettiin mahdollisuus hankkia lapsia, 

voitiin myös taata huonosti kasvatetun aineksen ennakoiva poistaminen yhteis-

kunnasta. 

Mitä sisäsyntyisiin, perittyihin psykopatologisiin tekijöihin tulee, systemaat-

tista tietoa lasten psykiatrisesta poikkeavuudesta ei vielä 1900-luvun alkuvuosina 

ollut saatavilla. Lastenkoteihin sijoitetut lapset tarjosivat tässä tapauksessa erin-

omaisen tutkimusalustan. Suomalaisten suojelukasvatuksessa olleiden lasten mie-

lentilan tutkimuksesta ja hoidosta vuonna 1914 Duodecimissa kirjoittanut Lapin-

lahden ja Niuvanniemen sairaaloissa työskennellyt psykiatri Väinö Ora (1885–

1933) kehotti viranomaisia keräämään systemaattisesti psykiatrisia tietoja suoje-

lukasvateista. Vuonna 1912 tutkituista 654 suojelukasvatukseen otetusta lapsesta 

111 oli ilmentänyt ”selvästi esiintyvää degeneroituneisuutta, perinnöllistä rasitusta 

tai muutoin esiintyvää psyykillistä abnormiteettiä.”457 Systemaattisen tutkimuksen 

tekemisen ongelmaksi Ora näki sen, ettei kasvatuslaitosten henkilökunta ollut 

tarpeeksi pätevää psyykillisten häiriöiden havainnointiin. Esittikin arvauksen, että 

varsinaisissa psykiatrisissa tutkimuksissa löydettäisiin ”melkoisesti” enem-

män ”psyykillisesti abnormeja yksilöitä”. Psykiatristen tietojen keräämisen tavoit-

teena oli hankkia tietoa oikeanlaisen hoidon mahdollistamiseksi.458  

Vuonna 1934 rikollisuuden vastustamispäivillä pitämässään esitelmässä psy-

kiatri Sven Donner kuvasi tapauksia, joissa kaikista kasvatusyrityksistä huolimat-

ta lapsesta kasvoi synnynnäisten taipumustensa takia ”ala-arvoinen kansalai-

nen”.459 Tällaisen niin sanotun ”vaikean lapsen” äärimuotona olivat psykopaatti-

sen ”konstitutionin” omanneet lapset.460 Samaisilla rikollisuuden vastustamispäi-

villä pitämässään esitelmässä Karin Neuman-Rahn (1876–1962) antoi esimerkke-

jä vaikean lapsen tuntomerkeistä. Vaikeille lapsille oli tyypillistä häiritsevä, poik-

keava käyttäytyminen, joka ilmeni esimerkiksi näpistelynä, julmuutena, seksuaa-

lisena poikkeavuutena tai yleisenä auktoriteettien vastaisuutena. Vaikeat lapset 

erottuivat myös olemuksellisilta tekijöiltään normaaleista lapsista. He saattoivat 

olla esimerkiksi yliherkkiä, pelokkaita ja tuskaisia, heillä saattoi olla liian vilkas 

mielikuvitus, ilmetä itsekkyyttä, aiheetonta itkua ja rauhattomuutta. Lisäksi näillä 

lapsilla oli huonoja tottumuksia, kuten huonoa nukkumista, epäsiistiä ruokailua, 
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458 Ibidem. 
459 Donner 1935, 273–274. 
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epäselvää puhetta, kynsien pureskelua, masturbointia tai vuoteenkastelua van-

hemmalla iällä.461 Neuman-Rahnin luettelemien lukuisten vaikean lapsen tunto-

merkkien joukosta puuttui kuitenkin taipumus itsetuhoiseen käyttäytymiseen. 

4.4.2 Luonnottoman hullu teko 

Siinä missä Oiva Elo oli katsonut oman itsemurhatutkimuksensa tarpeelliseksi 

siksi, että aiemmat suomalaiset tutkimukset olivat metodologisesti vanhentuneita, 

totesi Sven Erkkilä lapsi-itsemurhien tutkimuksen tarpeelliseksi jo siitä syystä, 

ettei lasten tekemiä itsemurhia ollut huomioitu aiemmissa tutkimuksissa. Näistä 

hän mainitsi Saelanin, Westerlundin kaksi tutkimusta sekä uusimpana Elon tutki-

muksen.462 Lapsiin 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten mittaan kiinnite-

tyn huomion perusteella Erkkilän aihevalinta näyttää myös ajankohtaisena.  

Koska lasten tekemät itsemurhat muodostivat vain pienen osan kaikista itse-

murhista, niiden tapauskohtainen yksityiskohtiin menevä tarkastelu oli mahdollis-

ta. Perinteisten tilastotietojen lisäksi Erkkilä teki yksityiskohtaisempaa tutkimusta 

uudemmista tapauksista. Vuosivälillä 1921–1934 tehdyistä lapsi-itsemurhista hän 

oli tiedustellut eri viranomaisilta ja omaisilta itsemurhaajien ikiä, itsemurhatapoja, 

teon aikaista mielentilaa sekä mahdollisia uhkauksia tai jälkeen jääneitä kirjeitä. 

Tämän lisäksi hän oli pyrkinyt selvittämään sosiaalisia oloja sekä mahdollista 

sukurasitetta.463 Sosiaalisten olojen ja toisaalta sukurasitteen selvittäminen kytki 

Erkkilän tutkimuksen osaksi vakiintuvaa tieteellistä itsemurhakeskustelua, jossa 

teko tulkittiin sisäisten, eli synnynnäisten, ja ulkoisten tekijöiden summaksi. 

Niiden tapausten kuvauksissa, joista Erkkilällä oli tarkempia tietoja käytettä-

vänään, luonnehdittiin kotioloja lyhykäisesti ilmauksin ”vanhemmat eripurai-

sia”, ”kotiolot köyhät”, ”isäpuoli raakamielinen” tai ”kotiolot kohtalaisen hyvät”. 

Käsitellyistä 40 tapauksesta 15 mainittiin tavalla tai toisella puutteita tai poik-

keamia kotioloissa. Sosiaalisen taustansa osalta lapsi-itsemurhaajat kuuluivat 

pääosin työväenluokkaan tai maalaisväestöön, enemmistönä tilalliset. Suurin osa 

lapsi-itsemurhista olikin tapahtunut maaseudulla. Mainituissa tapauksissa ainoas-

taan yhden kerrottiin olleen ”huvilanomistajan” lapsi, mikä viittasi korkeampaan 

sosiaaliseen asemaan.464 

                                                        
461 Neuman-Rahn 1935, 295. 
462 Erkkilä 1937, 536. 
463 Erkkilä 1937, 536–537. 
464 Erkkilä 1937, 537–541, 546. 
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Sosiaaliset tekijät olivat kuitenkin taka-alalla itsemurhien syitä etsittäessä. 

Ulkomaisessa lapsi-itsemurhien tutkimuksessa psykopatologiset tekijät oli nostet-

tu keskeiselle sijalle: ”Kaikki lapsi-itsemurhia käsitelleet tutkijat ovat yksimieli-

sesti korostaneet sitä vahvaa dispositiota mielisairauksiin, mikä tavataan itsemur-

haajilla tai heidän lähimmässä suvussaan.”465 Erkkilän analysoimista tapauksista 

21 pystyttiin luokittelemaan motiivin mukaan. Nämä hän jakoi luokkiin ”hermos-

tollisen disposition” mukaan. Hänen käyttämänsä jaottelu perustui kolmeen eri 

luokkaan: mielisairaat, psykopaattisista oireita omanneet ja heikko- tai vähämieli-

set itsemurhaajat.466 Jo se, että lapsi ylipäänsä teki itsemurhan, todisti sen johtu-

neen mielisairaudesta. Itsemurha oli jyrkässä ristiriidassa lasten ”luonnollisen 

elämänilon ja rohkean vastoinkäymisiin suhtautumisen” kanssa.467  

Vaikka tarkkoja tietoja ei ollut käytettävissä kaikissa tapauksissa (19 tapausta 

40 tapauksesta oli vailla tunnettua syytä), Erkkilän saamien tietojen mukaan aina-

kin 15 tuntemattomasta syystä itsensä surmannutta oli tehnyt teon ”affektiivisessa 

tilassa.”468 Lapsen tekemän itsemurhan äärimmäinen epäluonnollisuus ja siten sen 

selittäminen sisäisen poikkeavuuden kautta tulee esiin myös siinä, kuinka Erkkilä 

kommentoi eräitä tapauksia. Rikos- ja jännitysromaaneihin mieltyneen po-

jan ”kokeilutarkoituksessa” nuoran leuan alle laittaminen (ja siihen pojan isän 

ilmoituksen mukaan vahingossa hirttäytyminen) olivat Erkkilän mukaan todiste 

vahvasti sairasmielisestä luonteesta.469 Vaikka Erkkilänkin mainitsema Oiva Elo 

oli jättänyt auki mahdollisuuden tehdä itsemurha ilman taustalla vaikuttavaa mie-

lisairautta, psykopatiaa, alkoholismia tai muuta poikkeavuutta, lasten tekemille 

itsemurhille ei nähty mitään niin sanotusti järkevää syytä. Mielisairaus, mielen-

terveyshäiriö tai jokin muu poikkeavuus oli lasten tekemiä itsemurhia analysoita-

essa lähestulkoon itsestään selvyyden asemassa itsemurhan syytä etsittäessä. 

4.4.3 Lasten psykopatia – tahdon kapinaa 

Erkkilä oli arvioinut lapsi-itsemurhien tutkimuksen olevan hedelmällistä muuten-

kin kuin aiheen itsensä kannalta. Rajatun ikäryhmän itsemurhien tutkimus aut-

toi ”itsemurhamysteerin” syvällisempään ymmärrykseen. Toisaalta hän katsoi sen 
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136 

myös tarjoavan erityistä mielenkiintoa lapsipsykologialle ja -psykopatologialle.470 

Suomalaisten lasten psykopatologian kannalta mielenkiintoista oli havainto ”psy-

kopaattisen konstituution” esiintymisestä muihin maihin verrattuna useammin.471 

Psykopatia tai psykopaattinen konstituutio ei ollut Erkkilän kirjoittaessa ehti-

nyt olla pitkään suomalaisessa psykiatrisessa sanastossa. Psykiatrian historiankir-

joituksessa psykopatia-diagnoosin on tulkittu olevan sukua ainakin jossakin mo-

raaliselle mielenvikaisuudelle, eli ”moral insanity” -käsitteelle. Keskeistä moraa-

lisessa mielenvikaisuudessa oli muiden kuin älylliseksi miellettyjen ihmisen 

psyyken osien, kuten tunteiden, taipumusten, siveyden tai moraalin vääristyminen 

ja siitä johtuva poikkeavuus.472 Esimerkiksi 1924 Karin Neuman-Rahn oli kirjoit-

tanut ”patologisesta tunteettomuudesta” käsitellessään mielisairaanhoitajattarille 

suunnatussa opaskirjassa tunne-elämän häiriöitä. Neuman-Rahnin mukaan pato-

loginen tunteettomuus tavattiin yksilöissä, joissa ”tapaamme [--] rikollisuutta 

hipovan välinpitämättömyyden yhteiskunnan moraaliasia arvoja kohtaan.” Pato-

loginen tunteettomuus saatettiin havaita myös lapsissa.473 Psykopatia termiä 

Neuman-Rahn puolestaan käytti kuvatessaan debiilejä, sekä määritteli teoksensa 

sanastossa psykopatian ”sairasmielisyydeksi”.474 

Varsinaisista mielisairauksista poiketen psykopatialla on tarkoitettu poikkea-

vaa psyykkistä olemusta, joka ilmenee useimmiten tavalla tai toisella psykopaatil-

le ja/tai hänen ympäristölleen haitallisena käytöksenä. Edelleen vallitsevassa 

merkityksessä käsitteen esitteli saksalainen psykiatri Julius Ludwig August Koch 

(1841–1908) vuonna 1891. Psykopatia oli hankittua tai perittyä alemmuutta. Pato-

logisen tunteettomuuden lisäksi psykopaatti saattoi myös olla poikkeavalla tavalla 

haavoittuvainen tai herkkä. 1900-luvun alussa psykiatriseen kielenkäyttöön otet-

tiin mukaan ”psykopaattisen konstituution” -käsite, jota koristi epänormaalin 

persoonallisuuden synnynnäisyyttä.475  

                                                        
470 Erkkilä 1937, 536. 
471 Erkkilä 1937, 547. 
472 Pietikäinen 2013, 243–244. Suomalaisessa psykiatrisessa keskustelussa yksi varhaisimmista moraa-
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tapauksen olleen tyyppiesimerkki moraalisesta mielenvikaisuudesta (”moraliskt vansinne”). Saelan 
1885, 2–3, 5–6, 8, 10, 12, 17. 
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Tapaukset, jotka Erkkilä nosti aineistostaan esiin psykopaattisina luonteina, 

näyttäytyvät vanhempien tai koulujärjestelmän auktoriteettia vastaan kapinoivina 

yksilöinä. Lapsi-itsemurhaajista annetuista kuvauksista välittyi myös hermostu-

neisuus, uhmakkuus, itsepäisyys ja (laveasti sanottuna) yhteiskuntakelvottomuus, 

kuten taipumus näpistelyyn tai opetuksen häiritsemiseen koulussa.476 Mentaalihy-

gienian näkökulmasta tällaiset piirteet viittasivat lapsen epänormaaliin tilaan.477 

Vaikka itsepäisyyttä ja halua uhmata käskyjä tavattiin suurimmassa osassa lapsia, 

määritti ”taipuisa kuuliaisuus” lapsen normaalia suhtautumista kasvattajia koh-

taan. Lapsipsykologian uranuurtaja Albert Liliuksen (1873–1947) mukaan tottele-

vaisuus- ja alistumisvietit hallitsivat normaalien lasten käytöstä.478 Tätä taustaa 

vasten poikkeava ja uhmakas käyttäytyminen selittyivät lapsen synnynnäisen 

epänormaaliuden kautta. Lapsi-itsemurhien analysointi psykopaattisen konstituu-

tio -käsitteen läpi kytki Erkkilän tutkimuksen osaksi Suomessa 1900-luvun alku-

vuosikymmeninä noussutta lasten ja lapsuuden medikalisoitumista ja psykiatrisoi-

tumista. 

Koska lasten itsemurhat näyttivät johtuvan erilaisista syistä kuin mitkä tun-

nettiin yleisimmiksi aikuisten itsemurhien motiiveiksi, tarjosi Erkkilä myös hie-

man erilaisen lääkkeen lapsi-itsemurhille. Tutkimushan oli tuonut ilmi, että lapsi-

itsemurhille tyypillistä oli vähäpätöiset motiivit.479 Tämäkin viittasi jo aiemmin 

mainittuun lasten tunne-elämän impulsiivisuuteen, mikä puolestaan asetti erityisiä 

haasteita mentaalihygieeniselle kasvatukselle. Tässä työssä partioliike oli osoit-

tautunut erityisen arvokkaaksi. Avaimena toimi sen lasten ”itsekasvatukselle” 

antama tuki.480 Suomalaiset psykiatrit antoivat laajemminkin siunauksensa par-

tioliikkeelle. Sen edullista merkitystä nuorten kasvatukselle oli korostanut psyki-

atri Sven Donner. Hän katsoi partion sopivan suojeluskuntien avoimen maanpuo-

lustushenkistä poikatyötä paremmin koulun tarjoaman poikien kasvatuksen täy-

dentäjäksi.481 Itsekasvatus oli osa mentaalihygienian tavoitetta hillitä lapsille tyy-

pillisten tunteiden ja viettien valtaa, ja näin valmistaa lapsesta yhteiskuntakelpoi-

nen, normaali aikuinen.482 

Erkkilän artikkelista hahmottuva lapsen tekemä itsemurha oli erikoistapaus 

kahdessa eri keskustelussa. Tieteellistyneessä itsemurhakeskustelussa lapsi-
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itsemurha oli ensinnäkin harvinaisuus ja osin siitä syystä myös äärimmäinen 

poikkeus. Itsensä surmannut lapsi oli luonnottomuus, jolloin teon syyt olivat löy-

dettävissä epänormaalista psyykestä, huonosta perimästä, huonoista kasvatukselli-

sista oloista tai kaikkien näiden yhdistelmästä. Toisaalta, lapsi-itsemurhat kertoi-

vat mentaalihygieenisen työn tärkeydestä. Itsehillinnän kehittäminen oikeanlaisen 

kasvatuksen kautta ei kantanut hedelmää ainoastaan yksilön hyvinvoinnin kannal-

ta, vaan se oli myös turvana kansalliselle terveydelle. 1930-luvun levottomassa 

kansainvälisessä tilanteessa kansallinen terveys ja hyväkuntoisuus tarkoittivat 

myös oikeanlaisen tervehenkisen aatemaailman omaksumisena. Lasten tekemät 

itsemurhat olivat niiden impulsiiviseksi ajatellusta luonteesta johtuen suora osoi-

tus niin kodin kuin yhteiskunnan tarjoaman kasvatuksen puutteesta. Kasvatuksen 

ja tapojen merkitys oli kuitenkin kyseenalainen, mikäli itsemurhat kielivät jotain 

suomalaisen kansan verenperintönä kulkevasta taipumuksesta väkivaltaan ja itse-

tuhoon. 

4.5 Kullervomaisen kansan sosiaalipatologiaa 

Keskustelu itsemurhista on liikkunut aika ajoin lähellä sekä rikollisuudesta että 

yleisesti moraalis-siveellisesti arveluttaviksi katsotuista ilmiöistä käytyä keskuste-

lua. Vaikka sekä rikollisuutta että itsemurhia oli pidetty merkkinä rappiosta, pää-

sääntöisesti itsemurhat oli nähty väkivaltarikoksista erillisenä ilmiönä, joka myös 

käytännössä kosketti erilaisia ihmisryhmiä. Aivan 1940-luvun lopussa suomalai-

seen itsemurhakeskusteluun osallistui puheenvuoro, joka yhdisti 1800-luvulla 

merkittävässä asemassa olleen siveellisyystilastotieteen eli moraalistatistiikan 

periaatteita ja yhteiskunnallisten ilmiöiden selittämiseen käytettyjä biologisia 

malleja. Samalla itsemurhat asettuivat väkivaltarikosten kanssa rinnakkaiseksi 

ilmiöksi, jopa saman kolikon kääntöpuoleksi. 

4.5.1 Rikostilastotieteilijä Veli Verkko  

Sotien jälkeisen itsemurhatutkimuksen ensimmäinen puheenvuoro oli ainakin 

päältäpäin katsottuna kovasti tutun näköinen mitä tulee vertailussa 1800-luvun 

mittaan muotoutuneeseen tapaan tutkia itsemurhia. Henkirikos- ja itsemurhatilas-

toja esittelevä Veli Verkon (1893–1955) Lähimmäisen ja oma henki (1949) oli 

toisaalta siveellisyystilastotieteellisessä hengessä tehdyn itsemurhatutkimuksen 

viimeinen suomalainen edustaja, mutta toisaalta Verkko rakensi siinä kytkennän 

itsemurhailmiön ja yhtälailla ongelmallisena pidetyn väkivaltarikollisuuden välil-
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le. Verkon kaikkea muuta kuin värittömästi otsikoitu tutkimus oli ensimmäinen 

suomeksi julkaistu tieteellinen monografia, jossa tarkasteltiin itsemurhia. Teos 

käännettiin englanniksi otsikolla Homicides and Suicides in Finland and Their 

Dependence on National Character, ja se julkaistiin Kööpenhaminassa vuonna 

1951 Scandinavian Studies in Sociology -sarjassa. Englanninkielisen käännöksen 

esipuheen oli kirjoittanut ruotsalaissyntyinen mutta Yhdysvalloissa tieteellisen 

uran luonut sosiologian professori ja kriminologian uranuurtaja Thorsten Sellin 

(1896–1994). 

Veli Verkko on luettu osaksi usean tieteenalan ja tutkimussuunnan historiaa. 

Lähimmäisen ja oma henki -teoksen kautta Verkko osallistui itsemurhakeskuste-

luun, ja siten hän liittyi osaksi suomalaisen itsemurhatutkimuksen menneisyyt-

tä.483 Kansantaloustiedettä pääaineenaan opiskellut Verkko suuntasi kiinnostuk-

sensa kriminologiaan ja tilastotieteelliseen tutkimukseen, ja hänet nimitettiinkin 

näiden alojen dosentiksi Helsingin yliopistoon vuonna 1940. Vuonna 1948 hän sai 

nimityksen sosiologian professoriksi. Verkkoa onkin pidetty Suomen ensimmäi-

senä varsinaisena kriminologina ja rikostilastojen kehittäjänä.484 Verkon vaikutus 

oppialan teoreettiseen sisältöön jäi kuitenkin varsin lyhytikäiseksi. Hänen kri-

minologinen tutkimus alkoi vanhentua metodologiansa osalta toisen maailmanso-

dan jälkeen, ja hän oli jo omana aikanaan menneisyyden edustaja. Suurin vasten-

mielisyyden aihe Verkon ajattelussa uuden sukupolven sosiologeille oli Verkon 

rikollisuudelle ja itsemurhille antamat siveellisyystilastotieteelliset, biologiset, 

kansanluonteeseen palautuneet selitykset.485 Suomalaisessa sosiologiassa 1950-

luvulla tapahtunut paradigman muutos julkishallintoa palvelevasta sosiologiasta 

kohti kansalaisyhteiskuntaa tutkivaksi sosiologiaksi teki Verkon tilastotieteellises-

ti painottuneesta kriminologiasta aikansa elänyttä.486 RISTO JAAKKOLA kuitenkin 

toteaa Verkon sosiologin urasta, että oppihistoriallisesti ”Verkon suuri ansio oli se, 

että hän salli vieressään kasvavan aivan uudenlaisen tutkimussuunnan, vaikka hän 

ei ollut lainkaan selvillä sen ongelmista, tutkimustavoista taikka tuloksista.”487 

Vaikka Verkko ei osallistunut tieteelliseen itsemurhakeskusteluun lääketieteilijänä 

tai lääketieteellisestä näkökulmasta, hän sovelsi tilastotieteelliseen aineistoon 

perustuvassa analyysissään 1900-luvun alkupuolella, ja osin jo 1800-luvulla, 

lääketieteellisessä ja psykiatrisessa itsemurhakeskustelussa muotoutuneita teorioi-

                                                        
483 Achté 1975, 265. 
484 Jaakkola 1986, 4. 
485 Jaakkola 1986, 8–9. 
486 Jaakkola 1987, 285–287. 
487 Jaakkola 2000, elektr. dokumentti. 
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ta. Nämä teoreettiset valinnat puoltavat Verkon paikkaa osana suomalaista lääke-

tieteellistyvän itsemurhatutkimuksen historiaa. 

Jos Verkko on herättänyt hämmennystä ja huvittuneisuutta suomalaisen sosio-

logian historian kirjoittajille, on hänen itsemurhatutkimuksensa synnyttänyt hy-

mähtelyä myös itsemurhan historiaa tutkineiden taholta. Arvioidessaan Verkon 

Lähimmäisen ja oma henki -teoksen panosta itsemurhatutkimukselle NYGÅRD 

totesi Verkon harjoittaneen ”kansallista itseruoskintaa 'hekumoimalla' ajatuksella 

suomalaisten huonosta viinapäästä ja erityisestä väkivaltaisuudesta [--]”.488 Kun 

Verkon tutkimuksen alkuperäistä suomenkielistä julkaisua lähtee selailemaan, 

kieltämättä syntyy helposti mielikuva kuva skandaalihakuisesta teoksesta. Jo 

nimiölehdellä lukijaa tervehtii väkivaltatilastoista laaditut tilastot Ruotsissa ja 

Suomessa 1700-luvun puolivälistä 1940-luvulle tehdyistä väkivaltarikoksista. 

Suomea koskeva kuvaaja antaa ymmärtää maan olevan moninkertaisesti väkival-

taisempi paikka länsinaapuriinsa verrattuna. Verkko ei ollut kuitenkaan ainut 

kuolleisuustilastoja tutkinut, joka oli kiinnittänyt huomiota Suomen ja Ruotsin 

välisiin tilastollisiin eroihin. Vähän ennen Verkon tutkimusta Väinö Kannisto oli 

tilastotieteellisessä tutkimuksessaan Kuolemansyyt väestötieteellisinä tekijöinä 

Suomessa vuonna 1947 myös todennut tämän saman seikan. Kanniston havainto-

jen mukaan ”väkivaltainen ja luonnoton kuolema” olivat huomattava demografi-

nen tekijä Suomessa, erityisesti miespuolisen väestön osalta, joihin väkivaltaiset 

kuolemat keskittyivät.489 Uudistamisen sijaan Verkko pikemminkin jatkoi suoma-

laisesta väkivaltaisuudesta ja henkirikollisuudesta ennen toista maailmansotaa 

käytyä keskustelua. 

Lähimmäisen ja oma henki -teoksessa Verkko pyrki ratkaisemaan korkeina 

henkirikos- ja itsemurhalukuina ilmenevän suomalaisen väkivaltaisuuden arvoi-

tuksen. Välineinään Verkolla oli tilastoaineistoa kuolleisuustilastojen muodossa. 

Niitä hän analysoi siveellisyystilastotieteellisessä hengessä lainalaisuuksien sel-

vittämiseksi, sekä sovelsi tietoihin teorioita kansanluonteen sekä biologisten omi-

naisuuksien vaikutuksesta väkivaltaiseen käyttäytymiseen. JAAKKOLAN mukaan 

Verkko oli varsin puhtaasti moraalistatistikko, ja hän on katsonut, että Verkon 

                                                        
488 Nygård 1994, 19. 
489 Kannisto 1947, 36. Kanniston tutkimus on mielenkiintoinen sekoitus 1800-luvun tilastotieteellistä 
yhteiskunnan determinististä kuvaamista ja toisaalta sen kritiikkiä. Kannisto esittelee mm. ns. eri 
kuoleman syiden ”kuolemanvaaralukujen” laskukaavoja, joilla voitiin laskea kunkin kuolemansyyn 
aiheuttama uhka. Kannisto 1949, 15–18. Toisaalta Kannisto myös viittaa ylimalkaan ”lainalaisuuk-
siin”, joita esim. lapsikuolleisuuden ennustamisesta on ilmeisesti joskus aiemmin esitetty, mutta jotka 
ovat osoittautuneet paikkaansa pitämättömiksi, kiitos lapsikuolleisuutta vähentäneiden toimenpiteiden. 
Kannisto 1947, 57.  
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tieteellinen, pääasiassa kriminologinen työ tulee ymmärrettäväksi 1800-luvun 

alkupuolelle ulottuvaa moraalistatistiikan tai siveellisyystilastotieteen taustaa 

vasten tarkasteltuna. 1800-luvun siveellistilastotieteellisten tutkimusten tapaan 

Verkko lähestyi tutkimusongelmaansa eli rikollisuutta tilastotietojen kautta tehden 

kansainvälisiä vertailuja, joissa kansa tai rotu edusti muuttumatonta analyysin 

perusyksikköä.490  

Verkon läheinen suhde moraalistatistiseen keskusteluun näkyi myös siinä, että 

häntä kiinnostivat samat metafyysiset kysymykset, jotka olivat vaivanneet siveel-

lisyystilastotieteilijöitä 1800-luvulla. Vuonna 1943 hän julkaisi kirjoituksen, jossa 

hän käsitteli vapaan tahdon kysymystä suhteessa rikollisuustilastoihin. Verkko 

tarkasteli aihetta niinkin kaukaa kuin siveellisyystilastotieteellisen keskustelun 

merkittävän käynnistäjän, Quetelet’n työn kautta. Quetelet’n liikkeelle laittama 

keskustelu yhteiskunnallisista lainalaisuuksista oli herättänyt myös huolen yhteis-

kunnan kehittämisen puolesta. Mikäli sosiaaliset lait sanelivat ihmisen käytöstä, 

ihmiskunnan kehitys olisi mahdotonta. Rikollisuustilastoista laskettavissa oleva 

rikollinen dispositio, taipumus tehdä rikoksia, viittasi siihen, ettei vapaa tahto 

ohjannut ihmisen toimintaa. Tilastotieteilijän tarkkuutta osoittaen Verkko kuiten-

kin huomautti, etteivät rikollisuustilastot ensinnäkään kuvanneet rikollisuutta 

täydellisesti, jolloin keskimääräisen rikollisen disposition laskeminen oli mahdo-

tonta. Toisekseen rikollinen taipumus ei ollut sama kaikilla väestönosilla, joten 

keskimääräinen rikollinen taipumus oli vain matemaattinen suure, eikä se kuvan-

nut todellista maailmaa.491 Vaikka säännönmukaisuuksia voitiinkin havaita, tämä 

ei ollut ristiriidassa vapaan tahdon periaatteen kanssa. Yhteiskunnan kehittäminen 

oli mahdollista muuttamalla lainsäädäntöä ja instituutioita.492 Verkko oli tullut 

samaan tulokseen, johon noin viisikymmentä vuotta aiemmin samaa kysymystä 

käsitellyt Hannes Gebhard oli päätynyt. 

4.5.2 Kansansielun uumeniin 

Vaikka Verkko ei katsonutkaan tilastollisten lainalaisuuksien hallitsevan ihmis-

elämää, olivat lainalaisuudet ja niiden etsiminen tilastoista tärkeässä asemassa 

hänen lähtiessään selittämään suomalaisen väkivaltarikollisuuden ja itsemurhien 

taustoja. Yksi lähtökohta Verkon vuonna 1949 ilmestyneessä tutkimuksessa olikin 

                                                        
490 Jaakko 1986, 16–19. 
491 Verkko 1943, 108–110, 126, 126: alaviite 39. 
492 Verkko 1943, 127. 
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erään rikostilastotieteellisessä keskustelussa 1800-luvun lopulla muotoillun lain-

alaisuuden kumoaminen. 

Lähimmäisen ja oma henki -teoksen liitteessä Verkko esitteli niin sanotun En-

rico Ferrin (1856–1929) ja jo Westerlundin itsemurhatutkimuksen yhteydessä 

käsitellyn Enrico Morsellin teorian. Sen mukaan itsemurhien ja henkirikosten 

suhde oli kääntäen verrannollinen. Lyhyesti kuvattuna tämä laki tarkoitti sitä, että 

maissa, joissa henkirikosluvut olivat korkeat, tehtiin vähän itsemurhia, ja päinvas-

toin. Sama periaate koski myös itsemurha- ja henkirikostilastojen kehityssuuntia. 

Teorian mukaan toisen kasvu johti toisen määrän laskuun.493 Suomi ja suomalai-

set rikos- sekä itsemurhatilastot tarjosivat Verkolle aineiston, jonka avulla hän 

katsoi pystyvänsä kumoamaan Ferrin ja Morsellin lain. Verkon ei tarvinnut tehdä 

muuta kuin huomauttaa, että esimerkiksi kieltolain aikana 1920-luvulla Suomessa 

sekä itsemurha- että henkirikosluvut kasvoivat. Tämän lisäksi Suomessa oli tehty 

Ruotsiin verrattuna 1920–1930-luvuilla yli kymmenkertainen määrä henkirikok-

sia. Ferrin ja Morsellin lain mukaan tästä olisi pitänyt seurata Ruotsia alhaisem-

mat itsemurhaluvut, mutta samalla aikavälillä myös itsemurhaluvut olivat Suo-

messa Ruotsia korkeammat.494 Verkon Lähimmäisen ja oma henki -kirjan pääta-

voitteena olikin vastata kysymykseen, miksi Suomessa oli moniin muihin maihin 

verrattuna korkeat henkirikos- ja itsemurhaluvut.  

Tähän kysymykseen vastatakseen Verkko rakensi analyysinsä seuraavista teo-

rioista ja alkuoletuksista: tarkoituksellisten henkirikosten (murhien) ja itsemurhi-

en suhde kaikkiin tilastoituihin tapauksiin, miesten ja naisten tekemien henkiri-

kosten ja itsemurhien suhde, ei-intentionaalisten henkirikosten (tappojen) ja itse-

murhien (Verkon mukaan itsetappojen495) suhde niin sanottuun alkoholitilantee-

seen sekä hänen suomalaiskansallisena piirteenä pitämänsä huonon humalaluon-

teen merkitys suhteessa kaikkiin edellä mainittuihin. 

Erot miehiin ja naisiin kohdistuneissa henkirikoksissa toimivat avaimena ti-

lastojen tulkinnalle. Verkko oli tehnyt havainnon miesten suuremmasta osuudesta 

harkitsemattomien henkirikosten eli tappojen ja kuolemaan johtaneiden pahoinpi-

telyjen uhreina sekä alkoholinnauttimisen ratkaisevasta vaikutuksesta. Näissä 

tapauksissa Verkon mukaan naiset olivat useammin kuin miehet harkittujen hen-

kirikosten uhreina. Koska naisten osuus henkirikoksista oli laskenut, merkitsi se 
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edellä mainitun nojalla sitä, että yhä useampi henkirikos oli tehty harkitsematta, 

mikä taas usein merkitsi sitä, että teko oli alkoholin nauttimisen aiheuttama.496  

Tämän havainnon tueksi Verkko esitti kaksi lakia, joiden avulla voitiin päästä 

vieläkin pidemmälle alkoholia ja miesten tekemiä henkirikoksia koskevissa poh-

dinnoissa. ”Staattinen laki” tarkoitti sitä, että suuren henkirikollisuuden maissa 

naisten suhteellinen osuus surmattujen joukosta oli pieni, ja päinvastoin.497 ”Dy-

naaminen laki” puolestaan kertoi siitä, että ”henkirikollisuuden kasvaessa tietyssä 

maassa lisäys kohdistuu pääasiassa henkirikosten miespuolisten uhrien lukumää-

rään [--]”.498 Verkko totesi rikollisuustilastojen sisältävän paljon häiritseviä teki-

jöitä, mutta kun otanta oli riittävän suuri, ”satunnaisuudet karsiutuivat pois ja 

lainmukaisuudet esiintyvät täysin selväpiirteisinä [--]”.499 Mitä nämä lainmukai-

suudet sitten kertoivat itsemurhista? 

Verkon innovaatio itsemurhatutkimuksen saralla perustui säännönmukaisuuk-

sien paikantamiseen useampien yhteiskunnallisesti patologisten ilmiöiden taustal-

ta. Todisteena tästä Verkko pyrki osoittamaan erityisesti miesten osalta sekä hen-

kirikostilastojen että itsemurhatilastojen seuraavan suomalaista alkoholitilannetta. 

Esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana sekä itsemurhat että väkivallan-

teot laskivat, ja syy löytyi alkoholitilanteesta. Alkoholin saatavuus oli heikentynyt 

sodan vaikeuttaessa maahantuontia. Vastaavasti kieltolain aikana kehittyneen 

viinanpolttokulttuurin Verkko katsoi heijastuneen koko 1920-luvun kasvaneisiin 

henkirikos- ja itsemurhalukuihin. Soveltamalla dynaamista lakia itsemurhalukui-

hin, Verkko päätteli harkitsemattomien itsemurhien eli itsetappojen määrien muu-

tosten heijastuvan alkoholin saatavuustilanteessa tapahtuneissa muutoksissa. 

Koska dynaaminen laki kertoi henkirikoksissa (ja itsemurhissa) tapahtuneiden 

muutosten kohdistuvan pääasiassa miespuoliseen väestöön, päätteli Verkko tästä, 

että itsemurhamäärien vaihtelut kuvasivat käytännössä humalapäissään itsensä 

surmanneiden miesten määrissä tapahtuneita vaihteluja.500 

Käsitykset mielisairauden itsemurhaajien sukupuolijakaumasta tukivat Ver-

kon päättelyä. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä psykiatriseen kielenkäyttöön 

sekä itsemurhatutkimukseen vakiintuneita käsitteitä käyttäen Verkko pyrki osoit-

tamaan kuinka alkoholi oli keskeisen ulkoinen tekijä, joka vaikutti suomalaisiin 

itsemurhamääriin. Endogeenisiksi syiksi hän määritteli ensisijaisesti psyykkiset 
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häiriöt. Verkko totesi Oiva Elon itsemurhatutkimukseen viitaten naisten tekevän 

miehiä useammin itsemurhan sisäsyntyisistä psykopatologisista syistä. Näin ollen 

itsemurhien kokonaismäärien muutokset selittyivät miespuolisten, ei henkisesti 

sairaiden itsemurhaajien määrästä. Hän totesikin 1900-luvun alkupuolella tapah-

tuneen itsemurhien määrän nousun johtuneen etupäässä niin sanotusta ”normaa-

lista aineksesta”.501 Verkon käsittelyssä itsemurhakäsite yksilötasolla demedikali-

soitui, mutta samalla hän käytti sitä koko väestön patologisoimisessa.  

Alkoholitilanne ei yksin ratkaissut kaikkea, vaan se toimi laukaisevana teki-

jänä syvällä suomalaisessa kansassa uinuvalle taipumukselle väkivaltaan. Verkko 

katsoi todellisen ongelman piilevän suomalaiskansallisessa huonossa humala-

luonnossa. Verkon mukaan väkivaltarikollisuutta ja itsemurhia yhdisti alkoholin 

huono yhteensopivuus suomalaiseen kansanluonteeseen kuuluvan ”pahansisun” 

kanssa.502 Pahasisu oli Verkon arvokkaana kansallisena ominaispiirteenä pitämän 

sisun ikävä sivutuote.503 Tämä suomalaisen kansanluonteen ominaispiirre oli 

tekijä, jonka avulla Verkko yhdisti henkirikoksista ja itsemurhista käydyn keskus-

telun. 

Käsitteenä pahasisu ei ainoastaan selittänyt väkivaltaista käytöstä. Se tarjosi 

myös vastauksen dilemmaan, joka koski suomalaisten asemaa sivistyskansana. 

Olihan jo 1800-luvulla alkanut muotoutua käsitys itsemurhista eräänlaisena kan-

sakunnan sivistystason merkkinä, johon Saelankin viittasi. Suomen esimerkiksi 

Ruotsia korkeammat henkirikosluvut viittasivat alhaisempaan kehitystasoon.504 

1800-luvulla tehdyt kansainväliset vertailut, muun muassa Ferrin ja Morsellin 

tekeminä, olivat tuoneet esiin erot itsemurhissa ja henkirikoksissa ”sivistyneen” 

Keski- ja Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroopan maiden välillä, joista jälkimmäi-

sissä tehtiin vähemmän itsemurhia.505 Pitkällä historiallisella perspektiivillä tar-

kasteltuna oli tultu siihen tulokseen, että korkea henkirikollisuus liittyi alhaisem-

paan kulttuurin tasoon. Näin ollen Verkko totesikin, että ”henkirikokset kuuluvat 

barbariaan, itsemurhat kulttuuriyhteiskuntaan – muualla paitsi Suomen kansan 

keskuudessa.”506 Syysuhteen osoittaminen suomalaisen huonon humalaluonnon ja 
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503 Verkko 1949, 34. 
504 Suomen ja Ruotsin vertailusta, esim. Verkko 1949, 52–54. 
505 Verkko 1949, 172. 
506 Verkko 1949, 176. 



145 

itsemurhien välillä tarkoittaisi sitä, että ”Suomen itsemurhaprobleema olisi kan-

sainvälisesti yhtä ainoalaatuinen kuin sen väkivaltarikosprobleema.”507 

Sen ohella, että Verkon tekemät päätelmät perustuivat tilastoissa havaittujen 

kehityslinjojen muutoksiin ja tilastollisten tekijöiden vastavuoroisuuksiin, hänen 

tutkimuksensa yhtenä tavoitteena oli pysyvien ilmiöiden etsiminen ja osoittami-

nen. Suomalainen kansanluonne, johon kuului huono alkoholinsietokyky, oli juuri 

tällainen ilmiö, jonka yhteiskunnallisen merkityksen väkivaltarikos- ja itsemurha-

tilastot yhdistettynä alkoholitilastojen kanssa voisivat paljastaa. Verkon tapa tulki-

ta tilastotietoja tulee esiin verrattaessa hänen vuonna 1935 rikollisuuden ehkäisy-

päivillä pitämäänsä esitelmää Oiva Elon vastaavaan esitykseen. Molempien esi-

telmien ajallinen rajaus kattoi 1900-luvun alkuvuosikymmenet Verkon esityksen 

ulottuessa 1800-luvun jälkipuoliskolle.  

Pohjoismaista vertailua esitelmässään tehnyt Verkko totesi Suomen väkivalta-

rikoslukuja kuvaavien käyrien vain nousseen siinä missä pohjoismaiset vastineet 

osoittivat ensimmäisen maailmansodan jälkeen taittumista.508 Kasvava väkivalta-

rikollisuus ei Verkon mukaan ”ole mikään itsestään ohimenevä ilmiö. Se on pit-

käaikaisen prosessin tulos, jonka pohjimmaiset syyt ovat syvällä kansansielun 

uumenissa.”509 Omassa esitelmässään Oiva Elo sivusi Verkon myöhemmässä 

tutkimuksessa keskeisessä roolissa ollutta kieltolain aikaa ja sen merkitystä henki-

rikostilastoja arvioitaessa. Verkon tulkinnasta jyrkästi poiketen Elo totesi kielto-

lain synnyttäneen laittoman ammattikunnan, jonka puitteissa kaikenlainen rikolli-

suus oli yleisempää ja jatkuva väkijuomien kanssa tekemisissä olo synnytti väki-

valtaisuutta. ”Näin ollen,” Elo totesi, ”on todennäköisempää, että meidän kan-

samme ei, kuten jo on alettu pelätä, kuitenkaan ole kehittymässä kohti raakalai-

suutta ja meksikolaisuutta, vaan että nykyisen surullisen tilan syntymiseen ovat 

olleet ainakin hyvin suuressa määrin vaikuttamassa ulkoiset tekijät, siis että on 

sellaisia sosialisia tekijöitä vallitsemassa, jotka ovat olleet omiaan suuresti lisää-

mään affektiluontoisten rikosten lukua.”510 

Lähimmäisen ja oma henki -teoksen pääväittämät – suomalaisten henkirikos-

ten ja itsemurhien riippuvuus sekä alkoholitilanteesta että sen laukaisemasta huo-

nosta humalaluonnosta – pohjautuivat sosiaalisten ilmiöiden biologiseen selitys-

malliin. Annettuaan tilastotietojen vakuuttaa lukijaa, Verkko esitteli teoksensa 

loppusanoissa E. N. Setälän kieli- ja rotuteoriaa mukailleen ajatuskuvion kielen 
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merkityksestä kansanryhmien synnyssä. Verkon mukaan ainoastaan yhteisen kie-

len kautta muodostunut biologinen suomalainen rotu ja sen ominaispiirteet, kuten 

huono viinapää, saattoivat selittää edellä kuvatut erityispiirteet suomalaisessa 

väkivalta- ja itsemurhatilastossa.511 Sivumennen mainittuna on hieman ironista, 

että Verkko pyrki selittämään humalaluonteen, väkivaltaisuuden ja itsemurhat 

periytyvien, biologisten ominaisuuksien avulla. Nimittäin Veli Verkko oli itse 

toisen polven edustaja suomalaisessa alkoholikriittisessä keskustelussa. Hänen 

isänsä, Kaarle Verkko512, oli vaikuttanut suomalaisen raittiusliikkeen aktiivina 

1880-luvulta 1900-luvun alkuvuosiin.513 Isä Verkko oli itse edustanut niin sanot-

tua ehdotonta linjaa raittiusasioissa.514 

Verkon esittämät teoriat biologisten ominaisuuksien vaikutuksesta kulttuuris-

ten ilmiöiden taustalla herättivät vastustusta heti Lähimmäisen ja oma henki  

-teoksen ilmestyttyä 1940-luvun lopussa, kuten seuraavassa havaitaan. Verkon 

tutkimus itsemurhista kuvastaa itsemurhakeskustelun osalta sitä, kuinka joustava 

käsitekokonaisuus itsemurha oli. Se voitiin valjastaa selittämään yksilön piilevää 

psykopatologista tilaa tai selittämään kansaksi tai roduksi käsitetyn väestöryhmän 

käytöksen poikkeavuutta verrattuna muihin kansoihin tai rotuihin. 

4.5.3 Sivustatukea psykiatriasta 

Kun Lähimmäisen ja oma henki -teos ilmestyi, aika oli niin sanotusti ylikypsä 

suhteessa Verkon esittämiin oletuksiin kansanluonteen merkityksestä sosiaalisten 

ilmiöiden biologis-geneettisessä selittämisessä. Tosin ennen kuin Verkon saamaa 

negatiivista palautetta käsitellään tarkemmin, voidaan todeta, että aivan ilman 

kiitosta Verkon työ ei jäänyt. Oikeusneuvos Paavo Kekomäki, jonka esittä-

mään ”pahansisun” määritelmään Verkko nojasi, teki vastapalveluksen kirjoitta-

malla suosiollisen arvostelun Lakimies -lehteen vuonna 1950. Erityistä kiitosta 

Verkon työ sai Kekomäeltä itsemurhien ottamisesta tutkimuksen piiriin. Näin 

Verkko Kekomäen mukaan valaisi ”kansamme [--] kullervomaisia luonteenomi-

naisuuksia.”515 

Verkon väitteet alkoholin merkityksestä henkirikosten ja itsemurhien taustalla 

asetettiin kyseenalaisiksi jo perustuen Verkon itsensä käyttämään tilastotieteelli-

                                                        
511 Verkko 1949, 155–157. 
512 Mäkinen 2001, elektr. dokumentti. 
513 Sulkunen1986, 69–77. 
514 Peltonen 1997, 35. 
515 Kekomäki 1950, 92. 
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seen aineistoon. Suomen Asianajajaliiton äänenkannattajan Defensor legis -lehden 

päätoimittaja Bruno Salmiala huomautti Verkon vuonna 1948 julkaistua sosiolo-

gian professorin virkaanastujaisluentoa arvostelleessa toisessa kirjoituksessaan, 

että Verkon antamien tietojen mukaan vuosivälillä 1921–1940 ainoastaan 18–

24,6 % itsemurhaajista oli todettu päihtyneeksi itsemurhan hetkellä. Salmialan 

mukaan nämä luvut suhteutettuna muista Pohjoismaista saatuihin tietoihin puhui-

vat pikemminkin suomalaisen viinapään puolesta kuin sitä vastaan.516 Mitä taas 

tuli Verkon esittämiin väitteisiin kieltolain vaikutuksesta alkoholitilanteen ja kan-

sanluonteen kautta henkirikos- ja itsemurhalukuihin, Salmiala katsoi Verkon tul-

kinneen aineistoaan siten, että hän sivuutti alkoholitilanteen merkittävyyden ul-

koisena, yhteiskunnallisena tekijänä. Verkko oli katsonut, että ympäristön muu-

tokset Suomessa olivat niin pieniä, että tilastoihin vaikuttavan päätekijän täytyi 

olla biologinen laatuaan.517  

Mikäli Verkon työtä arvioidaan suhteessa kriminologisen ja sosiologisen tut-

kimuksen kehityslinjoihin toisen maailmansodan jälkeen, näyttäytyvät hänen 

tekemänsä biologiset ja rotuun tai kansakuntaan viitanneet päätelmät auttamatta 

vanhanaikaisilta. 1900-luvun puoliväliin tultaessa biologiset selitysmallit olivat 

menettäneet painoarvoaan monilla yhteiskunta- ja ihmistieteiden osa-alueilla. 

Näin oli käynyt myös sosiaalipoliittisessa keskustelussa, ja Verkko saikin heti 

pääteoksensa ilmestymisen jälkeen osakseen jyrkän kieltävää kritiikkiä. Osin 

kritiikki on tullut ymmärretyksi ennen kaikkea sosiologiassa tapahtuneen kehityk-

sen kautta, sekä osin siksi, etteivät yhteiskunnallisille ilmiöille annetut perinnölli-

syyteen perustuvat selitykset tarjonneet työvälineitä sosiaalipoliittiseen kehitys-

työhön.518 Verkon teoreettis-metodologiset valinnat, erityisesti sosiaalisten ilmiöi-

den biologisilla tekijöillä selittäminen, jättivät hänet myös tieteen ulkopuolisista 

poliittisista syistä paitsioon toisen maailmansodan jälkeen, varsinkin kansainväli-

sen tieteellisen keskustelun osalta.519 Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa ihmis- ja 

yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa natsi-Saksassa harjoitettu politiikka ja sen 

nousu tietoisuuteen nopeuttivat biologisten väitteiden korvautumista kulttuurisilla 

tekijöillä.520 

Toisaalta on kuitenkin huomioitava se seikka, että Verkon käsittelemiin ky-

symyksiin, erityisesti itsemurhiin, otettiin kantaa myös muissa tieteellisissä kes-

                                                        
516 Salmiala 1950, 120. 
517 Salmiala 1950, 117. 
518 Jaakola 1986, 24–25. 
519 Jaakola 1986, 32. 
520 Degler 1991, 202–203. 
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kusteluissa. Kun Verkko puolusti teostaan Salmialan kritiikkiä vastaan, hän ei 

ollut valmis muuttamaan kantaansa käyttämiensä selitysmenetelmien osalta. Hän 

haki tukea väitteilleen psykiatrisesta keskustelusta viitaten tässäkin tosin jo parin 

vuosikymmenen takaisiin teorioihin. Vaikka Verkko ei ollut viitannut Lähimmäi-

sen ja oma henki -kirjassaan psykiatri Ernst Kretschmerin konstituutio-oppiin, 

hän tunsi Kretschmerin työn ja viittasi siihen muun muassa vuonna 1933 julkais-

tussa Biologisluontoisten tekijäin vaikutuksesta henki- ja pahoinpitelyrikollisuu-

teen -teoksessaan osana rikollisten typologisointia.521 Vastineessaan Salmialalle 

Verkko ottikin konstituutio-opin tuekseen. Kretschmerin määrittelemä ”visköösi-

nen” temperamentti sopi juomatapoja koskevan kuvauksensa osalta kuin nyrkki 

silmään Verkon omien suomalaista kansanluonnetta koskevien näkemysten kans-

sa. Atleettiselle ruumiinrakenteelle ominainen temperamentti yhdistettiin nopeaan 

juomistahtiin, josta seurasi usein sammuminen tai riidanhaastaminen. Olipa sille 

myös tyypillistä taipumus pahoinpitelyrikoksiin.522 Salmiala ei hyväksynyt ”Kret-

schmerin riidanalaista tyyppiteoriaa” Verkon väitteiden tueksi, vaikkei esittänyt-

kään todisteita sen kumoamiseksi.523  

On sinänsä yllättävää, ettei Verkko viitannut Kretschmerin ruumiinrakenne-

oppiin Lähimmäisen ja oma henki -teoksessa. Teoksen vuonna 1951 ilmestynee-

seen englanninkieliseen käännökseen Verkko lisäsi Kretschmerin oppeihin perus-

tuneita osia. Merkittävin muutos koski suomenkielisen teoksen ”Loppulause” 

osiota, joka englanninkielisessä julkaisussa oli muutettu luvuksi XIV, ja otsikoi-

tu ”Language, Heredity and Physical Structure.” Alkuperäisessä teoksessa Verkko 

oli pohjannut yhtenäistä kansansielua koskeneen teorian E. N. Setälän kielitieteel-

lisiin pohdintoihin. Nyt Verkko nosti kieliside-veriside -teoriansa rinnalle konsti-

tuutio-opin. Sivustatukea Verkko sai fysiologi Eeva Jalaviston (1909–1966) 

vuonna 1946 julkaisemasta havainnosta, jonka mukaan edellä mainittu atleettinen 

ruumiinrakenne ja siten visköösinen temperamentti olivat tyypillisiä suomalaisia 

piirteitä.524  

Yhteiskuntatieteellisessä ja sosiaalipoliittisessa keskustelussa biologisiin 

seikkoihin viittaaminen osoitti 1940-luvun puolenvälin jälkeen huonoa makua. Se 

ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että biologiaan ja perinnöllisyyteen perustuvat 

teoriat olisivat menettäneet merkityksensä ihmistieteiden kentän koko leveydellä. 

Vuonna 1946 julkaistussa Sielunterveys ja sen hoito -teoksessa Turun vankilamie-

                                                        
521 Verkko 1933, 104–105. 
522 Verkko 1950, 113–114. 
523 Salmiala 1950, 125. 
524 Verkko 1951, 140, 142–144. 
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lisairaalan (nyk. ”psykiatrinen vankisairaala”) lääkärinä vuosina 1927–1945 työs-

kennellyt Johannes (Hannes) Heikinheimo ilmaisi huolensa siitä, kuinka ”huo-

nommat ainekset [--] lisääntyvät voimakkaammin kuin rotubiologisesti arvok-

kaammat ainekset.”525 Näiden yleisten huomioiden lisäksi Heikinheimo esitteli 

teoksessaan Kretschmerin ruumiinrakenneoppia ”verraten yleisesti” omaksuttuna 

järjestelmänä. Ja aivan kuten Verkko muutamaa vuotta myöhemmin, hänkin kat-

soi suomalaista kansaa määrittävän yhteisen kansanluonteen, jonka varjopuolina 

oli taipumus rikollisuuteen ja johon alkoholin vaikutus oli vahingollinen.526 

Vuonna 1966 pitämissään psykiatrian historiaa käsitelleissä luennoissa Martti 

Kaila totesi konstituutiotyypeillä olevan merkitystä ”[mielisairauden] taudinkuvan 

ja sen ennusteen kannalta”.527 Kretschmerin konstituutiotyypit löytyvät myös 

Kailan Mielitaudit teoksen vuonna 1967 julkaistusta, kaksi kertaa uudistetusta, 

kahdeksannesta painoksesta.528 Yksilön henkisten ja sitä kautta sosiaalisten omi-

naisuuksien tulkitseminen periytyviksi näkyi suomalaisessa psykiatrisessa keskus-

telussa sekä sen seurauksena lainsäädännössä vielä toisen maailmansodan jäl-

keenkin. Vuonna 1950 säädettiin muun muassa parantumattomaksi määriteltyjen 

mielisairaiden sterilointiin oikeuttanut uusi sterilointilaki, jolla pyrittiin tehosta-

maan aiemman, vuonna 1935 säädetyn lain toimintaa. Lääketieteellisten seikkojen 

ohella sterilointilain tiukentamiseen vaikutti myös huoli sosiaalihuollon laajentu-

misesta seuranneiden valtiolle koituvien kulujen kasvusta.529 Sterilointilain taus-

taa ja tarkoitusta voidaan siis tarkastella psykiatrisesta keskustelusta nousseiden 

vaikuttimien ohella osana pyrkimystä vaikuttaa yksilöiden sosiaalisiin (kas-

vu)oloihin. Toisaalta, esimerkiksi Sven Donner korosti Hermo ja Mielitautien 

Vastustamisyhdistyksen530 syyskokouksessa vuonna 1944 sterilointien merkitys-

tä ”vahingollisten, periytyvien ominaisuuksien ja sairauksien” puhdistamisessa. 

Hyvä suuntaus eli kasvussa ollut sterilointien määrä oli päässyt taantumaan sodan 

aikana ja uusi, sittemmin vuonna 1950 voimaan astunut laki oli valmisteilla. 

Donner korosti ennen kaikkea asianomaisten viranomaisten valppauden teroitta-

                                                        
525 Heikinheimo 1946, 13. 
526 Heikinheimo 1946, 86–87. 
527 Kaila myös huomautti, ettei konstituutiotyypeillä ollut enää juurikaan merkitystä kliinisen psykiat-
rian kannalta. Kaila 1966, 129. Kailan konstituutiotyyppejä koskeva luonnehdinta kuvastaa hyvin sitä, 
kuinka psykiatrinen tieto ja teoreettinen keskustelu ja toisaalta psykiatrinen käytäntö ovat poikenneet 
toisistaan. 
528 Kaila 1967, 52–53, 123, 127. 
529 Mattila 2003, 111, 119–121. 
530 Vuodesta 1952 Suomen Mielenterveysseura. 
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mista steriloinnin tärkeydestä. Kyseessä oli kuitenkin ”tärkein ase” taistelussa 

vajaamielisyyttä vastaan.531  

Kun Verkon 1940-luvun lopun työtä arvioidaan suhteessa psykiatriseen kes-

kusteluun, eivät hänen esittämänsä biologis-geneettiset väitteet erottaudu niinkään 

voimakkaasti samanaikaisesta psykiatrisesta ja yhteiskunnallisesti suuntautunees-

ta psykiatriasta. Vaikkei Verkon spekuloimaa kansanluonteen ja juomatottumusten 

biologis-geneettistä suhdetta voikaan suoranaisesti kytkeä psykiatriseen keskuste-

luun vajaamielisyydestä ja mielisairauksien hoitamisesta, kuvastaa jälkimmäinen 

biologisten selitysten ja niihin pohjattujen toimintamallien keskeistä roolia 1940-

luvun jälkipuoliskon poikkeus- ja ongelmakäyttäytymisestä käydyssä keskuste-

lussa. Verkon työn – kuten kenen tahansa yksittäisen tutkijan – historiallista paik-

kaa ja merkitystä arvioitaessa on syytä huomioida välittömän tai välittömäksi 

oletetun tieteenalan (Verkon tapauksessa kriminologia ja sosiologia) kehityksen 

ohella myös ne muut samanaikaiset tieteenalat ja niiden piirissä käydyt keskuste-

lut, joiden puitteissa on pyritty tuottamaan tietoa samoista kohteista. 

                                                        
531 Donner 1945, 9–11. 
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II Osa – Suomalaisen itsemurhatutkimuksen 
uusi aika 
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5 Psykiatrinen itsemurhatutkimus Suomessa 
1960–1980-luvuilla 

Vuonna 1975 Psychiatria Fennica -aikakauskirjassa julkaistiin jo aiemmin ohi-

mennen käsitelty psykiatri Kalle Achtén kirjoittama ”On the History of Suicido-

logical Research in Finland” -artikkeli. Kirjoituksessaan Achté referoi edeltäjien-

sä työtä muutamista 1800-luvulla julkaistuista tutkimuksista Veli Verkon 1940–

1950-lukujen vaihteessa ilmestyneeseen tutkimukseen. Achtén näkökulmasta 

1970-luvun puolivälistä katsottuna suomalaisen itsemurhatutkimuksen historia 

päättyi Veli Verkkoon 1940–1950-lukujen vaihteeseen ja – kuten Achté itsekin 

totesi – 1960-luvulla alkoi ”suomalaisen suisidologisen tutkimuksen uusi aika.”532 

Achtén taaksepäin katsova luonnehdinta suomalaisesta itsemurhatutkimuksesta 

ennen 1960-lukua voidaan ymmärtää hänen oman sukupolvensa työn määrittelyk-

si ”menneisyydestä” erottautuvaksi, ”nykyiseksi” tutkimukseksi. Tämä erottau-

tuminen, mikä epäilemättä oli tärkeää 1970-luvun itsemurhatutkijoiden ammatti-

identiteetin kannalta, kuvastaa myös yksittäisten henkilöiden itsetiedostuksen 

ohella sitä, kuinka jotakin oli tapahtunut suomalaisessa itsemurhatutkimuksessa 

1970-luvun puoleen väliin tultaessa. Kuten tämän työn johdannossa esitetystä 

kuviosta voidaan havaita, Verkon töiden jälkeen 1950-luvulla ilmestyi muutamia 

yksittäisiä itsemurhia käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, kuten Sven Erkkilän 

kirjoitus vanki-itsemurhista sekä Sotilaslääketieteellisessä aikakauslehdessä jul-

kaistu tutkimus varusmiesten itsemurhista.533 Näihin artikkeleihin palataan niiden 

temaattisessa asiayhteydessä tuonnempana. Näiden muutamien kirjoitusten poh-

jalta ei kuitenkaan vielä muodostunut aiemmasta itsemurhatutkimuksesta metodo-

logisesti tai näkökulmallisesti eroavaa tutkimuksen ja itsemurhakeskustelun suun-

taa, vaan ne pikemminkin edustivat itsemurhatutkimuksen edellisen vaiheen lop-

pua. 

Tämän tutkimuksen I osassa tarkasteltiin suomalaisen lääketieteellisen itse-

murhatutkimuksen muotoutumista ja ensiaskeleita 1800-luvun puolivälistä toisen 

maailmansodan jälkeiseen aikaan. Nyt, työn II osassa, siirrytään tarkastelemaan 

Achtén mainitsemaa suomalaisen itsemurhatutkimuksen uutta aikakautta. Tästä 

eteenpäin viittaankin yleisellä tasolla suomalaiseen 1960-luvun alusta 1980-luvun 

puoleen väliin tehtyyn itsemurhatutkimukseen Achtéen muotoilua mukaillen kä-

sitteellä ”uusi itsemurhatutkimus”. Seuraavissa luvuissa käsitellään sitä, kuinka 

                                                        
532 ”In the 1960s a new era began in the field of suicidological research in Finland.” Achté 1975, 265. 
533 Erkkilä 1958; Kivalo–Grönroos 1959. 



154 

tuo uusi suomalainen itsemurhatutkimus muotoutui, miten se erosi kysymyk-

senasettelultaan, menetelmiensä ja muiden piirteidensä osalta edeltäneestä itse-

murhatutkimuksen aikakaudesta.  

5.1 Kvantitatiivinen loikka 

Olisi liioiteltua väittää, että suomalainen itsemurhakeskustelu koki täydellisen 

muutoksen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Tästä varauksesta 

huolimatta suomalainen lääketieteellinen itsemurhakeskustelu kävi 1960-luvun 

alusta alkaen läpi huomattavia niin määrällisiä kuin laadullisia muutoksia. Kuten 

seuraavien lukujen mittaan käy ilmi, tietyt kysymyksenasettelut sekä itsemurha-

tutkimuksessa asetetut tavoitteet säilyivät ennallaan. Vastaavasti tieteelliseen it-

semurhakeskusteluun osallistuneiden tutkijoiden tieteenalatausta ei juuri muuttu-

nut 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Mutta mikäli katsotaan pelkästään 

itsemurhia käsitelleiden tieteellisten kirjoitusten määrää 1960–1980-luvuilta ver-

rattuna aiempaan, on muutos suorastaan räjähdysmäinen. Yksittäisinä julkaisuina 

laskettuna ainoastaan 1960-luvulla ilmestyneiden itsemurhatutkimusten määrä 

ylitti kaikkien tätä ennen Suomessa julkaistujen tutkimusten määrän. Uusina jul-

kaisufoorumeina voidaan mainita Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti vuodesta 

1962 ja edellisenä vuonna aloittanut Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveys 

-lehti. 

Suomalaisen itsemurhatutkimuksen määrällinen kehitys ei sinänsä ollut poik-

keuksellista kansainvälisen tutkimuksen samanaikaiseen kehitykseen verrattuna. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa julkaistujen itsemurhatutkimuksia koonneiden biblio-

grafioiden mukaan vuosivälillä 1897–1957 ilmestyi noin 2100 julkaisua. Vuodes-

ta 1958 vuoteen 1970 vastaava määrä oli 2542 julkaisua. Toisin sanoen edellisen 

13 vuoden aikana oli ilmestynyt enemmän itsemurhaa käsitteleviä julkaisuja kuin 

sitä edeltäneen 60 vuoden aikana.534 

Seuraava vuosikymmen toi mukanaan vieläkin suuremman volyymin kasvun. 

Vuotta 1970 voi pitää suomalaisen itsemurhatutkimuksen merkkivuotena. Tuol-

loin alkoi ilmestyä Psychiatria Fennica (”Suomalaista psykiatriaa”) -nimellä 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian klinikan (Lapinlahden sai-

raalan) vuosikirja.535 Psychiatria Fennica kokosi nimensä mukaisesti suomalaisia 

                                                        
534 Farberow 1977a, 23. 
535 Vuonna 1971 perustettiin Psykiatrian Tutkimussäätiö edistämään suomalaista psykiatrista tutkimus-
ta. Sen tytäryhtiö Psychiatria Fennica Oy vastaa Psychiatria Fennica -vuosikirjan julkaisusta. 
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psykiatrian alan kirjoituksia yksiin kansiin aihealueiden mukaan jaettuna. Aika-

kauskirjassa julkaistiin myös ulkomaalaisten tutkijoiden kirjoituksia tai Suomessa 

vieraillessaan pitämiä esitelmiä.536 Muutamina vuosina itsemurhia käsitteleviä 

kirjoituksia oli niinkin paljon – tai aihealue nähtiin niin merkittäväksi –, että ne 

sijoitettiin oman ”suicides”, ”suicide studies” tai ”suicidology” alaotsikoiden 

alle.537 Psychiatria Fennican merkittävyyttä suomalaisen itsemurhakeskustelun 

kanavana kuvaa se, että 1970-luvun kuluessa sen sivuilla julkaistiin 33 itsemurhia 

käsitellyttä kirjoitusta.538 Aikakauskirjassa julkaistujen artikkeleiden ohella 

Psychiatria Fennica edisti suomalaista itsemurhatutkimuksen julkaisua erillisten 

painosten muodossa. Psychiatria Fennican erikoispainossarjassa julkaistiin esi-

merkiksi Yrjö Johanssonin säätiön rahoittamana vuosina 1974–1975 ja uudestaan 

vuonna 1982 järjestettyjen itsemurhatutkimusseminaarien satoa.539 Samana vuon-

na Psychiatria Fennican monografiasarjassa ilmestyi psykiatri Jouko Lönnqvistin 

laatima itsemurhan epidemiologinen ja sosiaalipsykiatrinen tutkimus Suicide in 

Helsinki. An epidemiological and socialpsychiatric study of suicide in Helsinki in 

1960–61 and 1970–71. Vaikka Psychiatria Fennican julkaisuiden pääpaino oli 

Suomessa, ne oli suunnattu osaksi kansainvälistä itsemurhakeskustelua. Pääosa 

artikkeleista julkaistiin englanniksi, ja tämän lisäksi pieni määrä artikkeleista 

ilmestyi saksankielisinä. Saksa oli ollut pitkään suomalaisen lääketieteen ensim-

mäinen vieras kieli, mutta se alkoi vähitellen väistyä englannin tieltä toisen maa-

ilmansodan jälkeen. Esimerkiksi Duodecim -lehdessä julkaistujen artikkeleiden 

tiivistelmät kirjoitettiin jo vuoden 1946 lehdissä hyvin usein englanniksi saksan-

kielisten tiivistelmien ollessa vähemmistönä.540 Vuoden 1947 vuosikerran kah-

deksas numero oli ensimmäinen, jossa kaikki tiivistelmät oli laadittu englannik-

si.541 

Suomalaisen uuden itsemurhatutkimuksen kytkeytyminen angloamerikkalai-

seen ja ennen kaikkea yhdysvaltalaiseen tutkimukseen tapahtui samanaikaisesti 

suomalaisen lääketieteen kentällä tapahtuneiden muutosten kanssa. Toisen maa-

ilmansodan jälkeen sekä tiede- että maailmanpoliittisista syistä kansainväliset 

kontaktit ja vierailut alkoivat suuntautua entistä enemmän Saksan sijaan Yhdys-

                                                        
536 Esim. Ringel 1973; Lesse 1981. 
537 Ks. esim. Psychiatria Fennica 1970–1974, 1981–1985. 
538 1970-luvulla Psychiatria Fennicassa julkaistujen itsemurhia käsitelleiden artikkeleiden lukumäärät 
vuosittain: 1970: 4; 1971: 9; 1972: 9; 1973: 4; 1974: 2; 1975: 2; 1978: 1; 1979: 1. 
539 Suicide Research, Psychiatria Fennica Supplementum 1975, Suicide Research II, Psychiatria Fen-
nica Supplementum 1983. 
540 Ks. Duodecim vk. 1946. 
541 Duodecim 1947: 8. 
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valtoihin.542 Tämä muutos oli nähtävissä myös suomalaisten itsemurhatutkimus-

ten ja itsemurhia käsitelleiden artikkeleiden kirjallisuusviitteissä heti 1960-luvun 

alussa. Esimerkiksi vuonna 1962 Duodecim -aikakauslehdessä artikkelissa 11 

julkaisua 25 viittauskohteesta oli alun perin julkaistu englanninkielisinä julkaisui-

na. Loput viittaukset olivat pohjoismaisiin, suomalaisiin ja saksalaisiin julkaisui-

hin.543 Vuonna 1970 samassa julkaisussa ilmestyneessä Vappu Taipaleen laatimas-

sa lasten itsemurhia käsitelleessä artikkelissa 23 käytetyistä 27 kirjallisuusviittees-

tä oli alun perin englanninkielisiä. Näistä valtaosa oli poimittu yhdysvaltalaisista 

lääketieteen aikakausjulkaisuista.544  

Tutkimuksen kytkeytyminen angloamerikkalaiseen tutkimukseen ei vaikutta-

nut ainoastaan julkaisuissa käytettyyn kieleen, vaan sillä oli myös sisällöllistä 

merkitystä. Sekä Englannissa että Yhdysvalloissa julkaistuista tutkimuksista voi-

daan nostaa esiin muutamia teoksia, joilla näyttää olleen erityinen merkitys suo-

malaisen itsemurhatutkimuksen ja itsemurhakeskustelun muokkaajina. Syntyjään 

itävaltalaisen mutta sittemmin Englantiin emigroituneen psykiatri Erwin Stenge-

lin yhdessä Nancy G. Cookin kanssa vuonna 1958 julkaisema Attempted Suicide  

-kirja näyttää saavuttaneen jonkinlaisen perusteoksen aseman suomalaisessa itse-

murhayritysten tutkimuksessa 1960–1970-luvuilla. Yhtälailla merkittäväksi teok-

seksi voidaan mainita psykiatrien Norman L. Farberowin ja Edwin S. Shneidma-

nin toimittama Cry for Help, joka julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 1961. Teok-

sessa esiteltiin toisaalta psykoanalyyttisen lähestymistavan antia itsemurhaongel-

man ratkaisussa ja toisaalta itsemurhien ehkäisytoimintaa. Osa teoksen kirjoitta-

jista ja sen toimituskunta oli ollut perustamassa yhtä ensimmäisistä yhdysvaltalai-

sista itsemurhien ehkäisykeskuksista (Suicide Prevention Center, SPC) Los Ange-

lesiin vuonna 1958.545 Teoksen toimittajilla oli vaikutuksensa 1960-luvun lopulla 

suomalaisessa itsemurhatutkimuksessa muotoutuneeseen itsemurhien ehkäisykes-

kusteluun niin tekstien kuin henkilökohtaisten kontaktien tasolla. Jo ennen psyki-

atrialle omistetun Psychiatria Fennican ilmestymistä Farberowin ja Shneidmanin 

kirjoituksia tarjottiin suomalaiselle lääketieteelliselle yleisölle luettavaksi Lääke-

tieteenkandidaattiseuran julkaisemassa Medisiinari -lehdessä.546 Farberow sai 

kutsun syyskuussa 1971 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (HYKS) Psyki-

atrian klinikan järjestämään ”Itsetuhokäyttäytyminen ja itsemurhien ehkäisy”  

                                                        
542 Ignatius 2000, 570–571. 
543 Achté 1962, 681–682. 
544 Taipale 1970a, 83. 
545 Shneidman–Farberow–Litman 1961, 6–7. 
546 Shneidman 1967; Shneidman–Farberow 1967. 
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-seminaariin.547 Farberow kutsuttiin puhujaksi myös Yrjö Jahnssonin säätiön ra-

hoittamiin itsemurhatutkimusseminaareihin 1970-luvun puolessa välissä ja 1980-

luvun alussa.548 Tämän lisäksi Psychiatria Fennicassa julkaistiin vuosina 1972 ja 

1981 Farberowin laatimia itsemurha-aiheisia artikkeleita muiden ulkomaisten 

kirjoittajien artikkeleiden ohella.549  

Ulkomaisen tutkimuksen julkaisemisen ohella suomalaisen lääketieteellisen 

itsemurhatutkimuksen kansainvälistymistä kuvaa 1970-luvun lopulla ja 1980-

luvulla järjestetyt itsemurhien ja itsetuhon tutkimusta ja ehkäisyä käsitelleet se-

minaarit ja konferenssit. Yrjö Johanssonin säätiön rahoittamana vuosina 1974–

1975 ja 1982 järjestetyn seminaarin lisäksi yksin vuonna 1977 järjestettiin Hel-

singissä kaksi kansainvälisiä osanottajia koonnutta konferenssia. Kesäkuun 17.–

18. päivänä järjesti Psykiatrien maailmanliiton Kliinisen psykopatologian alajaos 

itsetuhon ja epäsuoran itsetuhon psykopatologiaa käsitelleen symposiumin.550 

Kaksi päivää myöhemmin Helsingissä kokoontui vuonna 1960 perustetun Kan-

sainvälisen itsemurhien ehkäisy-yhdistyksen yhdeksäs kansainvälinen itsemurhi-

en ehkäisykongressi, joka kokosi paikalle itsemurhatutkijoita ympäri maailmaa. 

Akateemisen yhteistyön rinnalla suomalaisen itsemurhakeskustelun käytän-

nöllinen puoli sai suoria vaikutteita Yhdysvalloista. Vuonna 1970 perustettiin 

Helsinkiin Suomen Mielenterveysseuran alaisena SOS-palvelu, joka oli aikanaan 

yksi ensimmäisistä pohjoismaisista itsemurhien ehkäisykeskuksista. Sen toimin-

taan kuului kliininen työ, koulutuksen tarjoaminen sekä tutkimustoiminta. Näiden 

lisäksi keskuksessa toimi seurakuntien kanssa yhteistyössä päivystävä puhelin-

palvelu551 Keskuksen eri toimintalinjat noudattivat Los Angelesissa sijaitsevan 

SPC:n pääsuuntia, puhelinpäivystystä myöten.552 Viimeistään 1970-luvulle tulta-

essa voidaan katsoa suomalaisen itsemurhatutkimuksen nivoutuneen niin julkai-

sujen kuin henkilötason kontaktienkin kautta osaksi kansainvälistä itsemurhakes-

kustelua.  

SOS-palvelukeskuksen perustaminen tiiviissä yhteistyössä itsemurhatutki-

musta tehneiden tieteellisten piirien kanssa kuvastaa hyvin sitä, kuinka lääketie-

                                                        
547 Achté–Lönnqvist 1972a, 2. 
548 Achté–Nieminen–Vikkula 1983, 6. 
549 Farberow 1972; Farberow–Reynolds 1981. Vuonna 1981 ilmestyneessä Psychiatria Fennican 
niteessä kaikki neljä artikkelia olivat ulkomaisten kirjoittajien laatimia. Ks. Psychiatria Fennica 1981, 
41, 53, 69, 75. 
550 Achté–Lönnqvist 1979, 9. 
551 Aalberg 1973, 310–311. 
552 SPC:n päätavoitteiksi mainittiin kliininen työ, tiedotus, koulutus ja integrointi yhdyskuntaan sekä 
kolmantena itsemurhatutkimus. Shneidman–Farberow–Litman 1961, 6–7, 12, 15. 
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teellisen itsemurhakeskustelun painotusten muutokset synnyttivät uusia konkreet-

tisia toimintamuotoja, jotka pohjautuivat uuteen, kansainvälisestä keskustelusta 

vaikutteita saaneeseen itsemurhatutkimukseen. Samalla akateeminen itsemurha-

tutkimus pyrittiin kytkemään osaksi yhteiskunnallista toimintaa. Vaikka SOS-

palvelussa työskentelikin palkattujen psykiatrin ja sosiaalityöntekijöiden ohella 

vapaaehtoisia, oli itsemurhien ehkäisykeskuksen kytkös tieteelliseen, kliiniseen 

tutkimukseen selkeä. Itsemurhien ehkäisyn ohella keskuksen toimenkuvaan kuu-

lui muun muassa jo mainittu tutkimustyö. SOS-keskuksen avajaisissa silloinen 

Suomen Mielenterveysseuran puheenjohtaja psykiatri Kalle Achté esittikin, että 

keskuksen toiminnassa oli ”keskeistä ja tärkeää” yhteyksien luominen ”yhteiskun-

taan, sairaaloihin ja muihin mielenterveystyötä tekeviin yksiköihin”.553 

Samaan aikaan tieteellinen itsemurhakeskustelu alkoi myös avautua laajem-

malle yleisölle. Vuonna 1970 julkaistiin myös ensimmäinen suomalainen itse-

murhatutkimusta popularisoinut kokoomateos Itsemurha. Kolme vuotta myö-

hemmin ilmestyi suomalaista itsemurhatutkimusta koonnut sekä ammattilaisille 

että muutoin aiheesta kiinnostuneille suunnattu Itsemurhat ja niiden ehkäisy -teos. 

Siinä missä edellisessä itsemurhia oli tarkasteltu laajemmasta, yhteiskunnallisesta 

ja kulttuurisesta näkökulmasta, jossa itsemurhien lääketieteellisen (psykiatrisen) 

tiedon rooli marginaalinen, oli jälkimmäinen julkaisu tämän vastakohta. Teoksen 

kirjoittajakunta koostui 1960–1970-lukujen vaihteen uuden polven suomalaispsy-

kiatreista parilla yhteiskuntatieteilijällä ja yhdellä teologilla höystettynä. Lääketie-

teellinen, ennen kaikkea psykodynaamisesti suuntautuneen psykiatrian mukainen 

näkökulma (jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan hieman edempänä) muodosti 

teoksen punaisen langan. Suomalaisen itsemurhakeskustelun omalaatuisuutta 

kuvaa se, että teoksen kirjoittajiin lukeutui myös teologian tohtori Jouko Sihvo, 

joka omassa osiossaan tarkasteli itsemurhia kristinuskon ja kristillisen etiikan 

kannalta. Varsinkin 1800-luvulla itsemurhakeskustelussa tapahtuneista muutoksis-

ta puhuttaessa – erityisesti eurooppalaisen keskustelun osalta – itsemurhien yh-

teiskunnallisen käsittelyn lääketieteellistyminen on nähty askeleena pois kirkolli-

sen auktoriteetin piiristä kohti tieteellistä, arvovapaata tietoa. Suomalaisessa kon-

tekstissa raja-aidat kirkollisten tahojen ja psykiatrien välillä eivät kuitenkaan näy-

tä olleen aivan niin jyrkkiä. Psykiatrian ja sielunpaimenten yhteiseloa kuvaa hy-

vin käytäntö, jonka mukaan 1900-luvun alkupuolella mielisairaalaan ottamiseksi 

vaadittiin joko lääkärin tai papin todistus.554 Esimerkiksi ranskalaisesta tilanteesta 

                                                        
553 Achté 1970, 40. 
554 Pietikäinen 2013, 165. 
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poiketen suomalaista itsemurhien ehkäisyyn tähdännyttä keskustelua näyttääkin 

määrittäneen pragmaattisuus teoreettisten arvovaltaristiriitojen sijaan. Sihvo tar-

kastelikin uskonnon merkitystä itsemurhien ehkäisyssä esimerkiksi psykologian 

valossa viitaten uusimpaan itsemurhatutkimukseen Raamatun ohella.555  

Itsemurhat ja niiden ehkäisy oli laajuutensa ohella merkittävä siksikin, että 

siinä itsemurhat selkeästi määriteltiin psykiatrian tutkimuskohteen lisäksi teoksi, 

joka velvoitti ehkäisyä, ennen kaikkea psykiatrista väliintuloa.556 Osittain teoksen 

painotukset voidaan johtaa yhdysvaltalaiskollegoiden teokseen Cry for Help. 

Molemmista julkaisuista esimerkiksi löytyi kattava kirjallisuusluettelo aihealueit-

tain jäsennetyistä siihen saakka julkaistuista itsemurhatutkimuksista.557 Voidaan-

kin tiivistäen todeta, että suomalainen itsemurhatutkimus moninkertaistui julkai-

suina mitattuna 1960- ja 1970-lukujen aikana. Mikä sai aikaan keskustelun valta-

van määrällisen kasvun?  

5.1.1 Kvantitatiivisen loikan kvalitatiiviset taustat 

Suomalaisessa itsemurhatutkimuksessa tapahtuneen intensiteetin muutoksen syitä 

voidaan etsiä ainakin kahdelta suunnalta. Huomio voidaan kiinnittää siihen, ta-

pahtuiko tutkimuskohteelle (itsemurhailmiö) jotakin ja/tai muuttuivatko itsemur-

hailmiön tutkimuskohteekseen määritelleet tieteenalat – erityisesti psykiatria – 

jollakin tavoin? Tutkittavassa ilmiössä ei sinänsä tapahtunut valtavia muutoksia 

1900-luvun jälkipuoliskolle tultaessa. Itsemurhien määrää tarkasteltaessa voidaan 

todeta niiden pysyneen varsin stabiileina aina 1900-luvun ensimmäisistä vuosi-

kymmenistä 1980-luvulle. Itsemurhien suhteellisen määrän huomattavin kasvu oli 

tapahtunut 1910–1920-lukujen aikana, jolloin edellisellä vuosikymmenellä oli 

tehty 9,9 ja seuraavalla 16,1 itsemurhaa 100 000 asukasta kohden.558 1920-luvulta 

1960-luvun lopulle ulottuvalla tarkastelujaksolla tehtiin noin 15–20 itsemurhaa 

100 000 asukasta kohden.559 Tämä näkemys toistettiin myös Talousneuvoston 

                                                        
555 Ks. esim. Sihvo 1973a, 213–214. 
556 Achté 1973b, ”esipuhe”. 
557 Ks. Farberow–Shneidman 1961, 325–388; Achté–Ollikainen–Rantanen–Sihvo 1973, 347–351. 
Suomalaisten itsemurhatutkijoiden oman alansa historiankirjoitusta koskevana seikkana voidaan 
mainita tässä yhteydessä, että Nils Abraham Ursinin anatomisista havainnoista koostunutta Dödssättet 
hos Drunknade och Hängde -tutkimusta ei vielä tässä 1973 julkaistussa suomalaisen itsemurhatutki-
muksen bibliografiassa mainita. Ensimmäinen mainita ko. tutkimukseen ilmestyy kaksi vuotta myö-
hemmin. Ks. Achté 1975, 257. 
558 Apo–Haapaniemi–Achté 1963, 17. 
559 Achté–Järvenpää 1969, 358. 
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asettamassa terveyspolitiikan tavoitteita ja tuloksia tarkastelleen työryhmän rapor-

tissa vuonna 1972.560 Erään tutkimuksen mukaan itsemurhia tehtiin 100 000 asu-

kasta kohden 15 vuonna 1950, ja vuonna 1983 vastaava luku oli ”jo 25”561. Tässä 

ei ole tarkoituksena vähätellä minkään suuruista itsemurhien määrän kasvua. On 

kuitenkin syytä tämän tutkimuksen tavoitteiden nimissä tarkastella itsemurhakes-

kustelua ympäröineessä todellisuudessa tapahtuneita muutoksia, joista kertoo 

esimerkiksi tilastotietoihin kerättyjen itsemurhien määrät, ja suhteuttaa ne itse-

murhatutkimuksessa tapahtuneeseen kehitykseen. Edellä esitettyjen lukujen pe-

rusteella voidaan todeta, että suomalaisessa itsemurhakeskustelussa 1960-luvulta 

alkaen tapahtunut intensiteetin kasvu ylittää samanaikaisen prosentuaalisen itse-

murhan määrien nousun. Vaikka itsemurhien väkimäärään suhteutettu määrä kas-

voikin 1980-luvulle saakka, on syytä pohtia myös muita itsemurhakeskustelun 

kiihtymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Toisin sanoen, huomio on käännettävä itse-

murhatutkimuksen ja siihen viitanneen keskustelun kehitykseen. 

Yksi keskeisimmistä ja samalla tutkimus- ja julkaisumääriin vaikuttaneista 

eroista 1900-luvun puoltaväliä edeltäneen ja seuranneen suomalaisen itsemurha-

tutkimuksen välillä liittyi tutkimusaiheen pilkkomiseen ja uusien erityisosa-

alueiden tutkimuksen kohteeksi ottamiseen, eli itsemurhatutkimuksessa tapahtu-

neeseen erikoistumiseen. Varhaisemmat tutkimukset olivat muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta käsitelleet suomalaisia itsemurhia yhtenä aihekokonaisuutena.562 

1960-luvulta eteenpäin tutkimukset muuttuivat entistä spesifioiduimmiksi kohdis-

tuen esimerkiksi vain yhteen rajattuun demografiseen ryhmään tai maantieteelli-

seen alueeseen. 1960–1980-luvuilla julkaistiin vaihtelevan laajuisia tutkimuksia 

esimerkiksi korkeakouluopiskelijoiden,563 lasten,564 aivovamman saaneiden sota-

veteraanien,565 raskaana olevien naisten566 ja varusmiesten567 itsemurhista. Pie-

nempiin maantieteellisiin alueisiin kohdistunut itsemurhatutkimus käynnistyi 

                                                        
560 Talousneuvosto, Yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ja niiden mittaamista tutkiva jaosto, 1972, 40–41. 
561 Järventie–Perä-Rouhu 1986, 12. 
562 Poikkeuksena voidaan mainita aiemmin käsitellyt F. W. Westerlundin laatima helsinkiläisiä itse-
murhia käsitellyt tutkimus sekä Sven Erkkilän artikkeli lapsi-itsemurhista. 
563 Idänpää-Heikkilä–Idänpää-Heikkilä–Savonen 1967. 
564 Taipale 1970a; Taipale 1970b. 
565 Achté–Mattila 1970; Achté–Lönnqvist–Hillbom 1970. 
566 Achté–Apo–Haapaniemi–Katila 1971. 
567 Ponteva 1983. Puolustusvoimissa tehtyjä itsemurhia oli tarkasteltu jo aiemminkin. Vuonna 1959 
ilmestyi Sotilaslääketieteellisessä Aikakauslehdessä artikkeli, jossa kartoitettiin 1930-luvulla ja 1946–
1955 puolustusvoimissa tehtyjä itsemurhia niiden mahdollisia syitä. Hermostollisten sairauksien eli 
käytännössä erilaisten mielenterveyden häiriöiden korostuminen tilastoissa oli johtanut tutkijat suosit-
telemaan kyseisten vaivojen ja niiden varhaisoireiden tunnistamisen opettamista kantahenkilökunnalle. 
Kivalo–Grönroos 1959, 96–99. 
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1970-luvun lopulla ja ensimmäisiä julkaisuja saatiin luettavaksi 1980-luvun alus-

sa.568 Näkökulmien ja siitä seurannut tutkimusten määrän kasvu voidaan yksin-

kertaisimmillaan selittää johtuneen suomalaisen lääkäri- ja psykiatrikunnan kas-

vulla. 

Itsemurhatutkimuksen kytkeytyminen ennen kaikkea psykiatriaan niin teorian 

kuin käytännönkin tasolla ilmeni myös psykiatrisissa järjestelmissä tapahtuneiden 

muutosten heijastumisena itsemurhatutkimukseen. Lääketiede ja terveydenhuolto 

sen yhtenä käytännönsovelluksena kävivät Suomessa toisen maailmansodan jäl-

keen läpi merkittäviä tieteen sisäisiä sekä yhteiskunnallisia muutoksia ja kehitys-

vaihteita. Lääketieteen ja ennen kaikkea psykiatrian sisäistä kehitystä suhteessa 

itsemurhakeskusteluun tarkastellaan seuraavien lukujen aikana. Käsittelen seu-

raavassa tiivistetysti yhteiskunnan ja lääketieteen rajapinnalla tapahtuneita sodan 

jälkeisiä muutoksia. 

Vuonna 1952 voimaanastunut mielisairaanhoitoa koskeva laki käynnisti 

Suomessa uuden mielisairaaloiden rakentamisen vaiheen. Kroonisille potilaille 

tarkoitettujen B-mielisairaaloiden perustamisen myötä hoitopaikkojen määrä lähti 

1950-luvun puolivälissä voimakkaaseen kasvuun ja saavutti suhteellisen huippun-

sa 1970-luvun alussa, jolloin mielisairaalapaikkoja oli reilut 40 jokaista 10 000 

asukasta kohden.569 Suomalainen mielisairaalajärjestelmä saavutti määrällisen 

huippunsa 1970-luvulla, jolloin maassa oli 61 mielisairaalaa, joissa 20 000 sai-

raansijaa.570 Tämän kehityksen taustalla vaikutti 1950-luvulla käynnistynyt ja 

seuraavalla vuosikymmenellä voimistunut terveyspoliittinen muutos, jonka pyr-

kimyksenä oli taata terveyspalveluiden saatavuus kansalaisille. Käytännössä tämä 

tarkoitti sairaansijojen lisäämistä sekä lääkäreiden määrän lisäämistä, joka johti 

lääketieteellisten tiedekuntien perustamiseen Keski- ja Pohjois-Suomen yliopis-

toihin.571 

Mielisairaalat ja niiden potilaat tarjosivat suomalaisille itsemurhatutkijoille 

laboratorio-olosuhteet pitkälti samaan tapaan, miten 1800-luvun alussa ranskalai-

nen mielisairaalajärjestelmä oli mahdollistanut mielisairaiden itsemurhaajien 

tarkkailun. Tämä näkyi suoraan julkaistuissa itsemurhatutkimuksissa, joiden yh-

deksi alalajiksi tuli 1971-luvun alussa hoito-organisaatioissa potilaina olleiden 

itsemurhien ja itsemurhayritysten tarkastelu. Tutkijat eivät olleet enää ainoastaan 

Tilastokeskukselta saatavien tietojen varassa, vaan pystyivät hyödyntämään tar-

                                                        
568 Järventie 1983a; Järventie 1983b; Linna–Liikkanen 1983. 
569 Harjula 2007, 86–87. 
570 Pietikäinen 2013, 372. 
571 Harjula 2007, 82–83. 
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kemmin psykiatrisesta näkökulmasta laadittuja tilastotietoja. Tutkimukset käsitte-

livät esimerkiksi yleisellä tasolla psykiatrisessa hoidossa olleiden itsemurhia,572 

aiemman itsetuhokäyttäytymisen ja alkoholismin vaikutusta psykiatristen potilai-

den itsemurhiin573 ja skitsofreniapotilaiden itsemurhia574. 1970-luvulla itsemurha-

tutkimuksessa alettiin myös tarkastella itsemurhaa potilaita hoitaneen henkilö-

kunnan kokemusten kannalta.575 Yli sadan vuoden ikään päässyt suomalainen 

psykiatrisen sairaanhoidon perinne mahdollisti myös pitkän aikavälin vertailevan 

tutkimuksen sekä suomalaisen että kirjallisuuden avulla ulkomaisen mielisairaa-

lahoidon ja laitoksissa tehtyjen itsemurhien välillä.576 Psykiatristen hoito-

organisaatioiden kehittymisen kautta psykiatrian tieteenalana voidaan katsoa vai-

kuttaneen suoraan itsemurhia koskevan tiedon tuottamiseen ja samalla käsityksiin 

itsemurhista ja itsemurhaajista. Itsemurhia 1960-luvulta eteenpäin tutkineet lääkä-

rit ja psykiatrit pystyivät tarkastelemaan ilmiötä entistä enemmän oman tieteen-

alansa näkökulmista käsin, kun taas tätä ennen suomalainen itsemurhatutkimus oli 

nojannut enemmän valtakunnallisten tilastotietojen kaltaisiin toisen käden lähtei-

siin. 

Itsemurhatutkimuksen näkökulmasta suhteellisen pienenä muttei sinänsä 

merkityksettömänä yksityiskohtana voidaan mainita myös lääkeaineiden markki-

noinnissa tapahtunut kehitys. 1960-luvulla alkoi psyykenlääkkeiden käyttö mieli-

sairaanhoidossa Suomessa yleistyä. Uusien, turvallisempien tai vähähaittaisem-

pien lääkkeiden tulo markkinoille edesauttoi 1970-luvulla ja 1980-luvulla tapah-

tunutta mielisairaanhoidon keskittymistä laitoksista avohoitoon.577 Itsemurhia 

tutkineet suomalaispsykiatrit tulivat muun lääkärikunnan rinnalla 1970-luvun 

alussa entistä läheisimpiin kosketuksiin psykiatrisessa hoidossa käytettyjä lääk-

keitä tuottavien ja markkinoivien yritysten kanssa. Tämä näkyi yleisellä tasolla 

lääkemainosten ilmaantumisessa 1960-luvulta alkaen lääketieteellisiin julkaisui-

hin, kuten Sosiaalilääketieteellisen Aikakauslehden sekä Psychiatria Fennican 

sivuille.578 Suora vaikutus itsemurhakeskusteluun näkyi lääkeyhtiöiden julkaisuis-

sa, joissa käsiteltiin itsemurhailmiötä. Vuonna 1971 lääketehdas Orion antoi ta-

                                                        
572 Achté–Lönnqvist 1970; Niskanen–Lönnqvist–Achté–Rinta-Mänty 1974; Lönnqvist–Reenkola 
1983. 
573 Lönnqvist–Achté 1971a; Lönnqvist–Achté 1971b. 
574 Niskanen–Lönnqvist–Achté 1973. 
575 Aalberg–Myyryläinen 1975, 1–2. 
576 Lönnqvist–Niskanen–Rinta-Mänty–Achté–Kärhä 1974, 271–273; Niskanen–Rinta-Mänty–
Ollikainen 1977, 160. 
577 Hautamäki–Helén–Kanula 2011, 70–71, 74–75. 
578 Hautamäki–Helén–Kanula 2011, 83. 
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loudellisen tuen Helsingissä pidetyn ”Itsetuhokäyttäytyminen ja itsemurhien eh-

käisy” -seminaarin järjestämiselle ja seminaariesitelmien julkaisulle.579 Sinällään 

itsemurhatutkimus ei näyttänyt olleen erityisen hedelmällinen lääkkeiden markki-

na-alue, sillä 1970-luvulle tultaessa itsemurhatutkijat olivat enemmän kiinnostu-

neita laaja-alaisesta, yhteiskunnallisesta itsemurhien ehkäisystä kuin ”itsemurhien 

ehkäisypillerin” löytämisestä.580 Mikäli lääkeaineista ylipäänsä puhuttiin itsemur-

hien yhteydessä, oli yleensä kyseessä itsemurhayrityksissä käytetyt lääkkeet, 

jolloin erilaiset psyykenlääkkeet ja unilääkkeet eivät erottuneet edukseen.581 

1800-luvulla niin lääketieteellisistä kuin (siveellisyys)tilastotieteellisistä läh-

tökohdista muotoutunut moderni itsemurhakeskustelu alkoi kiertää kahden navan 

ympäri. Toisaalta itsemurhaa tarkasteltiin sen tehneen henkilön fyysisen, psyykki-

sen, elämänhistoriallisen tai näissä kaikissa ilmenneiden poikkeavuuksien tulok-

sena. Klassinen lausuma tässä keskustelussa oli väite itsemurhista erityisenä mie-

lisairautena. Toinen näkökulma ilmeni 1800-luvun siveellisyystilastotieteellisessä 

tutkimuksessa, joka keskittyi yhteiskunnallisten, kulttuuristen ja rodullisten itse-

murhia lisäävien, yksilön ulkopuolisten tekijöiden selvittämiseen. Varhaiset suo-

malaiset itsemurhatutkimukset, kuten Saelanin ja Westerlundin laatimat, pyrkivät 

sisällyttämään nämä molemmat näkökulmat piiriinsä. Näiden napojen (”miksi 

ihminen tappaa itsensä” vs. ”mikä sosiaalinen tai muu ympäristössä oleva tekijä 

saa ihmisen tappamaan itsensä”) etääntyminen ja samalla eriytyminen selkeästi 

erillisiksi osiksi itsemurhakeskustelua alkoi suomalaisen itsemurhatutkimuksen 

osalta tapahtua vähitellen 1920-luvulta eteenpäin. Tätä muutosta kuvasti muun 

muassa Yrjö Kuloveden yritys tuoda psykoanalyysi osaksi itsemurhatutkimusta. 

Kehitys oli kuitenkin verrattain hidasta, ja vaikka Veli Verkko julkaisikin poikke-

uksellisen tiukasti vain toiseen edellä mainituista näkökulmista keskittyneen Lä-

himmäisen ja oma henki -tutkimuksen vuonna 1949, seuraava huomattava murros 

suomalaisessa itsemurhakeskustelussa tapahtui vasta 1960-luvulla. Seuraavaksi 

siirrytään tarkastelemaan suomalaisen uuden itsemurhatutkimuksen piirteitä 

1960-luvun alusta 1980-luvun puoleen väliin niiltä osin, jolta ne pyrkivät vastaa-

maan kysymykseen miksi yksittäinen ihminen tappaa itsensä. 

                                                        
579 Achté–Lönnqvist 1972a, 2. 
580 Ks. esim. Aalberg 1972b, 2. Vastaavasti lääkevalmistaja CIBA-Geigy AG rahoitti Helsingissä 
vuonna 1977 järjestetyn kansanvälisen itsemurhien ehkäisykonferenssin esitelmien julkaisun. Aalberg 
1978, ”preface”. 
581 Ginman 1972, 23; Mäkelä–Pitkäjärvi 1979, 93, 98; Lönnqvist–Kärhä 1984, 138. 
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5.2 Psykodynaaminen itsemurhatutkimus 

Suomalaista itsemurhatutkimusta määritti aina 1960-luvulle saakka eriasteinen 

eklektisyys. Yksittäiset tutkijat olivat yhdistelleet ja esitelleet lukuisia ulkomai-

sessa itsemurhatutkimuksessa sovellettuja teorioita ja metodeja ilman, että yksi-

kään lähestymistapa olisi noussut merkittävästi muita hallitsevammaksi. Ainut 

selkeästi dominoiva piirre oli tilastotietojen käyttö sekä tilastojen esittäminen 

tutkimuksissa. Tältä osin suomalaisen itsemurhatutkimuksen ensimmäinen vuosi-

sata oli suurimmalta osin keskittynyt itsemurhailmiön makrotason tarkasteluun. 

Tutkimus oli keskittynyt yksittäistä itsemurhaajaa laajemman itsemurhailmiön 

kartoittamiseen. Niin sanotun makrotason itsemurhatutkimuksen rinnalle alkoi 

1900-luvun puolen välin jälkeen muotoutua toinen itsemurhatutkimuksen linja, 

jossa pääasialliseksi kohteeksi otettiin yksittäinen itsemurhaaja. 

Itsemurhatutkimuksen haarautuminen ja samalla spesifioituminen erityisiin 

painoaloihin alkoi näkyä Suomessa vasta 1960-luvulla. Kuitenkin jo aiemmin 

muutamat kirjoittajat tarkastelivat itsemurhia suhteellisen rajatusti, vain yhden tai 

muutaman teoreettisen kehyksen läpi. Psykoanalyyttinen itsemurhatutkimus oli 

yksi varhaisimmista esimerkeistä niin sanotusti spesifioituneesta itsemurhatutki-

muksesta. Psykoanalyysi osana itsemurhien tutkimusta oli jäänyt sivuun itsemur-

hakeskustelusta Yrjö Kuloveden 1920-luvun lopulla tekemistä psykoanalyyttisen 

itsemurhatutkimuksen käynnistysyrityksistä huolimatta. Ja vaikka Oiva Elo oli 

omassa artikkelissaan 1930-luvun alussa kuuluttanut perään itsemurhaajiin keskit-

tyvää, psykologiaan nojaavaa tutkimusta, eivät itsemurhaajan psyykkiset ja elä-

mänhistorialliset vaikuttimet herättäneet suurtakaan kiinnostusta jo muutenkin 

hyvin verkkaisessa 1940- ja 1950-lukujen itsemurhakeskustelussa. Kuloveden ja 

Elon perään kuuluttama muutos oli kuitenkin tulossa, ja se tapahtui 1960-luvulle 

tultaessa.  

Psykologiset näkökulmat ja psykoanalyysi tulivat osaksi suomalaista itse-

murhatutkimusta psykodynaamisen suuntauksen mukana. Psykodynaamisen 

suuntauksen tuleminen osaksi psykiatrista tutkimusta oli osa koko suomalaisen 

psykiatrian 1960-luvulla kokemaa muutosta. 1960-luvulle saakka oli suomalainen 

psykiatria ollut hyvin biologisesti suuntautunutta, kuten muissakin Pohjoismaissa 

harjoitettu psykiatria.582 Biologisesti suuntautunut psykiatria keskittyi erityisesti 

biologisiin hoitomuotoihin kuten insuliini-, kardiatsoli- ja sähkösokkihoitoihin 

                                                        
582 Salminen 2011, 57. 
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sekä lobotomiaan.583 1960-luvulla biologisen suuntauksen rinnalle alkoivat Suo-

messa nousta psykoanalyysiin ja syvyyspsykologiaan pohjannut psykodynaami-

nen suuntaus ja laajempaa yhteiskunnallista kokonaisuutta tarkastellut sosiaali-

psykiatria.584  

Uusien ja biologisen psykiatrian paradigmaa haastaneiden suuntausten tulo 

osaksi suomalaista psykiatrian harjoitusta ja psykiatrista keskustelua ei tapahtunut 

täysin vailla kitkaa eri lähtökohtien suosioiden välillä. Kansainvälistäkin psyko-

analyyttisen ja biologisen psykiatrian vastakkainasettelua heijastaneita artikkeleita 

ja kirjoituksia julkaistiin esimerkiksi Duodecim sivuilla psykodynaamisen suun-

tauksen yleistyessä 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun aikana. Vuonna 1969 psyki-

atri Yrjö Alanen tarkasteli psykiatrian kolmen suuren suuntauksen – psykoana-

lyyttisen, biologisen ja sosiaalisen psykiatrian – vahvuuksia ja heikkouksia. Ala-

sen mukaan jyrkkä vastakkainasettelu psykologisesti tai somaattisesti (biologises-

ti) suuntautuneen psykiatrian välillä oli vanhentunut.585 Kiista oli kuitenkin ole-

massa ja psykiatri Matti O. Huttunen katsoi puolestaan muutamaa vuotta myö-

hemmin julkaistussa kirjoituksessaan sekä biologisesti että psykoanalyyttisesti 

suuntautuneiden psykiatrien lankeavan liiallisiin yksinkertaistuksiin. Siinä missä 

edelliset eivät riittävästi huomioineet yksilöllistä kokemusmaailmaa käyttäytymis-

tä säätelevänä tekijänä. Jälkimmäiset puolestaan unohtivat sen seikan, että psyko-

analyyttinen teoria pohjautui yksittäisten analysoitujen yksilöiden pohjalta laadit-

tuihin rakennelmiin ilman yleistä testattavuutta. Tämän lisäksi psykoanalyyttistä 

tutkimusta vaikeutti analysoijan omien subjektiivisten näkemysten suuri merki-

tys.586 Vuonna 1976 teologi-psykiatri Asser Stenbäck ja Helsingin yliopiston teo-

reettisen filosofian professori Oiva Ketonen ottivat yhteen analyyttisen psykote-

rapian tieteellisyydestä.587 1960-luvulla muotoutuneen uuden suomalaisen itse-

murhatutkimuksen kannalta mainituista psykiatrian suuntauksista nousivat psyko-

dynaaminen psykiatria ja sosiaalipsykiatria, joiden panosta itsemurhakeskuste-

luun käsitellään seuraavien lukujen tarkemmin. 

                                                        
583 Salminen 2011, 48. 
584 Salminen 2011, 57. 
585 Alanen 1969, 307. 
586 Huttunen 1973, 228–229. 
587 Stenbäck 1976, 1190–1191; Ketonen 1976, 1193–1194. 
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5.2.1 Itsemurhaajan dynaaminen psyyke 

Suomalaisen itsemurhatutkimuksen psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen mur-

ros kytkeytyivät osaksi suomalaisessa psykiatrissa 1960-luvun mittaan tapahtu-

nutta sukupolven vaihdosta. Arkkipiispan pojan Martti Kailan toimiessa psykiat-

rian professorina vuosina 1948–1967 suomalainen psykiatria alkoi paljolti yhdys-

valtalaisvaikutteiden ansiosta suuntautua uusille urille. Kailan avoimen suhtautu-

misen ansiosta psykoanalyysi ja psykodynaaminen suuntaus vahvistuivat häntä 

seuranneen polven psykiatrien näkökulmissa.588 Yksi uuden sukupolven psykiat-

reista oli 1960-luvun alussa Hesperian sairaalan ylilääkärinä työskennellyt ja 

vuonna 1968 Helsingin yliopiston psykiatrian professoriksi nimitetty Kalle Achté 

(s. 1928).589 Tässä yhteydessä voidaan myös mainita pari yleistä huomiota Kalle 

Achtén merkityksestä suomalaiselle itsemurhatutkimukselle. Achtén itsemurha-

tutkimukselle erityisesti 1960–1970-luvuilla antama panos oli ollenkaan liioitte-

lematta valtava. Thiodolf Saelanin väitöskirjasta vuoteen 1973 mennessä julkais-

tuista suomalaisista 115 itsemurhia käsitelleestä julkaisusta Achté oli ollut laati-

massa 60 eli yli puolet.590 Itsemurha-artikkeleiden lisäksi Achté kirjoitti laajasti 

psykiatrian eri osa-alueista ja oli muun muassa laatimassa ensimmäistä suoma-

laista psykiatrian oppikirjaa, joka julkaistiin vuonna 1971. Edeltänyt vuosikym-

men olikin suomalaisen psykiatrisen opetuksen uudelleenjärjestäytymisen aikaa. 

Neurologia ja psykiatria olivat olleet 1960-luvun alkuun saakka saman oppituolin 

alla, jonka jälkeen ne erotettiin omiksi erikoisaloikseen. 1970-luvun alussa psyki-

atrien tarpeen arvioitiin ylittävän silloisen määrän kolminkertaisesti, joten uudelle 

opetusmateriaalille oli kysyntää.591 Suomalaisen uuden itsemurhatutkimuksen 

synty ja muotoutuminen ajoittuu siis samaan aikaan, jolloin psykiatria tieteenala-

na ja oppialana Suomessa koki merkittäviä muutoksia. 

Achtén ensimmäisissä 1960-luvun alkuvuosina julkaistuissa itsemurhia käsi-

telleissä kirjoituksissa psykoanalyysi ja psykodynaaminen itsemurhien tutkimus 

näyttäytyivät uutena ja aiemmin sivuutettuna näkökulmana. Varhaisempaa tutki-

musta oli Achtén mukaan määrittänyt patologis-anatomisten muutosten tutkimi-

nen tai sosiologisiin seikkoihin keskittyminen.592 Vastakkainasettelu uuden ja 

                                                        
588 Pietikäinen 2013, 369–370. 
589 Achté jäi eläkkeelle professorin ja Lapinlahden sairaalan ylilääkärin virastaan vuonna 1991. Saari-
nen 1998, 6–7. 
590 Achté–Ollikainen–Rantanen–Sihvo 1973, 346–351. Luku ei sisällä kyseisessä teoksessa Achtén 
yhteistyössä muiden kanssa laatimia 15 kirjoitusta. 
591 Achté–Alanen–Tienari 1971, 12–13. 
592 Achté 1962, 679; Achté 1963, 21. 
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vanhan itsemurhatutkimuksen välillä oli sinänsä ilmiönä jo tuttu. Esimerkiksi 

Oiva Elo oli tehnyt selkeän rajanvedon oman tutkimuksensa ja mennyttä aikaa 

edustaneen Saelanin tutkimuksen välille.593  

Itsemurhan psykodynamiikan tutkimus pohjautui Sigmund Freudin rakenta-

maan psykoanalyyttiseen teoriaan mielen tiedostamattoman osan vaikutuksesta 

yksilön toimintaan ja tuntemuksiin. Freudin ja hänen seuraajiensa kehittämissä 

teorioissa erilaiset mielenterveyden häiriöt selitettiin ennen kaikkea seksuaali-

vietin, eli libidon, ja varhaislapsuuden kehitysvaiheiden välisten komplikaatioiden 

kautta.594 Käytännössä Freud asetti yksilön synnynnäiset vietit ratkaisevaan ase-

maan persoonan kehittymisen ja psyyken tasapainon kannalta. Myöhemmässä 

tutkimuksessa joihinkin Freudin psykoanalyysin osa-alueisiin kriittisesti suhtau-

tuneet psykoanalyytikot alkoivat painottaa niin sanottujen intrapersonaalisten 

tekijöiden ohella interpersonaalisia tekijöitä, eli yksilöiden välistä dynamiikkaa, 

persoonan kehityksen ja mielenterveyden osalta. Tämän ”revisionistisen” suunta-

uksen voidaan katsoa synnyttäneen psykodynaamisen tutkimuksen. Psykodynaa-

minen tutkimus oli kiinnostunut klassista psykoanalyysia enemmän yksilöiden 

välisistä suhteista.595  

Näihin lähtökohtiin pohjautuen muotoutui Yhdysvalloissa toisen maailman-

sodan jälkeen esimerkiksi psykodynaaminen perhetutkimus, joka rantautui myös 

Suomeen 1960-luvun alussa.596 Vuonna 1968 Turun yliopiston psykiatrian profes-

soriksi nimitetty psykiatri Yrjö Alanen oli tehnyt 1950–1960-lukujen vaihteessa 

opintomatkan Yhdysvaltoihin Yalen yliopistoon, josta hän toi tuliaisena kiinnos-

tuksen perhepsykoterapiaan.597 Alasen vuonna 1964 julkaisema artikkeli psyko-

dynaamisesta perhetutkimuksesta kuvaa hyvin psykodynaamisen suuntauksen 

suhdetta niin jo edellä kuvattuun klassiseen psykoanalyysin teoriaan kuin myös 

muihin psykiatriassa ja itsemurhakeskustelussa vaikuttaneisiin teorioihin. Alasen 

mukaan psykodynaaminen perhetutkimus asetti kyseenalaiseksi klassisen psyko-

analyysin ohella perinnöllisyystieteeseen pohjautuneet käsitykset mielenterveys-

ongelmien synnystä. Hän katsoi, että potilaiden interpersonaalisten suhteiden 

                                                        
593 Elo 1931, 348. 
594 Freudin oppilas Karl Abraham (1877–1925) kehitti kaavion, jossa mielenterveyden häiriöt selitet-
tiin lisääntymisvietin eli libidon kytkeytymisellä infantiilisiin vaiheisiin. Skitsofrenian katsottiin 
syntyvän varhaisessa oraalisessa vaiheessa, maanis-depressiivisen psykoosin ja addiktioiden myö-
hemmässä oraalisessa vaiheessa, paranoian ja pakkoneuroosien anaalisessa ja hysterian fallisessa 
vaiheessa. Alanen 1964, 31. 
595 Ackerman 1958, 26–27; Alanen 1977, 155–156. 
596 Alanen 1964, 30–31. 
597 Alanen 1969, 302. 
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tutkimus haastoi ”klassisen deskriptiivisen psykiatrian” hyväksymän käsityksen 

mielisairauksista biologispohjaisina, perintötekijöistä johtuvina sairauksina.598 

Tämä psykodynaamisen suuntauksen suhde sekä psykoanalyysiin että biologisesti 

suuntautuneeseen tutkimukseen on hyvä pitää mielessä lähdettäessä tarkastele-

maan psykodynaamisen itsemurhatutkimuksen kehitystä. 

Psykodynaamisen suuntauksen tulo osaksi itsemurhatutkimusta ei kuitenkaan 

tarkoittanut sitä, että Alasen mainitsemana deskriptiiviseen psykiatriaan, eli tauti-

luokituksiin, perustuva näkökulma itsemurhiin olisi kadonnut keskustelusta. 

Myös uudessa suomalaisessa itsemurhatutkimuksessa psykoottisuus tai psykiatri-

sen hoidon piiriin kuuluminen toimi yhtenä itsemurhaajia toisistaan erottaneena 

tekijänä. Tämä ei sinänsä ole mitenkään yllättävää, sillä suurin osa toisen maail-

mansodan jälkeen laaditusta suomalaisesta itsemurhatutkimuksesta on lääkäreiden 

ja ennen kaikkea psykiatrien tekemää. Kuten jo ennen toista maailmansotaa jul-

kaistuissa itsemurhatutkimuksissa oli esitetty, vallitsevan käsityksen mukaan vain 

suhteellisen pieni osa, noin 10–20 % itsemurhaajista arvioitiin psykoottisiksi, eli 

vakavasti mielisairaiksi. Useimmiten tämä käytännössä tarkoitti skitsofreniaa tai 

depressiivistä psykoosia. Käsitys toistui 1960-luvun alussa julkaistuissa suomalai-

sissa itsemurhatutkimuksissa.599 Sitä tukivat sekä ulkomaisessa tutkimuksessa 

saadut tulokset että ne muutamat kotimaiset tutkimukset, joita 1960-luvun alussa 

oli ehditty tehdä.600  

Itsemurhan lääketieteellistymisen etenemisen näkökulmasta katsottuna psy-

kodynaaminen itsemurhatutkimus kahmaisi ilmiön entistä tiukemmin otteeseensa. 

Varsinaisten mielisairaiden itsemurhaajien ohella ajateltiin olevan huomattava 

määrä eriasteisesti häiriintyneen psyyken omanneita itsemurhaajia. Achtén mu-

kaan oli otaksuttava, että ”erilaatuiset neuroottiset ja luonteen häiriöt ovat itse-

murhaajilla selvästi tavallisempia kuin psykoottiset tilat.”601 Samansuuntaisia 

tuloksia oli esittänyt jo 1950-luvun lopussa psykiatri Sven Erkkilä. Lapsi-

itsemurhista 1930-luvulla kirjoittaneen Erkkilän mukaan uusimmat tutkimukset 

osoittivat, että vain 3–10 % itsemurhantekijöistä oli ollut mielisairaita. Varsinai-

sista mielisairaista hän erotti ”poikkeuksellisessa mielentilassa” olleet, jotka eivät 

olleet mielisairaita ”sanan psykiatrisessa merkityksessä.”602 Mielisairaiden 

ja ”sielullisesti terveiden” ohella itsemurhantekijöiden joukossa oli Erkkilän mu-

                                                        
598 Alanen 1964, 29–30; Ks. myös Alanen 1978b, 162–164. 
599 Achté 1962, 678; Achté–Hyvärinen 1962, 38; Achté 1963, 22. 
600 Esim. Apo–Haapaniemi–Achté 1963, 18; Achté 1962, 678. 
601 Achté 1963, 22. 
602 Erkkilä 1958, 68. 
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kaan huomattavan paljon psykopaatteja ja neurootikkoja. Tutkijoiden välillä oli 

erimielisyyttä siitä, kuinka paljon näihin ryhmiin lukeutui itsemurhaajia, sil-

lä ”terveen ja sairaan” välinen raja oli varsin epämääräinen.603  

Tutkijoiden vallitseviin käsitykseen pohjautuneet odotukset myös näkyivät ti-

lastoja analysoitaessa. Vuosina 1954–1958 tehdyistä itsemurhista psykiatrisen 

diagnoosin saaneita oli ollut 19,8 %. Tutkimuksen laatijoiden mielestä luku ei 

vastannut todellisuutta, ja he katsoivat, että ”tietojen puutteellisuuden ja kuolinto-

distuksen kaavakkeen luonteen vuoksi [ei] ole voitu niitä tämän useammin merki-

tä.”604 Kuitenkin se, kuinka suuri osa itsemurhaajista luokiteltiin psykiatristen 

diagnoosien piiriin kuuluviksi, riippui paljolti siitä, mihin rajat niin sanotusti 

normaalin, ”vain” neuroottisen ja psykoottisen itsemurhaajan välille vedettiin. 

Diagnosointikriteerejä höllentämällä tai kiristämällä muuttui myös itsemurhaajien 

tai itsemurhaa yrittäneiden jakautuminen erilaisiin psykopatologisiin profiileihin. 

Esimerkiksi itsemurhaa myrkyttämällä yrittäneitä analysoineessa artikkelissa 

kirjoittajat totesivat vain 3 % tutkimukseen osallistuneista henkilöistä olleen vail-

la selviä psykiatrisia oireita. Suurimmat ryhmät psykoosien (14 %) ohella olivat 

neuroosit (24 %), depressiiviset neuroottiset reaktiot (18 %) ja impulsiiviset reak-

tiot (23 %). Huomion arvioista oli myös se, että kirjoittajat totesivat neuroottisten 

piirteiden ”ilman selviä manifesteja neuroottisia oireita” olleen hyvin tavallisia.605  

Käytännössä suomalainen 1960-luvun alkupuolen ja puolenvälin itsemurha-

tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa erilaisten mielenterveyden häiriöiden osuut-

ta itsemurhien ja itsemurhayritysten taustalla. Tältä kannalta katsottuna suomalai-

nen itsemurhatutkimus ei vielä 1960-luvun alkupuolella kokenut merkittävää 

psykodynaamista mullistusta. Esimerkiksi Kalle Achtén yksin tai yhteistyössä 

1960-luvulla laatimissa itsemurhatutkimuksissa psykodynaaminen itsemurhien 

tarkastelu rajoittui lähinnä muutamiin kirjallisuudesta nostettujen yleisten itse-

murhan psykodynaamisten periaatteiden mainitsemiseen. Tällaisia olivat jo edellä 

mainitut huomiot itsemurhailmiön kytkeytymisestä itsemurhan tekijän suhteisiin 

lähipiiriinsä.606  

Itsemurhatutkimuksen suuntauksen muutos on havaittavissa siinä, että kirjoit-

tajat pyrkivät selittämään psykiatristen diagnoosien kytkennän itsetuhoisuuteen 

aiempaa syvemmällä tasolla. Esimerkiksi neurootikkoihin tuli suhtautua varauk-

sella, sillä neuroottiset henkilöt olivat taipuvaisia masennustiloihin ja impulsiivi-

                                                        
603 Erkkilä 1958, 68. 
604 Apo–Haapaniemi–Achté 1963, 21–22. 
605 Achté–Ginman 1966, 13–14. 
606 Esim. Achté 1962, 678; Achté–Ginman 1966, 15–16. 
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suuteen. Depressiivisyyteen puolestaan kytkeytyi taipumus suunnata aggressiot 

itseensä, mikä luonnollisesti altisti itsemurhalle.607 Erilaiset psyykkiset poik-

keamat ja poikkeustilat, kuten neuroosit, depressio tai psykoosit eivät sinänsä 

selittäneet itsemurhia. Niiden vaikutus pyrittiin selittämään osana yksilön toimin-

taa ohjaavien tiedostettujen ja tiedostamattomien motiivien dynamiikkaa. Mainit-

tujen kaltaiset mielenterveyden häiriöt, ja niihin liittynyt kohonnut itsemurhariski, 

toimivat tienviittoina itsemurhan psykodynamiikan saloihin. 

5.2.2 Dynaamisia diagnooseja depressiosta 

Psykodynaaminen itsemurhatutkimus alkoi tuottaa 1970-luvun alusta alkaen yksi-

tyiskohtaisia teorioita siitä, kuinka erilaiset ja eri vakavuusasteiset mielentervey-

den häiriöt altistivat itsemurhille. Esimerkiksi neuroottisen ihmisen ajateltiin tois-

tavan pelontäyteisissä ja jännittyneissä elämyksissään ristiriitoja, joita hän oli 

kokenut aiemmin elämässään. Neuroosit juontuivat lapsuuden kokemuksista, 

mutta laukaisevana tekijänä useilla neurootikoilla oli riittävän vaikea ristiriitainen 

tilanne myöhemmin elämässä.608 Neuroosien eri alalajeihin kytkeytyvä itsemur-

havaara nähtiin useimmiten neuroosiin kytkeytyvän depression609 tai masennuk-

sen aiheuttamaksi.610 Tästä syystä itsemurhavaara oli suurin juuri neuroottisissa 

depressioissa.611  

Depressioiden merkityksen korostuminen itsemurhakeskustelussa ei ollut il-

miönä uusi. Modernin lääketieteen määrittelemää depressiota ei suoraan voida-

kaan verrata historiallisiin kuvauksiin raskasmielisyydestä tai alakuloisuudesta, 

eli melankoliaan. On kuitenkin huomattavaa, kuinka erilaiset alakuloisuuteen 

liittyvät piirteet ja psyykkiset vaivat olivat olleet satoja – ellei tuhansia – vuosia 

                                                        
607 Achté 1962, 678; Achté 1963, 23. 
608 Achté–Aalberg–Apo–Lönnqvist 1973a, 96–97. 
609 Neuroottisen depression ja neurooseihin liittyneen depressiivisyyden rinnalla puhuttiin myös maa-
nis-depressiivisestä mielisairaudesta, joka tulkittiin omaksi sairauskokonaisuudekseen, jolla myös oli 
osuutensa itsemurhaproblematiikassa. Aalberg–Achté–Apo–Lönnqvist 1973, 59. Maanis-
depressiivisyys luokiteltiin toisaalta myös ”psykoottisiin depressioihin” ns. pelkän psykoottisen dep-
ression ohella. Ne miellettiin pääosin endogeenisiksi, eli ilman ympäristön vaikutusta syntyneiksi, 
mikä oli merkittävä ero ”reaktiivisiksi” käsitettyihin psykoneuroottisiin depressioihin verrattuna. 
Achté 1963, 22.  
610 1970-luvun alussa itsemurhatutkimuksessa käsiteltiin tarkemmin seuraavia: hysteria, foobiset 
neuroosit, tuskaneuroosit, pakkoneuroosit, neuroottinen depressio, traumaattinen neuroosi ja neuraste-
nia. Achté–Aalberg–Apo–Lönnqvist 1973a, 98–103. 
611 Achté–Aalberg–Apo–Lönnqvist 1973a, 102. 
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kytkettyinä itsemurhariskin kohoamiseen.612 1900-luvun puolenvälin jälkeen 

suomalaisessa itsemurhakeskustelussa vallinnut käsitys itsemurhien ja depression 

mekaniikasta perustui psykoanalyysiin. Psykoanalyyttisen itsemurhateorian kiin-

teää suhdetta depressiotutkimukseen kuvaa se, että Freud laati itsemurhateoriansa 

depressiopotilaista saamansa tiedon pohjalta.613 Freudin opeista oli käytännössä 

löydettävissä kaksi erilaista selitystä depressiiviselle itsemurhalle. Varhaisemman 

käsityksen mukaan itsemurhan aiheutti alun perin ulospäin suuntautunut mutta 

sitten itseen kohdistunut aggressio tai tappamisen halu.614 Tämän taustalla tulkit-

tiin olevan varhaislapsuudessa koetun kiintymyksen tai rakkauden kohteen, ob-

jektin, menetyksen uhka tai menetys. Tällainen menetys korosti turvattomuuden 

tunnetta, ja myöhemmin elämässä vastaavat kokemukset saattoivat laukaista dep-

ression.615 Vuonna 1920 Freud oli esittänyt uuden teorian itsemurhan synnystä 

elämänvietin ja kuolemanvietin vuorovaikutuksessa esseessään ”Mielihyväperi-

aatteen tuolla puolen”.616 

Psykoanalyyttisiä itsemurhaselityksiä yhdisti se, että ne perustuivat käsityk-

seen ihmisen synnynnäisten viettien toiminnan häiriöstä. Tähän verrattuna psyko-

dynaaminen tulkinta painotti enemmän henkilön ympäristöä ja elämänhistoriaa 

psyykkisiä häiriötä selitettäessä. Psykodynaaminen tutkimus pyrki depressioon 

liittyvän itsemurhavaaran kohdalla selittämään henkilöön itseen kohdistuvan vä-

kivallan tai aggression henkilön elinolosuhteilla. Ongelmallisten olosuhteiden tai 

ihmissuhteiden synnyttämä vihamielisyys suuntautui depressioon taipuvaisella 

itsemurhaajalla häneen itseensä. Tällainen itseen kohdistunut aggressiivisuus 

nousi yhdeksi selittäväksi tekijäksi jo ensimmäisissä 1960-luvulla laadituissa 

psykodynaamisissa itsemurhatutkimuksissa.617 Toisaalta pyrittiin arvioimaan 

itsemurhaajan sosiaalisten suhteiden patologisuutta ja löytämään siten selitys 

itsemurhille. Yhdeksi depressiivisen itsemurhaajan ihmissuhteiden sairaalloisuu-

den määreeksi nousi poikkeuksellinen riippuvuus muista ihmisistä.618 Tällaiset 

henkilöt olivat tiukasti sidoksissa toisiin ihmisiin, tai joissakin tapauksissa muihin 

                                                        
612 Esimerkiksi englantilainen Robert Burton käsitteli vuonna 1621 ilmestyneessä The Anatomy of 
Melancholy -teoksessa raskasmielisyyttä ajan yleisiin käsityksiin nähden ”modernilla” tavalla sairau-
tena, joka pahetessaan saattoi aiheuttaa itsemurhia. Minois 1999, 99–100. 
613 Aalberg–Achté–Apo–Lönnqvist 1973, 65. 
614 Idänpää-Heikkilä 1971, 1526–1527; Achté 1977, 101. 
615 Farberow 1983, 11–12. 
616 Julkaistu suomeksi teoksessa Freud Sigmund, Johdatus narsismiin ja muita esseitä, s. 63–120. 
Love kirjat, Helsinki 1993. 
617 Achté 1962, 678; Achté–Ginman 1966, 16, 18; Idänpää-Heikkilä 1971, 1527. 
618 Idänpää-Heikkilä 1971, 1527–1528; Achté 1973a, 214. 
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ulkoisiin seikkoihin, eivätkä tämän takia pystyneet käsittelemään eroa ja hylätyksi 

tulemisen tunteita.619 Heidän katsottiin kärsivän yleisesti heikosta itsetunnosta ja 

tämän takia he tarvitsivat muiden henkilöiden tukea.620 Riippuvuus toisista ihmi-

sistä ei suoraan selittänyt joidenkin henkilöiden itsemurha-alttiutta. Avain asemas-

sa olivat vihamieliset tunteet tai aggressio, jota psykodynaamisen käsityksen mu-

kaan toisista riippuvainen henkilö ei voinut purkaa normaalilla tavalla. Tällöin, 

kuten jo todettua, vihamieliset tunteet kohdistuivat henkilöön itseensä.621 Tätä 

tulkintaa hyödynnettiin vastavuoroisesti itsemurhavaarassa olleiden hoidossa. 

Potilaan psykoterapiassa pyrittiin ohjaamaan potilasta aggression purkamiseen, 

esimerkiksi kannustamalla tätä käyttämään aggressiivista kieltä terapeuttia koh-

taan.622  

Vaikka itsetuhoalttiin henkilön sosiaaliset suhteet olivat usein ongelmallisia, 

varsinainen syy itsemurhaan ajautumiseen depression vaivatessa löytyi kuitenkin 

itsemurhaajan pään sisältä. Psykiatri Veikko Tähkä totesi 1970-luvun lopulla, että 

riippumatta siitä, hyväksyttiinkö psykoanalyyttiset selitykset tai ei, voitiin kliinis-

ten kokemusten perusteella muotoilla yleinen sääntö, joka ennakoi depressiivisen 

eli masentuneen potilaan kehitystä kohti itsemurhaa. Kliinisiin havaintoihin poh-

jaten hän kuvasi depressiivisten potilaiden narsistisen regression, eli oman itsen ja 

omien tunteiden korostumisen, johtavan vähitellen vihamielisyyden kohdistumi-

seen vain omaan itseen. Tällaisessa tilanteessa itsemurhavaara oli välitön, ja poti-

lasta oli suojeltava omalta itseltään.623 

Psykoanalyysin teorian pohjalta voitiin laatia hyvinkin yksityiskohtaisia ku-

vauksia siitä, mitä depressiivisen itsemurhaajan päässä liikkui: ”Depressiivisen 

potilaan yliminä [superego] on sadistinen ja julma egoa kohtaa”, kirjoitti Kalle 

Achté vuonna 1976. Mutta toisaalta, ”elämän suojelu oli yksi yliminän tehtävä”, 

mistä johtuen ”depressiivinen itsemurhaa suunnitellut potilas saattoi kokea myös 

yliminän hylänneen hänet.”624 Varsinaisen diagnosoitavissa olevan depression tai 

masennuksen ohella kytkettiin edelleen yleiseen alakuloisuuteen tai (ei-kliiniseen) 

masennukseen. Achté kirjoitti kliinisten tutkimusten osoittaneen, että ”itsemurha-

                                                        
619 Achté 1977, 102–103. 
620 Aalberg–Achté–Apo–Lönnqvist 1973, 65. 
621 Achté 1968b, 859; Achté 1977, 106. 
622 Achté–Rechardt 1972, 317. 
623 Tähkä 1979, 60, 62. 
624 ”The depressive patient’s superego is sadistic and cruel toward the ego. [--] On the other hand, the 
protection of life is the task of the superego. The depressive patient considering suicide may feel that 
even the superego has deserted him.” Achté 1977, 105. 
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ajatukset” olivat tyypillisesti kytköksissä alakuloisuuteen.625 Itsemurha, itsetuhoi-

set ajatukset ja alakuloisuus näyttivät kuitenkin muodostavan kolminaisuuden, 

jonka käsittelyssä tutkijat katsoivat tarpeelliseksi edetä varovasti. He korostivat 

sitä, että itsetuhoiset ajatukset sinänsä olivat varsin yleisiä niin sanotussa normaa-

liväestössä.626 Vaikka itsetuhoisten ajatusten tai jopa itsemurhan ajattelu todettiin-

kin normaaliksi tai luonnolliseksi ilmiöksi, ei tähän seikkaan sinänsä kiinnitetty 

huomiota. Tutkimuksissa, joissa se nostettiin esiin, todettiin kuitenkin tavan mu-

kaisesti, että ”itsetuhoiset ajatukset korreloivat vahvasti psyykkisten häiriöiden ja 

psyykkisten oireiden, erityisesti depression, kanssa.”627  

Siitä huolimatta, että depression, masennuksen tai alakuloisuuden yhteys it-

semurhiin nousi usein esiin itsemurhakeskustelussa, katsoi osa itsemurhatutkijois-

ta, ettei depression psykodynaaminen tutkimus voinut antaa tyhjentävää selitystä 

itsemurhille. Tunnettua oli, etteivät kaikki depressiosta kärsineet potilaat olleet 

itsemurhavaarassa. Tämä palautti itsemurhakeskustelun pisteeseen, josta voitiin 

päästä eteenpäin vain tutkimalla itsetuhoisia henkilöitä.628 Vuonna 1971 julkais-

tussa artikkelissa myös Pirkko Idänpää-Heikkilä oli arvioinut ”depressiotilojen” 

ylikorostuneen itsemurhakeskustelussa.629 Vastaavasti tilastollinen analyysi oli 

tuonut esiin sen, ettei depression ja itsemurhan suhde ollut niin ehdoton, kuin mitä 

depressiota korostava itsemurhakeskustelu oli antanut ymmärtää.630 Itsemurha oli 

psykiatrisista diagnooseista erillinen ilmiö, jolla oli oma dynamiikkansa suhteessa 

henkilön psykopatologiaan ja ympäristöön. 

Vaikka depression merkitystä itsemurhien taustalla myös kyseenalaistettiin, 

pysyi sen asema keskeisenä 1960-luvulta alkaen muotoutuneessa lääketieteelli-

sessä itsemurhakeskustelussa. 1970-luvun lopun lähteitä tarkasteltaessa näyttää 

jopa siltä, että depression merkitys itsemurhien psykodynamiikkaa selittävänä 

yksittäisenä psykiatrisena häiriönä oli vahvistunut. Vuonna 1977 Helsingissä 

järjestetyn kansainvälisen itsemurhien ehkäisykongressin arviointiosuudessa nel-

jästä suomalaislääkäristä koostunut kriitikkopaneeli esitti yksimielisesti konfe-

renssissa pidettyjen esitelmien perusteella, että itsemurhan tehneet ihmiset olivat 

yleisesti ottaen masentuneita.631 Aiemmin tämänkaltaista totalisoivan selityksen 

                                                        
625 Achté 1977, 104. 
626 Lönnqvist–Achté–Aalberg 1977, 59; Achté 1977, 104; Lönnqvist 1979, 12. 
627 ”Suicidal thoughts correlate strongly with psychic disturbance and psychic symptoms, particularly 
with depression.” Achté 1977, 104.  
628 Achté 1977, 106. 
629 Idänpää-Heikkilä, 1971, 1526. 
630 Achté 1977, 105–106; Farberow 1983, 12. 
631 Hirvas–Sievers–Siirala–Varilo 1978, 557. 
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antamista oli jarruttanut se seikka, että kaikki itsemurhaajat eivät olleet osoitta-

neet merkkejä masentuneisuudesta eli depressiosta, kuten edellä on todettu. Nyt 

yhtenä tämän ongelman ratkaisuna esitettiin äärimmäisen vaarallista depression 

muotoa, ”depressiota ilman depressiota.”632 Näkymättömissä ollut sairaus voitiin 

diagnosoida, kun kuoleman jälkeen tehty ”psykologinen ruumiinavaus”633 suori-

tettiin riittävällä tarkkuudella. Merkittäväksi tämän hieman spekulatiivisen väit-

teen teki se, että tällöin itsemurhaajat voitiin käsittää sairaiksi, lääketieteellistä 

apua tarvitseviksi ihmisiksi.634 MARSHin mukaan psykologisella ruumiinavauksel-

la on ollut keskeinen merkitys itsemurhan ja psykopatologian linkin vahvistami-

sessa itsemurhakeskustelussa.635 Suomalaisessa mielenterveyskeskustelussa dep-

ressiolla ja masennuksella on ollut vuosituhannen vaihteen molemmin puolin 

merkittävä rooli. HELÉN et. al. ovat tulkinneet 1980-luvun käynnistetyn itsemur-

hien ehkäisyhankkeen olleen keskeinen tekijä 1990-luvulla käynnistyneessä dep-

ression epidemiologisessa tutkimuksessa, ”depressioheräämisessä”, kun itsemur-

hariski kytkettiin masennukseen.636 On kuitenkin selvää, että depression yhteys 

kohonneeseen riskiin päätyä itsemurhayrityksiin ja itsemurhiin oli selkeytynyt ja 

vahvistunut vähitellen 1960–1970-lukujen lääketieteellisessä itsemurhakeskuste-

lussa, ja rakennettu ymmärrys on toiminut myös itsemurhien ehkäisyhankkeen 

taustalla. 

Voidaankin todeta, että 1960-luvulta alkaen tapahtunut itsemurhan psykody-

naaminen diagnosointi rakensi lääketieteelliseen tietoon nojanneet perusteet sen 

toteamiselle, että itsemurha ei ollut yksittäisen ihmisen henkilökohtainen valinta. 

Itsemurhaan näytettiin ajautuvan patologisten voimien paineessa. Perinteinen 

psykoanalyyttinen lähestymistapa oli paikantanut nämä kohtalokkaat voimat it-

semurhan tekijän psyyken tiedostamattomaan osaan, jossa vietit jylläsivät. Psyko-

dynaaminen tutkimus katsoi myös yksilöiden välisen dynamiikan voivan vaikut-

taa psyyken tilan patologisoitumiseen ja päätymiseen itsemurhaan. 
 

                                                        
632 ”Depression without depression.” Hirvas–Sievers–Siirala–Varilo 1978, 557 Tuovinen tarkasteli 
mm. epäsosiaalisen luonnehäiriön suhdetta mahdolliseen taustalla vaikuttaneeseen piilevään depressi-
oon. Tuovinen 1974. 
633 Psykologinen ruumiinavaus on erityinen 1950-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty tekniikka, jolla 
edesmenneen perhettä ja muuta lähipiiriä sekä mahdollista hoitohenkilökuntaa haastattelemalla pyri-
tään kartoittamaan kuolleen mielentila ja paljastamaan mahdolliset kuolemaan vaikuttaneet mielenter-
veydelliset tekijät. Lönnqvist–Aro–Marttunen–Palonen 1993, 4–5. 
634 Hirvas–Sievers–Siirala–Varilo 1978, 557–558. 
635 Marsh 2010, 230. 
636 Helén–Hämäläinen–Metteri 2011, 36. 
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5.2.3 Dynaaminen ympäristö 

Yksilöpsykiatrisen diagnosoinnin rinnalla psykodynaaminen suuntaus ohjasi tut-

kijoiden kiinnostusta kohti itsemurhaajien sosiaalista lähipiiriä. Psykodynaaminen 

teoria yhdistettynä tilastotietoihin auttoi tutkijoita näkemään vastavuoroisuuksia 

psykiatrisista häiriöistä kärsineiden ja itsemurhaan tai itsemurhayritykseen pääty-

neiden henkilöiden välillä. Yksi vahvimmista kytköksistä löytyi perhetaustasta. 

Niin sanottujen rikkinäisissä tai ristiriitaisissa kodeissa lapsuutensa viettäneet 

henkilöt olivat suurimmassa itsemurhavaarassa. Toisen tai molempien vanhempi-

en menetys kuoleman tai eron kautta lisäsi riskiä. Vuonna 1963 Achté kirjoitti, 

että itsemurhan tehneiden tai sitä yrittäneiden  

henkilöiden lapsuus on ollut tavallisesti ristiriitainen, kylmä, vihamielinen, 

rakkaudesta köyhä ja rakkaudennälkäinen, harvalla on ollut lämmin suhde 

vanhempiinsa. On yleisesti tunnettua, kuinka särkyneiden kotien lapset muita 

helpommin ajautuvat epäsosiaalisuuteen ja myös itsemurhiin 637 

Käsitys rikkonaisen perhetaustan merkityksestä itsemurhatapauksissa näyttää 

vahvistuneen sitä mukaa, kun sen yhteys itsemurhiin tuli esiin yhä uusissa tutki-

muksissa.638 Tätä havaintoa vahvistivat keskivertoväestöstä poikenneiden ryhmi-

en, kuten alkoholistien sodassa aivovaurion saaneiden veteraanien, itsemurhista 

tehdyt tutkimukset.639 Tieteellisten kirjoitusten ohella lapsuuden aikaisten olojen 

merkitystä itsemurhien kannalta käsiteltiin 1960-luvun lopussa populaareissakin 

julkaisuissa. Hymy -lehdessä julkaistiinkin vuonna 1968 artikkeli otsikolla ”On-

nellinen lapsuus tappaa itsemurha-ajatukset”, jossa korostettiin otsikon mukaisesti 

kotiolojen merkitystä ja kirjoitettiin ”ymmärtävän ja rakastavan” kasvatuksen 

puolesta.640 Itsemurhan suomalaiskansallisia erityispiirteitä käsitelleessä tutki-

muksessa psykiatrit Achté ja Lönnqvist viittasivat ankariin kasvatusperinteisiin, 

jotka eivät kannustaneet tunteiden ilmaisuun ja käsittelyyn.641 Tämän perusteella 

voidaan todeta psykodynaamisen suuntauksen itsemurhatutkimukselle antaman 

vaikutuksen olleen kaksisuuntainen. Toisaalta sen myötä itsemurhia alettiin tar-

kastella osana mitä erilaisimpia mahdollisia patologiseen käyttäytymiseen johta-

                                                        
637 Achté 1963, 24. 
638 Esim. Achté–Ginman 1966, 17–18; Achté 1967, 48; Achté–Lönnqvist 1970, 221; Achté–
Lönnqvist–Niskanen–Ginman–Karlsson 1972, 325; Aalberg 1972a, 347–348, 350; Farberow–
Reynolds 1981, 41–43. 
639 Lönnqvist–Achté 1971a, 212; Lönnqvist–Achté–Hillbom 1971, 230 
640 Paimo 1968, 40.  
641 Achté–Lönnqvist 1972b, 294. 
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via tapahtumaketjuja niin yksilöllisellä kuin jopa kulttuurisella tasolla. Osaltaan 

tämä vahvisti itsemurhien asemaa tutkittavana ilmiönä. Toisaalta tämä sama pro-

sessi poisti itsemurhaajalta erityisstatuksen. Itsemurha voitiin selittää lukuisten 

psykiatristen diagnoosien tai kulttuurissa vaikuttavien patogeenien – kuten komp-

likaatioita aiheuttavien kasvatusmenetelmien – aikaansaannokseksi. 

Psykodynaamisen suuntauksen vaikutus itsemurhatutkimukseen oli ennen 

kaikkea siinä, että nyt psykiatrinen tutkimus oli kiinnostunut yhä laajemmasta 

ihmisen käyttäytymisen kirjosta sekä itsemurhaajan suhteista lähiympäristöönsä. 

Yksilön ja ympäristön välistä dynamiikkaa kuvaa hyvin se, kuinka yksilön poik-

keavuus ympäristön normeihin nähden katsottiin voivan johtaa itsetuhoiseen käy-

tökseen. Vuonna 1963 Kalle Achté oli viitannut ohimennen joidenkin itsemurhaa-

jien itsemurhaan ajavan syyllisyydentunnon taustalla olleen ”homoseksuaalisen 

tilanteen”.642 Kymmenen vuotta myöhemmin Achté palasi kirjoittajakollegoidensa 

kanssa homoseksuaalisuuden ja itsemurhien yhteyteen Itsemurhat ja niiden ehkäi-

sy -teoksen ”Homoseksuaalisuus ja muut seksuaalihäiriöt” -artikkelissa. Psykody-

naamisen käsityksen mukaan jokainen lapsi kävi läpi homoseksuaalisuutta ”muis-

tuttavan vaiheen”, mutta erilaiset häiriöt yleensä heikon isän, dominoivan äidin ja 

lapsen välisissä perheen sisäisissä suhteissa saivat normaalin kehityksen häiriin-

tymään.643 Koska homoseksuaali joutui elämään – kirjoittajien tarkemmin määrit-

telemättä jättämästä syystä – paineen alaisena ja syyllisyyttä tuntien, olivat homo-

seksuaalit taipuvaisia itsemurhiin ja näin ollen psykiatrisen itsemurhakeskustelun 

piiriin kuuluvia. Keinona itsemurhavaarassa olleiden homoseksuaalien auttami-

sessa oli hoidon kohdistaminen itsetuholle altistaviin tekijöihin, eli käytännössä 

homoseksuaalisuuteen. Psykoanalyysillä oli todettu voitavan hoitaa homoseksu-

aaleja, mutta tietyin rajoituksin. ”Mitä vanhempi henkilö on, sitä epätodennäköi-

sempää on, että hän muuttuu”, kirjoittajat totesivat homoseksuaaleihin suunna-

tuista terapioista ja niiden tehosta.644 He katsoivatkin, ettei ollut aina mahdollista 

tai tavoiteltavaakaan pyrkiä terapian keinoin muuttamaan homoseksuaali ei-

homoseksuaaliksi. Tavoitteena oli syyllisyydentuntojen ja ahdistuksen lievittämi-

nen, ja tässä myös yhteiskunnallisen muutoksen merkitys astui kuvaan. Liberaali 

asenne ”seksuaalisia poikkeavuuksia kohtaan” oli avainasemassa itsemurhavaaran 

vähentämisessä.645 Vaikka homoseksuaalisuus luokiteltiin 1970-luvun psykiatri-

                                                        
642 Achté 1963, 23. 
643 Achté–Aalberg–Apo–Lönnqvist 1973b, 111–113. 
644 Achté–Aalberg–Apo–Lönnqvist 1973b, 113–114. 
645 Achté–Aalberg–Apo–Lönnqvist 1973b, 114. 
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sessa viitekehyksessä poikkeavuudeksi ja mahdollisesti parannettavaksi häiriöksi, 

oli ympäristön asenteilla merkittävä rooli itsemurhavaaran synnyttämisessä. 

Johtavien psykiatrien äänellä esitetyt toiveet tai vaatimukset homoseksuaa-

lisuteen suhtautuvan liberaalimman asenteen puolesta heijastivat vakaata uskoa 

oman tieteenalan kykyyn hoitaa poikkeavuuksiksi leimattuja ilmiöitä. Homosek-

suaalisuuden kriminalisointi päättyi Suomessa vuonna 1971, samana vuonna, 

jolloin ilmestyi Achtén, Alasen ja Tienarin toimittama Psykiatria -oppikirja, jonka 

vielä vuonna 1994 ilmestyneessä 6. painoksessa homoseksuaalisuus esitetään 

yhtenä seksuaalisen poikkeavuuden muotona.646 Eli vaikka rikosoikeudellisesti 

liberaalia asennetta homoseksuaaliutta kohtaan kannatettiinkin, esitettiin homo-

seksuaalinen taipumus yhtenä psykiatristen häiriöiden muotona. Kuitenkin jo 

edellisellä vuosikymmenellä oli käynnistynyt kiivas keskustelu homoseksuaali-

suuden dekriminalisoimiseksi ja sairausluokituksen poistamiseksi, joka toteutui-

kin vuonna 1981, kymmenen vuotta kriminalisoinnin lopettamisen jälkeen.647 

Mutta kuten huomataan, säilyi homoseksuaalisuus suomalaisessa psykiatrisessa 

kirjallisuudessa 1990-luvulle saakka 

Homoseksuaalien tekemien itsemurhien syitä pohdittaessa esiin noussut 

poikkeavuuden käsite ja käytökseltään tai psyykeltään poikkeavan henkilön suhde 

ympäristöönsä nostettiin osaksi keskustelua myös hyvin perinteisessä psykiatrisen 

itsemurhatutkimuksen osa-alueessa. Esimerkiksi aivovamman kärsineiden sotave-

teraanien itsemurhien tutkimuksessa potilaan sopeutuminen yhteiskuntaan tulkit-

tiin kaksisuuntaiseksi liikkeeksi. Toisaalta vammautuneen omat kyvyt saattoivat 

olla rajoittuneita aina persoonallisuuden muutoksiin saakka, mikä vaikeutti sopeu-

tumista. Tällaisessa tilanteessa vaaraksi nähtiin sosiaalinen turhautuminen ja syr-

jäytyminen, päihderiippuvuudet ja väkivaltaisuus, mikä enteili itsemurhaa.648 

Vammautuneen henkilön sopeutumista ei auttanut ympäristön kielteinen suhtau-

tuminen poikkeavaan yksilöön.649 Vammautuneiden oli todettu kokeneen eristy-

mistä ympäristöstään, sillä ”aivovammaisiin” suhtauduttiin kielteisesti ja ihmiset 

vammautuneen ympärillä kokivat esimerkiksi vammasta johtuvan epilepsian uh-

kaavana.650 Itsemurhavaarassa olleiden potilaiden suhde ympäröivään yhteiskun-

taan ja sosiaalisiin piireihinsä nostettiin osaksi patologista prosessi, joka kohotti 

itsemurhariskiä.  

                                                        
646 Achté–Alanen–Tienari 1971, 649–652; Achté–Alanen–Tienari 1994, 384–387. 
647 Stålström 1997, 218–221, 231. 
648 Lönnqvist–Achté–Hillbom 1971, 232–233. 
649 Lönnqvist–Achté–Hillbom 1971, 229. 
650 Lönnqvist–Achté–Hillbom 1971, 230. 
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Ympäristön suhtautumisen poikkeavuuteen tulkittiin vaikuttavan myös vaka-

viin mielenterveysongelmiin liittyneeseen itsemurhavaaraan. Ympäristön ja yksi-

lön välisen dynamiikan arviointi näyttää jopa vaikuttaneen käsityksiin siitä, kuin-

ka suuressa vaarassa tehdä itsemurha mielisairaat olivat. Yleisen käsityksen mu-

kaan skitsofreenikot olivat muita psykiatrisia potilaita tyypillisemmin itsemurha-

vaarassa. Kuitenkin 1970-luvun alussa julkaistuissa suomalaisissa tutkimuksissa 

oli ilmennyt, että vaikka ”itsemurhaproblematiikkaa on lähes puolella skitsofreni-

aan sairastuneista,” itsemurhariski ei ollut suurempi kuin muilla psykiatrista hoi-

toa saaneilla. Valtaväestöön suhteutettuna skitsofreenikot kuitenkin tekivät 

enemmän itsemurhia.651 Tätä käsitystä tukevia havaintoja oli tehty lukuisissa 

ulkomaisissa tutkimuksissa sekä useissa suomalaisissa skitsofreniaa käsitelleissä 

1960-luvulla tehdyissä tutkimuksissa.652 Tutkimuksessa oli esitetty yhdeksi syyksi 

skitsofreenikoiden korkeisiin itsemurhalukuihin potilaan kokemus omasta sai-

raudestaan kestämättömänä tilana. Skitsofreenisten psykoosien ja itsemurhan 

suhdetta tarkastelleet psykiatrit Jouko Lönnqvist, Veikko Aalberg, Kalle Achté ja 

Matti Apo näkivät syyn skitsofreenikkojen kohonneeseen itsemurhariskiin – ehkä 

hieman yllättävästikin – potilaan ulkopuolisissa tekijöissä. He katsoivat, että ym-

päröivän yhteisön ennakkoluulot jakomielitautia sairastavaa henkilöä kohtaan 

olivat omiaan vaikeuttamaan hänen sopeutumistaan yhteisöön.653 Mielisairaa-

laympäristö nähtiin turvapaikkana potilaalle, mikäli ympäristön suhtautuminen oli 

negatiivinen ja suvaitsematon. Omaisten negatiivinen ja vihamielinen suhtautu-

minen potilaaseen nähtiin niin merkittäväksi tekijäksi skitsofreniaa sairastavan 

itsemurhariskin kohottajana, että tällaisessa tilanteessa jopa suositeltiin väliaikais-

taan sairaalaan ottamista.654 Toisaalta oli varottava lähettämästä skitsofreniapoti-

lasta harkitsemattomasti sairaalahoitoon, mikäli tämä avautui itsemurha-

ajatuksista. Ylivarovaisuutta tuli välttää myös jo hoidossa olevien potilaiden koh-

dalla. Sairaalahoidossa oli pyrittävä pikemminkin luottamukseen kuin potilaan 

rajoittamiseen.655 Toimenpiteet, joita kirjoittajat kritisoivat, voidaan nähdä skitso-

freenikon poikkeavuutta korostaviksi. Mielisairauteen liittynyt yhteiskunnallinen 

status tunnustettiin yksilön vieraantumista korostavaksi ja samalla itsemurhariskiä 

kohottavaksi tekijäksi. Yksilöä ympäröivien ja yksilöstä riippumattomien seikko-

jen huomioiminen itsemurhan psykodynamiikan arvioinnissa ei kuitenkaan syn-

                                                        
651 Lönnqvist–Aalberg–Achté–Apo 1973a, 72. 
652 Niskanen–Lönnqvist–Achté 1973, 223–224. 
653 Lönnqvist–Aalberg–Achté–Apo 1973a, 73. 
654 Virkkunen 1974, 205. 
655 Lönnqvist–Aalberg–Achté–Apo 1973a, 74–75. 
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nyttänyt aktiivista keskustelua, jossa yhteiskunta ja asenteet olisi nostettu keskei-

seen asemaan itsemurhien ehkäisyssä. 

Psykodynaaminen itsemurhatutkimus kohdistui lähtökohtaisesti yksilön ko-

kemusmaailmaan, jota lapsuuden aikaiset tapahtumat sävyttivät tietoisuuden pin-

nan alle hautautuneina. Huomionarvoista on kuitenkin se, että samalla itsemurha 

alettiin kytkeä aiempaa selkeämmin osaksi itsemurhaajaa ympäröivien sosiaalis-

ten suhteiden ja sosiaalisten olojen sekä arvojen verkostoa. Sosiaaliset suhteet ja 

itsemurhaajan arvomaailma otettiin osaksi psykiatrista itsemurhatulkintaa. Arvo-

jen sekä sosiaalisten suhteiden psykiatrisoituminen näkyi myös perusteltaessa 

psykiatrisen itsemurhatutkimuksen ja -ehkäisytyön mielekkyyttä. Itsemurhat ja 

niiden ehkäisy -teoksen esipuheessa todettiinkin, kuinka vapaaehtoinen elämästä 

luopuminen merkitsi ihmisen arvojärjestelmän häiriintymistä ja samalla psyykki-

sen tasapainon menettämistä. Tällaisessa tilanteessa psykiatrinen apu katsottiin 

olevan tarpeen.656 Merkittävänä tekijänä tässä kehityksessä oli psykodynaamisen 

psykiatrian kehityksen rinnalla muotoutunut sosiaalipsykiatrinen suuntaus, jota 

käsitellään tämän tutkimuksen viimeisessä pääluvussa. Tästä näkökulmasta tar-

kasteltuna suomalainen 1960–1970-luvuilla muotoutunut psykiatrinen itsemurha-

tutkimus ei rajoittunut kliiniseen psykiatriaan, vaikka kliinikot laativatkin siitä 

huomattavan osan. Psykiatrisen itsemurhakeskustelun levittäytyminen sellaisille 

alueille, joita ei aiemmin ollut sisällytetty osaksi itsemurhaproblematiikkaa, vai-

kutti vuorostaan itsemurhakeskustelun kohteen rajaamiseen. Nämä muutokset 

saivat tutkijat kysymään miten itsemurha tulisi määritellä. 

5.3 Itsemurhasta itsetuhoon 

Aiemmin itsetuhon käsite sisälsi vain itsemurhayritykset ja itsemurhat. Nykyi-

sin puhutaan erikseen ”suorasta itsetuhosta”, johon sisällytetään kolme eri-

laista ilmiöryhmää: itsemurha-ajatukset, itsemurhayritykset ja itsemurhat. 

Toinen päämuoto itsetuhoa on ”epäsuora itsetuho”, johon sisällytetään laaja 

joukko tuttuja kliinisiä ongelmia. 657 

Psykiatri Jouko Lönnqvistin vuonna 1977 esittämästä käsitteiden määrittelystä 

voidaan päätellä ainakin yksi seikka: lääketieteellisen itsemurhakeskustelun käsit-

teellinen alue ja samalla kliinisen tutkimuksen työkenttä olivat laajentuneet. Oi-

keastaan ennen 1960–1970-lukujen vaihdetta itsemurha-käsite ei ollut ollut eri-

                                                        
656 Achté 1973b, ”esipuhe”. 
657 Lönnqvist 1977b, 845. 
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tyisten määrittelypaineiden alaisena. Nyt itsemurhan merkitys lääketieteellisen ja 

psykiatrisen tutkimuksen kannalta ei ollut enää täysin itsestään selvä. Esimerkiksi 

vuonna 1972 psykiatri Jouko Lönnqvist totesi itsemurha -sanan arkikielisen mer-

kityksen tarkoittavan tahallista hengen riistämistä. Tätä vastoin hän esitti Erwin 

Stengeliin viitaten laajempaa määritelmää, jonka mukaan ”itsemurha on mikä 

tahansa tarkoituksellinen kuolemaan johtanut itsetuho, johon pyrkiessään henkilö 

ei voi olla varma henkiinjäämisestään.”658 Seuraavana vuonna julkaistussa Itse-

murhat ja niiden ehkäisy -teoksessa todettiin vastaavasti itsemurhan ja itsetuhon 

käsitteellinen yhteys. ”Itsemurha ja itsemurhayritys” olivat Kalle Achtén mu-

kaan ”käsitteitä, jotka kattavat laajan itsensä tuhoamisen alueen. Itsetuhoon täh-

täävät teot ja käyttäytyminen ovat kuolemaan johtavilta seurauksiltaan eriastei-

sia.”659 Itsetuhon luokittelu muuttui vuosikymmen loppupuolelle tultaessa vielä 

hieman monisyisemmäksi. Lönnqvist totesi vuonna 1977 pitämässään esitelmässä 

itsetuhoisen käyttäytymisen jaettavan tyypillisesti suoraan ja epäsuoraan itsetu-

hoon. Suoran itsetuhon muotoja olivat itsemurha-ajatukset, itsemurhayritykset ja 

itsemurhat.660 Näytti siltä, että 1970-luvulla klassinen kuva itsemurhatutkimuksen 

kohteesta oman henkensä riistämistä köydellä tai ampuma-aseella suunnitelleesta 

(päihtyneestä) henkilöstä oli käymässä läpi muutoksen. Itsemurha-käsitteen mää-

rittelyn tarve oli seurausta itsemurhatutkimuksen kehityksestä, jonka myötä itse-

murha muuttuikin yleiskäsitteestä (vain) yhdeksi itsemurhatutkimuksen tarkaste-

lemaksi erityistapaukseksi. 

5.3.1 Itsemurhayritys vai epäonnistunut itsemurha? 

Suomalainen itsemurhatutkimus oli keskittynyt varsin pitkään niin sanottujen 

varsinaisten (tai onnistuneiden) itsemurhien ja jossakin määrin itsemurhayritysten 

tarkasteluun. Jälkimmäinen näkökulma oli nostettu esiin muutamissa varhaisissa 

suomalaisissa itsemurhatutkimuksissa. Vain Westerlundin ja Elon itsemurhatut-

kimuksissa mainittiin itsemurhayritykset jonkinlaiseksi osaksi itsemurhaongel-

man ratkaisua. Systemaattinen itsemurhayritysten tutkimus alkoi Suomessa vasta 

1960-luvulla psykodynaamisen tutkimuksen saattelemana. Achtén vuonna 1963 

julkaisema ”Itsemurhat ja itsemurhayritykset” -artikkeli oli käynnistämässä psy-

                                                        
658 Lönnqvist 1972b, 335. 
659 Achté 1973b, ”esipuhe”. 
660 Lönnqvist 1979, 11. 
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kodynaamisen itsemurhatutkimuksen ohella itsemurhayrityksistä käytävää suo-

malaista tieteellistä keskustelua. 

Itsemurhayritykset tarjosivat tutkijoille rutkasti työnsarkaa, sillä arvioiden 

mukaan itsemurhayrityksiä tehtiin 1960-luvun alussa esitettyjen arvioiden mu-

kaan jopa noin kymmenen kertaa enemmän kuin onnistuneita itsemurhia.661 Arvi-

ot pysyivät varsin samansuuntaisina, ja 1980-luvun alussa esitettiin, että 10000 

yrityksestä muutama itsemurha onnistuu.662 Tällaisten lukujen varjolla voitiinkin 

todeta itsemurhayritysten itsessään muodostavan merkittävän lääketieteellisen 

ongelman.663 Niiden tutkimuksen merkittävyyttä näyttää korostaneen myös tilas-

toista havaittu seikka, jonka mukaan aiemmin itsemurhaa yrittäneiden todennä-

köisyys tehdä itsemurha oli jopa monisatakertainen keskiväestöön nähden.664 – 

Itsemurhayrityksessä käytetty menetelmä enteili itsemurhavaaraa. Tämä selvisi 

1984 julkaistussa tutkimuksessa.665 

Lukumäärien suhteen itsemurhayritykset poikkesivat varsinaisista itsemurhis-

ta myös sen osalta, millaisia olivat niiden tavallisimmat tekijät. Tyypillisen itse-

murhan yrittäjän profiili oli esitetty vuonna 1958, jolloin Farberow ja Shneidman 

olivat toteuttaneet vertailututkimuksen Los Angelesissa vuonna 1957 tehdyistä 

itsemurhista ja itsemurhayrityksistä. Tyypillinen itsemurhan yrittäjä oli tämän 

tutkimuksen mukaan valkoihoinen 20–30 vuoden ikäinen nainen, ”mitä todennä-

köisimmin naimisissa tai naimaton”, kotiäiti, joka yritti itsemurhaa barbituraateil-

la.666 Tätä vastoin tyypillinen itsemurhaaja oli valkoihoinen keski-ikäinen tai 

vanhempi aviossa elävä kouluttamaton tai koulutettu työtä tekevä mies, joka teki 

itsemurhan ampuma-aseella, hirttäytymällä tai häkämyrkytyksellä.667 Lyhyesti 

sanottuna itsemurhayritykset koskivat useimmiten nuorempia naisia ja itsemurhan 

teki vanhempi mies. Itsemurhaa yrittäneiden sukupuolinen painottuminen naisiin 

näyttää selkeytyneen tutkimuksen edetessä, sillä vuonna 1963 Achtén mukaan 

itsemurhaa yrittävien sukupuolijakauma oli tasainen.668 Farberowin ja Shneidma-

                                                        
661 Achté 1963, 23; Stengel 1971, 89.  
662 Lehtinen–Jokinen 1982, 151. 
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665 Mäkelä–Honkanen 1984, 127, 133. 
666 Shneidman–Farberow 1961, 45. 
667 Shneidman–Farberow 1961, 45–46. 
668 Achté 1963, 24. 
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nin havainnot tulivat kuitenkin vahvistetuiksi sekä suomalaisissa että kansainväli-

sissä tutkimuksissa 1960–1980-luvuilla.669  

Itsemurhakeskustelun kehitys psykodynaamisen suuntauksen vahvistumisen 

myötä oli tuonut tutkijoiden eteen kysymyksen siitä, mitä itsemurha tarkoitti, 

minkälainen teko itsemurha oli ja minkälainen se ei ollut. Itsemurhakeskustelun 

kehitys vaikutti luonnollisesti myös siihen, että itsemurhaajan teon tarkoitusperiin 

eli intentioon alettiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Teko, joka aiem-

massa itsemurhakeskustelussa saatettiin luokitella yksioikoisesti itsemurhaksi, ei 

välttämättä enää ollutkaan niin selvästi itsemurha. 

Itsemurhayritysten tutkimuksen yhtenä haasteena näyttää olleen aitojen itse-

murhayritysten erottaminen epäonnistuneista itsemurhista. Keskustelu näyttäisi 

kääntyneen päälaelleen tilanteesta, jota Stengel ja Cook olivat kuvanneen 1950-

luvun lopussa. Heidän mukaansa itsemurhayritykset oli tulkittu lähinnä epäonnis-

tuneiksi tai epäaidoiksi yrityksiksi riistää oma henki. Tästä syystä, he arvioivat, 

psykiatrit eivät olleet siihen saakka kiinnittäneet juurikaan huomiota itsemur-

hayrityksiin.670 Yhdysvaltalaista itsemurhatutkimusta summanneessa Cry for Help 

-teoksessa esitettiin luokittelu, joilla pyrittiin hahmottelemaan itsemurhayritysten 

vakavuusastetta ja suhdetta epäonnistuneisiin itsemurhiin. Jyrkemmän jaottelun 

päädyttiin kahteen pääryhmään. Osa yrityksistä oli aitoja ja rehellisiä (”sincere”) 

yrityksiä kuolla, osassa tavoitteena arvioitiin olleen huomion herättäminen.671 

Kaksitasoisen jaon lisäksi esitettiin kolmiportainen jako. Tässä ensimmäiseen 

luokkaan kuuluivat epäonnistuneet itsemurhat, joiden tekijä oli todella halunnut 

kuolla. Toisen ryhmän muodostivat henkilöt, jotka eivät sinänsä halunneet kuolla, 

mutta jotka olivat vaaran tiedostaen tehneet itsemurhayrityksen toivoen elämän-

olosuhteiden muuttuvan jotenkin sen johdosta. Kolmanteen ryhmään lukeutuivat 

henkilöt, jotka uhkasivat surmata itsensä, mutta eivät altistaneet itseään vaaral-

le.672 Kolmiosaiseen itsemurhayritysten jaotteluun viitattiin vuonna 1973 Itse-

murhat ja niiden ehkäisy -teoksessa, tosin kertomatta tarkemmin, mitkä mainitut 

kolme itsemurhayritystyyppiä olivat kyseessä.673  

                                                        
669 Achté–Ginman 1966, 12; Achté 1967, 47; Achté–Lönnqvist–Niskanen–Ginman–Karlsson 1972, 
337–338; Berne 1983, 45. 
670 Stengel–Cook 1958, 19. 
671 Klopfer 1961, 199. 
672 Green 1961, 227–228. 
673 Apo–Lönnqvist–Achté 1973, 11. 
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5.3.2 Kommunikointiyrityksiä 

Viitteitä itsemurhayrityksen tekijän ambivalentista suhtautumisesta itsemurhayri-

tykseen ja sitä mahdollisesti seuraavaan kuolemaan saatiin kotimaisia myrkytysit-

semurhayrityksiä käsitelleessä tutkimuksessa. Sen tuloksia julkaistiin ensimmäi-

sen kerran vuonna 1966 ja seurantatutkimuksen tuloksia raportoitiin vuonna 1972. 

Tutkimuksen aineisto koostui 100 Hesperian sairaalaan tulleesta myrkytysitse-

murhatapauksesta.674 Jatkotutkimuksessa tutkijat pyrkivät arvioimaan sitä, kuinka 

vakavasti yritysten tekijät olivat aikoneet kuolla. Tutkijoiden käsityksen mukaan 

ympäristö, jossa itsemurhayritys oli tehty, heijasti yrityksen vakavuutta. Mikäli 

yritys oli tehty eristyksissä muista ihmisistä tai kodin ulkopuolella, tutkijat päätte-

livät yrityksen olleen vakavampi ja sen yrittäjän tavoitelleen kuolemaa muita 

enemmän.675 Tutkimuksessa päädyttiin tulokseen, joka vahvisti käsitystä ympäris-

tön merkityksestä tekijän intention selville saamisen kannalta.  

Mitä itsemurhayrityksen tekijä oli sitten yrittänyt, ellei kuolla? Psykodynaa-

misen suuntauksen vahvistuttua niin kansainvälisessä (ennen kaikkea angloame-

rikkalaisessa) kuin suomalaisessakin psykiatrisessa itsemurhatutkimuksessa alet-

tiin itsemurhayritykset nähdä kuoleman tavoittelun ohella yrityksiksi kommuni-

koida ympäristön kanssa.676 Stengelin mukaan itsemurhayrityksiä täytyi aina 

arvioida osana tekijän sosiaalista kontekstia, ja näin ollen tekoon usein liittyikin 

ulospäin suunnattu vetoomus. ”Kuvainnollisesti”, Stengel kirjoitti, ”itsemurhayri-

tyksellä oli Januksen kasvot, joista toinen katsoi tuhoon ja kuolemaan ja toinen 

kohti elämää ja kontaktia ihmisiin.”677 Edellä kuvattu itsemurhayrityksen teko-

ympäristön arviointi oli keino todentaa mainittua yrityksen vetoomusluonnetta. 

Mikäli itsemurhayritykseen sisältyi pyrkimys kommunikoida ympäristön kanssa, 

oli oletettavaa, että itsemurhaa yrittäneeseen vihamielisesti suhtautuvassa ympä-

ristössä itsemurhayritykset olivat harvinaisempia kuin varsinaiset itsemurhat. 

Tällaisen tilanteen oli havaittu olevan vanki- ja keskitysleireillä, kirjoitti Achté 

vuonna 1963.678 Stengel oli päätynyt tähän samaan johtopäätökseen jo paria vuot-

ta aikaisemmin itsemurhayrityksiä tutkiessaan. Hän puolestaan oli viitannut hol-

lantilaisen lääkäri Elie Cohenin omiin kokemuksiin Auschwitzissä perustuneeseen 

Human Behaviour in Concentration Camp -teokseen.679 Stengelin teos ja sen 

                                                        
674 Achté–Ginman 1966, 12; Achté–Lönnqvist–Niskanen–Ginman–Karlsson 1972, 321. 
675 Achté–Lönnqvist–Niskanen–Ginman–Karlsson 1972, 331. 
676 Achté–Lönnqvist–Niskanen–Ginman–Karlsson 1972, 321. 
677 Stengel–Cook 1958, 22. 
678 Achté 1963, 25. 
679 Stengel–Cook 1958, 128–129. 
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mukana edellä mainittu tutkimus erityisolosuhteissa (keskitysleirillä) tehtyjen 

itsemurhayritysten ja itsemurhien määrien suhteista näyttävät olleen yksi keskei-

nen kivijalka itsemurhayritysten tutkimuksen käsitteellisessä rajaamisessa.  

Suomalaistutkijat jakoivat nämä käsitykset itsemurhayrityksistä äärimmäise-

nä kommunikoinnin muotona. Esimerkiksi myrkytysitsemurhayrityksiin liit-

tyi ”kuolemanhalun ohella toive saada jotakin muutetuksi ahdistavassa elämänti-

lanteessa. [--] Itsemurhayritys on tällöin vetoava hätähuuto, johon asianomainen 

turvautuu saadakseen osakseen ymmärtämystä ja päästäkseen toivottomuudesta 

intensiiviseen elämään.”680 Käsitystä itsemurhaajien ambivalentista suhtautumi-

sesta tekonsa seurauksiin oli saatu lisänäyttöä seurantatutkimuksissa, joissa selvi-

tettiin itsemurhaa yrittäneiden ja sen tehneiden suhdetta. Kun itsemurhaaja oli 

tuonut aikeensa ilmi joko aiemmilla itsemurhayrityksillä tai puheilla, oli syytä 

olettaa, ettei itsemurhaaja itsekään ollut aivan varma tavoitteistaan.681 Sen varassa 

itsemurhayritykset tulkittiin omaksi suhteellisen itsenäiseksi ilmiöjoukoksi itsetu-

hokäyttäytymisen muotojen joukossa. 

Vetoomuksen ohella itsemurhat ja itsemurhayritykset voitiin tulkita psykody-

naamisen teorian valossa äärimmäisiksi sopeutumisyrityksiksi. Tällöin tekijää ei 

tarkasteltu muista ihmisistä irrallisena yksikkönä, vaan hänen tekonsa pyrittiin 

ymmärtämään suhteessa muihin ympärillä olleisiin. Itsemurhayrityksen tulkitse-

minen sopeutumisen näkökulmasta tarkoitti sitä, että teon motiivien tulkittiin 

olleen pitkälti tekijän itsensä tiedostamattomia. Psykodynaaminen persoonan 

tutkimus oli määritellyt useita enemmän tai vähemmän tiedostamattomia minän 

puolustuskeinoja, jotka aktivoituivat ahdistavissa tilanteissa.682 Esimerkiksi niin 

sanottu introjektio tarkoitti ulkopuoliseen kohteeseen suunnatun raivon kääntä-

mistä henkilöön itseensä. Interjektion katsottiin olevan hyvin tyypillistä masen-

nustiloissa.683 Vuonna 1976 Achté kirjoittikin monien itsetuhoilmiöiden, kuten 

itsemurhien, voivan olla oire yksilön sopeutumattomuudesta vallinneeseen tilan-

teeseen. Silloin tällöin voitiin jopa todeta itsemurhayrityksen muuttavan elämänti-

lannetta niin, että yksilön sopeutuminen tuli mahdolliseksi.684 Tämän kaltainen 

tapahtumakulku edellytti luonnollisestikin itsemurhaa yrittäneen ympäristöltä 

suopeaa suhtautumista tekijään. Se olikin seikka, jota Achté korosti useissa kirjoi-

tuksissa vuodesta 1963 eteenpäin: ”Syyllisyydentunteet synnyttävät omaisissa 

                                                        
680 Achté–Ginman 1966, 15–16. 
681 Lönnqvist 1972a, 12. 
682 Achté–Alanen–Tienari 1971, 100–101. 
683 Achté–Alanen–Tienari 1971, 104. 
684 Achté 1977, 102. 
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halun aktiivisesti toimimalla muuttaa kaikki jälleen hyväksi, kylmenneet tunteet 

saattavat lämmetä ja kaikki voidaan aloittaa alusta.”685 

Tulkinta itsemurhayrityksestä ympäröiville ihmisille suunnattuna vetoomuk-

sena eikä puhtaana kuolemisen halun toteutusyrityksenä saavutti 1970-luvun 

alkuun mennessä varsin vakaan aseman psykiatrisessa itsemurhakeskustelussa. 

Vuonna 1971 julkaistussa Psykiatria -oppikirjassa todettiinkin itsemurhatutki-

muksen edenneen niin pitkälle, että voitiin erottaa puhtaat itsemurhat ja vetoo-

musluontoiset itsemurhayritykset toisistaan. Tätä teoreettisella tasolla keskeisen 

aseman saavuttanutta käsitystä ei kuitenkaan suositeltu sovellettavaksi käytännön 

psykiatriassa. Vaikka yritykset erosivat varsinaisista itsemurhista, oli jokainen 

itsemurhayritys otettava vakavasti. Oli aina mahdollista, että avunhuudoksi tar-

koitettu itsemurhayritys epäonnistui, ja sen tekijä menetti henkensä.686 Tämän 

lisäksi psykiatrista väliintuloa itsemurhayritysten kohdalla puolsi varsin vakiintu-

nut, useissa tutkimuksissa todettu havainto ja sen pohjalta muotoutunut, käsitys 

itsemurhayritysten tyypillisestä yhteydestä depressioon.687 Itsemurhayrityksistä 

tuotetun tiedon perusteella kaikkiin itsemurhayrityksiin tuli suhtautua samalla 

vakavuudella. Tutkimus vahvisti käsitystä asiantuntijoiden – lääkäreiden ja psyki-

atrien – tarjoaman avun tarpeesta tapausten yksityiskohdista riippumatta. 

5.3.3 Epäsuora itsetuho ja mitä oikeasti yritettiin tehdä 

Nyt on syytä huomauttaa, että on väärin sanoa itsemurhaajiksi ainoastaan 

niitä ihmisiä, jotka todella itse päättävät päivänsä. Näiden ihmisien joukossa 

on sitä paitsi paljon sellaisia, jotka surmaavat itsensä oikeastaan vain sattu-

malta, sellaisia, joiden olemukselle itsemurha on perimmältään vieras.688 

(Arosusi, Hemann Hesse) 

Kirjailijan vaistollaan Hesse oli tavoittanut itsemurhaajista ja itsemurhailmiöstä 

ilmeisen tapahtuman ja teon tarkoituksellisuuden takana piileskelleen ulottuvuu-

den, joka 1970-luvulle tultaessa otettiin toden teolla osaksi suomalaista itsemur-

hatutkimusta. Itsemurhayritysten ja itsemurhien käsitteellinen erottaminen toisis-

taan oli herättänyt psykiatrisen itsemurhatutkimuksen piirissä keskustelun tekijän 

intentiosta ja siitä, kuinka hyvin itsemurhan tekijä tai yrittäjä oli perillä omista 

                                                        
685 Pienin eroin ko. lainaus löytyy mm. Achté 1963, 35; Achté–Ginman 1966, 16; Apo–Lönnqvist–
Achté 1973, 13. 
686 Achté–Alanen–Tienari 1971, 294. 
687 Lönnqvist 1979, 13; Rao 1979, 72. 
688 Hesse 1952, 63. 
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pyrkimyksistään. Psykoanalyysiin ja psykodynaamiseen suuntaukseen palautunut 

kiinnostus itsemurhan tekijän tiedostamattomista pyrkimyksistä ja niiden koros-

taminen koko ilmiötä – itsemurhia – arvioitaessa hämärsi entisestään itsetuhoisen 

ja niin sanotusti normaalin käyttäytymisen rajoja. Sen seurauksena itsemurhatut-

kimuksen kohteiden joukko laajeni entisestään. Suomalaiseen itsemurhatutkimuk-

seen tuli 1970-luvun alussa itsemurhien ja itsemurhayritysten rinnalle aiempaa 

epämääräisemmin rajautuvien tekojen tai käyttäytymismuotojen rypäs, joita yh-

disti käsite epäsuora itsetuho.  

Siitä, mitä epäsuora itsetuho käytännössä tarkoitti, ei ollut aivan täydellistä 

varmuutta ja yhteisymmärrystä tutkijoiden keskuudessa. Useimmiten sillä tarkoi-

tettiin enemmän tai vähemmän tiedostettua, lyhyemmällä tai pidemmällä aikavä-

lillä enemmän tai vähemmän itselle vaarallista toimintaa.689 Vuonna 1971 Helsin-

gissä pitämässään esitelmässä Norman Farberow antoi esimerkkejä erilaisista 

epäsuoran itsetuhon muodoista. Näihin lukeutui muun muassa tatuoinnit, itsesil-

vonta, toistuvat leikkaukset, tupakointi, alkoholismi, toistuvat onnettomuudet, 

tapaturmat, kapinointi, mellakointi, urheilusukellus, trapetsitanssi, pörssikeinotte-

lu, uhkapeli, psykoosit, askeettisuus ja marttyyrius, seksuaaliset ongelmat (kuten 

impotenssi tai homoseksuaalisuus) sekä erilaiset sairaustapaukset, joissa potilas 

toimii lääkärin ohjeiden vastaisesti vahingoittaen itseään (esimerkiksi laimin-

lyömällä lääkityksen tai oikeanlaisen ruokavalion).690 Epäsuora itsetuho ei ollut 

kiinnostava ainoastaan yksilöpsykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Epäsuo-

ra itsetuho ja sen lukemattomat ilmenemismuodot luokiteltiin merkittäviksi myös 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna. Vuonna 1978 Jouko Lönnqvist 

huomauttikin kuinka monet epäsuoran itsetuhon piiriin lasketut ilmiöt olivat kan-

santerveydellisesti merkittäviä. Tupakointi ja liikalihavuus yleisen terveydestään 

huolehtimattomuuden ohella olivat itsetuhoisia ilmiöitä.691  

Suhteessa itsemurhakeskustelun perinteisiin tutkimuskohteisiin, itsemurhiin 

ja itsemurhayrityksiin, olivat eräät tutkijat nähneet ongelmalliseksi edellä kuvattu-

jen kaltaisten käyttäytymistapojen sisällyttämisen osaksi itsetuhokeskustelua. 

Ongelmaksi he olivat nähneet sanan ”itsemurha” merkityksen hämärtymisen. 

Toisaalta, Farberow totesi, riskin ottamista ja aggressiivista käyttäytymistä koske-

vat tutkimukset olivat antaneet viitteitä siitä, että tällainen käytös oli merkittävä 

                                                        
689 Farberow 1972, 19–20. 
690 Farberow 1972, 21–23. 
691 Lönnqvist 1978a, 257. 
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tekijä niin evoluution kuin yksilön kehityksen ja luovuuden kannalta.692 Itsemur-

hatutkimuksen näkökulmasta Farberow ei kuitenkaan nähnyt ongelmalliseksi 

edellä mainittujen kaltaisten ilmiöiden tutkimusta, sillä vallitseva käsitys näki 

myös avoimesti itsetuhoisessa käytöksessä muitakin päämääriä kuin kuoleman 

tavoittelun.693 Vuonna 1980 Farberow totesikin taaksepäin katsoen, että itsemur-

hien tutkimus oli paljastanut, kuinka alun perin selkeästi määriteltäväksi mielletty 

ilmiö oli oletettua monitahoisempi.694 Itsemurhatutkimuksen ohella voidaan olet-

taa, että edellä käsitelty itsemurhayritysten tutkimus oli vahvistanut käsitystä 

tekijän tavoitteiden ambivalenssista ja siten edesauttanut itsemurhatutkimuksen 

suuntautumista alkuperäistä tutkimuskohdettaan laajemmalle.  

Käsitys epäsuoran itsetuhon yhteydestä itsemurhiin sisälsi eräänlaisen yleisen 

kulttuuripessimismin juonteen. 1960–1970-luvun aikalaisnäkökulmasta katsottu-

na, ainakin joidenkin tarkkailijoiden mukaan, koko ihmiskunta kärsi itsetuhoisuu-

den luomasta uhasta ja oli tiellä kohti hävitystä. Koko maailman tasolla tarkastel-

tuna sellaiset ilmiöt kuin saasteet, ylikansoitus ja kilpavarustelu voitiin nähdä 

ihmiskuntaa riivaavan itsetuhon ilmentymiksi.695 Tämänkaltaiset pahaenteiset 

tulevaisuuskuvat olivat olleet osana jo epäsuorien itsetuhoilmiöiden tutkimuksen 

pioneerin kirjoituksia jo ennen toista maailmansotaa. Apokalyptiset visiot olivat 

keskeinen tehokeino yhdysvaltalaisen psykiatrin Karl Menningerin (1893–

1990)696 ennen toista maailmansotaa julkaisemassa, psykodynaamiseen itsetuho-

keskusteluun osallistuneessa teoksessa. Menninger avasi vuonna 1938 julkaistun 

teoksensa Man Against Himself (suomeksi Itseään tuhoava ihminen vuonna 1955) 

kertomalla lukijalle, kuinka ”vanhastaan tuttu on toteamus, että maailma on vihaa 

tulvillaan, että ihmiset tuhoavat toisiaan, että nykykulttuuri on noussut hävitetty-

jen kansojen ja ryöstettyjen luonnonrikkauksien tuhkasta.”697 Kulttuurin tilaa 

koskevista huomioista huolimatta Menninger ei etsinyt tuhon siemeniä kulttuuris-

                                                        
692 Farberow 1972, 20, 25–26. Kuolemantapausten luokittelun näkökulmasta kirjoittanut psykiatri 
Matti Virkkunen totesi vuonna 1973, että vaikka itsemurhatilastojen ajateltii yleisesti kuvavaan itse-
murhien minimimäärää, ei esimerkiksi ”itsemurhariskin” huomioiminen ja siten epäselvien kuoleman-
tapausten luokittelu itsemurhiksi ollut ongelmatonta. Itsemurhariskin arvioiminen oli äärimmäisen 
subjektiivista ja tällöin myös sivuutettiin täysin henkilön intentio, mikä puolestaan johtaisi itsemurha-
käsitteen laajenemiseen.Virkkunen 1973, 1219, 1221–1222. 
693 Farberow 1972, 20. 
694 Farberow 1980, 15–16. 
695 Achté 1977, 107. 
696 Karl Menningeriä on pidetty psykoanalyysin historiankirjoituksessa yhtenä merkittävimmistä 
yhdysvaltalaisista psykiatreista, jotka tekivät psykoanalyyttistä metodia tunnetuksi USA:ssa. Tätä 
työtä vahvisti mm. Menningerien perhepiirissä luoma Menninger Foundation, joka toimi sekä psyko-
terapeuttisena klinikkana sekä oppilaitoksena. Roazen 2001, 135. 
697 Menninger 1955, 7. 
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ta tai yhteiskunnasta, vaan käänsi huomionsa Freudin psykoanalyyttistä teoriaa 

seuraillen mielen tiedostamattomaan osaan. 

Menninger oli tullut tunnetuksi psykoanalyytikkojen keskuudessa erityisesti 

Freudin kuolemanviettiä koskevien pohdintojen edelleen kehittäjänä.698 Suoma-

laisessa 1960-luvun itsemurhatutkimuksessa, varsinkin vuosikymmenen alussa, 

kuolemanvietti- tai aggressioviettiteoriaan kuitenkin suhtauduttiin varauksella. 

Vuonna 1962 Achté arveli, että ”tiettävästi Menningerin käsitykset eivät kuiten-

kaan ole saaneet psykoanalyytikkojen varauksetonta hyväksyntää osakseen.”699 

Aggressioviettiin perustuvat itsetuhoisen käytöksen selitykset oli nähty psykoana-

lyytikoiden taholta epämääräisinä, ja toisaalta niissä oli korostunut liikaa ihmisen 

käyttäytymisen arviointi biologiaan pohjautuvien viettien näkökulmasta.700 Olipa 

psykoanalyytikoiden yleinen mielipide kuolemanvietin olemassa olosta sitten 

myöntävä tai kieltävä, toisen maailmansodan jälkeiselle itsemurhakeskustelulle 

Menningerin kirjoitukset olivat vertaansa vailla oleva inspiraation lähde. 

Menningerin kirjoituksille löytyi sovelluskohde itsemurhakeskustelun muut-

tuessa kattamaan laajempaa itsetuhoilmiötä. Menningerin varsinainen panos itse-

murhakeskusteluun oli aiemmin joko osin tai kokonaan itsemurhatutkimuksen 

ulkopuolelle jätettyjen ilmiöiden ja käyttäytymismallien selittämisessä ihmisen 

vieteistä nousevan tuhovoiman aikaansaannoksiksi. Menningerin esittämiä teori-

oita pyrittiin myös testaamaan kliinisen psykiatrian puitteissa. Vuonna 1964 jul-

kaistussa alkoholismin, hypokondrian (luulotauti) ja itsemurhayritysten suhteita 

tarkastelleessa tutkimuksessa yksi testattava hypoteesi oli Menningerin esittämä 

teoria alkoholismista kroonisena itsemurhana. Hesperian sairaalan päihdeklinikal-

la kerätyn aineiston perusteella oli voitu todeta positiivinen korrelaatio itsemur-

hayritysten ja alkoholismin välillä, ja negatiivinen korrelaatio hypokondrian, 

alkoholismin ja itsemurhayritysten välillä. Havainnon tulkittiin vahvistavan ole-

tusta alkoholismin ja itsemurhan samankaltaisesta psykopatologiasta.701 Testatta-

                                                        
698 Farberow 1980, 15. 
699 Achté 1962, 678. 
700 Freud oli esittänyt kuolemanvietin olevan luonteeltaan konservatiivinen ja pyrkivän siten palautta-
maan elollisen takaisin elottomaan ”alkutilaan.” Freud 1993, 92–94. Psykoanalyytikoiden suhtautumi-
sesta kuolemanviettiteoriaan, ks. esim. Achté 1962, 678; Achté 1963, 24; Alanen 1964, 31; Rechardt 
1973, 17–18. Psykoanalyytikoiden skeptinen suhtautuminen kuolemanviettiteoriaan oli varsin yleistä 
myös angloamerikkalaisten psykoanalyytikoiden keskuudessa. Ks. esim. Ackerman 1958, 72; Stengel 
1971, 52–53. Psykoanalyysiä on pyritty sittemmin kehittämään Freudin dualistisesta viettiteoriasta 
riippumatta, ja esimerkiksi osa suomalaisista psykoanalyytikoista on katsonut Freudin teorian libidosta 
ja aggressiosta jopa hidastaneen psykoanalyysin kehitystä. Tästä johtuen on dualistisesta viettikäsityk-
sestä katsottu tarpeelliseksi luopua. Lång 2005, 262. 
701 Stenbäck–Blumenthal 1964, 133, 137–138. 
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va oletus oli perustunut Menningerin epäsuoraa itsetuhokäyttäytymistä koskenei-

siin teoretisointeihin, jotka herättivät laajemminkin huomiota itsemurha- ja ennen 

kaikkea itsetuhokeskustelussa 1970-luvun alusta eteenpäin.  

Edellä mainitussa Helsingissä vuonna 1971 pitämässään esitelmässä Farbe-

row esittikin, että ”Menningerin epäsuoraa itsetuhokäyttäytymistä koskevat mää-

ritelmät ovat sovellettavissa yhä vieläkin, [--]”.702 Kun Farberowin mainitsemia 

itsetuhon muotoja verrataan Menningerin teoksessaan Itseään tuhoava ihminen 

luettelemiin epäsuorasti itsetuhoisiin tekoihin, Menningerin vaikutus on varsin 

ilmeinen. Menninger analysoi varsinaisen tai suoran itsemurhakäyttäytymisen 

ohella noin 300 sivun verran erilaisia tekoja tai käytösmalleja, joiden hän osoitti 

juontuvan enemmän tai vähemmän suoraan aggressio- tai tuhovietistä. Hän osoitti 

tapauskertomusten avulla, kuinka asketismi ja marttyyrius, neuroottiset sairaudet, 

alkoholismi, epäsosiaalinen käyttäytyminen (mukaan lukien rikollisuus, perversi-

teetit, kuten homoseksuaalisuus), psykoosit, itsesilvonta, sairaaksi tekeytyminen, 

toistuvat leikkaukset, tarkoitukselliset tapaturmat ja sukupuolinen kykenemättö-

myys ja kylmyys johtuivat taustalla vaikuttavista itsetuhoyllykkeistä.703 Esimer-

kiksi epäsosiaaliseen käyttäytymiseen lukeutuvan rikollisen toiminnan Menninger 

katsoi heijastuvan bumerangin tavoin takaisin rikolliseen henkilöön. Näin ollen 

yleisen käsityksen vastaisesti rikollinen toiminta oli itsetuhoista, vaikkakin se 

voitiin pinnalta katsoen tulkita oman edun tavoitteluksi.704 Vastaavasti esimerkki-

nä seksuaalisen perversiteetin, millaiseksi Menninger homoseksuaalisuuden mo-

nien aikalaistensa tapaan luokitteli, itseä tuhoavasta vaikutuksesta hän mainitsi 

Oscar Wilden tapauksen.705 Seksuaalisen suuntautumisensa takia vaikeuksiin 

joutuneen naisen tapausta kuvatessaan Menninger totesi, että ”nainen siis jatku-

vasti vahingoitti itseään noudattamalla yllykkeitä, joita hän piti luonteeltaan sek-

suaalisina, mutta jota oikeastaan olivat aggressiivisia ja itseä tuhoavia.”706 Men-

ningerin analyysi perustui siihen, että hän tulkitsi valitsemansa tapaukset ennalta 

esittämänsä hypoteesin vahvistuksiksi. Oletettavasti tämä perustui psykoanalyysin 

ihmisen tiedostamattomille motiiveille ja vaikuttimille antamaan valtavaan merki-

tykseen yksilön käyttäytymisen syitä analysoitaessa. Itsetuhon voimat vaikuttivat 

Menningerin kirjoituksessa hämmästyttävän viekkailta, kun hän totesi, että ”itse-

                                                        
702 Farberow 1972, 19. 
703 Yhteenvedot mainituista ilmiöistä, ks. Menninger 1955, 123–124, 136–138, 159,183–184, 196–
197, 241–243, 252–253, 271,286–287, 300. 
704 Menninger 1955, 160–161. 
705 Menninger 1955, 181. 
706 Menninger 1955, 182. 
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tuhon taipumukset voivat naamioitua epäsosiaaliseksi käytökseksi.”707 Tämänkal-

tainen epäluuloisuus ja tutkijan – psykiatrin – tarkkanäköisyyden vaatimus oli 

tosin nostettu esiin jo 1800-luvun varhaisten modernien psykiatrien taholta. Yksi 

osa 1800-luvulla muotoutunutta käsitystä mielisairaasta itsemurhaajasta oli 

MARSHin mukaan juurikin edellä kuvatun kaltainen viekkaus, sillä mielisairaiden 

katsottiin tarkoituksellisesti piilottavan harhaisen todellisuuskäsityksensä vaiku-

tukset lääkäriltä.708  

Menningerin vaikutus epäsuoran itsetuhon tutkimukseen niin angloamerikka-

laisessa kuin suomalaisessakin viitekehyksessä oli sangen huomattava. Menninge-

rin teos Itseään tuhoava ihminen oli varsin tavallinen näky 1960-luvulta 1980-

luvun alkuun julkaistujen epäsuoraa itsetuhoa käsitelleiden kirjoitusten kirjalli-

suusluetteloissa. Tieteellisten viittausten ohella Menningerin vaikutus epäsuoran 

itsetuhon tutkimukselle näkyi avoimena hatunnostona. Vuonna 1980 julkaistun 

Farberowin toimittaman The Many Faces of Suicide – Indirect Self-destructive 

Behavior -teoksen omistuskirjoitus nosti Karl A. Menningerin kirjan epäsuoran 

itsetuhon tutkimuksen pioneerin asemaan.709  

1980-luvun alkuun mennessä epäsuoran itsetuhon tutkimus oli vakiinnuttanut 

asemansa yhtenä itsemurhatutkimuksen osa-alueena. Vuonna 1980 ilmestyi suo-

malaisenkin epäsuoran itsetuhotutkimuksen kummisedän, Norman Farberowin, 

toimittama The Many Faces of Suicide -teos, joka keskittyi itsemurhan epäsuoriin 

muotoihin. Sen sivuilla julkaistiin myös Kalle Achtén epäsuoran itsetuhon psyko-

patologiaa käsitellyt artikkeli. Achtén artikkeli ja vuonna 1983 julkaistu Achtén 

seminaariesitys ”Types of Indirect Self-Destruction” kuvastaa hyvin suomalaisen 

epäsuoran itsetuhon tutkimuksen linjoja 1970-luvulta 1980-luvun alkuun. Siinä 

keskityttiin suurimmalta osin epäsuoran itsetuhon teoreettiseen tarkasteluun sekä 

epäsuoraksi itsetuhoksi määriteltävien ilmiöiden kartoittamiseen, noudatellen 

pitkälti Menningerin 1930-luvun lopulla laatimia suuntaviivoja. The Many Faces 

of Suicide – Indirect Self-destructive Behavior -kirjassa Achté kirjoitti muun mu-

assa neuroosien, asketismin, masokismin, alkoholismin ja huumausaineriippu-

vuuden taustalla vaikuttavista itsetuhon piirteistä.710 Epäsuoran itsetuhon muoto-

jen ohella toinen merkittävä teoreettinen ja myös koko tutkittavan ilmiön olemas-

saoloa määrittävä elementti oli toimijan intentio. Siinä missä tyypillinen itsemur-

ha oli tekijän tieten tahtoen oman henkensä riistämiseen tähdännyt teko, oli epä-
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191 

suoran itsetuhon tavallisena psykologisena piirteenä itsetuhon tietoisen intention 

puuttuminen.711 Tai näin epäsuoraa itsetuhokäyttäytymistä tuli joidenkin tutkijoi-

den mukaan tarkastella. Vuonna 1977 Helsingissä pitämässään esitelmässä Farbe-

row totesikin, kuinka varsinaisen itsemurhan kohdalla yhteiskunta oli valmiimpi 

myöntämään yksilön toimivan vastoin täyttä ymmärrystään. Tätä vastoin epäsuo-

ran itsetuhokäyttäytymisen kohdalla yksilön ajateltiin toimivan harkiten ja hänen 

yksilönvapautensa esti yhteiskuntaa puuttumasta elämäntapaan. Näin ollen yh-

teiskunta ei voinut vaikuttaa ehdoin tahdoin terveytensä ja lahjakkuutensa haas-

kaavan yksilön käyttäytymiseen.712 Itsetuhoisen intention puuttuminen sen ehto-

na, että jokin teko määriteltiin patologiseksi – ja samalla ammattilaisen, tässä 

tapauksessa psykiatrin väliintuloa edellyttäväksi – ilmiöksi teki 1900-luvun jäl-

kimmäisellä puoliskolla rakentuneesta itsetuho- ja itsemurhakeskustelusta jopa 

täysin vastakohtaisen verrattuna esimoderniin itsemurhakeskusteluun. Tämä kehi-

tys kuvastaa ei ainoastaan yhden tietyn ilmiön, kuten itsemurhan, lääketieteellis-

tymistä, vaan kehitystä, jossa ihmisen käyttäytymisen kirjosta oli tullut asiantunti-

joiden ja tieteenharjoittajien työmaa. 

Havainnot ja niiden pohjalta muotoutuneet käsitykset itsetuhoisen yksilön 

tiedostettujen tai tiedostamattomien intentioiden ambivalenssista selkeyttivät sitä, 

kuinka itsemurhiin tuli suhtautua tieteelliseen tietoon nojaten. Itsemurhan tekijän 

tai yrittäjän teolleen asettamien tavoitteiden monitulkintaisuudella oli merkittävä 

vaikutus itsemurhien ehkäisystä käytävän keskustelun osalta. Kun voitiin osoittaa, 

ettei itsemurhan yrittäjä epäsuoraan itsetuhokäyttäytymiseen taipuvaisen henkilön 

tavoin tavoitellut välttämättä kuolemaa, oli käytännössä mahdollista todeta tie-

teelliseen tietoon nojaten miksi itsemurhien ehkäisy oli myös yksilön oikeuksien 

näkökulmasta oikeutettua. Käsitys oli läsnä ensimmäisessä suomalaisessa suurelle 

yleisölle suunnatussa psykiatrista itsemurhatutkimusta esitelleessä teoksessa Itse-

murhat ja niiden ehkäisy. Itsemurhat olivat tekoja, jotka tuli estää tilanteessa kuin 

tilanteessa. Yksittäisen ihmisen halu kuolla ei ollut teoksen esipuheen kirjoitta-

neen Kalle Achtén mielestä syy antaa hänen kuolla. Elämä tuli säilyttää ”kaikin 

mahdollisin keinoin.”713 Kirjoittajat myönsivät, että tutkimusten mukaan vain 

tietty prosenttiosuus itsemurhaajista oli psyykkisesti sairaita, mutta tämän tiedon 

ei annettu ohjata itsemurhien ehkäisyä. Teoksessa todettiin itsemurhaongelmaa 

lähestyttävän periaatteesta, jonka mukaan elämään kyllästynyt itsemurha-aikeinen 

                                                        
711 Achté 1979, 36; Lönnqvist 1979, 16; Achté 1980, 42; Achté 1983, 41. 
712 Farberow 1978, 15–16; Farberow 1979, 33. 
713 Achté–Ollikainen–Rantanen--Sihvo toim. 1973, ”Esipuhe”.  
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ihminen oli sairas ihminen. Tätä vastustava näkökulma leimattiin itsemurhien 

ennaltaehkäisyn ja terapian kannalta nihilismiksi. Elämään kyllästyminen oli 

sairaus, joka voitiin parantaa.714 Achté oli muotoillut nämä itsemurhien ehkäisy-

työn periaatteelliset linjaukset SOS-palvelun (itsemurhien ehkäisykeskus Helsin-

gissä) avajaispuheessaan jo vuonna 1970. Puheessaan hän myös korosti sitä, että 

mikäli elämän säilyttämistä ei pidetä itseisarvona, saattoi yhteiskunta ajautua 

tilaan, jossa ainoastaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti arvok-

kaiden ihmisten elämä katsottiin säästämisen arvoiseksi.715  

Vuonna 1978 julkaistussa Psykiatrian ja filosofian rajamailla -teoksessa 

Achté ilmaisi hieman erilaisen mielipiteen. Hän kirjoitti katsovansa, että ”ihmisel-

lä on oikeus tehdä itsemurha, jos hän tekee ratkaisunsa perusteellisen harkinnan 

jälkeen selkeästi asiaa punnittuaan.”716 Tähän verrattavat harkinnanvapautta ja 

siten itsemurhan järkevää tarkoituksellisuutta käsitelleet näkemykset olivat ää-

rimmäisen harvinaisia lääketieteellisistä – eli ehkäisyyn pyrkivistä – lähtökohdista 

käydyssä itsemurhakeskustelussa. Myös Achté sisällytti mielipiteeseensä merkit-

tävän varauksen ja totesi, että suurimmassa osassa itsemurhatapauksista tai niiden 

yrityksistä ei voitu olettaa lähtökohdaksi sitä, että tekijä olisi todella halunnut 

kuolla. Näin ollen hän katsoi, että esimerkiksi masentuneen ihmisen hoitaminen 

vasten tämän tahtoa oli oikeutettua.717 Tämä Achtén vuonna 1978 esittämä näke-

mys oli omalle ajalleen epätyypillinen, sillä siitä on luettavissa hieman samaan 

tapaan kuin varhaisista suomalaisista itsemurhatutkimuksista itsemurhan syyn ja 

sen motiivin erottaminen toisistaan. Kuten on havaittu, itsemurhakeskustelun 

lääketieteellistymisen etenemisen myötä itsemurhan motiivin etsiminen menetti 

merkityksen tieteellisessä keskustelussa, ja huomio kohdistui teon tekijän tahdos-

ta riippumattomiin ulkoisiin ja sisäisiin itsemurhan syihin.  

1970-luvun alkuun tultaessa itsemurhatutkimuksessa oli määrittynyt itsemur-

hien lääketieteellisen intervention periaatteet. Niiden perustana oli käsitys itse-

murhaajasta morbidina eli sairaalloisena yksilönä. Tutkimus otti lähtöoletukseksi 

näkemyksen, jonka mukaan normaali-ihminen ei voinut haluta kuolla vapaaehtoi-

sesti, ja ainoastaan muuttumalla psyykeltään epänormaaliksi itsemurhaajaksi, hän 

saattoi päätyä tähän epänormaaliin ratkaisuun. Itsemurhayritysten, itsemurhaa 

laajemman itsetuhon ja epäsuoran itsetuhon tutkimus olivat toisaalta tuoneet teki-

jän intention uudelleen itsemurhatutkimuksen piiriin. Samalla yksittäisen itse-

                                                        
714 Apo–Lönnqvist–Achté 1973, 9–10. 
715 Achté 1970, 38–39. 
716 Achté 1978a, 178. Ks. myös Achté 1978b, 159. 
717 Achté 1978a, 178. 
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murhaajan tai itsemurhaa yrittäneen henkilön teolleen antamat syyt muuttuivat 

samantekeviksi. Voitiin todeta, että itsemurhaaja ei välttämättä ollut tietoinen 

pyrkimyksestään elää. Tähän viittasi se, että joku toinen ihminen oli tietämätön 

elämäntapaansa kätkeytyneistä tiedostamattomista itsetuhon impulsseista. 

5.4 Aggressiivinen itsemurhaaja  

Edellä käsitelty itsemurhakeskustelun laajentuminen itsetuhokeskusteluksi juontui 

1960–1970-luvun vaiheessa alkaneesta erilaisten käyttäytymismuotojen luokitte-

lusta tiedostetun tai tiedostamattoman itsetuhon ilmentymiksi. Samanaikaisesti 

itsemurhasta tuli vain yksi ihmisen itsetuhoisen käyttäytymisen muodoista. Erilai-

siin tuhokäyttäytymisen muotoihin rinnastaminen ei kuitenkaan tuonut vastausta 

kysymykseen, mistä itsemurhat pohjimmiltaan yksilöllisellä tasolla johtuivat. 

Tähän kysymykseen alettiin 1970-luvulla hakea vastausta psykoanalyytikoiden ja 

psykologien kiinnostuksen herättäneestä aggressiokeskustelusta. Psykodynaami-

sen taustan ohella aggressioviettiä ja aggressiivista käyttäytymistä kohtaan nous-

sut kiinnostus sai sytykkeitä psykologian ja käyttäytymisen tutkimuksesta. Ihmi-

sen aggressiivisen käyttäytymisen itävaltalainen eläintieteilijä ja eläinten käyttäy-

tymisen tutkija, etologi Konrad Lorenz (1903–1989) oli eläinkunnasta tekemiinsä 

havaintoihin pohjaten esittänyt 1960-luvun puolivälissä, että ihmisen aggressiivi-

nen käytös oli vietteihin perustuvaa, ja se purkautuisi aika ajoin. Näin ollen yh-

teiskunnan tehtävä olikin löytää purkautumaan taipuvaiselle aggressioenergialle 

sopivia kanavia, jotta yksilöt eivät joutuisi purkamaan sitä vahingolliseen aggres-

siiviseen toimintaan.718 Teoria purkautumaan pyrkivästä aggressiivisesta energias-

ta oli sovitettavissa psykoanalyyttisen kuolemanviettiteorian rinnalle,719 ja Loren-

zin teesit vaikuttivat suomalaistutkijoiden taustalla, kun he pohtivat itsemurhan ja 

itsetuhon liikkeelle panevaksi voimaksi oletetun aggression alkuperää. Lorenzin 

osakkeita aggressiokeskustelussa lienee myös nostanut hänen vuonna 1973 saa-

mansa Nobelin palkinto.720  

Tieteellisen keskustelun sisäisten suhdanteiden muutosten rinnalla – tai tul-

kinnasta riippuen kenties niiden taustalla – aggressiokeskusteluun näyttää kannus-

taneen 1960-luvun mittaan kehittynyt maailmanpoliittinen tilanne. Esimerkiksi 

psykiatri Veikko Tähkä totesi vuonna 1969 Duodecimissä julkaistussa artikkelissa 

                                                        
718 Hinde 1995, 97–98. 
719 Lagerspetz 1977, 201. 
720 Lagerspetz 1977, 9. 
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kuinka aggressio ei ollut ainoastaan kliininen ongelma. Maapallon tulevaisuutta 

varjostanut ”ydinsodan uhka” kannusti pohtimaan keinoja aggressiivisuuden hal-

lintaan ja kanavointiin.721 

5.4.1 Aggressio itsemurhien diagnostiikassa 

Aggression nousu yhdeksi 1970-luvun itsemurhakeskustelun keskeisistä itsemur-

hia selittävistä käsitteistä juontui teoreettisella tasolla Freudin viettiteorioihin 

pohjautuneeseen psykodynaamiseen tutkimukseen sekä toisaalta empiirisellä 

tasolla itsemurhayritysten ja epäsuoran itsetuhon tutkimukseen.722 Itsetuho- ja 

tuhokäyttäytymisen tarkastelun ohella aggressiovietti otettiin osaksi psykodynaa-

misen psykiatrian työkalupakkia myös yleisessä kliinisessä psykiatriassa 1970-

luvun alussa.723 Itsemurhayritysten ja epäsuoran itsetuhon tutkimus alkoi tehdä 

tuloaan suomalaiseen itsemurhakeskusteluun 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. 

Tällöin itsetuhokäyttäytymisen selittäminen aggression kautta sekä aggression, 

yksilön ja yhteisöjen kytkentöjen tarkastelu nousi osaksi itsemurhatutkimusta. 

Aggression tyypillisestä ulkoisesta ilmentymästä eli aggressiivisesta käyttäytymi-

sestä tuli yksi tilastollisesti mitattavissa oleva tekijä, kun vertailtiin itsemurhan 

tehneiden tai sitä yrittäneiden käytöstä toisiinsa. Etsimällä yhtäläisyyksiä aggres-

siivisuuden ja kohonneen itsetuhotaipumuksen välillä tutkijat pyrkivät löytämään 

itsemurhaajaa määrittäviä yleispäteviä piirteitä.724  

Aggression kohdistumisen henkilöön itseensä katsottiin olevan useisiin 

psyykkisiin häiriöihin liittyvän korostuneen itsemurhariskin taustalla. Vuonna 

1973 julkaistussa Itsemurhat ja niiden ehkäisy -teoksessa aggressio ja aggressiivi-

suus esitettiin toimivan kytköksenä erityyppisten psyykkisten häiriöiden ja itse-

murhien välillä. Depressiivisen ihmisen ongelman ytimessä nähtiin aggression 

ongelma. Kykenemättömyys ilmaista suuttumustaan sai vihamieliset tunteet kään-

tymään depressiiviseen henkilöön itseensä aiheuttaen näin itsesyytöksiä. Itseen 

                                                        
721 Tähkä 1969, 1212. 
722 Stengel 1971, 52–53. 
723 Achté–Alanen–Tienari 1971, 71–72. 
724 Esimerkiksi aivovammaisten itsemurhan tehneiden sotaveteraanien joukosta 56 % oli todettu ag-
gressiivisiksi. Ja tässä yhteydessä tutkijat erityisesti totesivat 56 % ilmentäneen ”ulospäin suuntautu-
nutta aggressiivisuutta”. Achté–Lönnqvist–Hillbom 1970, 234. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että 
psykiatrisessa hoidossa olleista itsemurhan tehneistä alkoholisteista lähes puolet oli käyttäytynyt 
aggressiivisesti ja noin kolmannes oli suunnannut aggressionsa ulospäin. Tutkimuksessa käsitellyistä 
ei-alkoholisteista vastaavasti kolmannes oli käyttäytynyt aggressiivisesti ja joka kymmenes oli käyt-
täytynyt väkivaltaisesti muita henkilöitä kohtaan. Virkkunen 1971, 205. 
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kohdistuneet syytökset johtivat masennustilaan, heikkoon itsetuntoon ja lopulta 

itsemurhayritykseen.725 Skitsofreniapotilaidenkin kohdalla aggressio oli keskei-

nen itsemurhien taustalla vaikuttanut tekijä. Skitsofreenikoilla ajateltiin ole-

van ”voimakas sisäinen aggressiopaine”, joka saattoi kanavoitua itsemurhiksi.726 

Psyykkisiin häiriöihin liittyneet aistiharhat ja todellisuuden tajun hämärtyminen 

selitettiin ihmisen sisältä kumpuavan aggression vääristyneiden purkamistapojen 

tulokseksi. Paranoidisista psykooseista kärsivät potilaat ”purkavat aggressionsa 

harhaluuloihinsa”.727 Verrattuna muihin psykoottisiin potilaisiin paranoidisista 

psykooseista kärsivät olivat pienemmässä itsemurhavaarassa. Syyksi tähän nähtiin 

aggression kanavoituminen ulospäin, omiin harhaluuloihin, eikä henkilöön itseen-

sä.728 

Psykoosien ohella aggressio nähtiin osana neurooseista kärsivien henkilöiden 

mahdollista itsemurhaprosessia. Itsemurhavaara poikkesi eri neuroosityyppien 

kesken. Niin sanottu ”aggressiotalous” näytteli tässä merkittävää roolia. Pakko-

neurooseista kärsivät henkilöt olivat muita neurootikkoja pienemmässä itsemur-

havaarassa juuri neuroosityypille ominaiseksi mielletyn aggressiotalouden ansios-

ta. Koska pakkoneurootikko purki aggressiotaan ulospäin, ei hän ollut vaarassa 

joutua oman aggressionsa kohteeksi. Neuroottisesta depressiosta kärsivät käänsi-

vät tuntemansa vihamieliset tunteet huonon itsetuntonsa takia itseensä, ja olivat 

näin muista neurooseista kärsiviä suuremmassa itsemurhavaarassa.729 Samanlai-

nen mekanismi tulkittiin olevan erilaisten luonnehäiriöiden, kuten aggressiivisen 

ja impulsiivisen luonnehäiriön kohdalla. Tällaisen henkilön tekemä itsemurha 

tulkittiin johtuvan äkillisestä aggression purkauksesta, joka on kohdistunut henki-

löön itseensä.730  

Itsemurhien selittäminen aggression purkautumisella suuntasi itsemurhakes-

kustelua yhä laajempiin ilmiöihin aina yhteiskunnan normeihin saakka. Aggressi-

oon viittaamalla selitettiin epänormaaleissa sosiaalisissa tilanteissa olevien ihmis-

ten kasvanutta itsemurhariskiä. Yksinäisyydestä kärsivä ihminen suuntasi tunte-

mansa aggression itseensä.731 Yhdessä eläminen ei sekään ollut vaaratonta. Häi-

riintynyt yhteiselämä saattoi johtaa aggression poikkeavaan kasautumiseen. Epä-

tasapainoisissa, neuroottisissa aviosuhteissa toisen puolison aggressiivisten tun-

                                                        
725 Aalberg–Achté–Apo–Lönnqvist 1973, 59, 62, 65. 
726 Lönnqvist–Aalberg–Achté–Apo 1973a, 72. 
727 Lönnqvist–Aalberg–Achté–Apo 1973b, 77. 
728 Lönnqvist–Aalberg–Achté–Apo 1973b, 77. 
729 Achté–Aalberg–Apo–Lönnqvist 1973, 100–102. 
730 Aalberg–Lönnqvist–Achté–Apo 1973, 107–108. 
731 Paloheimo 1973, 152. 
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teiden patoutuminen saattoi johtaa itsemurhavaaraan.732 Aggression ja sen purka-

misen mahdollisuuden ympäröivien yhteiskunnallisten normien mukaisesti oli 

havaittu merkittävästi vaikuttavan itsemurhariskiin. Se, millä tavalla ihmiset op-

pivat lapsuudessaan käsittelemään aggressiota, oli keskeinen myöhemmin elä-

mässä tehtäviä itsemurhia selittävä tekijä. Itsemurhamääriä ja erilaisia kasvatus-

periaatteita keskenään vertailemalla voitiin arvioida eri kulttuurien edullisuutta 

itsemurhakysymyksen kannalta. Pohjoismaisia kasvatusmenetelmiä vertailtaessa 

päädyttiin toteamaan tanskalaisen, aggressioiden tukahduttamiseen lapsen syyllis-

tämisen kautta tapahtuvan kasvatuksen johtavan turhautumien käsittelyyn syylli-

syydentunteita herättämällä. Tämän todettiin johtavan käytännössä itsemur-

haan.733 Norjalainen kasvatusjärjestelmä puolestaan katsottiin itsemurhien ehkäi-

syn kannalta onnistuneemmaksi, olivathan Norjan itsemurhaluvut Pohjoismaiden 

alhaisimpia. Norjalainen kasvatus salli tutkimuksen mukaan aggressioiden pur-

kamisen terveellä tavalla.734 Itseen kohdistuneiden epäterveiden aggressionpurku-

tapojen rinnalla olivat myös ulospäin kohdistuneet epäterveet tai sosiaalisten 

normien näkökulmasta kielletyt aggressiivisen käyttäytymisen muodot. 

5.4.2 Aggression silta murhasta itsemurhaan 

Mikäli aggressio ja siitä seuraava aggressiivisuus olivat jokaisessa ihmisessä ole-

viin vietteihin juontuvia ilmiöitä, oli ihmiskunta alati vaarassa ajautua tuhoon tai 

itsetuhoon. 1900-luvun maailmanpoliittiset tapahtumat olivat osaltaan vahvista-

neet käsitystä ihmiskunnasta tuhon partaalla. Aivan kuin piilevän itsetuhon merk-

keinä, ydinaseet, väestön liikakasvu ja ympäristön saastuminen nähtiin maailman-

laajuisina aggression ja tuhoavuuden ilmentyminä.735 Oliko aggressio siis vietti? 

Vastaus tähän kysymykseen muuttui 1970-luvun aikana.  

Vuosikymmenen alussa julkaistuissa aggressiota ja itsetuhoa käsitelleissä kir-

joituksissa kirjoittajat eivät tehneet kovinkaan tarkkaa käsitteellistä eroa aggressi-

on, aggressiivisen käyttäytymisen ja tuhoavuuden välille. Esimerkiksi Itsemurhat 

ja niiden ehkäisy -teokseen kirjoittanut Rauni Myllyniemi sanalla aggressio ”vais-

tomaiseen reaktiotaipumukseen”, toimintatapaan (”Aggressio on siis eräs niistä 

tavoista, joilla voi edistää egoa [--]”) sekä ihmisen egon osaan.736 Mitä sitten tuli 

                                                        
732 Vauhkonen 1973, 161. 
733 Määttä 1973, 200. 
734 Määttä 1973, 200–201. 
735 Rechardt 1973, 17. 
736 Myllyniemi 1973, 25–26. 
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ihmisen perimmäiseen olemukseen, Konrad Lorenziin viitaten Myllyniemi katsoi, 

että aggressiiviset reaktiot ihmisessä olivat vaistotoiminnan tuotetta. Myllyniemen 

mukaan ihminen oli ”aivan selvästi aggressiivinen eläin”.737 Samoilla linjoilla oli 

myös Maija-Liisa Koivisto artikkelissaan ”Vihamielisyyden biologiaa”. Lonren-

ziin viitaten Koivisto totesi aggressiivisuuden olevan vietti, perimään pohjautuvaa 

vaistotoimintaa.738 Aggressiivisuus oli luonnonvoima, jonka kieltäminen oli pe-

rusteetonta ihmisen nostamista eläinkunnan yläpuolelle.739 Välitöntä empiiristä 

todistusaineistoa näille näkemyksille ei voitu tarjota. Niitä perusteltiinkin pyrki-

mällä osoittamaan tietyssä tilanteessa ilmennyt aggressiivinen käytös juuri ag-

gression ajoittaisesta purkamistarpeesta johtuvaksi. Tällöin aggression ainakin 

näennäisesti spontaanit ilmentymät tulkittiin todisteeksi viettiluonteesta. Pitkiä 

aikoja tiivisti yhdessä viettävien ihmisten, kuten samassa teltassa asuvien napa-

retkeilijöiden, yllättäen syntyvät erimielisyydet olivat Koiviston mukaan todiste 

aggression jäämisestä kanavoitumatta ”luonnollisella tavalla” ja siitä seuranneista 

patoutumista. Aggressio täytyi purkaa säännöllisesti, sillä tukahdutettuna se oli 

entistä voimakkaampi.740 Itsemurha oli luonnollisesti viettipohjaisen aggression 

tuote eli aggressiivista käyttäytymistä itseä kohtaan. Koska itsemurha oli elämän-

vietin vastaista, se oli ihmiselle lajityypillistä virhekäyttäytymistä. Tämän virheen 

taustalla oli aggression suuntautuminen ulkoisen kohteen sijasta itseen. Koivisto 

totesikin, että ”kun voi tappaa muita, on turha tappaa itseään.”741 Tämän väitteen 

puolesta puhuivat tilastot, jotka kertoivat itsemurhien määrän laskusta sotien ai-

kana. Sodissa ihmiselle luontaiseksi käsitetty aggressiivisuus sai purkautua va-

paasti.742 Aggressiovietti ja ulospäin näkyvä aggressiivisuus käsitettiin varsin 

välittömästi toisiinsa kytketyiksi. Empiirisen näytön puute kuitenkin herätti vas-

tustusta, ja aggressioviettiteorian kritisoijat huomauttivat, että tutkimuksissa ha-

vaittu aggressiivisuus oli aina ulkoisesti stimuloitua, tai ainakaan ulkoisen stimu-

loinnin mahdollisuutta ei voitu sulkea pois.743 

Psykoanalyytikoiden keskuudessa aggressio ja käytöksen aggressiivisuus oli-

vat saaneet myös toisenlaisia tulkintoja osakseen. Sen sijaan, että aggressiivisuus 

palautuisi suoraan Freudin esittelemään (ja Menningerin edelleen kehittämään) 

kuolemanviettiin, osa psykoanalyytikoista oli katsonut, että aggressiivisuus olisi 

                                                        
737 Myllyniemi 1973, 25. 
738 Koivisto 1973, 34–35. 
739 Koivisto 1973, 34. 
740 Koivisto 1973, 38–39. 
741 Koivisto 1973, 39–40. 
742 Koivisto 1973, 40. 
743 Aho 1970, 95. 



198 

pikemminkin reaktio, jonka herätti turhautuminen ja jännitteet elämänvietin pää-

määrien tavoittelussa.744 1970-luvun puolivälissä psykiatri Eero Rechardt kehitti 

samansuuntaista tulkintaa aggressiosta yhdessä psykiatri Pentti Ikosen kanssa. 

Keskeistä Rechardtin ja Ikosen tulkinnassa oli aggression (viettipohjaisena ener-

giana) selkeä erottaminen toiminnassa näkyvästä aggressiivisuudesta, jonka il-

mentymiä olivat negatiivisessa mielessä väkivaltainen käytös ja esimerkiksi itse-

murhat. Jo vuonna 1973 Rechardt suhtautui epäilevästi Freudin ja Lorenzin fata-

listisiin teorioihin aggression viettipohjaisesta alkuperästä. Hänen mukaansa oli 

mielekkäämpää tarkastella aggressiota affektina, jonka ilmenemiseen vaikuttivat 

sekä myötäsyntyinen biologinen tausta että ulkoiset tai sisäiset yllykkeet.745 Muu-

tamaa vuotta myöhemmin Rechardt esitti, että aggressiivisuus ja tuhoavuus tulisi 

psykoanalyysissä tulkita osana Freudin alkuperäistä, laajempaa teoriaa Thanatok-

sesta eli kuolemanvietistä. Rechardtin mukaan Thanatoksen tavoitteena ei välttä-

mättä ollut tuho (tai itsetuho), vaan pyrkimys kohti ulkoisista ärsykkeistä vapaa-

seen rauhan tilaa.746 Thanatos sai yksilön tavoittelemaan ärsykkeistä vapaata tilaa 

jopa mielihyvän kustannuksella.747 Kirjoittajat määrittelivätkin Thanatoksen ”vie-

tinomaiseksi pyrkimykseksi elämykselliseen rauhantilaan [--]. Kuolema on vain 

eräs erityinen rauhantilan muoto, destruktio vain eräs erityinen väline rauhanti-

laan pyrkimyksessä.”748 Thanatosteoriaan perustuen he katsoivatkin, että oli ylei-

nen harhakäsitys, että aggressio täytyi purkaa aggressiivisella toiminnalla, kuten 

esimerkiksi urheilemalla. Tarve aggressiiviseen käytökseen poistui vain hankkiu-

tumalla eroon ärsytystä ja turhautumista aiheuttavan asiantilan syistä, ei tuhoa-

vaan toimintaan turvautumisella.749 Aggressioteorian saamaan kritiikkiin ja vaa-

teisiin empiiristen todisteiden esittämisestä viitaten he myös totesivat, että psyko-

analyysin näkökulmasta Thanatosteorian arvo mitattiin siinä, kuinka hyvin 

se ”toimii tulkinnallisena prinsiippinä.”750 Biologiset spekulaatiot – ja samalla 

                                                        
744 Futterman 1961, 169–170. 
745 Rechardt 1973, 19–21. Myös varsinaisen aggressiotutkimuksen piirissä alettiin 1970-luvun kulues-
sa suhtautua entistä kriittisemmin Lorenzin teorioihin. Suomalaisen aggressiotutkimuksen kansainvä-
lisestikin tunnettu uranuurtaja Kirsti Lagerspetz (1932–2001) kirjoittikin Lorenzin esittämän aggressi-
on ”säiliöteorian”, jonka mukaan aggressio viettipohjaisena energiana kasautui ja purkautui väistämät-
tä aika ajoin, oli vailla sitä tukevia tutkimustuloksia. Aggressiivinen käyttäytyminen tietyssä tilantees-
sa vaikutti tarkempien tutkimusten mukaan opitulta käyttäytymismallilta, jota seuraava positiivinen 
vaste vain vahvisti. Lagerspetz 1977, 80, 151–152, 220. 
746 Rechardt 1977, 1; Ikonen–Rechardt 1977, 1–2. 
747 Rechardt–Ikonen 1976, 53. 
748 Ikonen–Rechardt 1977, 2. 
749 Rechardt–Ikonen 1976, 54–55. 
750 Ikonen–Rechardt 1977, 10. 
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ilmeisesti biologisten todisteiden esittäminen – eivät heidän mukaansa kuuluneet 

psykoanalyysin piiriin, vaan olivat sen näkökulmasta ”metafyysisiä”.751 Tämä 

varsin mielenkiintoinen ja ehkä kyseenalainenkin väittelytekninen liike antoi 

psykoanalyytikoille vapaat kädet analysoida tuhokäyttäytymistä valitsemistaan 

lähtökohdista. Aggressiivisen ja tuhoavan käytöksen voitiinkin ajatella olevan 

epäonnistunut aggressiota aiheuttavan tekijän käsittely. 

Kun väkivaltainen tuhokäytös selitettiin johtuvan poikkeavasta tavasta hallita 

ärsykkeitä ja turhautumia, tuli aggressiokeskustelu rakentaneeksi sillan kahden 

aiemmin erillään pidetyn ilmiön välille. Alkoi näyttää siltä, että itsemurhat ja 

niistä perustavanlaatuisesti erilaiseksi ajateltu väkivaltainen käytös eivät ehkä 

olisikaan täysin toistensa vastakohtia. Olivathan eräät 1800-luvulla moraalistatis-

tikot jopa esittäneet murhien ja itsemurhien välillä vallitsevan käänteisen riippu-

vuussuhteen.752 Amerikkalaistutkijat Andrew F. Henry ja James F. Short olivat 

yrittäneet selittää nämä kaksi vastakkaisina pidettyä ilmiötä yhteisillä tekijöillä. 

Teoksessaan Suicide and Homicide he pyrkivät taloustieteellisiä sosiologisia ja 

psykologisia muuttujia tarkastelemalla osoittamaan itsemurhien ja murhien johtu-

van aggressiivisesta reaktiosta turhautumiseen (niin sanottu frustraatio-aggressio 

hypoteesi).753 Ainoa kotimainen poikkeus, joka käsitteli sekä väkivaltaa että itse-

tuhoa systemaattisesti samaan ilmiöjoukkoon kuuluvina ja samoista syistä johtu-

vina, oli ollut kriminologi Veli Verkko. 1970-luvulla psykoanalyyttinen teoria 

aggressiosta toi väkivallan ja itsetuhon jälleen yhteen suomalaisessa tutkimukses-

sa. 

Vuonna 1977 ilmestyneessä psykologi Liisa Järvisen754 Personality Charac-

teristics of Violent Offenders and Suicidal Individuals -väitöskirjassa tuho ja itse-

tuho asettuivat rinnakkaisiksi tutkimuskohteiksi. Järvisen väitöskirjaan pohjautu-

va laajemmalle yleisölle suunnattu Väkivalta ja itsetuho julkaistiin seuraavana 

vuonna. Keltikangas-Järvisen mukaan erilaisten väkivallan muotojen tutkimuksel-

le oli yhteiskunnallista tilausta, sillä tuhokäyttäytyminen oli keskeinen yhteiskun-

nallinen ongelma ja tärkeä teema yhteiskunnallisessa keskustelussa.755 Jotta kes-

kustelu voitaisiin perustaa tieteelliselle tiedolle, oli tarpeellista selvittää miten 

väkivallantekijöiden ja itsemurhaajien psyyke oli rakentunut, ja kuinka se erosi 

                                                        
751 Ibidem. 
752 Durkheim 1985, 423–424. 
753 Henry–Short 1954, 14–15. 
754 Vuodesta 1978 paremmin tunnettu sukunimellä Keltikangas-Järvinen, joten käytän henkilöstä 
jälkimmäistä nimeä kaikissa yhteyksissä paitsi teoksiin viitatessa. 
755 Järvinen 1977, 1; Keltikangas-Järvinen 1978, ”Esipuhe”. 
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niin sanotusta normaaliväestöstä. Väitöskirjassaan Keltikangas-Järvinen pyrki 

selvittämään itsemurhaajien ja väkivaltarikollisten mahdollisia yhteisiä persoonal-

lisuuden rakenteita, jotka puolestaan selittäisivät tuhokäyttäytymistä.756 Tutki-

muksen lähtöoletuksena oli, että itsemurhat ja väkivaltarikokset olivat yhteisen 

psyykkisen patologian tulos.757 Väkivaltarikolliset ja itsemurhaa yrittäneet henki-

löt tutkittiin toteuttamalla psykologinen haastattelu sekä persoonallisuustesti.758 

Kun tulokset oli analysoitu tilastollisia menetelmiä käyttäen, yhtenä tutkimuksen 

loppupäätelmänä Keltikangas-Järvinen totesi, että sekä väkivaltarikollisilla että 

itsemurhaa yrittäneillä henkilöillä oli samankaltaisia persoonallisuuden piirteitä. 

Molemmista tutkituista ryhmistä paljastui narsismia, heikkoa itsetuntoa, paranoi-

aa sekä persoonallisuuden jakautumista. Itsemurhaa yrittäneet olivat osoittautu-

neet väkivaltarikollisia impulsiivisemmiksi ja heidän tunne-elämänsä oli voimak-

kaampi.759  

Empiirinen havaintoaineisto, johon tutkimus perustui, vaikuttaa hieman yllät-

tävältä. Tutkimuksessa analysoitiin Helsingin keskusvankilassa olleita murhasta 

tai pahoinpitelystä tuomittuna olleita miehiä. Toisena ryhmänä, eli itsemurhaaja-

ryhmänä, tutkimuksessa analysoitiin 42 itsemurhaa yrittänyttä naista, jotka olivat 

saapuneet tai tuotu hoidettavaksi Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan.760 

Tutkimuksessa käytetty aineisto, haastatellut ja analysoidut henkilöt, poikkesivat 

varsin jyrkästi toisistaan esimerkiksi sosiaalisten piirteidensä osalta. Jotta näinkin 

paljon toisistaan poikenneet otannat soveltuivat mielekkäästi vertailuaineistoksi, 

täytyi aineistoa yhdistävien tekijöiden olla sosiaalisia ja sukupuolisia tekijöitä 

syvemmällä. 

Keltikangas-Järvisen tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautui psyko-

analyyttisiin aggressioteorioihin. Aggressio ja libido, tuhoamis- ja elämänvietit, 

olivat osa ihmisen psyykettä, ja näiden ajateltiin olevan toisiaan tasapainottavia 

psyykkisesti terveellä ihmisellä. Keltikangas-Järvisen mukaan niitä ei kuitenkaan 

tullut samaistaa käyttäytymiseen, vaan ne olivat käyttäytymistä selittäviä teoreet-

tisia rakennelmia.761 Tämä muistutti hyvin paljon Eero Rechardtin ja Pekka Iko-

sen muotoilemaa Thanatosteoriaa, ja Keltikangas-Järvinen viittasikin siihen väi-

töskirjassaan. Hän lainasi suoraan Rechardtin ja Ikosen muotoilun, jonka mukaan 

                                                        
756 Järvinen 1977, 6. 
757 Järvinen 1977, 69. 
758 Järvinen 1977, 89–92. 
759 Järvinen 1977, 185–186. 
760 Järvinen 1977, 81–83.  
761 Keltikangas-Järvinen 1978, 80. 
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Thanatos tulisi ymmärtää pyrkimykseksi rauhantilaan, mikä saattoi ilmetä sekä 

aggressiivisena että ei-aggressiivisena toimintana.762 Tuhokäyttäytyminen tulkit-

tiin tämän teorian mukaan aggression hallitsevuudeksi, ja riippuen yksilön per-

soonan rakenteesta se suuntautui joko ulospäin, jolloin se ilmeni väkivaltana, tai 

sisäänpäin, jolloin seurauksena oli itsetuhoista käyttäytymistä tai itsemurha. Kel-

tikangas-Järvinen korosti sitä, ettei psykoanalyyttinen aggressioteoria hyväksynyt 

väkivaltaisuutta ihmisluontoon väistämättömästi kuuluvaksi. Kyseessä oli psyyk-

kisten säätelymekanismien pettäminen ja siitä seurannut poikkeava käyttäytymi-

nen.763  

Kykenemättömyydestä hallita aggressiota seuraava joko ulos- tai sisäänpäin 

kääntyvä tuhokäyttäytyminen kytki väkivaltaisen käyttäytymisen ja itsetuhon 

toisiinsa. Väkivallantekijöiden tapaan itsemurhaajien persoonallisuutta määritti 

sama psyykkinen häiriö, tuhovietin eli destruktion pääsy vallitsevaksi piirteeksi. 

Itsemurhaa yrittäneiden henkilöiden sisäänpäin kääntynyt aggressiivisuus tulkit-

tiin näkyvän huonommuuden- ja alemmuudentunteissa ja itsesyytöksissä. Jopa 

hieman paradoksaalisesti kykenemättömyys syyttää ulkomaailmaa epäonnistumi-

sista tulkittiin merkiksi vihamielisyydestä ja persoonallisuuden aggressiivisuudes-

ta.764  

Sekä väkivaltaa että itsemurhia pidettiin yhteiskunnallisina ongelmina, mutta 

niiden synnyn ja kehittymisen selittämisessä yhteiskunnalliset tekijät saivat hyvin 

vähän huomiota. Keltikangas-Järvinen totesi, että ”väkivallan teot ovat aina osoi-

tus psyykkisten säätelymekanismien pettämisestä tai kehittymättömyydestä, ja 

rajuimmissa muodoissaan osoitus psyykkisestä häiriöstä.”765 Yksilön psyyken 

merkitys väkivallan ilmenemisessä oli tämän käsityksen mukaan hyvin keskeinen. 

Ulkoisille olosuhteille ei jätetty juuri minkäänlaista roolia väkivaltaan synnyttä-

vänä tekijänä. Ratkaisevassa asemassa oli henkilön persoonallisuuden eheys ja 

sen omat aggressioon kohdistuvat säätely- ja kontrollikeinot. Psykoanalyyttiiseen 

aggressioteoriaan perustuneen väkivaltatutkimuksen epäluuloisuus yhteiskunnal-

lisia (ja samalla sosiologisia) selitystekijöitä kohtaa näkyi poikkeavuuden käsit-

                                                        
762 Järvinen 1977, 25. Järvinen mainitsee kyseisessä kohdassa lähdeviitteeksi ”Rechardt 1975”, mutta 
tällä viitteellä ei väitöskirjan lähdeluetteloon ole merkitty yhtään teosta. Sen sijaan kirjallisuuslistan 
lopussa (s. 195) mainitaan julkaisua odottavaksi Eero Rechardtin ja Pekka Ikosen Thanatoksen kohta-
lot (ks. viite Ikonen–Rechardt 1977), josta Keltikangas-Järvinen on suoraan lainannut osia Thanatos-
teoriaa käsittelevään osaan (ks. Ikonen–Rechardt 1977, 2, 10.). Onkin todennäköistä, että kyseisessä 
kohdassa Keltikangas-Järvisen väitöskirjassa viitteessä on lyöntivirhe. 
763 Keltikangas-Järvinen 1978, 82–83. 
764 Keltikangas-Järvinen 1978, 153–154. 
765 Keltikangas-Järvinen 1978, 83. 



202 

teeseen nojautuneessa psykoanalyyttisessa tutkimuksessa. Pitkällä aikavälillä 

tarkasteltuna Keltikangas-Järvinen myönsi itsemurhien olevan sivilisaation kehi-

tyksen tulos, mikä ilmeni itsemurhien määrän kasvussa länsimaisen elämäntavan 

leviämisen myötä. Länsimainen elämäntapa tulkittiin olevan ristiriidassa ihmisen 

viettien kanssa. Tunneilmaisuja ja ennen kaikkea aggressiivista ja vihamielistä 

käytöstä tukahdutettiin, jolloin se saattoi kääntyä sisäänpäin ja muuttua itsetuhok-

si.766 Myös länsimaisen yhteiskunnan rakenteen ihmissuhteille asettamat paineet 

nähtiin itsemurhavaaraa lisäävänä uhkatekijänä. Kaikkiin näihin tekijöihin nojaten 

psykoanalyyttinen teoria oletti itsetuhon ajatuksen olevan varsinaisia itsemurhia 

huomattavasti yleisempi. Koska kaikki länsimaissa elävät ihmiset elivät näiden 

riskitekijöiden keskellä, jokin erotti itsemurhaajia muusta väestöstä.767 Tähän 

sisältyi psykoanalyyttisen itsemurhatutkimuksen sosiologista tutkimusta vastaan 

suuntaama kritiikki. Sosiologinen näkökulma ei selittänyt sitä, miksi vain osa 

ihmisistä päätyi itsemurhaan tiettyjen yhteiskunnallisten olosuhteiden vallites-

sa.768  

Vaikka suurinta osaa itsemurhaajista ei voitu pitää psykiatrisessa mielessä sai-

raina, psykoanalyyttisen teorian mukaan itsemurhaan päätyneet ihmiset olivat 

kärsineet psyykkisestä häiriöstä. Häiriön alkuperä oli libido- ja aggressioenergioi-

den välisen tasapainon järkkymisessä, joka juontui varhaislapsuudesta.769 Lap-

suuden merkitystä itsemurhissa oli tutkimuksessa selitetty muun muassa lapsen 

itsenäistymis- ja irrottautumisvaiheen tapahtumilla. Tämän vaiheen tapahtumien 

oli katsottu muovaavan erilaisia ”itsemurhan suorittajia”, joista vain osa lopulta 

päätyi itsemurhaan.770 Kun väkivaltaisten henkilöiden itsetuhotaipumuksia tarkas-

teltiin vuonna 1982 julkaistussa tutkimuksessa, lapsuus ja perhetausta muodosti-

vat yhden kokonaisuuden, josta poikkeamia etsittiin.771  

Tuho- ja itsetuhotutkimuksen yhtenä tuloksena näyttäisikin olleen huomion 

kääntyminen kohti psyykkisten impulssien hallintaa ja siinä ilmeneviä poikkeuk-

sia, jotka eivät sinällään radikaalisti erottaneet yksilöä valtaväestöstä. Kuoleman 

hyväksyminen osana itsemurhaan johtavaa prosessia oli yksi osa itsemurhaajan 

arvaamattomuutta. Itsemurha-altis ihminen kärsi psyykkisten puolustusmekanis-

mien puutteesta, jolloin hän oli muita alttiimpi myöntämään ja tiedostamaan on-

                                                        
766 Keltikangas-Järvinen 1978, 155. 
767 Keltikangas-Järvinen 1978, 155–156. 
768 Määttä 1973, 193. 
769 Keltikangas-Järvinen 1978, 158. 
770 Määttä 1973, 193. 
771 Lönnqvist–Achté–Waloranta 1982, 145–146. 
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gelmansa. Ulkopuolinen saattoi muodostaa itsemurha-alttiista henkilöstä käsityk-

sen hyvinkin järjestäytyneenä ja analyyttisenä henkilönä. Tämänkaltainen, henki-

lön itsensä toteuttama analyysi ei ollut todellista oivaltamista, vaan seurausta 

psyykkisistä vaurioista.772 Tasapainoisella ihmisellä – tai psykoanalyyttisessä 

mielessä terveellä ihmisellä – libidoenergia sai ylivallan aggressiosta mistä seura-

si elämänhalu. Jo ajatus kuoleman hyväksymisestä osana elämää oli vastoin käsi-

tystä ihmisen psyykkisestä perusrakenteesta.773  

Aggressiivisuuden määrittely psykopatologiseksi häiriöksi 1970-luvulla muo-

toutuneessa keskustelussa näyttää synnyttäneen myös aggressiivisuuden ehkäisyä 

ja aggression hallintaa koskevaa keskustelua. Psykoanalyyttinen tutkimus oli 

paikallistanut lapsuuden monien yksilöllisten ja sosiaalisten ongelmien syntyalu-

eeksi. Vuonna 1985 Liisa Keltikangas-Järvinen julkaisikin teoksen Aggressiivinen 

lapsi, jossa käsiteltiin aggressio-ongelmaa ennaltaehkäisevästi kasvatusnäkökul-

mien kautta. Pitkälti Thanatosteoriaa mukaillen Keltikangas-Järvinen kirjoitti, 

ettei aggressiota ja aggressiivisuutta tullut samaistaa, vaikka arkikielessä näin 

tehtiinkin: 

[a]ggressioon ei liity negatiivisia varauksia, se ei ole häiriö. [--] Psyykkisesti 

tasapainoinen ihminen löytää aggressiolleen sosiaalisesti hyväksyttävät ka-

navat. Aggressioenergia ei siis vielä ilman muuta johda aggressiiviseen käyt-

täytymiseen eli aggressiivisuuteen, vaan aggressiivinen käyttäytyminen on ai-

na häiriö.774 

Yksilön (lapsen) käyttäytymisen kannalta aggressiivisuuden kontrollointi oli ter-

veen yksilön merkki, ja ”aggressiivisuuden käyttö on aina osoitus psyykkisestä 

taantumasta.”775 

Suomalaisessa akateemisessa psykiatriassa 1960-luvulla hallitsevaksi suunta-

ukseksi tullut psykodynaaminen psykiatria löi leimansa myös 1960–1980-lukujen 

lääketieteelliseen itsemurhatutkimukseen. Kliinisen hulluuden eli psykoosien 

rinnalle ja määrällisesti mitattuna yläpuolelle nousivat psykoanalyyttisen teorian 

pohjalta ihmisen viettielämän neuroottiset poikkeavuudet. Ne alettiin nähdä kes-

keisinä suoralle ja epäsuoralle itsetuholle altistavina psykiatrisina tekijöinä. 
  

                                                        
772 Keltikangas-Järvinen 1978, 165–166. 
773 Keltikangas-Järvinen 1978, 158–159. 
774 Keltikangas-Järvinen 1986, 14. 
775 Keltikangas-Järvinen 1986, 15. 
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6 Itsemurha muuttuvassa yhteiskunnassa 

6.1 Itsemurhan sosiaalipsykiatria  

Psykiatrisen itsemurhatutkimuksen saadessa vaikutteita psykodynaamisesta suun-

tauksesta alettiin itsemurhaajan psyykkisen historian ohella kiinnittää huomiota 

hänen lähiympäristöönsä ja sosiaalisiin suhteisiin. Länsimaisen lääketieteen ja 

psykiatrian piirissä nousi toisen maailmansodan jälkeen toinenkin kehityssuunta-

us, jonka vaikutuksesta lääketieteellinen tutkimus – psykiatria sen osana – alkoi 

kliinisen tutkimuksen ohella tarkastella yhteiskuntaa yhtenä terveyteen ja sairauk-

sien syntyyn vaikuttavia tekijänä. Sosiaalilääketieteen ala pyrki selvittämään sai-

rauksien yhteiskunnallisia ja kulttuuriin sidonnaisia yhteyksiä. Itsenäiseksi lääke-

tieteen alalajiksi sosiaalilääketiede muotoutui Suomessa 1950–1960-lukujen vaih-

teessa, ja alaan kohdistunutta kiinnostusta kuvastaa sille omistetun lehden, Sosi-

aalilääketieteellinen Aikakauslehti, perustaminen vuonna 1962. Sosiaalilääketie-

teellisen kiinnostuksen nousu kytkeytyy osaksi laajempaa 1960-luvun alussa ta-

pahtunutta terveydenhuoltopoliittista suunnanmuutosta, jonka myötä huomio 

kohdistettiin aiemmista väestöpoliittisista lapsiin ja äiteihin kohdistuneista paino-

tuksista koko kansan terveydentilan parantamiseen.776 

Sosiaalilääketieteen piiriin kuuluviksi määrittyivät sellaiset terveydelliset ky-

symykset, joiden yhteiskuntaan kohdistuva vaikutus oli merkittävä.777 Hyvin yksi-

tyisestä olemuksestaan huolimatta itsemurhat olivat olleet kytkettyinä pohdintoi-

hin yhteiskunnallisista lainalaisuuksista jo 1800-luvulla ja näin ollen toimineet 

myös siveellisyystilastotieteen aikana yhteiskunnan terveyden mittareina. Tähän 

taustaan nähden ei ole lainkaan yllättävää, että jo Sosiaalilääketieteellisen Aika-

kauslehden näytenumerossa vuonna 1962 julkaistiin itsemurhatutkimus Suomen 

suurimmissa kaupungeissa tapahtuneista itsemurhista. Tutkimus oli kuitenkin 

metodiltaan ja kysymyksen asettelultaan puhtaasti tilastotieteellinen, jossa tutkijat 

pikemminkin havainnoivat itsemurhatilastoja kuin selittivät niitä sosiaalipsykiat-

risesta näkökulmasta käsin.778 
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6.1.1 Epidemiologisen itsemurhatutkimuksen nousu 

Aivan kuten ruumiin sairauksien kohdalla, myös mielisairauksien tutkimuksessa 

alettiin toisen maailmansodan jälkeen kiinnittää psyykkisen ja biologisen ulottu-

vuuden lisäksi huomiota sosiaalisen ulottuvuuden merkitykseen.779 Sosiaalipsy-

kiatrian ensiaskeleet oli otettu jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, kun 

muutamat saksalaiset ja yhdysvaltalaiset psykiatrit olivat esittäneet mielisairauk-

sien syyn etsimistä sosiaalisista tekijöistä.780 Jo varhaisiin sosiaalipsykiatrisiin 

tutkimuksiin sisältyi yhteiskunta- ja muutoskriittinen juonne. Esimerkiksi yhdys-

valtalaispsykiatri Abraham Myerson (1881–1948) esitti kaupunkielämän häiritse-

vän ihmisen perimmäisten halujen ja tarpeiden toteuttamista.781 Sosiaalipsykiatri-

an suosio kasvoi toisen maailmansodan jälkeen niin Euroopassa kuin Yhdysval-

loissa, jossa 1950- ja 1960-luvulla toteutettiin laajamittaisia tutkimuksia mielen-

terveyshäiriöiden ja asuinympäristön sekä sosiaalisen ympäristön vuorovaikutuk-

sesta.782 Yhdysvalloissa sosiaalipsykiatrit ajoivat myös mielisairaanhoidon uudis-

tamista ja täydentämistä avohoitojärjestelmällä. 1960-luvulla toteutettu lukuisten 

mielisairaalapotilaiden siirtäminen avohoitoon epäonnistui kuitenkin surkeasti, 

sillä psykoanalyyttisesti orientoituneet avohoito-organisaatiot eivät olleet valmis-

tautuneet tehtävään mikä puolestaan johti kodittomien määrän valtaisaan kas-

vuun. Samanaikaisesti 1960- ja 1970-luvulla kehittyneet lääkehoidot toisaalta 

mahdollistivat avohoitojärjestelyt, mutta samanaikaisesti psykofarmakologian 

kehittyminen vei kiinnostusta yhteiskunnan psykopatologisten rakenteiden kor-

jaamiseen tähdänneestä sosiaalipsykiatriasta.783 Suomessa sosiaalipsykiatrian 

vaikutuksen mielisairaanhoitoon näkyivät erityisesti 1980–1990-luvuilla, jolloin 

1970–1980-lukujen vaihteen molemmin puolin laadittujen mielenterveyspoliittis-

ten mietintöjen mukaisesti laitoskeskeistä mielisairaanhoitoa alettiin kehittää 

kohti avohoitoa.784 

Kiinnostus sosiaalipsykiatriaa kohtaan rantautui Suomeen 1960-luvun mit-

taan, ja alan oppituoli perustettiin vuonna 1972 Tampereen yliopistoon.785 Sosiaa-

lilääketieteen tavoin kiinnostus sosiaalipsykiatriaan perustui ajatukseen sairauksi-

en ehkäisystä ennen niiden syntyä. Suomalaisessa sosiaalilääketieteessä alettiin-

                                                        
779 Lehtonen 1978, 22. 
780 Blazer 2005, 63–64. 
781 Pietikäinen 2013, 400. 
782 Blazer 2005, 6, 105–105. 
783 Blazer 2005, 90–93. 
784 Helén–Hämäläinen–Metteri 2011, 12–13. 
785 Parpola 2013, 164–165. 
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kin 1960-luvun alussa puhua mentaalihygieniasta osana mielisairauksien ehkäisy-

työtä. Muissa yhteyksissä, kuten kasvatuskeskustelussa, käsite oli tullut yleiseen 

käyttöön jo sotien välisenä aikana. Mentaalihygienia pyrki takaamaan kansalais-

ten työkykyisyyden ja estämään sitä uhkaavien mielisairauksien yleistyminen. 

Tavoitteena oli kiinnittää huomiota ”morbiditeettikysymyksiin”, eli sellaisten 

yhteiskunnassa ilmenevien sairauksien hoitoon, jotka aiheuttivat ”menetettyjä 

työpäiviä, kurjuutta, köyhyyttä, onnettomuuksia, rikollisuutta ja mielisairauk-

sia.”786 Mentaalihygienia -käsitteestä luovuttiin varsin pian jo 1960-luvun alku-

puolella, mutta yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulottuvuus säilyi osana sosiaali-

psykiatrian olemassaolon tarkoitusta. Vuonna 1978 julkaistun Sosiaalipsykiatria  

-teoksen perustaksi kerrottiin ”mielenterveyden häiriöiden suuri yleisyys väestös-

sämme, samaten kuin psykiatrisen terveydenhuollon suuri kansanterveydellinen ja 

kansantaloudellinen merkitys.”787 Sosiaalipsykiatrian kansanterveydellinen ja  

-taloudellinen merkitys kiteytyi ”primäärisen prevention” periaatteeseen, joka 

katsottiin mentaalihygienian tärkeimmäksi osa-alueeksi.788 Tämänkaltainen enna-

koiva ehkäisytoiminta edellytti laajojen yhteiskunnallisten tutkimusten tekemistä, 

ja ainakin oletusarvoisesti se pyrki käsittelemään sairauksien syntymisen useiden 

tekijöiden summana.  

Sosiaalilääketieteen tekniikoista epidemiologisella tutkimuksella oli keskeisin 

vaikutus ehkäisyperiaatteen ohella suomalaiseen itsemurhatutkimukseen 1960-

luvulta alkaen. Yleisesti määriteltynä epidemiologinen tutkimus keskittyy tietyn 

sairauden ilmenemiseen jossakin väestöryhmässä. Tavoitteena on selvittää demo-

grafisia muuttujia analysoimalla mitkä tekijät vaikuttavat suotuisasti tai haitalli-

sesti terveyshaittojen ilmenemiseen.789 Yhtenä sosiaalipsykiatrisena tekijänä oli 

myös muun väestön suhtautuminen mielisairauksiin, sillä kuten edellä havaittiin, 

oli ympäristön asennoitumisella havaittu olevan vaikutusta esimerkiksi skitso-

freenikkojen itsemurha-alttiuteen. Tavallisten kansalaisten suhtautuminen mielen-

terveyspotilaisiin nähtiin keskeiseksi tekijäksi, kun 1970-luvun lopulla alettiin 

                                                        
786 Valanne–Valanne 1963, 15. Sivumennen voidaan mainita, että vuonna 1978 julkaistun Sosiaalipsy-
kiatria (Toim. Yrjö O. Alanen, Erik E. Anttinen, Jarkko Eskola, Raimo Miettinen, Jaakko Suominen, 
Vappu Taipale. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1978) teoksen takakannessa todettiin teoksen 
laatimisen perusteena olleen ”mielenterveyden häiriöiden suuri yleisyys väestössämme, samoin kuin 
psykiatrisen terveydenhuollon suuri kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen merkitys.” [kursiivi 
lisätty] 
787 Alanen–Anttinen–Eskola–Miettinen–Suominen–Taipale 1978, 17. 
788 Valanne–Valanne 1963, 16; Valanne 1963, 20. 
789 Niemi 1977, 79. 
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suunnitella erilaisia yhteiskunnallisia mielenterveyspalveluita.790 Itsemurhien 

kohdalla tämä tarkoitti sitä, että itsemurhatilastoja analysoitiin väestön tai väestö-

ryhmien näkökulmasta tavoitteena selvittää niihin liittyvät yhteiskunnalliset riski-

tekijät. Ajankohtainen, luotettava tieto oli edellytys onnistuneelle itsemurhien 

ehkäisytyölle.791 Sosiaalipsykiatrisen tutkimuksen tilastokeskeiset metodit olivat 

olleet tuttu näky itsemurhatutkimuksessa jo aiemmin, joten aiempaan tutkimuk-

seen verrattuna sosiaalipsykiatrinen itsemurhatutkimus oli osittain jo toimivaksi 

todettujen menetelmien soveltamista. Toisaalta myös se, että muihin ”sairauksiin” 

verrattuna itsemurha oli yksilötasolla hankalasti tutkittava ja hoidettava, ruokki 

kiinnostusta ennakoivaa itsemurhien ehkäisytyötä tukenutta epidemiologista tut-

kimusta kohtaan.  

Epidemiologisen tutkimuksen tulo osaksi psykiatrista tutkimusta on katsottu 

edellyttäneen psykiatrisen tiedon perusteita koskeneita muutoksia. HELÉN et. al. 

mukaan tällainen tutkimuskohteen ”väljentyminen” oli edellyttänyt psykiatrisen 

tiedon perusteisiin vaikuttaneita muutoksia. Keskeisiä muutoksia olivat psyykki-

sen sairaalloisuuden määrittäminen biologisten, psykologisten ja sosiaalisten 

tekijöiden yhteisvaikutuksen tulokseksi sekä epidemiologisen tutkimuksen myö-

tä ”oirehtimisen” ja ”sairausriskin” nousu psykiatrian keskeisiksi käsitteiksi.792 

Sosiaalipsykiatrisen suuntauksen rinnalla ja hieman sitä aiemmin psykodynaami-

sen näkökulman vahvistuminen kliinisessä itsemurhatutkimuksessa ja psykiatrias-

sa yleensä oli toinen psykiatrian sisäisistä psyykkiseen sairauskäsitykseen vaikut-

taneista tekijöistä. Kuten edellä kliinisen itsemurhatutkimuksen tarkastelussa 

havaittiin, psykodynaaminen suuntaus oli tuonut potilaan sosiaalisen ympäristön 

systemaattisen tutkimuksen kohteeksi.  

Käsitteenä epidemiologia tuli osaksi itsemurhakeskustelua vasta 1970-luvun 

alussa, mutta käytännössä epidemiologisiin periaatteisiin nojaavaa itsemurhatut-

kimusta alettiin tehdä jo 1960-luvun alussa. Sosiaalipsykiatrisiin tavoitteisiin 

nojaava itsemurhatutkimus käynnistyi siis rinta rinnan edellä käsitellyn psykody-

naamisen itsemurhatutkimuksen kanssa. Julkaisumäärällisesti mitattuna itsemur-

han tarkastelu sosiaalisesta näkökulmasta tilastotietoihin nojaten oli vähän aikaa 

jopa hallitsevampi piirre 1960-luvun suomalaisessa itsemurhatutkimuksessa. 

Esimerkiksi suomalaisen itsemurhatutkimuksen suuri nimi psykiatri Kalle Achté 

laati ensimmäiset itsemurhatutkimuksensa sosiaalipsykiatrisesta asetelmasta. 

                                                        
790 Ks. esim. Lehtinen–Väisänen 1977, 288. 
791 Lönnqvist 1977a, 11. 
792 Helén–Hämäläinen–Metteri 2011, 34–35. 
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Vuonna 1962 Duodecim -aikakauslehdessä julkaistun tutkimuksen otsikko kuu-

luikin ”Sosiaalinen tutkimus Helsingissä 1958–1960 tehdyistä itsemurhista”. 

Tämän jälkeen vuosikymmenen loppuun mennessä Achté laati yksin ja yhteis-

työssä muiden tutkijoiden kanssa neljä puhtaasti tilastotieteelliseen analyysiin 

nojannutta, yhteiskunnallisesti orientoitunutta itsemurhatutkimusta.793  

Itsemurhan sosiaalisen ulottuvuuden tutkijat törmäsivät jo 1800-luvun itse-

murhatutkimusta tehneille siveellisyystilastotieteilijöille tuttuun ongelmaan: tilas-

totietojen luotettavuuteen. 1960–1970-lukujen sosiaalipsykiatrinen itsemurhatut-

kimus nojasikin pääasiallisesti suomalaiselle itsemurhatutkimukselle hyvin perin-

teiseen tapaan virallisiin tilastoihin. Virallisten tilastotietojen luotettavuus niinkin 

vaikeasti määriteltävän ilmiön kuin itsemurhan kuvaamisessa herätti nyt aiempaa 

enemmän huomiota, ja virallisten tilastojen hyödyntämistä itsemurhatutkimukses-

sa pyrittiin tarkastelemaan kriittisesti. Kriittisyys oli kuitenkin osittain näennäistä, 

sillä tutkijat vetosivat yleiseen käsitykseen pohjoismaisten kuolleisuustilastojen 

luotettavuudesta ja he sälyttivät todistamisen vastuun tilastotietojen epäilijöille.794 

Yleisestikin suomalainen itsemurhatutkimus luotti virallisiin tilastoihin, vaikka 

kansainvälisessä itsemurhatutkimuksen ympärillä käytävässä keskustelussa viral-

listen tilastojen käytön mielekkyyttä alettiin kyseenalaistaa erityisesti 1960-

luvulla.  

Vuonna 1967 sosiologi Jack D. Douglas The Social Meaning of Suicide  

-teoksessaan huomautti, että itsemurhia tutkineet sosiologit olivat Durkheimista 

lähtien tehneet virheen olettaessaan, että heidän tutkimuksessaan itsemurhista 

käyttämä määritelmä olisi ollut sama kuin heidän lähteinä käyttämiensä virallisten 

tilastojen laatijoiden määritelmä.795 Toisin sanoen se, mitä tutkijat näkivät tilas-

toissa, ei välttämättä vastannut heidän itsemurhista käyttämäänsä määritelmää. 

Suomalainen sosiologinen itsemurhatutkimus näytti 1970–1980 kompastuvan 

samaan kuoppaan. Douglasin teoksella oli varsin merkittävä vaikutus myös suo-

malaiseen itsemurhatutkimukseen, erityisesti epidemiologiseen tutkimukseen, 

ennen kaikkea siinä esitetyn tilastotietojen käyttöön kohdistuneen kritiikin osalta. 

Vuonna 1982 julkaistussa sosiologisessa itsemurhatutkimuksessa Kyösti Raunio 

viittasi Kalle Achtén ja Jouko Lönnqvistin sekä tilastotieteilijä Pasi Markelinin 

1970-luvun alussa esittämiin perusteluihin virallisten tilastojen luotettavuudesta. 

                                                        
793 ”Sosiaalinen itsemurhatutkimus Helsingissä 1955–60” (Achté–Hyvärinen 1962), ”Itsemurhat 
Suomessa 1954–1958 (Apo–Haapaniemi–Achté 1963), ”Itsemurhat sosiaalitieteiden valossa” (Achté 
1968a) ”Itsemurhat Helsingissä vuosina 1956–65” (Achté–Järvenpää 1969). 
794 Lönnqvist 1972b, 336. 
795 Esim. Douglas 1967, 169. 
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Koska väkivaltaisiksi epäillyt kuolemantapaukset menivät aina poliisin ja oikeus-

lääkärin tutkittaviksi, viralliset tilastot katsottiin riittävän luotettaviksi itsemurhien 

esiintymistä koskevien päätelmien tekemiseen.796 Ambivalentti suhtautuminen 

virallisten tilastojen virheisiin ja toisaalta luotettavuuteen oli perinteinen tapa 

käsitellä virallisiin tilastoihin liittyviä ongelmia. Käsitys tilastojen riittävästä luo-

tettavuudesta oli tullut ilmi jo kriminologi Veli Verkon väkivalta- ja itsemurhatut-

kimuksessa. Verkon mukaan ”virhelähteet eivät ole ratkaisevia eivätkä voi estää 

suurin piirtein oikean kuvan saamista näiden [itsemurhien] yleisyydestä eri mais-

sa.”797 

Kaikki suomalaiset itsemurhatutkijat eivät sivuuttaneet Douglasin esittämää 

kritiikkiä viittaamalla yleisiin käsityksiin. Psykiatri Jouko Lönnqvist pureutui 

tilastotietoihin liittyvään ongelmaan suuremmalla vakavuudella vuonna 1977 

julkaistussa epidemiologisessa tutkimuksessa Helsingissä tehdyistä itsemurhista. 

Lönnqvistin tutkimuksen yhtenä hypoteesina oli muun muassa Douglasin teok-

seen perustuen oletus virallisten tilastojen epäluotettavuudesta itsemurhia kuvaa-

vana aineistona.798 Lönnqvist analysoi vuosien 1960–1961 ja 1970–1971 itsemur-

hatilastot käymällä läpi tilastoihin merkittyjen tapausten kuolintodistukset sekä 

itsemurhien että erilaisten tapaturmien ja epämääräisten kuolemantapausten osal-

ta. Näin hän pyrki selvittämään muiden kuin itsemurhiksi merkittyjen kuoleman-

tapausten mahdollisen tahallisuuden, eli toisin sanoen sen, olivatko jotkin onnet-

tomuudet sittenkin ainakin jossakin määrin itsemurhia.799 Lopuksi Lönnqvist laati 

viisiportaisen asteikon, jolla voitiin määrittää todennäköisyys, jonka mukaan 

jokin kuolemantapaus oli joko varmasti itsemurha (aste 0) tai varmasti onnetto-

muus (aste 4).800 Huomion arvoista tässä tutkimuksessa oli se, että Lönnqvist 

pyrki erottelemaan myös itsemurhiksi tilastoihin merkityistä tapauksista sellaiset, 

joita ei voitu pitää täysin sataprosenttisesti tieten tahtoen itse aiheutettuina kuole-

mina. Toisin sanoen Lönnqvist ei ainoastaan etsinyt piiloon jääneitä itsemurhia, 

vaan hän tarkasteli kriittisesti myös jo itsemurhiksi tilastoihin merkittyjä tapauk-

sia.801 Lönnqvist pyrki vastaamaan Douglasin kritiikkiin. Hän ei olettanut tilasto-

jen laatijoiden käyttämän määritelmän vastanneen itsemurhatutkijoiden määritel-

mää itsemurhista. Tämä oli siksikin aiheellista, että itsemurha oli kokenut 1960–

                                                        
796 Raunio 1982, 59. 
797 Verkko 1949, 122. 
798 Lönnqvist 1977a, 19–23. 
799 Lönnqvist 1977a, 30–32. 
800 Lönnqvist 1977a, 33. 
801 Lönnqvist 1977a, 31–32. 
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1970-lukujen aikana uudelleen määrittelyn psykodynaamisen itsemurhatutkimuk-

sen kehittymisen myötä. Kuten aiemmin itsetuhoa ja epäsuoraa itsetuhoa käsitel-

täessä on tullut ilmi, 1970-luvun mittaan itsemurha ja itsetuho -käsitteet laajentui-

vat kattamaan myös sellaisia ilmiöitä, jotka eivät yleisen arkikäsityksen mukaises-

ti olleet itsemurhia. Itsemurhaajan (tai itsetuhoisen yksilön) tiedostettujen ja en-

nen kaikkea tiedostamattomien intentioiden arviointi ja niiden perusteella erilais-

ten tekojen luokittelu itsemurhiksi (tai itsetuhoisiksi teoiksi) vaikutti puolestaan 

siihen, kuinka viranomaisten laatimia kuolintodistuksia voitiin lukea. 

6.1.2 Itsemurhat luokitellussa yhteiskunnassa 

Itsemurhan yhteiskunnallisiin piirteisiin kohdistuneet tutkimukset eivät otsikkota-

solla juuri eronneet esimerkiksi F. W. Westerlundin 1800–1900-lukujen vaihteessa 

laatimista tutkimuksista, joista jälkimmäisen otsikko ”Själfmorden i Helsingfors” 

olisi aivan hyvin voinut olla jonkin Achtén 1960-luvulla julkaisemien tutkimusten 

otsikko. Miten sosiaalipsykiatriset itsemurhatutkimukset sitten erosivat varhaisis-

ta, siveellisyystilastotieteellisistä itsemurhatutkimuksista? Monet tutkimuksessa 

käytetyt muuttujat, joiden avulla pyrittiin löytämään eroja itsemurhafrekvenssissä, 

olivat kuin suoraan vuosisadan alussa laadituista tutkimuksista. Niissä toistuivat 

jaottelut iän, sukupuolen, siviilisäädyn, tekotavan ja ajankohdan mukaan.802 Sosi-

aalipsykiatrinen itsemurhatutkimus ei kuitenkaan ollut vain summittaista erilais-

ten itsemurhan ulkoisten muuttujien ja itsemurhien määrien erojen esiin kaivamis-

ta. Sosiaalipsykiatrinen itsemurhatutkimus otti vaikutteita sosiologisesta tutki-

muksesta, joka vielä oli ollut vasta muotoutumassa vuosisadan alussa. 

Sen sijaan, että kaikkia itsemurhaajia olisi tarkasteltu yhtenä, enemmän tai 

vähemmän homogeenisenä joukkona, itsemurhaajat jaoteltiin nyt sosiaaliluokan 

eli heidän ammattinsa nauttiman yhteiskunnallisen arvostuksen mukaan. Suoma-

laisessa itsemurhatutkimuksissa sovellettiin 1960-luvulta 1980-luvun alkuun neli-

portaista luokitusta, jossa I -luokkaan luettiin muun muassa korkeasti koulutetut 

ja johtavassa asemassa olevat henkilöt. Alimpaan eli IV luokkaan kuuluvaksi 

luettiin ammattitaidottomat apumiehet, siivoojat, kotiapulaiset, sekatyöntekijät ja 

niin edelleen. II ja III sosiaaliluokka (tai ”sosiaaliryhmä”803) asettuivat näiden 

kahden ääripään väliin.804 Itsemurhaajien jakamista neljään sosiaaliluokkaan so-

                                                        
802 Ks. esim. Achté 1962, 679–680; Apo–Haapaniemi–Achté 1963, 20–23; Achté–Järvenpää 1969, 
360–362, 371; Lönnqvist 1977c, 76. 
803 Ks. Achté 1968a, 57. 
804 Achté 1962, 680; Achté 1968a, 57; Achté–Järvenpää 1969, 363–368, 371.  
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vellettiin vain Helsinkiläisiä itsemurhia koskevissa tutkimuksissa. Yksinkertaise-

na käytännön syynä tähän oli se, että Helsingin kaupungin tilastotoimisto jakoi 

väestön ammattien nauttiman yhteiskunnallisen arvonannon mukaan, mikä tarjosi 

tutkijoille mahdollisuuden tehdä vertailuja eri luokkien tekemien itsemurhien 

kesken.805 

Analysoimalla eri sosiaaliluokkiin luettujen henkilöiden tekemien itsemurhi-

en määrien eroja tutkijat saivat vahvistusta jo 1800-luvulla muotoutuneelle käsi-

tykselle, jonka mukaan itsemurhat eivät jakaantuneet tasaisesti eri sosiaaliluokki-

en kesken. Vallalla oli käsitys, jonka mukaan itsemurhat olisivat yleisimpiä alim-

man ja ylimmän sosiaaliluokan keskuudessa.806 Suomalaisesta aineistosta tehdyt 

analyysit viittasivat kuitenkin toisenlaiseen itsemurhien jakautumiseen. 1960-

luvun mittaan laadituissa tutkimuksissa Helsingissä tehdyistä itsemurhista vahvis-

tui käsitys, että alimman eli IV sosiaaliluokan edustajat tekivät eniten itsemurhia 

sukupuolesta riippumatta. Tulokset saatiin tutkimalla itsemurhia viiden ja kym-

menen vuoden aikajänteellä.807 Ainoan poikkeuksen tähän sääntöön toi esiin vain 

kolmen vuoden aikajänteellä toteutettu tutkimus. Vuonna 1962 julkaistussa tutki-

muksessa Achté analysoi vuosien 1958–1960 helsinkiläisiä itsemurhia. Kolmen 

vuoden analyysijakso paljasti, että III sosiaaliluokka (”konttorihenkilökunta, kah-

den vuoden koulutuksen omaavat ammattityöntekijät, liikeapulaiset, rahastajat, 

tarjoilijat ja muut vastaavaa yhteiskunnallista arvonantoa nauttivat henkilöt”) oli 

se, jonka jäsenet tekivät muita useammin itsemurhan, kaikkiaan noin 40 %.808 

                                                        
805 Ks. esim. Achté 1962, 680; Achté–Hyvärinen 1962, Achté 1968a, 57; Achté–Järvenpää 1969, 364–
365; Achté–Lönnqvist 1971, 243–245; Lönnqvist 1977a, 84. Poikkeuksena tähän sääntöön Jouko 
Lönnqvist ja Seppo Sarna viittasivat julkaisemattomaan, koko maata koskeneeseen suomalaisten 
naisten itsemurhia kartoittaneeseen tutkimukseen vuonna 1983 julkaistussa artikkelissa. Sarna–
Lönnqvist 1983, 111. 
806 Achté 1963, 21. Potilaiden analysoimista sosiaaliluokkiin perustuvan jaottelun kautta myös kritisoi-
tiin 1960-luvun suomalaisessa sosiaalipsykiatriassa. Tästä on esimerkkinä Duodecim -lehdessä vuonna 
1967 julkaistu ”Psykiatriseen sairaalahoitoon tulleiden tamperelaisten yhteiskunnallinen asema” -
artikkeli. Siinä selvitettiin muun muassa ”sairaalaanlähetystiheyden ja -tavan suhdetta väestön sosio-
ekonomiseen tasoon”. Psykiatriseen hoitoon tulleet potilaat oli jaettu neljään eri luokkaan, ja tutki-
muksessa todettiin, että riippumatta siitä, oliko potilas psykoottinen vai ei, M III-liitteellä (eli hoi-
toonmääräämispäätöksellä, toisin sanoen pakkohoitomääräyksellä) sairaalaan tulleiden osuus kasvoi 
siirryttäessä alempiin sosiaaliluokkiin. Vuonna 1960 IV sosiaaliluokan ei-psykoottisista tamperelaisis-
ta 42,3 % oli lähetty sairaalahoitoon M III-, eli pakkohoito, määräyksellä. Korkeammissa sosiaali-
luokissa vastaava luku oli 31,3 % (III sosiaaliluokka) ja 19,3 I ja II sosiaaliluokassa. Tutkimuksen 
tuloksiin perustuen tilastojen epäiltiin antavan vääristyneen kuvan psykoosien ilmenemisestä eri 
sosiaaliluokissa, ja arvioitiin lääkäreiden asennoitumisen mahdollisesti vaikuttaneen alempiin sosiaali-
luokkiin kuuluvien potilaiden hoitoon määräämisessä. Olkinuora 1967, 1003, 1007–1008. 
807 Achté–Hyvärinen 1962, 46; Achté–Järvenpää 1969, 364. 
808 Achté 1962, 680. 
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Kun tutkittava ajanjakso muuttui hieman yli kolminkertaiseksi, saatiin hyvin toi-

senlainen kuva sosiaaliluokan ja itsemurhien yhteydestä. Keskimäärin erot eri 

sosiaaliluokkien kesken eivät olleet kovin suuria, ja Achté totesikin vuonna 1968, 

ettei selvää painottumista mihinkään tiettyyn väestöryhmään ollut havaittavis-

sa.809 Esimerkiksi vuosina 1955–1960 Helsingissä eri sosiaaliluokissa tehtiin 100 

000 asukasta kohden itsemurhia seuraavasti: I sosiaaliryhmässä 28, II:ssa 29, 

III:ssa 31 ja IV:ssä 34.810 Toisaalta vuonna 1970 julkaistussa tutkimuksessa ilme-

ni, että vuosivälillä 1956–1965 tarkasteltuna alimman sosiaaliluokan edustajat 

tekivät keskimäärin kaksi kertaa enemmän itsemurhia kuin muiden ryhmien edus-

tajat.811  

Itsemurhien ja eri sosiaaliluokkien analyysin tavoitteena oli epidemiologisen 

tutkimuksen mukaisesti pyrkiä paikallistamaan mahdolliset itsemurhia lisäävät 

sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. Tässä mielessä sosiaalinen ryhmä nähtiin yksi-

lön käyttäytymistä determinoivana. Helsinkiläisiä itsemurhaajia tutkittaessa oli 

havaittu, että ”alin sosiaalinen kerros viihtyy parhaiten kaupungin keskustan alu-

eilla.”812 Kaupunkien keskustoihin liittyi rauhattomuutta: ”huvittelupaikkojen 

runsaudesta, hotellien suuresta määrästä ja tietynlaisesta persoonattomuudesta.”813 

Tarkempi tutkimus eri kaupunginosien välillä oli kuitenkin paljastanut, että niin 

sanotut siirtymäalueet keskustan ja varsinaisen asutusalueen välillä olivat paikko-

ja, joissa tehtiin eniten itsemurhia. Näillä alueilla vuokrat olivat alhaisempia, 

minkä seurauksena asukkaat olivat useimmiten alemman sosiaaliluokan edustajia. 

Varsinaisena syynä näiden alueiden korkeampiin itsemurhalukuihin Achté selitti 

sosiologisessa tutkimuksessa muotoillulla integraation puutteella, disintegraatiolla 

tai disorganisaatiolla. Disintegraation syyt näyttävät olleen kahtalaiset. Toisaalta 

sitä lisäsi kaupunkien rakenne, jossa keskusta ja sen lähialueet muodistivat levot-

toman siirtymävyöhykkeen. Toisaalta sosiaalisen integraation puute määritti näillä 

alueilla asuvaa väestöä, mihin Achté viittasi toteamalla sosiaalisen disorganisaa-

tion olevan kyseiselle väestölle ”luonteenomaista”.814 Achtén viittaama Gibbsin ja 

                                                        
809 Achté 1968a, 57. 
810 Achté–Hyvärinen 1962, 46; Achté 1968a, 57. 
811 Achté–Lönnqvist 1970, 217; Lönnqvist–Achté 1972, 301. 
812 Kirjoittajat viittasivat John Clausen ja Melvin Kohnin skitsofrenian ja sosiaalisen aseman riippu-
vuutta tarkastelleeseen tutkimukseen. Tekstissä viite on muodossa ”(Clausen ja Kohn 1947)”, mutta 
kirjallisuusluettelossa mainitaan vuosi ”1960”. Näin ollen viitattu tutkimus on mitä todennäköisim-
min: Clausen, J. A. & Kohn, M. L., ”Social Relations and Schizophrenia” teoksessa Jackson, Don D., 
The Etiology of Schizophrenia. Basic Books, Oxford 1960. Achté–Järvenpää 1969, 365. 
813 Achté 1962, 679. 
814 Achté 1968a, 55, 57. 
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Martin statusintegraatioteoria815 näyttää lainanneen sosiaalisen disorganisaation 

käsitteen 1920–1930-luvuilla yhdysvaltalaisessa sosiologiassa vaikuttaneelta 

sosiaaliekologilta koulukunnalta. SAARIKON mukaan disorganisaatioteoria oli 

sosiaalisten ongelmien tarkastelussa lähtökohdaltaan konservatiivinen. Sen mu-

kaan poikkeava käyttäytyminen selittyy aiemmin vallinneen normijärjestelmän 

rikkoontumisella ja tästä seuranneella moraalin järkkymisellä.816 Käsitys sosiaali-

sen disorganisaation vaikutuksesta näyttää vahvistaneen 1960-luvulla varsin ylei-

senä ollutta käsitystä itsemurhista erityisesti alempien yhteiskuntaluokkien on-

gelmana. Tämän käsityksen asemaa kuvaa myös se, kuinka tutkijat reagoivat 

tutkimustuloksiin, jotka eivät vahvistaneetkaan heidän IV sosiaaliluokkaan koh-

distamia ennakko-oletuksia. Esimerkiksi vuonna 1972 julkaistussa tutkimuksessa 

Achté ja Lönnqvist havaitsivat yllätyksekseen, ettei alin sosiaaliluokka korreloi-

nut suoraan muiden itsemurhalle altistavien sosiaalisten muuttujien, kuten yksin 

asumisen tai korkean iän, kanssa.817  

Asuinalueen, sosioekonomisen statuksen ja itsemurhatiheyden yhteyttä olivat 

pohtineet jo 1960-luvun alussa yhdysvaltalaisessa kontekstissa Shneidman ja 

Farberow, ja he kysyivätkin lisäsikö kerrostaloissa asuminen itsetuhoisia impuls-

seja vai päätyivätkö itsetuhoiset yksilöt asumaan kerrostaloalueille.818 Yksiselit-

teistä vastausta ei näyttänyt löytyvän, ja 1970-luvun loppupuolelle tultaessa aiem-

pi käsitys alhaisen sosiaaliluokan ja itsemurhien välittömästä korrelaatiosta tuli 

uudelleenarvioinnin kohteeksi. Vuonna 1977 valmistuneessa tutkimuksessaan 

Jouko Lönnqvist huomautti, että itsemurhatiheyden suhde sosioekonomiseen 

tasoon vaihteli hyvinkin paljon eri tutkimusten välillä. Tästä voitiin päätellä, että 

ensinnäkin sosioekonominen status eli sosiaaliluokka vaikutti eri tavalla erilaises-

sa yhteisössä eri aikoina. Toiseksi tiettyyn statukseen liittyi itsemurhariskin kan-

nalta ristikkäisiä tekijöitä. Korkeampaan sosioekonomiseen statukseen liittyi it-

semurhalta suojaavia tekijöitä, mutta myös kriiseille altistavia tekijöitä, kuten 

pyrkimys säilyttää tai saavuttaa vieläkin korkeampi asema.819 Sosiaalisen integ-

raation aste näyttikin ennakoivan luokkaa paremmin mahdollista itsetuhokäyttäy-

                                                        
815 Ks. Jack P Gibbs. and Walter T. Martin, Status Integration and Suicide. University of Oregon 
Press, Eugene, Oregon 1964. 
816 Saarikko 1981, 15. 
817 Lönnqvist–Achté 1972, 302. 
818 Shneidman–Farberow 1961, 45. 
819 Lönnqvist 1977a, 144. 
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tymistä. Lönnqvist arvelikin tämän näkyvän alimpien sosiaaliluokkien laskeneissa 

itsemurhaluvuissa seurauksena sosiaaliturvajärjestelmän kehittämisestä.820  

Sosiaalipsykiatrinen tutkimus suuntautui tavoitteidensa osalta mielenterveys-

ongelmien sosiaalisen taustan selvittämiseen. Vallitseva käsitys itsemurhista yksi-

löpsykologisten tekijöiden tuloksena näkyi siinä, kuinka psykiatristen tekijöiden 

osuutta itsemurhiin arvioitiin suhteessa muihin sosiaalisiin muuttujiin. Kliinisen 

psykiatrian piirissä tuotettu tieto itsemurhista vaikutti näin ollen sosiaalipsykiatri-

seen tutkimukseen passiivisesti tutkijoiden lähtöoletusten kautta. Vuonna 1972 

julkaistussa tutkimuksessa Lönnqvist ja Achté olivat havainneet, että ainoastaan 

yksin eläminen ja IV sosiaaliluokkaan kuuluminen olivat verrattavissa psykoosien 

merkittävyyteen itsemurhille altistavana tekijänä, kun vertailtiin itsemurhien mää-

riä Helsingin eri asuinalueiden kesken. Samaisessa tutkimuksessa ilmeni, että 

kaikista tutkimuksessa käytetyistä muuttujista psykiatriseen sairaalahoitoon otta-

minen korreloi kaikista voimakkaimmin itsemurhamäärien kanssa. Toisin sanoen 

sellaisilla asuinaluilla, joilta otettiin eniten potilaita psykiatriseen sairaalahoitoon, 

myös tehtiin eniten itsemurhia.821 Näiden tekijöiden havaittiin kasautuvan samoil-

le asuinaluille, jolloin kohonnut itsemurhien määrä kuvasti lukuisten sosiaalisten 

ja yksilöllisten ongelmien kasautumista ja korrelaatiota.822 Mutta tarkemmin kat-

sottuna perinteisesti itsemurhiin kytketty psyykkinen pahoinvointi, jota mitattiin 

psykiatriseen hoitoon ottamisella suhteessa väestöön, osoittautui epäluotettavaksi 

mittariksi erilaisten asuinalueiden itsemurhatiheyttä ennakoitaessa. Ainoastaan 

ääritapaukset, eli alueet, joilla psyykkinen pahoinvointi oli korkein tai vähäisin, 

osoittivat selkeää korrelaatiota korkeampien itsemurhalukujen kanssa. Mutta 

keskivertoalueiden kohdalla eivät tutkimukset osoittaneet minkäänlaista johdon-

mukaista korrelaatiota psyykkisen pahoinvoinnin ja itsemurhatiheyden välillä.823  

Mitä tarkemmin sosioekonomisia ja muita itsemurhan ulkoisia olosuhteita 

tutkittiin, sitä selvemmäksi kävi, että aiemmat käsitykset tietyn yhteiskuntaluokan 

tai psyykkisen hyvinvoinnin vuorovaikutussuhteista olivat osoittautumassa liian 

                                                        
820 Lönnqvist 1977a, 148–149. Samansuuntaiseen arvioon on sittemmin päätynyt MARKKU SALO, 
jonka mukaan 1970-luvun jälkeen alkanut psykiatrisen hoidon muuttuminen laitoshoidosta avohoito-
painotteiseksi tuli Suomessa yhteiskuntapoliittiselta kannalta mahdolliseksi köyhyyttä ja syrjäytymistä 
ehkäisevän sosiaalivakuutusjärjestelmän vakiinnuttamisen myötä. SALO on katsonut, että tämä 1960-
luvulla toteutettu sosiaalipoliittinen uudistus oli lääkehoitojen kehittymistä merkittävämpi tekijä 
mielisairaanhoitoreformin onnistumisessa. Salo 2011, 271. Verrattuna BLAZERin esittämään edellä 
käsiteltyyn arvioon yhdysvaltalaisen sosiaalipsykiatrisen reformin epäonnistumiseen SALOn tulkinta 
vaikuttaa varsin uskottavalta. 
821 Lönnqvist–Achté 1972, 300, 303. 
822 Lönnqvist–Achté 1972, 307. 
823 Lönnqvist 1978b, 61–62. 
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suoraviivaisiksi itsemurhailmiön todellisuuteen nähden. Vaikka epidemiologinen 

tutkimus tilastotietoja hyödyntäessään vaikutti lähestyvän luonnontieteellistä 

ihannetta, johti lukuisten sosiaalisten muuttujien ristikkäisten vaikutusten arvioin-

ti siihen, että kliiniseen tutkimukseen verrattuna voitiin itsemurhista sanoa hyvin 

vähän mitään sosiaalipsykiatrisesti ehdottoman yleispätevää. Tästä huolimatta 

sosiaalipsykiatrinen suuntaus näytti tehneen vaikutuksen ainakin joihinkin itse-

murhatutkijoihin. Vuonna 1977 Lönnqvist totesikin itsemurhan olevan ”mitä mie-

lenkiintoisin ilmiö yksilön ja yhteisön suhteiden näkökulmasta tarkasteltuna.”824 

6.1.3 Suomalainen psykiatris-sosiologinen konsensus 

Kuten jo todettiin, sosiaalipsykiatrisen itsemurhatutkimuksen teoreettisena alusta-

na toimivat erilaiset sosiologiset itsemurhateoriat, jotka vähitellen 1960-luvun 

mittaan otettiin osaksi suomalaista itsemurhakeskustelua. Esimerkiksi Lönnqvis-

tin sosiaalipsykiatris-epidemiologisessa tutkimuksessa vuodelta 1977 sosiologiset 

teoriat esiteltiin osana laajempaa tieteellistä keskustelua itsemurhista, mutta var-

sinainen aineistoanalyysi ja sen tulokset kävivät dialogia aiemmassa sosiaalipsy-

kiatrisessa itsemurhatutkimuksessa esitettyjen havaintojen, ei niinkään teorioiden, 

kanssa.825 Yleisellä tasolla suomalaista sosiaalipsykiatrista itsemurhatutkimusta 

voidaan kuitenkin luonnehtia sosiologisiin teorioihin nähden eklektiseksi.  

Itsemurhatutkimuksen historiankirjoituksessa on sosiologisen tutkimuksen 

harteille aseteltu jonkinlaista ”psykiatrisen valta-aseman” horjuttajan viittaa. Esi-

merkiksi MARSH on todennut Durkheimin esittämän itsemurhateorian epäonnis-

tuneen haastamaan jo 1800-luvulla länsimaissa vallitsevaksi muotoutuneen psyki-

atrisen käsityksen itsemurhista. MARSHin mukaan syynä psykiatrisen tulkinnan 

valta-asemaan on ollut se, että yksilöllisellä tasolla psykiatrien on ollut helpompi 

osoittaa itsemurhien psykopatologiset taustat ja niiden suhteellinen staattisuus 

(esimerkiksi depression korostuminen tilastoissa itsemurhien syynä). Näin ollen 

medikaali itsemurhien ehkäisy on muotoutunut laajoja yhteiskunnallisia interven-

tioita huomattavasti hallitsevammaksi.826 Diskursiivisen valta-aseman ohella 

syyksi tähän voidaan nähdä länsimaisessa kulttuurissa vallitsevaksi muotoutunut 

käsitys itsemurhasta (yhtenä kuolemisen tavoista) lääketieteellisenä ongelmana. 

Koska kuolema, ja samalla elämän ylläpitäminen, lääketieteellistyi, on seuraukse-

                                                        
824 ”Suicide is a [sic] most interesting phenomenon from the viewpoint of the relationship between the 
individual and the community.” Lönnqvist 1978b, 59. 
825 Lönnqvist 1977a, 70–71, 142–145. 
826 Marsh 2010, 185–184. 
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na se, että myös itsemurha nähdään ennen kaikkea lääketieteen ja sen alalajien 

toimintapiiriin kuuluvana asiana. Tämän biopoliittisen ajattelutavan mukaan yksi-

lön elämää tarkastellaan ennen muuta toiminta- ja työkyvyn eli yhteiskunnalle 

tuotetun hyödyn näkökulmasta.827 On epäselvää missä määrin juuri psykiatrisella 

käsityksellä itsemurhista mielenterveyshäiriöiden oireena on tässä merkitystä. 

1960–1980-luvun itsemurhatutkijat, joista enemmistö oli psykiatreja, viittasi-

vat myös sosiologiseen tutkimukseen ja sen tarjoamiin selityksiin itsemurhille 

ilman, että yhteiskuntatieteellinen itsemurhatutkimus tai itsemurhien ehkäisy olisi 

asetettu psykiatrista itsemurhien tutkimusta ja ehkäisyä vastaan. Pikemminkin 

tilanne oli konsensushakuinen. Esimerkiksi Kalle Achté katsoi, että potilaita yksi-

löinä hoitava lääkärikin hyötyi laajempia yhteiskunnallisia syy-yhteyksiä käsitte-

levästä sosiologisesta tutkimuksesta.828 Sosiologian kannalta itsemurhia tutkineet 

näkivät vastakkainasettelun jonkin verran jyrkempänä, ja esimerkiksi sosiologisia 

itsemurhatutkimuksen 1970-luvun alussa laatinut Pasi Markelin katsoi tarpeelli-

seksi korostaa sosiologisen selitysmallin (”kausaalinen”) eroa suhteessa psykolo-

gisiin (”finalistinen”) selityksiin.829 Kuitenkin Markelin samoin kuin vuonna 1982 

makrotason sosiologisen itsemurhatutkimuksen laatinut Kyösti Raunio huomaut-

tivat sekä yksilöllisen, eli psykologisen, että sosiologisen itsemurhatutkimuksen 

täydentävän toisiaan haastamisen sijaan.830 Vuonna 1972 psykiatri Jouko Lönn-

qvist oli pahoitellut tosiasiaa, että kehittyneestä terveydenhuollosta huolimatta 

itsemurhien määrät eivät olleet laskeneet 1900-luvun kuluessa. Pelkästään tervey-

denhuollon kehittämiseen keskittymisen sijaan hän katsoi, että mielenterveyteen 

vaikuttavien seikkojen huomioiminen yhteiskuntasuunnittelussa voisi vaikuttaa 

alentavasti myös itsemurhiin.831 Vuonna 1977 julkaisemassaan epidemiologisessa 

tutkimuksessa Lönnqvist keskittyikin laajemman tason tutkimukseen, mutta huo-

mautti kokonaisvaltaisen itsemurhailmiön ymmärryksen, jossa sekä yksilölliset 

että sosiaaliset tekijät otetaan huomioon, olevan välttämätöntä.832 Sosiologinen 

itsemurhatutkimus oli jo ollut edustettuna hyvin psykiatriavetoisesta näkökulmas-

ta laaditussa Itsemurhat ja niiden ehkäisy -teoksessa.833 Ei siis voida ainakaan 

                                                        
827 Kilpeläinen 2013, 169–170. 
828 Achté 1968a, 60. 
829 Kausaalisen selittämisen etuna oli informatiivisuus suhteessa yhtä useampiin tapauksiin, kun taas 
finalistisen selittämisen tavoitteena oli yksittäisen tapauksen ymmärtäminen. Markelin 1972, 22–23. 
830 Markelin 1972, 21; Raunio 1982, 23–24. 
831 Lönnqvist 1972b, 340. 
832 Lönnqvist 1977a, 71. 
833 Sosiaaliset näkökulmat olivat edustettuina kuuden kirjoituksen voimin. Ks. Itsemurhat ja niiden 
ehkäisy, Sisällys. 
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yleistäen puhua jyrkästä vastakkainasettelusta psykiatrisen ja sosiologisen suun-

tauksen välillä suomalaisessa itsemurhakeskustelussa. Suomalaista psykiatrista 

itsemurhatutkimusta alettiin 1960–1970-lukujen vaihteessa arvostella sosiologi-

sista lähtökohdista, mutta taustalla vaikuttivat vähintään yhtä paljon kuin tieteen 

sisäiset tekijät ideologisten rintamalinjojen muodostuminen 1960-luvun lopulla, 

kuten käy ilmi luvussa ”Poliittinen itsemurha”. 

Sosiaalilääketieteen ja sosiaalipsykiatrian vaikutus itsemurhatutkimukseen 

näytti päältä katsoen palauttavan eräitä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa itse-

murhatutkimusta hallinneita piirteitä osaksi itsemurhakeskustelua. Käytännössä 

tämä johtui mainitun preventiivisen toiminnan edellyttämistä laajoista väestöön 

kohdistetuista tutkimuksista yksittäistapausten tutkimuksen sijaan. Aivan kuten 

ensimmäisissä suomalaisissa itsemurhatutkimuksissa, esimerkiksi itsemurhien 

maantieteellinen jakautuminen sekä itsemurhan tekijöiden sosiaalinen asema 

nostettiin keskeisiksi mittareiksi, joiden avulla pyrittiin löytämään itsetuhokäyt-

täytymisen säännönmukaisuuksia. Ainakin pinnallisesti 1800-luvun siveellisyysti-

lastotieteellistä tutkimusta muistuttava menetelmä ei kuitenkaan ollut 1800-luvun 

tutkimuksen toisintoa, vaan se juontui sekä sosiaalipsykiatrian nousun että psyko-

dynaamisen psykiatrian myötä muuttuneeseen käsitykseen mielenterveydestä ja 

mielisairauksista. Vuonna 1978 ilmestyneessä ensimmäisessä suomalaisessa sosi-

aalipsykiatrian oppikirjassa psykiatriseen perhetutkimukseen erikoistunut itse-

murhatutkija Yrjö O. Alanen totesi mielenterveyden muodostuvan kolmesta eri 

ulottuvuudesta. Biologinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus olivat kaikki 

osana mielisairauksien syntyä, tosin erilaisin painotuksin.834 Vaikka suomalainen 

sosiaalipsykiatriaa käsittelevä kirjallisuus ilmestyikin vasta 1970-luvulla, tulivat 

sosiaaliset tekijät osaksi itsemurhatutkimusta samanaikaisesti, kun psyykkisen 

ulottuvuuden tutkimus vahvistui suomalaisessa psykiatriassa 1960-luvun alussa. 

6.1.4 Muutos muutoksen aiheuttajana 

Itsemurhat ovat Suomessa kaksikymmenkertaistuneet 200 vuodessa ja nelin-

kertaistuneet tämän vuosisadan alusta. Tätä voidaan pitää esimerkkinä yh-

teiskunnan vallitsevien normien muuttumisesta.835 

1700-luvulta 1900-luvun jälkipuoliskolle ulottuvalla ajanjaksolla monikin asia oli 

varmasti muuttunut suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen normeissa, kuten Kalle 

                                                        
834 Alanen 1978a, 30. 
835 Achté 1963, 21. Hieman eri sanamuoto, mutta vastaava sisältö: Apo–Haapaniemi–Achté 1963, 17. 



219 

Achté ounasteli vuonna 1963. Achté ei täsmentänyt sitä, mitkä normit olivat 

muuttuneet niin, että se selittäisi itsemurhien määrän kasvua viimeisen kahdensa-

dan vuoden ajalta. Oliko uskonnollisen normiston vaikutus yhteiskuntaan keven-

tynyt, minkä seurauksena synnin taakka oli pudonnut itsemurhaajan harteilta, ja 

tämän seurauksena teosta tullut sosiaalisesti hyväksyttävämpi ja suositumpi? Vai 

oliko kyseessä laajemman yhteiskunnallisen muutoksen vaikutus ihmisten elä-

mään ja sitä ohjaaviin normeihin? Vuotta aiemmin julkaistussa tutkimuksessa 

helsinkiläisten itsemurhien sosiaalisesta taustasta Achté kuvasi normijärjestelmän 

muutosta osana yhteiskunnallista muutosta, jonka vaikutuksesta perinteisen talon-

poikaisyhteisön ja sen yhtenäisen normijärjestelmän oli korvannut urbaani, teol-

listuva yhteiskunta. Uudessa yhteiskunnassa ei ollut enää yhtä yhteistä normijär-

jestelmää ja aiemman kaltaista sosiaalista yhteenkuuluvuutta, joten itsemurhan 

tekeminen oli nyt ”helpompaa”.836 Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden murenemisen 

hän arveli myös selittävän sitä, miksi siviilirekisteriin kuuluvat henkilöt tekivät 

jonkin verran enemmän itsemurhia kuin muu väestö.837 Niin Suomessa kuin 

muissakin Pohjoismaissa teollistumisen mukanaan tuoman muutoksen arveltiin 

heijastuneen myös psykiatriseen sairaalahoitoon. Kun 1970-luvun lopulla arvioi-

tiin pohjoismaisissa psykiatrisissa sairaaloissa kasvavissa määrin tehtyjen itse-

murhien syitä, yhtenä tekijänä nähtiin teollisessa yhteiskunnassa mielisairaalaan 

joutumisen mukanaan tuoma epäonnistumisen leima toiminnallisuutta korostavas-

sa yhteiskunnassa.838 

Teollistuminen ja kaupungistuminen olivat olleet keskeisinä yhteiskunnallisi-

na itsemurhia lisäävinä tekijöinä itsemurhakeskustelun peruskäsitteistöä jo 1800-

luvulla. Myös suomalaisessa sosiaalipsykiatrisessa itsemurhatutkimuksessa tun-

nistettiin pitkä perinne mainittujen ilmiöiden ja itsemurhien vuorovaikutuksen 

tarkastelussa.839 Teollisuuden osuus suomalaisista elinkeinoista oli kuitenkin py-

synyt suhteellisen alhaisena aina 1950-luvulle.840 Kansantalouden rakenteen tosi-

asiallinen tilanne sai eräät itsemurhatutkijat huomauttamaan, ettei suomalaista 

                                                        
836 Achté–Hyvärinen 1962, 39. 
837 Achté 1962, 681; Achté 1963, 27; Achté 1968a, 59. Vuonna 1973 teologi Jouko Sihvo tosin osoitti, 
ettei suomalaisten yleisesti suosima evankelis-luterilainen kirkko tarjonnut merkittävää suojaa itse-
murhia vastaan. Syynä tähän oli jo Durkheimin toteama yhteisön tiiviyden merkitys. Uskonnollinen 
yhteisö ei siis sinänsä suojannut itsemurhilta. Sihvo 1973b, 206–207, 209–212; Durkheim 1985, 466–
467, 469. 
838 Hessö 1978, 173, 175. 
839 Achté 1963, 21; Lönnqvist 1977a, 73. 
840 Maailmansotien välisenä aikana teollisuus-, kaivos-, ja rakennustoiminta työllistivät Suomessa vain 
hieman yli 10 % väestöstä. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku oli yli kaksinkertainen. Alapuro 1985, 
79 (taulukko 2.9). 
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itsemurhakeskustelua kannattanut käydä yleisestä itsemurhakeskustelusta poimit-

tujen käsitysten varassa. Esimerkiksi vuonna 1958 julkaistussa vanki-itsemurhia 

käsitelleessä artikkelissa psykiatri Sven Erkkilä viittasi Suomessa vallinneisiin 

erityisiin olosuhteisiin ja huomautti, että Suomen teollistumisen aste ja kaupun-

gistuminen olivat olleet sen verran alhaiset, etteivät ne voisi selittää itsemurhata-

pausten lisääntymistä. Toiseksi hän katsoi, että ”teollisuusseuduilla asuinolot 

olivat jopa paremmat kuin varsinaisella maaseudulla, joten [oli] erehdyttävää 

pitää teollisuutta meillä yhteiskunnallisten epäkohtien syynä.”841 Kuitenkin suo-

malaisen yhteiskunnan historiallinen tilanne, johon sosiaalipsykiatrinen itsemur-

hatutkimus asettui, poikkesi 1960-luvulle tultaessa entistä enemmän aiemmin 

vallinneesta asetelmasta. Siinä missä Saelanin, Westerlundin ja Elon kirjoittaessa 

kaupungistuminen ja teollistuminen olivat ilmiöitä, jotka tapahtuivat suuressa 

mittakaavassa tuolla jossain, Suomen rajojen ulkopuolella, tapahtui 1960- ja 

1970-luvuilla muutos maan rajojen sisäpuolella. 

1960-luvulla Suomea ravistelleen rakennemuutoksen voimakkuutta kuvaa 

hyvin se, että käynnissä olleet yhteiskunnalliset tapahtumat herättivät varsin pal-

jon yhteiskunnallista keskustelua. Ne synnyttivät myös muutoksen vaikutuksia ja 

sen syvyyttä kartoittanutta sekä sen ohjaamiseen pyrkinyttä tutkimusta. Kun vielä 

vuonna 1940 reilut 60 prosenttia suomalaisista ansaitsi elantonsa maa- ja metsäta-

louden piirissä, vuonna 1975 vastaava luku oli 15 prosenttia. Suurin kasvu vas-

taavana aikana kohdistui teollisuuteen, kauppaan ja palvelualoihin, joiden osuudet 

kasvoivat kattamaan yli 60 prosenttia elinkeinoista.842 Aikalaiskeskustelussa elin-

keinorakenteen muutos ja siitä seurannut muutos maan asutuksen jakautumisessa 

maaseudun ja kaupunkien kesken nähtiin sekä hyvänä että ongelmien aiheuttaja-

na. Tapahtumassa ollut muutos heijastui keskustelussa käytettyyn käsitteistöön, ja 

negatiivisessa mielessä maan sisäisestä muuttoliikkeestä puhuttiin ”maaltapako-

na”. Tällöin maaseutu nähtiin jonkinlaisena suomalaisen alkuperäisenä asuinym-

päristönä, jonne ”palattiin” kesälomien ja pyhien aikaan.843 Suomalaisen sosiaali-

politiikan suuntalinjoja 1960–1980-luvuilla hahmotellut valtiotieteilijä ja Alkon 

pääjohtaja Pekka Kuusi piti muutosta välttämättömänä Suomen talouden ja hy-

vinvoinnin kasvun edellytyksenä. Kuusi puolestaan piti naurettavana 1960-luvun 

                                                        
841 Erkkilä 1958, 67. 
842 Salo 2003, 61 (kaavio 2b); Alestalo 1985, 102–103; Eskola 1982, 228. 
843 Eskola 1965, 18. Maaltapakotematiikkaa oli käsitellyt jo 1940-luvun puolivälissä psykiatri Johan-
nes Heikinheimo. Hän piti maaltapakoa epäterveenä ilmiönä, joka syntyi kun ”[m]ukavuussyistä ja 
todennäköisesti suureksi osaksi huvittelunhalun vuoksi liian suuri osa maalaisnuorisoa kulttuurimaissa 
pyrkii kaupunkeihin[--]”. Tilannetta pahensi kaupunkielämän moraalista tasoa alentava vaikutus. 
Heikinheimo 1946, 13–14.  
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alussa vallinnutta ajatusta, joka rinnasti nuorison maaltapaon lähes ”rintamakar-

kuruuteen”.844 Toisen maailmansodan jälkeen voimistunut teollistuminen sekä 

muuttoliike maalta kaupunkiin ei ollut ainoastaan elinkeino- ja asumispoliittinen 

muutos, vaan sen nähtiin vaikuttavan myös henkisellä tasolla – kuten Achtékin oli 

asiaa tulkinnut. Konkreettisten muutos rinnalla nähtiin arvojen ja katsontatapojen 

olevan muuttumassa.845  

Ainakaan kaikki keskusteluun osallistuneet eivät nähneet muutosta sinänsä 

pahana, mutta sosiaalipsykiatriseen itsemurhatutkimukseen vaikuttaneessa sosio-

logisessa tutkimuksessa sillä oli erityinen merkitys, joka kytki muutoksen ja itse-

murhat yhteiskunnallisina ilmiöinä toisiinsa. Sosiologisen itsemurhatutkimuksen 

juuret ulottuivat 1800-luvun jälkimmäiselle puoliskolle, ja tunnetuimpana ja eni-

ten huomiota saaneena tutkimuksena voidaan mainita sosiologi Émile Durk-

heimin vuonna 1897 julkaistu Le Suicide.846 Durkheimin tutkimuksen merkittä-

vyys ei rajoittunut vain itsemurhakeskusteluun, vaan se on nähty myös sosiologi-

sen oppialan historiassa merkittävänä sosiologian asemaa akateemisena oppialana 

lujittaneena tutkimuksena.847 

Suomalaiset sosiaalipsykiatrit viittasivat Durkheimin esittämään teoriaan it-

semurhien ja yhteiskunnan tilan suhteesta sekä hänen muotoilemiinsa sosiologi-

siin itsemurhatyyppeihin (anominen, altruistinen ja egoistinen)848 useimmiten 

                                                        
844 Kuusi 1968, 101. 
845 Eskola 1965. 9; Eskola 1973, 293–295. 
846 Teoksen suomenkielistä käännöstä saatiin odottaa lähes 90 vuotta. Teos ilmestyi suomeksi vuonna 
1985 nimellä Itsemurha. Durkheimin esittämien itsemurhateorioiden paikkansapitävyys 
tai -pitämättömyys on ollut teoksen julkaisemisesta saakka yksi itsemurhakeskustelun puheenaihe. 
Vastaavasti Durkheimin asema sosiologisen itsemurhatutkimuksen pioneerina sekä hänen laatimansa 
tutkimuksen suhde aiempaan tutkimukseen on asetettu kyseenalaiseksi. Sosiologisen itsemurhatutki-
muksen historiaa kriittisesti tarkastellut Jack D. Douglas esitti vuonna 1967 julkaistussa The Social 
Meaning of Suicide -teoksessaan, että verrattaessa Durkheimin työtä häntä edeltäneiden siveellisyysti-
lastotieteilijöiden – kuten Quetelet’n, Brière de Boismontin ja Morsellin – tutkimuksiin sekä moraalis-
siveellisessä yhteiskuntakeskustelussa 1800-luvun puolen välin jälkeen käytettyihin käsitteisiin 
(esim. ”egoismi” yhteiskunnallisen moraalin puutteen merkkinä) huomataan, että Durkheimin Le 
Suicide oli pikemminkin aiempien näkökulmien ja teorioiden synteesi kuin merkittävällä tavalla 
yhteiskunnallista itsemurhatutkimusta uudistanut tai muuttanut tutkimus. Douglas 1967, 15–18. 
847 Tiryakian 1978, 187. On hieman ironista, että modernin psykiatrian kriitikkona tunnettu Thomas 
Szasz (1920–2012) näki kliinistä psykiatriaa edeltäneellä ”itsemurhan mielenvikaistumisella” yleensä 
olleen vastaava merkitys psykiatrian aseman pönkittämisessä 1800-luvulla. Szasz 2007, 99. 
848 Anomisella itsemurhalla Durkheim tarkoitti ihmisen elämänpiirin muutoksista, kuten yksilön nopea 
nousu tai lasku sosiaalisella asteikolla, seuranneesta normittomuudesta – a-nomiasta (nomos, 
kreik. ”laki”) – ja ympäröivän sääntelyn puutteesta seurannutta itsemurhaa. Egoistinen itsemurha oli 
puolestaan seurausta erilaisten yhteisöjen heikosta sitovasta vaikutuksesta yksilöön. Egoistinen itse-
murha oli siis ryhmään kuulumisen kustannuksella korostuneen yksilöllisyyden seurausta. Egoistinen 
itsemurha -tyyppi selitti Durkheimin mukaan sotien aikana tapahtuvan itsemurhien määrän laskun. 



222 

vain yleisellä tasolla osana muita sosiologisia itsemurhatutkimuksia.849 Durk-

heimin muotoilemista käsitteistä anomialla oli keskeisin merkitys suomalaisissa 

itsemurhatutkimuksissa. Yksi selkeimmin Durkheimin teoriaa hyödyntänyt tutki-

mus oli sosiaalilääketieteilijä Irmeli Järventien analyysi itsetuhoisesta käyttäyty-

misestä Pohjois-Hämeessä Durkheimin anomisen itsemurhan käsitteen valossa, 

joka julkaistiin vuonna 1983.850 Järventie havaitsi, että itsemurhayritykset olivat 

yleistyneet 1970-luvun puolivälissä, jolloin öljykriisistä seurannut talouden taan-

tuma oli pahimmillaan.851 Anomian käsitettä sovellettiin myös sosiaalisen näkö-

kulman ohella kliinisesti painottuneissa tutkimuksissa, kuten itsemurhayrityksen 

tehneiden seurantatutkimuksessa yhtenä tilastollisena muuttujana.852 Durkheimin 

tutkimus vaikutti itsemurhakeskusteluun myös kiertoteitse, sillä monet muut so-

siologiset teoriat, joihin suomalaistutkijat viittasivat, joko pohjautuivat tai ottivat 

siihen kantaa enemmän tai vähemmän kriittisesti.853 Kuitenkin esimerkiksi edellä 

lainattu Kalle Achté asetti erityispainon juuri normien muutokselle, joksi myös 

durkheimilainen anomia voitiin ymmärtää. 

Havaitsivatko itsemurhatutkijat Suomen itsemurhalukujen alkaneen kasvaa 

toisen maailmansodan jälkeen kiihtyneen elinkeinorakenteen ja maaltamuuton 

myötä? Kuten aiemmin siteeratusta Kalle Achtén havainnosta voidaan päätellä, 

riittävän pitkällä aikavälillä tarkasteltuna itsemurhien suhteellinen määrä oli kas-

vanut räjähdysmäisesti. Kuitenkin 1700-luvulle saakka ulottuvaan aikaperspektii-

viin mahtui yhteiskunnallisten muutosten ohella lukuisia muutoksia itsemurha-

keskustelussa, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen myös siihen, kuinka itsemurhat 

tilastoitiin. Lyhyemmällä ja siten myös hieman sisäisesti vertailukelpoisemmalla 

aikajänteellä tarkasteltuna 1970-luvun alusta taaksepäin katsoen itsemurhien suh-

teellinen määrä oli – ehkä yllättävästikin – pysynyt stabiilina aina 1920-luvulta 

1960-luvulle.854 Vasta 1980-luvun alkupuolella laadituissa tutkimuksissa alettiin 

                                                                                                                                    
Kansalliset sodat lisäsivät yhteisöjen yhteenkuuluvuutta. Egoistiselle itsemurhalle Durkheim esitti 
vastinparin, altruistisen itsemurhan. Kyseessä oli ryhmälle omistautumisesta seurannut itsemurha. 
Altruistinen itsemurha oli tyypillisempi esimodernina aikana ja primitiivisille yhteisöille. Modernissa 
yhteiskunnassa altruistinen itsemurha kytkeytyi armeijaan ja sodan käytiin. Durkheim 1985, (anomi-
nen itsemurha) 302–304, 308, 312; (egoistinen itsemurha) 235–241; (altruistinen itsemurha) 254–258, 
266. 
849 Esim. Achté–Hyvärinen, 1962, 38; Apo–Haapaniemi–Achté 1963, 19; Achté 1968a, 55. 
850 Järventie 1983a,65–67. 
851 Järventie 1983a, 69. 
852 Achté–Lönnqvist–Niskanen–Ginman–Karlsson 1972, 331. 
853 Esim. Henry ja Short psykoanalyysia ja sosiologiaa yhdistämään pyrkineessä aggressio-frustraatio -
teoriaa muotoillessaan kävivät dialogia Durkheimin teorioiden kanssa. Henry–Short 1954, 69–74, 80.  
854 Lönnqvist 1972b, 340. 
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kiinnittää huomiota suomalaisten itsemurhien määrien suhteellisen kasvuun. 

1970-luvulle tultaessa pitkään noin 20 itsemurhassa 100 000 asukasta kohden 

pysynyt Suomen itsemurhatiheys oli alkanut kohota, ja vuosikymmenen puolivä-

lissä se oli ylittänyt 25 itsemurhaa 100 000 kohden.855 Käytännössä 1960–1970-

lukujen aikana muotoutunut suomalainen sosiaalipsykiatrinen itsemurhatutkimus 

syntyi ajankohtana, jolloin itsemurhatilastot eivät vielä antaneet merkkejä merkit-

tävästä muutoksesta itsemurhien määrissä.  

Suomalaisessa sosiaalipsykiatrisessa itsemurhatutkimuksessa noussut kiin-

nostus erilaisia ja eritasoisia muutosprosesseita kohtaan voidaan toisaalta selittää 

sosiologisesta tutkimuksesta tulleiden vaikutteiden, kuten anomia -käsitteen kaut-

ta. Toisaalta voidaan olettaa, että myös itsemurhatutkijat olivat tietoisia suomalai-

sen yhteiskunnan muutoksesta ja siitä käydystä keskustelusta, mikä mahdollisesti 

heijastui myös sosiaalipsykiatriseen itsemurhatutkimukseen eräänlaisena muutos-

ten korostamisena itsemurhia selitettäessä. HELÉN on todennut kuinka yhteiskun-

nallinen muutos heijastui lääketieteelliseen keskusteluun esimerkiksi aborttien 

lisääntymistä 1950- ja 1960-luvuilla arvioitaessa ja sen syitä etsittäessä. Kohon-

neet aborttiluvut selitettiin kaupungistumisen, teollistumisen ja asenneilmaston 

muutoksella.856  

Vastaavalla tavalla voidaan arvioida myös itsemurhakeskustelua yleisen muu-

tostematiikan kautta. Kaupungeissa ja maaseudulla tehtyjen itsemurhien määrissä 

havaittuja eroja pohtiessaan Kalle Achté haki selitystä käynnissä olleesta muutto-

liikkeestä. 1960-luvun alussa hän arvioi, että kaupunkeihin suuntaava muuttoliike 

toi mukanaan ”valioaineksen” ohella ”psyykkisesti poikkeavaa ja sopeutumatonta 

ainesta.”857 Kaupungistumisen ja naisen aseman muuttumisen arvioitiin vaikutta-

neen myös itsemurhien niin sanottua tasa-arvoa lisäävänä tekijänä, sillä naisten 

tekemien itsemurhien määrä kasvoi prosentuaalisesti mitattuna 1960-luvulla 

miesten itsemurhalukuja nopeammin.858 Muutos ja sen vaikutukset sinänsä voitiin 

nähdä itsemurhia lisäävänä tekijänä, vaikka toisaalla saatettiinkin korostaa erilais-

ten asuinympäristöjen (kaupunki–maaseutu) välisiä eroja ikään kuin ne olisivat 

pysyviä tiloja, jotka synnyttivät tietyn määrän itsemurhia. 

                                                        
855 Lehtinen–Jokinen 1982, 151. 
856 Helén 1997, 228. 
857 Achté–Hyvärinen 1962, 37.  
858 Käytännössä lisäys naisten tekemissä itsemurhissa oli kuitenkin hyvin pieni koko maata tarkastelta-
essa, sillä esimerkiksi vv. 1967–1969 miesten tekemät itsemurhat nousivat 32,3 itsemurhasta 100 000 
henkeä kohden 37,5, eli keskimäärin yli viidellä itsemurhalla. Samana aikana lisäys naisten tekemissä 
itsemurhissa oli 1,6, eli vuoden 1967 8,5 itsemurhasta 10,1 vuonna 1969. Lönnqvist 1972b, 338. 
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Sosiaalipsykiatrisen itsemurhatutkimuksen kiinnostus muutosprosesseja koh-

taan kiteytyi empiirisessä tutkimuksessa siihen, minkälaisia muuttujia arvioitiin 

suhteessa itsemurhien määrään. Lönnqvistin epidemiologisessa tutkimuksessa 

helsinkiläisistä itsemurhista asuinalueiden muutos huonompaan suuntaan, eli niin 

sanottu slummiutuminen, oli osoittautunut itsemurhia ja muita sosiaalisia ongel-

mia kuten rikollisuutta ja alkoholismia lisääväksi tekijäksi.859 Muutoksen sinänsä, 

suunnasta riippumatta, teki vieläkin merkittävämmäksi havainto, jonka mukaan 

ylempään sosioekonomiseen ryhmään kuuluvan väestön itsemurhien määrä kas-

voi samalla, kun saman väestöryhmän sosioekonominen taso kohosi.860 Empiiri-

nen tutkimus vahvisti käsitystä erilaisten muutostilojen itsemurhille altistavasta 

vaikutuksesta. Muutoksen tavoin epävakituisen väestön (ei pysyvää asuntoa tai 

pysyvää työpaikkaa) osuus korostui itsemurhatilastoissa. Taustalla vaikutti jo 

edellä käsitelty alhaisempi sosiaalisen integraation aste. 1970-luvulle tultaessa 

juuri tähän väestönosaan keskittyneet itsemurhat olivat kuitenkin laskeneet, ja 

Lönnqvist arvioi merkittävän 39 % laskun johtuvan 1960-luvun mittaan kehite-

tyistä sosiaaliturvaohjelmista, jotka auttoivat erityisesti kyseistä väestön osaa.861  

Yhteiskunnan muutos, ja siihen ladatut odotukset itsemurhia lisäävänä ja si-

ten laajasta näkökulmasta selittävänä tekijänä, ilmeni myös silloin, kun vastoin 

vallinneita odotuksia huomattiinkin, etteivät itsemurhaluvut reagoineet odotetulla 

tavalla yhteiskunnan kehitykseen. Suomi yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa 

oli käynyt 1900-luvun aikana läpi merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia, mutta 

niistä huolimatta pohjoismaiset itsemurhaluvut olivat pysyneet tasaisina suhteessa 

yhteiskunnallisiin muutoksiin.862 Myös paikallisemmalla tasolla tehty tutkimus 

soti yleisiä muutoksen merkitystä korostaneita käsityksiä vastaan. Helsingin väki-

luku oli kasvanut merkittävästi 1960-luvulla, mutta tästä huolimatta Helsingin 

itsemurhatiheys oli laskenut 1960-luvulla noin 12 prosenttia.863 

Epidemiologisille itsemurhatutkimuksille näyttää olleen leimallista se, että 

mitä pidemmällä aikajänteellä itsemurhailmiötä tarkasteltiin tai mitä useampien 

muuttujien keskinäistä vaikutusta tarkkailtiin, sitä selvemmäksi kävi, että itse-

murhailmiö oli vahvasti kytköksissä kulloiseenkin historialliseen tilanteeseen. 

Tätä vastoin tutkimuksissa, joissa aineistona käytettiin vain yhden vuoden ajalta 

                                                        
859 Lönnqvist 1977a, 150–151. Myös Achté oli viitannut slummiutumisen synnyttävän ”sosiaalista 
disorganisatiota”, joka ilmeni avioeroina, rikollisuutena, alkoholismina ja itsemurhina. Achté 1968a, 
57. 
860 Lönnqvist 1977a, 147–148. 
861 Lönnqvist 1977a, 148–149; Lönnqvist 1978b, 60. 
862 Lönnqvist 1978b, 59. 
863 Lönnqvist 1978b, 60. 
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kerättyä materiaalia, nousi esiin havaintoja, jotka olivat paremmin linjassa jo 

pitkään tieteellisessä itsemurhakeskustelussa vallinneiden käsitysten kanssa. Kun 

esimerkiksi tarkasteltiin vain vuonna 1976 Hesperian sairaalassa Helsingissä 

hoidettuja itsemurhatapauksia tai itsemurhien yrityksiä, voitiin jälleen kerran 

todeta itsemurhien olevan yleisimpiä kaupungin keskustan alueella sekä ilman 

vakinaista asuntoa olevan, moniongelmaisen väestön keskuudessa. Tämän ryh-

män kohdalla itsemurhayrityksiä tai itsemurhia ilmeni jopa yli 74 tapausta 10000 

asukasta kohden. Teon tarkoituksellisuuden tai tapaturmaisuuden määrittäminen 

arvioitiin kyseisen ryhmän kohdalla hyvin vaikeaksi.864 Mainitun kaltainen sekä 

ajallisesti että paikallisesti staattinen tutkimus osoitti selkeästi alueen ja väestö-

ryhmän, joka oli itsemurhille altis. Tällaisissa tutkimuksessa ei otettu kantaa yh-

teiskunnallisten toimien merkitykseen, jolloin itsemurha näyttäytyi kyseisen ryh-

män ongelmana eikä yhteiskunnallisista oloista johtuvana. Yhteiskunnallisten 

tekojen merkitys oli puolestaan tullut esiin pitemmän aikavälin tarkastelussa. Kun 

muuttuvien itsemurhalukujen oli todettu johtuvan ainakin osittain yhteiskunnan 

muutoksesta, nousi itsemurhatutkimukseen viittaavan yhteiskunnallisen keskuste-

lun puitteissa uusi aihe, joka käsitteli yhteiskunnan tietoista muuttamista sellai-

seksi, että itsemurhaluvut voisivat laskea. 

6.2 Poliittinen itsemurha 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 16.5.1973 toimikunnan, jonka tehtäväksi an-

nettiin 

1) laatia ehdotukset niiksi toimenpiteiksi, joiden avulla voidaan vähentää it-

semurhiin ja itsemurhayrityksiin johtavia tekijöitä ja 

2) laatia ehdotus tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi itsemurhien ehkäi-

symenetelmäksi ja itsemurhaa yrittäneiden hoitojärjestelmäksi ottamalla 

huomioon olemassa olevat ja suunnitteilla olevat terveyden ja sosiaalihuolto-

organisaatiot.865 

Sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta koottu toimikunta kirjasi kannanottonsa 

vuonna 1974 valmistuneeseen mietintöön, jossa ruodittiin paikoin hyvinkin kriit-

tisesti suomalaisen itsemurhaehkäisytyön tilaa ja annettiin suuntalinjoja sen kehit-

tämiseksi. Keskeisenä argumenttina arviointityölle oli psykiatrisen ja Suomen 

                                                        
864 Pulkkinen 1977, 494. 
865 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, saate. 
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evankelisluterilaisen kirkon piirissä tehdyn itsemurhien ehkäisytyön riittämättö-

myys.866 Toimikunta katsoi itsemurhan olevan merkittävä kansantaloudellinen ja  

-terveydellinen ongelma. Itsemurhasta teki yhteiskunnallisen ongelman se, että 

suurin osa itsemurhista kohdistui työikäiseen väestöön. Kansantaloudellisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna erityisesti 15–44 vuoden ikäisten itsemurhat olivat 

hyvin kiusallisia, sillä yksilön työpanos oli tuolloin korkeimmillaan, eikä hän 

keskimääräisesti vielä rasittanut yhteiskuntaan sairastelullaan.867 Kuten jo edellä 

on todettu, itsemurhien suhteelliset määrät eivät olleet nousseet Suomessa merkit-

tävästi vielä 1970-luvun alkuun tultaessa, joten itsemurhatoimikunnan kokoami-

nen ja mietinnön laatiminen oli saanut alkusysäyksensä jostakin muualta kuin 

yllättäen kohonneista itsemurhaluvuista. Mietinnössäkin mainittiin itsemurhati-

heyden pysyminen vakiona, mutta noin 1000 vuotuisen itsemurhan (1960-luvun 

lopussa) todettiin olevan ”huomattava kansantaloudellinen ongelma.”868 Miten 

itsemurhista, jotka olivat pysyneet suhteellisesti mitattuna vakiona aina 1920-

luvulta saakka,869 tuli 1970-luvun alussa kansallisella tasolla huomiota herättänyt 

ongelma? Vastausta tähän ei tarvitse etsiä rivien välistä. Mietinnössä tuotiin esiin 

se, kuinka 1960-luvulla vilkastunut keskustelu ja tieteellinen tutkimustoiminta 

niin Suomessa kuin ulkomailla olivat tehneet itsemurhailmiötä tunnetuksi. Tutki-

mus oli tuonut ilmi itsemurhien epätasaisen jakautumisen niin sukupuolten, ikä-

ryhmien kuin eri sosiaaliryhmien kesken.870 Itsemurhatoimikunnan kokoaminen 

ja mietinnön laatiminen kuvastavat sitä, kuinka tieteellinen tutkimus ja keskustelu 

synnyttivät tai ainakin vahvistivat käsitystä ongelmasta.  

Itsemurhista 1960-luvulta alkaen tuotetun uuden tieteellisen tiedon ohella it-

semurhatoimikunnan mietintö asettuu historialliseen tilanteeseen, jolloin suoma-

laista yhteiskunta- ja terveyspolitiikkaa alettiin aktiivisesti muokata ja uudelleen 

järjestää myös lainsäädännön tasolla. 1960-luvulla laadituista yhteiskunnallisista 

uudistuksista esimerkiksi työkyvyttömyyseläke- ja sairasvakuutusjärjestelmä 

mahdollistivat avohoitojärjestelmän kehittämisen osaksi mielisairaanhoitoa.871 

Tämän vaikutuksen itsemurhakeskustelua lähellä olevaan psykiatrian kenttään 

näkyivät muun muassa 1970-luvun lopulla uudistetussa mielisairaanhoitolaissa. 

                                                        
866 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 1. 
867 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 2, 5. 
868 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 6. 
869 Itsemurhatiheydet Suomessa 10-vuosittain: 1921–1930: 16,1; 1931–1940: 20,5; 1941–1950: 16,6; 
1951–1960: 19,7; 1961–1970: 20,9. Apo–Lönnqvist–Achté 1973, 5. Vuodet 1961–1970 laskettu 
yhdistämällä edellisen lähteen tiedot ja vuodet 1965–1970 lähteestä Lönnqvist 1977c, 75. 
870 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 4,7–8,11. 
871 Pietikäinen 2013, 373. 
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Tieteellinen tutkimustieto vaikutti yhteiskuntapoliittisen toiminnan pohjalla, ja 

1980-luvun ensimmäisen puolikkaan aikana toteutettiin valtakunnallinen tutki-

mus- ja kehittämishanke, jonka tarkoituksen oli kehittää skitsofrenian hoitoa ja 

potilaiden kuntoutusta.872 Itsemurhatoimikunnan asettaminen ja mietinnön laati-

minen voidaan siis tulkita nouseva toisaalta kasvaneesta yhteiskuntapoliittisesta 

kiinnostuksesta terveys- ja mielenterveyspolitiikkaa kohtaan, ja toisaalta tieteelli-

sen tutkimuksen tuottaman tiedon seurauksena nousseesta tietyn yhteiskunnalli-

sen ilmiön – itsemurhan – yleisen tiedostamisen lisääntymisestä. Näiden molem-

pien voimien paikoin ristiriitainenkin vaikutus oli havaittavissa mietinnössä sekä 

sen laatineen toimikunnan kokoonpanossa. 

Itsemurhatoimikunnan kokoonpano heijasteli jakoa tieteellisen tutkimuksen 

ja toisaalta yhteiskuntapoliittisen keskustelun välillä. Osa toimikunnan jäsenistä 

oli jo aiemmin profiloitunut itsemurhia koskevan tieteellisen tiedon tuottamisessa, 

kuten 1970-luvun alussa suomalaisen itsemurhien ehkäisykeskuksen ylilääkäri, 

psykiatri Veikko Aalberg. Ei-kliinistä suuntausta toimikunnassa edusti puolestaan 

sosiaalipsykologi Antti Eskola. Erityisen ärhäkkää yhteiskunnallista ja arvokes-

kustelun näkökulmaa aiheeseen toi vasemmistoradikaalina teologina tunnetuksi 

tullut Terho Pursiainen. Jonnekin näiden ääripäiden välimaastoon asettui tuolloin 

SDP:n kansanedustajana toiminut psykiatri Ilkka Taipale. Taipale oli noussut 

julkisuuteen vuonna 1967 perustetun ”Marraskuun liikkeen” yhtenä keskeisenä 

edustajana. Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa virinneestä yhteiskunnallisesta ja 

antipsykiatrisesta protestiliikkeestä innoitusta hakenut sosiaalista reformia kuulut-

tanut Marraskuun liike vaati parannuksia asunnottomien oloihin sekä vankien ja 

mielisairaiden asemaan.873  

Mietintöä jäsensi jako kliiniseen ja tilastotieteellisen tutkimukseen itsemur-

hista ja toisaalta itsemurhien tarkasteluun yhteiskunnallisesta ja jopa poliittisesta 

näkökulmasta. Taustoittavana materiaalina toimikunta hyödynsi 1960-luvulla ja 

70-luvun alussa ilmestynyttä pääsääntöisesti psykiatriseen suuntaukseen perustu-

nutta itsemurhatutkimusta luodakseen kokonaiskuvan Suomen itsemurhatilantee-

seen niin maantieteellisesti kuin sosiaalisten tai lääketieteellisten erityisryhmien 

kautta. Tämän ohella toimikunta siteerasi tutkimuksia itsemurhayrityksistä, erilai-

sista itsemurhamenetelmistä, sekä tarkasteli itsemurhien ehkäisyyn tähdännyttä 

hoito-organisaatiota ja koulutusta.874 Mietinnössä ei kuitenkaan tyydytty vain 

                                                        
872 Parpola 2013, 215. 
873 Parpola 2013, 180–181. 
874 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 6–17. 
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siteeraamaan jo tehtyä tutkimusta, vaan siinä esitettiin toisaalta hyvinkin kriittisiä 

näkemyksiä Suomessa vallinneita itsemurhien tutkimuksen ja ehkäisyn käytäntöjä 

kohtaan. 

6.2.1 Kun yhteiskunta on ongelma 

Aiempaan tutkimukseen ja vallitseviin psykiatrisiin itsemurhien ehkäisykäytän-

töihin nähden kriittisen osion muodosti ”Itsemurhat yhteiskunnallisena ongelma-

na” -luku. Luku itsessään on varsin mielenkiintoinen suhteessa mietinnön koko-

naisuuteen. Mietinnön alkupuolelle sijoitettu teksti ottaa hyvin voimakkaasti kan-

taa niin itsemurhatutkimuksen ja ehkäisytoiminnan tilanteeseen kuin myös itse 

mietinnön muissa kohdissa esitettyihin kehitysehdotuksiin, mistä myös syntyy 

vaikutelma, jonka mukaan kyseinen osio olisi laadittu jonkin verran muiden mie-

tinnön osioiden jälkeen. Siinä muun muassa todettiin, kuinka ”toimikunnan esit-

tämät konkreettiset, suppeammat ja välittömästi toimeenpantaviksi tarkoitetut 

ehdotukset vähentänevät itsemurhien lukumäärää verraten vähän.”875 Minkälaisiin 

tekoihin oli täsmätoimenpiteiden sijaan ryhdyttävä? 

Suomalaisen itsemurhien ehkäisytoiminnan ongelmaksi nähtiin tarkastelu-

kulman keskittyminen psykiatrian ja psykologian näkökulmiin, toisin sanoen 

yksilökeskeiseen lähestymistapaan. Niin itsemurhatutkimus kuin itsemurhayrityk-

siin ja niiden ehkäisyyn pyrkivät toimenpiteet olivat välittömästi kytkeytyneitä 

psykiatrisiin hoito-organisaatioihin. Tällöin itsemurhat tulivat perinteisellä tavalla 

toimivan lääketieteellisen käytännön, eli sairauksiin reagoivan lääketieteen pii-

riin.876 Toimikunnan puheenjohtaja Ilkka Taipale oli esittänyt samansuuntaista 

kritiikkiä psykologisoitunutta ja psykiatrisoitunutta itsemurhatulkintaa kohtaan 

yhteiskuntakriittisessä Ydin -aikakauslehdessä vuonna 1969. Taipaleen mukaan 

itsemurhan viipaloiminen eri asiantuntijoiden kesken oli vaarallista, sillä tällöin 

ilmiön yhteiskunnallinen ulottuvuus hämärtyi.877 Psykiatrista hoito-organisaatiota 

kritisoitiin myös siitä, etteivät ihmiset kokeneet sitä erityisen houkuttelevana 

niissä elämäntilanteissa, joissa ihmiset kokivat tarvitsevansa apua. Ongelmaksi 

nähtiin psykiatriseen hoitoon liitetty epänormaaliuden leima. Kriisissä olevan, 

itsemurhaa harkitsevan ihmisen katsottiin mietinnössä kokevan itsensä tavallisek-

                                                        
875 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 19. 
876 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 18. 
877 Taipale 1969, 14, 30. 
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si ihmiseksi, jolloin epänormaaleihin, sairaisiin ihmisiin kohdistettu hoito ei tun-

tunut olevan häntä varten.878 

Vaihtoehtona vallitsevalle käytännölle esitettiin itsemurhien tarkastelua kul-

loiseenkin yhteiskunnalliseen järjestelmään ja taloudelliseen tilanteeseen kuulu-

vana ongelmana. Näin ollen itsemurhien määrä ja sen muutokset olivat ”yhteis-

kunnallisen kehityksen tuotetta ja heijastavat [--] kulloistakin talouden, tuotannon 

ja niiden tukijärjestelmien tilaa sekä yhteiskunnassa vallitsevan ihmissuhdejärjes-

telmän laatua.”879 Tämän kaltainen näkökulma muutti itsemurhan psykiatrisesta 

ongelmasta sosiaaliseksi ja samalla poliittiseksi ongelmaksi, joka oli seurausta 

vallinneista yhteiskunnallisista oloista. Näin ollen keskustelu tuli irrottaa psykiat-

risen hoidon kehittämisestä sekä tarkastella myös kriittisesti mielenterveystyön 

ja ”mielenterveysideologian” sisältöä. Psykiatrinen hoito ei vaikuttanut laajempiin 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka toimikunta katsoi syyllisiksi ihmisten vuoro-

vaikutuksen kautta syntyvään kärsimykseen.880 

Lääketieteellisen ja psykiatrisen itsemurhatyön kehittämisen sijaan esitettiin 

laajoja yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka voisivat toteutuessaan vähentää itse-

murhia. Ne koottiin kymmeneen pääkohtaan, joiden alle yksittäiset uudistukset 

listattiin. Vaadittavat kehitystoimenpiteet olivat käytännössä enemmän tai vä-

hemmän koko suomalaista yhteiskuntaa muokkaavia uudistuksia, kuten perustus-

lain uudistaminen, kunnallislain uudistaminen, aluepolitiikan korostuminen, yh-

dyskuntasuunnittelun voimistuminen, perhe- ja avioliittolainsäädännön uudista-

minen, sosiaalihuoltoalan lainsäädännön uudistaminen, sosiaaliturvan parantami-

nen, työolosuhteiden muuttaminen, koulutusjärjestelmän muuttaminen ja tervey-

denhuollon kehittäminen. Ne olivat sellaisia yhteiskunnallisia alueita, joilla voi-

tiin tehdä itsemurhia ehkäisevää, laajamittaista työtä. Esitettyjen aihealueiden 

sisältä korostui yksilöiden välisen tasa-arvon ja oikeuksien parantaminen. Tämä 

näkyi muun muassa siinä, että perusoikeuksien kehittäminen, syrjäseutujen palve-

luiden kehittäminen, pääkaupunkiseudun kasvun hillitseminen, aviopuolisoiden 

keskinäisen aseman parantaminen, työpaikkademokratian kehittäminen ja opinto-

tukijärjestelmän kehittäminen nostettiin esiin.881  

                                                        
878 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 25. 
879 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 18. 
880 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 18–19. 
881 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 22–23. Osa vuoden 1974 itsemurhatoimikunnan mietinnössä 
esitetyistä yhteiskunnallisista kehitystoimista, esimerkiksi opintotukijärjestelmä ja peruskoulujärjes-
telmä, on sittemin toteutettu, mutta osa, kuten pääkaupunkiseudun kasvu ja kasvukeskusten tukeminen 
syrjäseutujen kustannuksella on vienyt suomalaista yhteiskuntaa itsemurhatoimikunnan esittämistä 
tavoitteista päinvastaiseen suuntaan. 
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Näiden sinänsä rajattujen uudistusten ohella väläyteltiin myös ”tuotantoväli-

neiden omistussuhteiden” muutosta yhtenä koko yhteiskuntaa ja siten myös itse-

murhalukuja muuttavana tekijänä – joskaan Suomen tilannetta ei otettu tässä yh-

teydessä esiin. Yhteiskunnallinen muutos nähtiin mahdolliseksi talousjärjestelmän 

muuttamisen kautta. Sosialistisista kehitysmaista oli saatu näyttöä, että tuotan-

tosuhteiden muutoksella olisi positiivisia vaikutuksia itsemurhien kannalta. Talo-

usjärjestelmä ei yksin ratkaissut kaikkea, sillä itsemurhaluvut vaihtelivat 

myös ”kapitalistisissa maissa ja toisaalta eri sosialistisissa maissa.” Itsemurha oli 

monimutkaisella tavalla yhteiskunnan perusrakenteisiin kytkeytyvä ongelma, 

joten sitä oli lähestyttävä laaja-alaisesti turvautumatta yksittäisiin lakimuutoksiin. 

Muutoksen oli siis tapahduttava yhteiskunnan kaikilla tasoilla taloudellisesta 

järjestelmästä ihmissuhdejärjestelmään ja kulttuuriin.882 

Mietinnössä näkyivät erikoistuneen itsemurhatutkimuksen seuraukset. Vaikka 

tehdyistä itsemurhista olikin lukuisia tutkimuksia, tilastointeja ja analyysejä, niin 

sanotun normaalin elämän ja itsemurhaan ajautumisen välinen yhteys oli suurelta 

osin selvittämättä. Vastaavasti toimikunta toi esiin jokapäiväisten kriisien norma-

lisoinnin, jotta voitaisiin korostaa ihmisten kykyä auttaa toisiaan.883 Käytännössä 

tämä tarkoitti kriisityön ja itsemurhien ehkäisyn siirtämistä pois siihen erikoistu-

neilta ammattikunnilta, kuten psykiatreilta.884 Kriittisestä suhtautumisestaan huo-

limatta luvun ”Itsemurhat yhteiskunnallisena ongelmana” -kirjoittajat käsittelivät 

itsemurhia ilmiönä, joiden ehkäiseminen tai mahdollisimman vähäinen aikaan-

saaminen oli yksi toimivan yhteiskunnan ja onnistuneen yhteiskuntapolitiikan 

tavoite. Kaikki mietinnön laatijat eivät pidättäytyneet näissä myös psykiatrisen 

itsemurhakeskustelun sisällään pitämissä periaatteissa, vaan yksi toimikunnan 

jäsenistä katsoi tarpeelliseksi edetä aina itsemurhakeskustelun perimmäisten ky-

symysten äärelle. 

6.2.2 Demokratian tulevaisuus 

1970-luvun alussa ei voitu väittää, ettei itsemurhasta olisi käyty julkista keskuste-

lua, ainakaan tieteellisinä julkaisuina mitattuna. Tämä seikka tunnustettiin myös 

itsemurhatoimikunnan laatimassa mietinnössä.885 Vilkkaudesta huolimatta kes-

kustelu oli rajautunut pääasiassa itsemurhien ja niiden ehkäisyn lääketieteellisten 

                                                        
882 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 20. 
883 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 24. 
884 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 24. 
885 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 2. 
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näkökulmien sekä itsemurhan yhteiskunnallisen ulottuvuuden tilastotieteelliseen 

tarkasteluun. Psykiatriavetoisen yksilöön keskittyvän ja toisaalta yhteiskunnallisin 

keinoin itsemurhien ehkäisyyn tähtäävän ulottuvuuden ulkopuolelle jäi kuitenkin 

yksi itsemurhakeskustelun osa-alue. Toimikunnan mietinnön esipuheessa todet-

tiinkin, ettei toimeksiannon puitteissa voitu paneutua ”laajemmin itsemurhaan 

liittyviin eettisiin kysymyksiin”, mutta asialla myönnettiin olevan ”oma merkityk-

sensä.”886 Teologi, filosofi, ja tuolloin SKDL:n edustajana Helsingin kaupungin 

valtuustossa istunut Terho Pursiainen näki näiden kysymysten merkityksen kui-

tenkin koko toimikunnan asettamisen kannalta niin merkittäväksi, että hän laati 

erillisen, lähinnä mielipidekirjoitusta muistuttaneen selvityksen yhteiskunnallisen 

itsemurhakysymyksen eettis-moraalisesta ulottuvuudesta. Pursiaisen puheenvuoro 

lisättiin mietinnön loppuun liitteenä. 

Pursiaisen mukaan koko itsemurhatoimikunnan asettaminen osoitti sokeutta 

perimmäisille itsemurhakeskustelun kysymyksille. Hän katsoi selvityksessään 

itsemurhakeskusteluun liittyvän perustavanlaatuisia ongelmia, jotka näkyivät jo 

toimikunnan toimeksiantoon sisältyneissä implisiittisissä oletuksissa. Pursiaisen 

mukaan toimikunnan asettaminen edellytti kaksi ”implisiittistä” kannanottoa, 

joiden mukaan 1) itsemurha on paha asia, joka on torjuttava; ja 2) itsemurhaa 

aikova on potilas, joka tulee hoitaa.887 Käytännössä nämä Pursiaisen summaamat 

periaatteet olivat esitetty suoraan, suurin piirtein samoin sanamuodoin muun mu-

assa vuonna 1973 Itsemurhat ja niiden ehkäisy -teoksen esipuheessa, kuten edellä 

on tullut ilmi. Toisin sanoen nämä Pursiaisen implisiittisinä pitämät periaatteet 

olivat toisaalta itsemurhakeskustelussa julkisesti asetettuja lähtökohtia, jotka oi-

keuttivat itsemurhien ehkäisytyötä. 

Pursiainen katsoi, että se, kuinka yhteiskunta suhtautui yksittäiseen itsemur-

haan, oli täysin ajasta ja paikasta riippuvaista. Pursiainen esitti esimerkkejä sodas-

sa itsensä uhraamisesta tai epäoikeudenmukaisia oloja vastaan itsensä surmaami-

sesta yleisesti hyväksyttyinä itsemurhina. Hän totesikin, että tämänkaltaiset esi-

merkit olivat kaukana arkisesta elämästä, mutta että myös tavallisten ihmisten 

arkiseen elämään saattoi sisältyä tilanteita, jolloin oman henkensä uhraaminen ei 

ollut perusteetonta. Näiden esimerkkien valossa hän esitti, että täydellinen joh-

donmukainen suhtautuminen itsemurhiin aina ja kaikkialla estettävinä tekoina 

edellyttäisi yhteiskunnan jäsenten velvoittamista elämään ”täydellisessä fyysisen, 

                                                        
886 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 3. 
887 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 92. 
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psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilassa.”888 Pursiainen huomautti, että 

yhteiskuntaa tai läheistä hyödyttänyt itsensä uhraaminen nostettiin sankarillisen 

teon asemaan, mutta mikäli vapaaehtoisen kuolemantapauksen hyötyä ei voitu 

osoittaa, tekijä leimattiin hylkiöksi tai mielisairaaksi.889 Pursiainen kyseenalaisti 

myös asetetun itsemurhatoimikunnan tarkoitusperiä. Hänen mukaansa oli tekopy-

hää toimia kärsivien auttamisen nimissä, vaikka todellisina motiiveina olivat kou-

lutetun työvoiman tuhoutumisen estäminen tai yhteisön mielenrauha.890  

Itsemurhakeskustelun ongelman ydin ei ollut siinä, minkälaisilla metodeilla – 

psykiatrisilla vai sosiologisilla – yritettiin selvittää keinoja itsemurhien ehkäisyyn. 

Pursiainen näki vallitsevan, asiantuntijan tietoon perustuvan itsemurhakäsityksen 

ja tulkinnan itsemurhaajasta omaa etuaan ymmärtämättömänä yksilönä vaaranta-

van ihmisen vapauden modernissa yhteiskunnassa. Pursiainen myönsi, että osa 

itsemurhaajista toimi vailla täyttä ymmärrystä teostaan ja sen seurauksista, ja näin 

ollen hän erotteli itsemurhaajat kahteen ryhmään sen perusteella, oliko yhteiskun-

nalla oikeus tai jopa velvollisuus pyrkiä estämään itsemurha. Suurten pettymysten 

jälkeisessä mielenkuohussa, syvässä depressiossa tai alkoholin sumentamin aivoin 

liikkeellä olevat tuli pelastaa. Tällöinkin kuitenkin ensisijaista oli estää itsemur-

havaaraan ajavien kriisien syntyminen.891 Toisen itsemurhaajaryhmän Pursiaisen 

mukaan muodostivat sellaiset henkilöt, jotka vakaasti ja johdonmukaisesti ”tahto-

vat lähteä täältä.” Hän kysyikin millä perusteella itsemurhien ehkäisytyötä tekevät 

tiesivät tällaisen henkilön todellisen edun. Hän totesi, että joissakin tällaisissa 

tapauksissa voitiin havaita tällaisen henkilön toimivan johdonmukaisesti omaa 

etuaan vastaan. Pursiaisen mukaan tällaista lähtökohtaa ei voinut ottaa yleiseksi 

ohjenuoraksi. Periaate, jonka mukaan asiantuntija, oli hän sitten pappi tai lääkäri, 

tiesi mikä oli kullekin henkilölle parasta paremmin kuin henkilö itse, vaaransi 

demokraattisen yhteiskunnan. Mikäli yksilöiden ei oletettu tietävän omaa paras-

taan ja toimivan sen mukaan, koko demokraattinen järjestelmä oli vaarassa.892 

Lääketieteellistynyt käsitys itsemurhasta edesvastuuttoman ihmisen tekona ei siis 

ollut vain tieteellinen kiistakapula, vaan se kytkeytyi osaksi yksilön vapauden, 

                                                        
888 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 92–93; Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 93, alaviite 1. 
Pursiaisen muotoilu noudattaa WHO:n vuonna 1948 antamaa terveyden määritelmää: ”Health is a 
state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity.” WHO definition of health. http://www.who.int/about/definition/en/print.html (luettu 
11.11.2013) 
889 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 93. 
890 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 94. 
891 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 94. 
892 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 95. 
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yhteiskunnan vallitsevien käsitysten ja asiantuntijan tietoon perustuvan vallan 

kolmiota. 

Pursiaisen näkemys itsemurhan eettisiin ulottuvuuksiin voidaan nähdä kan-

nanottona medikalisoituvaa ihmis- ja yhteiskuntakäsitystä vastaan. Lääketieteelli-

set arvot, kuten elämän ylläpitäminen kaikissa tilanteissa, saattoivat Pursiaisen 

mukaan kääntyä elämää itseään vastaan, kun yksittäisen ihmisen itsemääräämis-

oikeus kiistettiin esimerkiksi psykiatrisen teorian valossa. Pursiaisen laatima liite 

edusti äärilinjaa, mutta siitäkin huolimatta toimikunnan mietintö oli monelta osin 

hyvin poikkeuksellinen puheenvuoro suomalaisessa itsemurhakeskustelussa, ei 

kuitenkaan täysin ainutlaatuinen. Akateemisen itsemurhakeskustelun reunamilla 

ja välittömästi ulkopuolella oli jo muutamaa vuotta aikaisemmin alkanut kuulua 

huutoja, jotka kyseenalaistivat vallitsevaa itsemurhien tutkimus- ja ehkäisykäy-

täntöä. 

6.2.3 Itsemurha barrikadeilla  

Vallitsevan psykiatrisen itsemurhakäsityksen ja hoitokäytäntöjen kritiikki oli al-

kanut nostaa päätään jo muutamaa vuotta ennen itsemurhatoimikunnan kokoamis-

ta. Vaiettu, pääsääntöisesti vain tutkijoiden ja lääkäreiden kiinnostuksen kohteena 

ollut itsemurha ja sen tekijä vedettiin osaksi 1960-luvun lopun radikaalia yhteis-

kuntakritiikkiä. Itsemurha ja itsemurhaaja nostettiin osaksi yhteiskunnasta, demo-

kratiasta ja ihmisoikeuksista käytyä keskustelua. Osana 60-luvun yhteiskunnallis-

ta liikehdintää nousi länsimaissa myös suoraan psykiatriaa ja mielisairaanhoitoa 

kritisoinut suuntaus, jonka jäseniä alettiin kutsua enemmän tai vähemmän ansai-

tusti ”antipsykiatreiksi.” Yhtenä yhdistävänä piirteenä näille vallitsevan psykiatri-

sen käytännön vastustajille oli sen näkeminen sosiaalisen kontrollin välineenä.893 

Vuoden 1968 tapahtumat Prahan keväästä Pariisin opiskelijamellakoihin heijas-

tuivat jälkijäristyksinä myös Suomessa, kun Helsingin ylioppilastalon marras-

kuussa vallanneet opiskelijat alkoivat vaatia uudistuksia ja opiskelijademokrati-

aa.894 RANJA AUKEEn mukaan ”matka tutkimuksen ja politiikan välillä oli Suo-

messa epätavallisen lyhyt.”895 Akateemisen maailman politisoituminen jatkui 

seuraavalla vuosikymmenellä, ja suomalaisen psykiatrisen keskustelun ideologi-

nen latautuneisuus näkyi myös suomennetussa ulkomaisessa kirjallisuudessa. 

                                                        
893 Pietikäinen 2013, 381–382. 
894 Virtanen 2001, 304–306. 
895 Aukee 2000, 84. 
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Norjalaisen psykiatrin Svein Haugsgjerdin vuonna 1975 suomeksi julkaistun 

Psykiatria ja yhteiskunta -teoksen esipuheessa psykiatri Antti Pakaslahti arvioi 

1960–1970-lukujen psykiatrian kriisin olevan kytköksissä ”kapitalistisen maail-

man moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja ristiriitoihin”.896 Politiikan ja tutki-

muksen teon läheinen suhde heijastui myös suomalaiseen itsemurhatutkimukseen 

ja psykiatriseen keskusteluun laajemminkin. 

Suomalaiset radikaalit ja yhteiskuntakriitikot olivat olleet hyvissä ajoin liik-

keellä, sillä jo vuotta aikaisemmin perustettiin yhteiskunnan valvontatoimenpitei-

den kohteiden – kuten vankien, homoseksuaalien ja mielisairaiden – etujärjestö 

Marraskuun liike, sopivasti vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen vuosipäivä-

nä, 7.11.1967.897 Psykiatrit Ilkka Taipale ja Claes Andersson sekä sosiologi Klaus 

Mäkelä profiloituivat liikkeen vetäjinä.898 Osaa Marraskuun liikkeen julistamia 

yhteiskunnallisia epäkohtia oli käsitelty jo aiemmin samana vuonna ilmestyneessä 

Pakkoauttajat -teoksessa. Kirjoittajat, joukossa Klaus Mäkelä ja Ilkka Taipale, 

kokosivat teoksen loppuun listan uudistuksista, joiden tavoitteena oli muun muas-

sa luokkadiskriminaation poistaminen ja oikeusturvan parantaminen. Mukana 

olivat myös vaatimukset mielisairaalaolojen uudistamisesta sekä vapaudenriiston 

rajaamisesta vain tuomioistuinten oikeudeksi.899 Ainoana kriteerinä mielisairaa-

laan pakkosijoittamiselle oli se, että potilas todettiin mielisairaaksi.900 Sosiologi 

Kettil Bruun katsoi muun muassa kanadalaiselta antipsykiatri-sosiologi Erving 

Goffmanilta901 poimittujen näkemysten hengessä, että lisääntyneet vapaudenriis-

tot mielisairauden perusteella (pakkohoidot) kuvastivat pikemminkin mielisairai-

                                                        
896 Pakaslahti 1975, 9. Haugsgjerdin teoksessa tarkastellaan huomattavan laajasti marxilaisesta näkö-
kulmasta yhteiskunnan roolia psyykkisten häiriöiden ja sairauksien osatekijänä (ks. Haugsgjerd 1975, 
218–279.) sekä kytketään mielenterveystyö osaksi luokkataistelua. Kirjoittajan mukaan terveyden-
huollon työntekijöiden tuli asettaa kokemuksensa toisaalta niiden käyttöön, jotka ”kärsivät nykyisestä 
yhteiskuntajärjestelmästä”, ja toisaalta heidän, jotka ”haluavat ja voivat työskennellä yhteiskunnan 
muuttamiseksi.” Haugsgjerd 1975, 393–394. 
897 Virtanen 2001, 299. 
898 PARPOLAN mukaan liike sai nimensä vuoden 1967 marraskuussa pakkasöiden surmattua vajaa 
puolensataa asunnotonta. Parpola 2013, 180; Virtanen 2001, 299–300. 
899 Eriksson 1967, 186–188. 
900 Dahlin 1967, 111–112. 
901 Goffman (1922–1982) oli julkaissut vuonna 1961 alussa mielisairaalajärjestelmää totaalisena, 
vankilan kaltaisena instituutiona analysoineen Asylums -teoksen, jossa hän kuvasi kuinka totalisoiva 
mielisairaalainstituutio muokkasi ihmisen käsitystä omasta itsestään mielisairaana, potilaana. Pietikäi-
nen 2013, 144–145. Goffmanin teos ilmestyi suomeksi vuonna 1969 nimellä Minuuden riistäjät: 
Tutkielma totaalisista laitoksista julkaisijana toimi Marraskuun liike. Goffmanin teesit tulivat osaksi 
myös suomalaista oppikirjamateriaalia 1970-luvun alussa. Mm. sosiaalipsykologi Antti Eskola viittaa 
hyväksyvään sävyyn Goffmanin tulkintaan mielisairaalasta kontrollijärjestelmänä. Eskola 1973, 272–
273. 
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siin suhtautumista kuin mielisairaiden todellista lukua.902 Todennäköisyys tulla 

määrätyksi pakkohoitoon alkoholismin tai mielisairauden perusteella riippui 

Bruunin mukaan täysin yksilön sosiaalisesta asemasta niin, että kontrollitoimet 

kohdistuivat erityisesti alempiin yhteiskuntaluokkiin.903 Samoilla linjoilla oli 

Klaus Mäkelä, joka katsoi laitoksiin sulkemisen tavoitteena olevan rankaisemisen 

(vankila) ja parantamisen (mielisairaala) ohella estää asianomaista rikkomasta 

yhteiskunnan normeja. Vapaudenriiston lähtökohtana ei niinkään siis ollut se, 

mitä joku on tehnyt vaan se, mitä hän voisi tehdä.904 Teoksen Pakkoauttajat mer-

kittävyyttä osana ajan kriittistä yhteiskunnallista ja lääketieteellistä keskustelua 

korostaa se, että kirjaa luettiin yliopistoissa kurssikirjana.905 

Jotta suomalaisen mielisairaanhoidon tila ja potilaiden kokemus tulisivat ylei-

sesti tunnetuiksi, järjesti Marraskuun liike alkuvuodesta 1969 kirjoituskilpailun, 

johon osallistui suomalaisten mielisairaaloiden asukkeja. Kirjoituskilpailun paras 

anti julkaistiin vuonna 1970 ilmestyneessä lääketieteen kandidaatti Raija Alhon 

toimittamassa Vaatteet pois ja aatteet -teoksessa. Teoksen takakanteen oli poimit-

tu ote Osmo Heinosen kirjoituksesta ” Väkivalta ja rakkaus eivät sovi yhteen”: 

Vain koulutusjärjestelmän uudistaminen, Marraskuun liike ja senkaltaiset 

enemmän tai vähemmän anarkistiset järjestöt sekä polttoitsemurhat voivat 

antaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta ihmiskunnalle, joka tätä nykyä kär-

sii pakkovallan kourissa.906 

Teoksen ilmestyessä tuoreessa muistissa olivat Vietnamin sotaa vastustaneet polt-

toitsemurhat ja vuoden 1969 alussa Jan Palachin tekemä Tšekkoslovakian miehi-

tystä vastaan protestoinut polttoitsemurha.907 Itsemurha yhteiskunnallisen vaikut-

tamisen keinona tai ainakin yhteiskunnan itsemurhaan suhtautumiseen vaikutta-

minen nousivat osaksi suomalaista itsemurhakeskustelua vuonna 1970 ilmesty-

neessä Marraskuun liikkeessä vaikuttaneen Alhon toimittamassa Itsemurha  

-teoksessa. 

Vuonna 1970 ilmestyneessä ensimmäisessä laajemmalle yleisölle itsemur-

hailmiötä ja itsemurhatutkimusta esitelleen teoksen kirjoittajakunta koostui 1960-

luvulla opiskelleesta lääkäri- ja sosiologisukupolvesta. Osa kirjoittajista, kuten 

                                                        
902 Bruun 1967, 13. 
903 Bruun 1967, 20–21. 
904 Mäkelä 1967, 52–53. 
905 Aukee 2000, 82. 
906 Heinonen 1970, 79. Lainaus myös teoksen Vaatteet pois ja aatteet 2. painoksen takakannessa. 
907 Biggs 2005, 181–182. 
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teoksen toimittaja Raija Alho ja Ilkka Taipaleen lääkäripuoliso Vappu Taipale, 

olivat osallistuneet itsemurhakeskusteluun jo vuonna 1968 ilmestyneessä Turun 

lääketieteenkandidaattiseuran julkaisemassa Kollega -lehdessä. Kollegan itsemur-

haerikoisnumerossa ilmestyi laaja kirjo niin suomalaista psykiatrista itsemurhien 

ehkäisyä kritisoivaa kuin kansainvälisiä itsemurhatutkimuksia esitteleviä kirja-

arvosteluja. Myös suomalainen 1960-luvun mittaan laadittu, vielä tuolloin tilasto-

tiedevetoinen itsemurhatutkimus ruodittiin, ja Eira Setälä luonnehti Kalle Achtén 

ja muiden laatimia itsemurhatutkimuksia pitkästyttäväksi saman toistoiksi.908 

Niitä Itsemurha -teoksen artikkeleita, jotka käsittelivät vallinnutta käsitystä 

itsemurhasta sekä itsemurhien ehkäisyä, yhdisti yksilökeskeisen itsemurhakeskus-

telun kritiikki ja itsemurhien selittäminen yhteiskunnan vieraannuttavalla vaiku-

tuksella. Ensiksikin itsemurhien tutkimus ja ehkäisy oli ajautunut liikaa psykiatri-

en ja psykologien käsiin, jolloin itsemurha käsitettiin korostuneesti yksilöllisenä 

tekona ilman suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan.909 Raija Alho katsoi, että psy-

kiatrivaltainen itsemurhien ehkäisytyö oli ongelmallista myös sen kannalta, min-

kälaisen käsitystä se rakensi itsemurhaajasta. Mikäli psykiatrinen väliintulo oli 

vallitseva normi itsemurhien ehkäisyssä, vahvisti se käsitystä jokaisesta itsemur-

haajasta mielisairaana ja jokaisesta itsemurhasta (mieli)sairaana tekona.910 Alho 

näkikin jatkuvuuden esimodernissa yhteiskunnassa vallinneen itsemurhan rikok-

sena ja syntinä tuomitsemisen ja nykyisen sairaaksi leimaamisen välillä. Nykyi-

nen suhtautuminen oli vain edeltäneen ”humaanistunut ja hienostunut” muoto.911  

1960-luvun mittaan tapahtunut tieteen politisoituminen sai aikaan sen, että se, 

miten itsemurhia tutkitaan, ei enää ollut vain tieteellisistä näkökulmista tehtävä 

arvovapaa valinta, vaan tutkijan katsottiin tunnustavan väriä valintansa mukaan. 

Psykologisten, eli yksilöllisten, ja sosiologisten, eli yhteiskunnallisten, itsemurha-

teorioiden ristiriitoja sekä soveltuvuutta itsemurhaongelman ratkaisuun arvioinut 

Kari Salonen näki tieteellisen lähestymistavan valinnassa syvällisemmän aatteel-

lisen vastakkainasettelun. Salosen mukaan ainut ”todellinen valinta psykologisten 

ja sosiologisten itsemurhateorioiden välillä on ideologinen.”912 Salonen kuvasi 

tieteenfilosofista käsitystään marxilaiseen ajatteluun perustuvaksi.913 Tieteellisten 

                                                        
908 Setälä 1968, 42. 
909 Aho 1970, 98; Hildebrandt 1970, 125–126; Alho 1970b, 143. 
910 Alho 1970b, 141. 
911 Alho 1970a, 8. 
912 Salonen 1970, 83. 
913 Salonen 1970, 83. 1960-luvulla oppinsa saaneiden suomalaisten sosiologien eriasteinen suuntautu-
minen marxilaiseen ajatteluun oli hyvin yleistä vuosikymmenen lopulla ja 1970-luvulla, jonka puoli-
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teorioiden ainut mitta oli se, mihin niitä voitiin käyttää. Koska suuressa mittakaa-

vassa itsemurhien syyt olivat yhteiskunnan rakenteessa, edellytti aito itsemurhien 

ehkäisytyö yhteiskunnan muuttamista. Salosen mukaan vain sosiologinen tieto 

soveltui yhteiskunnan muuttamiseen, sillä psykologisen tiedon hän katsoi sovel-

tuvan vain muutosten estämiseen. Psykologia soveltui vain ihmisten sopeuttami-

seen olemassa olevaan järjestelmään. Suomalaiset psykiatrit saivat kuitenkin ar-

vonantoa siitä, että he olivat havahtuneet tekemään sosiologista perustutkimusta 

itsemurhista, vaikkakaan Salosen mukaan tuloksissa ei ”ole hurraamista.”914 Sa-

lonen ilmeisesti viittasi Kalle Achtén yhdessä muiden tutkijoiden kanssa 1960-

luvulla laatimiin tilastotieteellisiin ja itsemurhan sosiaalista ulottuvuutta kartoitta-

neisiin tutkimuksiin. Näistä tutkimuksista kuitenkin puuttui Salosen peräänkuulut-

tama edistyksellinen henki, ja ne pikemminkin kuvasivat vallinnutta tilannetta 

kuin pyrkivät esittämään suuntalinjoja sen muuttamiseen.  

Mikä oli vikana yhteiskunnassa 1960–1970-lukujen vaihteen nuorten kriittis-

ten itsemurhatutkijoiden mielestä? Kriittisimpien äänenpainojen mukaan lyhyesti 

sanottuna lähestulkoon kaikki. Suurelta osin se, mikä modernissa teollistuneessa 

yhteiskunnassa ajoi ihmisiä itsemurhiin, oli selitettävissä yhteiskunnan vieraan-

nuttavalla vaikutuksella. Sosiologian professori Erik Allardtin mukaan vieraan-

tuminen voitiin käsittää usealla eri tavalla. Vieraantuminen voitiin ymmärtää val-

lanpuutteena, tarkoituksettomuutena, anomisena vieraantumisena eli normitto-

muutena, eristymisvieraantumisena sekä itsevieraantumisena, mikä ilmeni erityi-

sesti silloin, kun henkilö etääntyi työnsä tuloksista pystymättä toteuttamaan omia 

päämääriään.915 Sosiologian niin sanottuihin klassikoiden, Marxin, Durkheimin ja 

Max Weberin kirjoituksiin pohjautunut vieraantuminen oli noussut keskeiseksi 

käsitteeksi toisen maailmansodan jälkeisessä kapitalistiseen yhteiskuntajärjestel-

mään kriittisesti suhtautuneessa keskustelussa.916 Merkittävä panos populaarim-

paan vieraantumiskeskusteluun oli tullut saksalaistaustaiselta Yhdysvaltoihin 

emigroituneelta psykoanalyytikolta ja humanistifilosofilta Erich Frommilta 

(1900–1980). 1960-luvulle tultaessa Fromm oli saavuttanut jonkinlaisen muotifi-

losofin aseman psykoanalyysia ja marxilaista ajattelua yhdistäneillä yhteiskunta-

kriittis-utopistisilla teoksillaan.917 Frommin teoksia käännettiin myös suomeksi 

                                                                                                                                    
välissä esimerkiksi Sosiologia -lehden artikkeleista lähes joka toisessa viitattiin Marxiin. Virtanen 
2001, 330. 
914 Salonen 1970, 83–84. 
915 Allardt 1971, 75–76. 
916 Ks. esim. Allardt 1971, 72–73. 
917 Pietikäinen 2007, 171–173, 180. 



238 

suhteellisen pian niiden ilmestymisen jälkeen. Hänen läpimurtoteoksensa Escape 

from Freedom vuodelta 1941 julkaistiin ensikerran nimellä Vaarallinen vapaus 

vuonna 1962, ja vieraantumiseen pureutunut The Sane Society vuodelta 1955 

ilmestyi suomeksi vuonna 1971 otsikolla Terve yhteiskunta.918 Suomalaiseen yh-

teiskunnalliseen keskusteluun Frommin ajatuksia esitteli muun muassa sosiaali-

psykologi Antti Eskola.919  

Allardtin mainitsemista erilaisista vieraantumisen muodoista oli havaittavissa 

kaikuja suomalaisen itsemurhatutkimuksen ja ehkäisytyön kritiikissä. Itsemurha-

ongelman tarkastelu vieraantumis-käsitteen kautta teki itsemurhasta yhteiskunnan 

vieraannuttavan vaikutuksen mittarin. Kaikki yhteiskuntamallit eivät olleet yhtä 

vieraannuttavia, ja 1960-luvun kriitikoiden mukaan juuri käynnissä oleva yhteis-

kunnallinen muutos, jota Suomessa määritti kaupungistuminen, kapitalismi ja 

teollistuminen.920 Tällainen historiallis-yhteiskunnallinen tilanne oli tyypillinen 

vieraantumisen ja sitä kautta itsemurhien aiheuttaja.921 Vieraantumisesta johtuva 

itsemurha oli tyypillinen eräiden sosiologien nimittämille Gesellschaft  

-yhteisöille, joita määritti sopimuksenvaraisuus ja välineellinen yhteenliittyminen 

päämäärien vuoksi. Verisiteisiin ja perinteisiin perustuvan Gemeinschaft -yhteisön 

vastakohtana se oli tyypillinen teollistuneen ja kaupungistuneen yhteiskunnan 

yhteisömalli.922  

Erilaiset yhteisöt olivat kytköksissä myös erilaisiin talous- ja tuotantojärjes-

telmiin ja siten eri tavalla patogeenisiä itsemurhan kannalta. Saksalaistaustainen 

Suomessa työskennellyt lääketieteen kandidaatti Cord Hildebrandt kirjoitti vallit-

sevan talousjärjestelmän olevan syynä korkeisiin itsemurhalukuihin kehittyneissä 

länsimaissa. Maat, jotka sijoittuivat korkealle WHO:n itsemurhatilastoissa, oli-

vat ”monopoli-kapitalistisia”, joissa valta oli ”suurten ja alituisesti kasvavien 

monopoliyhtymien käsissä.”923 Kapitalistisen kilpailuyhteiskunnan ja korkeiden 

itsemurhalukujen välistä yhteyttä kuitenkin hämärsi se, että myös Unkarin ja 

Tšekkoslovakian kaltaiset suunnitelmataloudet sijoittuivat korkealle itsemurhati-

lastoissa. Tämän Hildebrandt yritti selittää sillä, että vaikka kyseisissä maissa oli 

siirrytty suunnitelmatalouteen, maiden itsemurhalukuihin vaikutti edelleen aiem-

min kyseisissä maissa vallalla ollut kapitalistinen järjestelmä ja sieltä periytynyt 

                                                        
918 Vuonna 1976 julkaistu 2. painos nimellä Pako vapaudesta. 
919 Ks. esim. Eskola 1965, 147; Eskola 1973, 218–219. 
920 Virtanen 2001, 295. 
921 Hildebrandt 1968, 48. 
922 Aho 1970, 99–100; Gesellschaft– Gemeinschaft -jaottelusta, ks. esim. Eskola 1965, 14–15. 
923 Hildebrandt 1970, 127. 
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kilpailuhenkisyys.924 Kapitalistisessa järjestelmässä kilpailuhenkisyys johti inhi-

millisistä tarpeista välittämättä varojen ja kykyjen maksimaaliseen käyttöön, mis-

tä oli seurauksena vieraantuminen. Kapitalistisessa järjestelmässä ihminen vie-

raantui työstään, sen hedelmistä, elämästä ylipäänsä ja kanssaihmisistä. Ihmisen 

toiveet ja niiden tavoittelun mahdollisuudet olivat ristiriitaisia, ja Hildebrandtin 

tulkinnan mukaan alkoholismi ja itsemurhat olivat tämän vieraantuneen tilan 

ilmiöitä.925 Alhon mukaan itsemurhan tekijän oli vieraantunut ”yhteiskunnasta, 

luonnosta ja omasta itsestään.”926 Vieraannuttavassa yhteiskunnassa ihminen eli 

elämänsä yksin, ja yksin elämistä vielä ihannoitiin puhumalla yksilöllisyydestä ja 

henkilökohtaisesta vapaudesta.927 Itsemurhan tekijä astui kolmen ihmisyyttä mää-

rittävistä piirin ulkopuolelle. Hän ei kuulunut enää sosiaalisen, biologisen eikä 

psykologisen normaaliuden alueelle.  

Jotta itsemurhalukuihin voitaisiin vaikuttaa suuressa mittakaavassa, oli puu-

tuttava itsemurhien primääriseen syyhyn. Hildebrandt katsoi todellisen itsemurhi-

en ehkäisyn edellyttävän vieraantumisen ehkäisyä. Samoilla linjoilla oli Alho, 

vaikkakaan hän ei käyttänyt sosiologien suosimaa vieraantuminen -käsitettä. Al-

hon mukaan yhteiskunta tuli muuttaa yksilön tarpeita vastaavaksi, jolloin itse-

murhien määrät myös oletettavasti laskisivat.928 Vallitsevana käytäntönä oli Alhon 

mukaan kuitenkin yksilön ”sopeuttaminen” yhteiskunnan vaatimuksiin, toisin 

sanoen poikkeavan yksilön korjaaminen ja sairaan parantaminen.929 Itsemurha 

olikin nostettava osaksi julkista keskustelua, pois kliinisen psykiatrian hallitsemil-

ta suljetuilta osastoilta.930 Julkisen itsemurhakeskustelun tarpeen ja merkityksen 

itsemurhien ehkäisyssä otti myös vuoden 1974 itsemurhatoimikunta huomioon. 

Toimikunta esitti, että kulttuurissa vallitseva suhtautuminen psyykkisiin ongel-

miin ja kriiseihin, niiden pitäminen yksityisasioina, esti avun hakemista. Tämän 

ongelman ratkaisemiseksi esitettiinkin, että ”itsemurha on vapautettava yksityi-

syyden ja salaisuuden suojastaan ja pyrittävä tuomaan se esille mm. julkisuuden 

avulla.”931  

Vallitsevaa psykiatrisoitunutta itsemurhakeskustelua vastustaneet kriitikot ra-

kensivat psykiatrisen itsemurhakeskustelun rinnalle ja osin sitä vastaan omaa 

                                                        
924 Hildebrandt 1970, 127–128. 
925 Hildebrandt 1970, 128–129. 
926 Alho 1970a, 7.  
927 Hildebrandt 1968, 50. 
928 Hildebrandt 1970, 134; Alho 1970, 144. 
929 Alho 1970, 143–144. 
930 Alho 1970b, 135. 
931 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 29. 
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tulkintaansa itsemurhasta, jonka mukaan itsemurhaaja voitiin nähdä yhteiskunnal-

lisen taistelun ja vapauden symbolina. Itsemurhaaja kieltäytyi sopeutumasta psy-

kologien ja psykiatrien sopeuttamisyrityksistä huolimatta vieraannuttavaan ja 

yksilöä riistävään (kapitalistiseen) yhteiskuntajärjestelmään. Tarkoituksenani ei 

ole väittää, että psykiatrista itsemurhatulkintaa kritisoineet nuoremman polven 

lääkärit ja sosiologit olisivat katsoneet itsemurhaajien tieten tahtoen tehneen te-

konsa ylläkuvatut yhteiskuntakriittiset tavoitteet mielessään. Osittain tieteenalojen 

ja siten itsemurhatutkimuksessa käytettyjen metodien politisoitumisesta johtuen 

1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun keskustelussa itsemurha ja sen tekijä alkoi-

vat merkitä yhteiskunnan epäonnistumista luoda elinkelpoiset olosuhteet kaikille 

sen jäsenille. Itsemurha oli vieraannuttavan yhteiskunnan oire. Itsemurhaaja voi-

tiin näin tulkita äärimmäisenä yhteiskuntakriitikkona, joka kieltäytyi elämästä 

vallinneessa järjestelmässä. 

6.3 Kohti kansallista itsemurhatutkimushanketta 

Kuinka syvä kuilu erotti vallitsevan psykiatrisen itsemurhatutkimuksen ja ehkäi-

sytyön ja sitä kritisoineiden näkemysten rintamalinjoja, ja minkälaisen reaktion 

muutosvaatimukset herättivät? Marraskuun liikkeen esittämää kritiikkiä ja suoma-

laisten psykiatrien suhtautumista siihen lyhyesti käsitellyt PARPOLA on todennut, 

että radikaalien esittämät suomalaiseen mielisairaanhoitoon kohdistuneet uudis-

tusvaatimukset eivät olleet kovinkaan radikaaleja suomalaispsykiatrien näkökul-

masta katsottuna. Marraskuun liikkeen esittämät vaatimukset, kuten avohoito ja 

potilasdemokratia, olivat myös psykiatrien pyrkimysten mukaisia. PARPOLA onkin 

arvioinut kritiikin pohjautuneen vähintäänkin yhtälailla esimerkiksi ranskalaisen 

kapinallisen älymystön retoriikkaan kuin aktuaaliin tilanteeseen Suomessa.932 

Vastaavaa yli- tai ohiampuvuutta on havaittavissa psykiatrista itsemurhakäsitystä 

kohtaan esitetyn yhteiskunnallisen itsemurhakeskustelun suunnasta. Kapitalistisen 

yhteiskunnan vieraannuttavasta vaikutuksesta ja itsemurhasta kirjoittanut Cord 

Hildebrandt katsoi vallitsevan lääketieteellisen yksilöön keskittyvän näkökulman 

olevan puutteellinen itsemurhia tarkasteltaessa. ”Yksilöpsykologisen” näkökul-

man sijaan Hildebrandtin mukaan olisi kiinnitettävä huomiota sekä itsemurhan 

yhteiskunnalliseen asemaan että tarkasteltava itsemurhaa psykodynaamisesti, eli 

suhteessa potilaan lähiympäristöön.933 Voi olla, ettei saksalaistaustainen Hilde-

                                                        
932 Parpola 2013, 181–182. 
933 Hildebrandt 1970, 126. 
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brandt tuntenut kovin tarkoin suomalaisen psykiatrian tilannetta 1960–1970-

lukujen vaihteessa, sillä kuten jo edellä on tullut ilmi, juuri psykodynaaminen 

suuntaus oli tullut vallitsevaksi suomalaisessa psykiatrisessa itsemurhakeskuste-

lussa, ja ympäristön ja sen suhtautumista yksilöön oli arvioitu niin homoseksuaa-

lien, aivovammaisten kuin skitsofreenikoidenkin tekemien itsemurhien kohdalla. 

Vuonna 1974 valmistunut itsemurhatoimikunnan mietintö oli ollut erinomai-

nen kanava tuoda tunnetuksi yksilöpsykiatriaan keskittyneen itsemurhien ehkäisy-

työn vaihtoehtoja. ”Itsemurha yhteiskunnallisena ongelmana” -luvussa esitetyt 

syvälle yhteiskuntaan osoitetut muutosvaatimukset olivat sinänsä varsin radikaa-

leja ja edellyttivät merkittäviä yhteiskunnallisia tekoja. Kuten jo todettua, osa 

niistä, kuten opintotukijärjestelmän kehittäminen toteutettiin – tosin voitaneen 

pohtia juuri itsemurhatoimikunnan merkittävyyttä kyseisen uudistuksen aikaan-

saamisessa. Yhteiskunnalliset uudistusvaatimukset itsemurhien ehkäisemiseksi 

näyttävät toisaalta jääneen kiinni toimikunnan loppuyhteenvetoa edeltäneeseen 

siivilään. Yhteenvedossa yhteiskunnallisiin seikkoihin ja niiden uudistuksiin vii-

tattiin tuskin ollenkaan. Keski-ikäisten miesten tyypilliset elämänongelmat ja 

naisten perinteisen roolin muutoksesta johtuneet ongelmat esitettiin yhteenvedos-

sa tutkimusta vaativiksi. Muista yhteiskunnallisista keinoista, kuten yksinäisten 

ihmisten sosiaalisten suhteiden parantamisesta ja alimpien sosiaaliryhmien ase-

man korjaamisesta todettiin, että ne ”saattaisivat vaikuttaa myös itsemurhia ehkäi-

sevästi.”934 Sen sijaan ”erityisen hedelmällisiä tuloksia itsemurhien ehkäisytyös-

sä” todettiin olevan saavutettavissa psykiatristen sairauksien ja alkoholismin sekä 

itsemurhaa yrittäneiden jälkihoidon kehittämisessä.935 Käytännössä kliininen 

itsemurhien ehkäisytyö nostettiin merkittävään asemaan myös sen edelleen kehit-

tämisen kannalta. Konkreettisia kehitystoimia olivat muun muassa kehotukset 

perustaa psykiatrisia osastoja keskussairaaloihin sekä perustaa keskussairaaloihin 

konsultoivan psykiatrin ja kliinisen psykologin virkoja. Samalla toimikunta suo-

sitteli yleissairaaloiden ja mielenterveyspalveluiden yhteistyön tiivistämistä ja 

potilaiden ohjaamista psykiatriseen konsultaatioon.936 

Suhteessa varsin kattavaan itsemurhia yhteiskunnallisena ongelmana käsitel-

leeseen mietinnön lukuun verrattuna toimikunnan loppuyhteenvedossa esittämät 

toimet vaikuttavat jopa hieman yllättäviltä. Onkin perusteltua olettaa toimikunnan 

jakautuneen ainakin jossakin määrin konservatiiviseen, psykiatrisen itsemurhien 

                                                        
934 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 68–69. 
935 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 69. 
936 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 76. 
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ehkäisytyön etuja valvoneeseen, ja toisaalta radikaaliin, yhteiskunnallista muutos-

ta ajaneeseen, blokkiin. Toimikunnan sisäisistä linjaerimielisyyksistä näkyi merk-

kejä jo siinä, kuinka toimikunnan jäsenet suhtautuivat osaan mietinnössä julkais-

tuista kirjoituksista. Terho Pursiaisen esittämä eettis-moraalinen kritiikki, joka 

kohdistui jopa itsemurhatoimikunnan olemassa olon syyhyn, eli itsemurhien eh-

käisyyn, meni ainakin yhden toimikunnan jäsenen mielestä liian pitkälle. Psykiat-

ri Veikko Aalberg oli todennut, ettei Pursiaisen laatimaa ”Saako täältä lähteä” 

esitystä ”olisi ollut aihetta saattaa mietinnön liitteeksikään.”937 Muiden toimikun-

nan jäsenten kanta asiaan jää mietinnön perusteella arvoitukseksi. Toimikunta 

halusi kuitenkin korostaa, ettei se ottanut kantaa Pursiaisen laatimaan selvityk-

seen.938 Suhtautuminen tähän asiaan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että var-

sinaisen mietinnön sivuilla oli korostettu itsemurhan avoimen käsittelyn tärkeyttä 

osana itsemurhien ehkäisyä.  

Toimikunnan sisäisten jakolinjojen ohella mietinnön sisältöön vaikutti myös 

ulkopuolisen lausuntokierroksen anti. Vaikka toimikunnan jäsenkunta koostui 

varsin tasaisesti niin lääketieteen kuin sosiologian ja yhteiskuntatieteiden harjoit-

tajista teologi-filosofilla terästettynä, korostui lääketieteen ja psykiatrian harjoitta-

jien osuus lausuntoja antaneen asiantuntijaryhmän kokoonpanossa. Lausuntoja 

olivat antaneet psykologi Pentti Leiman ja tilastotieteellisen itsemurhatutkimuk-

sen vuonna 1972 laatinut Pasi Markelin. Yhdeksän lausunnonantajaa oli taustal-

taan lääketieteilijöitä, joukossa psykiatrit Kalle Achté ja Jouko Lönnqvist. Asian-

tuntijaryhmään kuului myös neljä sosiaalityöntekijää, jotka kaikki kuuluivat var-

sin läheisissä väleissä Helsingin yliopiston psykiatrian klinikkaan olleen SOS-

Palvelu -itsemurhien ehkäisykeskuksen henkilökuntaan.939 Ei siis ole mitenkään 

yllättävää, että jo olemassa olevien hoito- ja ehkäisykäytäntöjen kehittäminen 

korostui toimikunnan ehdotuksissa. 

Mietinnön loppupäätelmien painottumista kohti vallinneita käytäntöjä voi-

daan arvioida myös osana 1800-luvun lopulta saakka itsemurhakeskustelussa 

käytyä psykiatria vastaan sosiologia -kädenvääntöä. Yleisemmältä tasolta sosio-

logian psykiatriselle ja psykologiselle itsemurhatulkinnalle esittämää haastetta 

arvioinut MARSH on nähnyt yksilökeskeisen tulkinnan valta-aseman syynä eri 

tieteenalojen piirissä esitettyjen ehkäisymenetelmien käytännöllisen sovelletta-

vuuden. Yhteiskunnallisesti suuntautunut itsemurhien ehkäisytyö oli vaikea koh-

                                                        
937 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 3. 
938 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 3. 
939 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, saate. 
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dentaa jo siitä syystä, että sosiologien tutkima yhteiskunta ja siinä vaikuttavat 

itsemurhia lisäävät tekijät olivat jatkuvassa muutoksessa. Psykiatrinen itsemurhi-

en ehkäisytieto oli helpommin kytkettävissä universaaleihin psykopatologisiin 

tiloihin, joiden ajateltiin altistavan itsemurhille.940 Psykiatriset toimet olivat hel-

pommin kohdennettavissa ja niiden vaikutus (tai vaikutusten puute) ruumiillistui 

konkreettisella tavalla itsemurhaajissa. Kriitikot näkivät juuri tämänkaltaisen 

psykiatrien uskon kaikkivoipaisuuteen esteenä todelliselle itsemurhien ehkäisy-

työlle. Toimikunnan puheenjohtajana toiminut ja jo Marraskuun liikkeessä suo-

malaisen psykiatrian epäkohtia ruotinut Ilkka Taipale palasikin tähän seikkaan 

vuosi itsemurhatoimikunnan mietinnön valmistumisen jälkeen. Hän toimitti 

vuonna 1975 ilmestyneen Psykiatrian kriisistä -teoksen, jossa kierrätettiin 1960-

luvun lopun suomalaisen antipsykiatrian tuotteita, muun muassa Klaus Mäkelän 

kirjoitus ”Pakkoauttajat” vuonna 1967 ilmestyneestä samannimisestä teoksesta. 

Kirjaan oli valittu myös katkelma edellisenä vuonna valmistuneesta itsemurha-

toimikunnan mietinnöstä. Mikään suuri yllätys ei ollut, että valinta oli osu-

nut ”Itsemurhat yhteiskunnallisena ongelmana” lukuun. Teoksen johdannossa 

Taipale kuvasi sitä, kuinka psykiatria oli ahnehtinut ja monopolisoinut itselleen 

yhteiskunnallisten ongelmien hoidon, mukaan lukien itsemurhat. Psykiatria ei 

kuitenkaan pystynyt ottamaan kokonaisvastuuta ihmisestä, vaan pilkkoi hä-

net ”osaongelmiin, ikäkausiin tai diagnooseihin.”941  

Itsemurhailmiön kokonaisvaltaisempi hahmottaminen otettiin huomioon it-

semurhatoimikunnan esittämissä ehdotuksissa koskien suomalaisen itsemurhatut-

kimuksen tulevaisuutta. Tätä voidaan pitää osoituksena sosiaalipsykiatristen peri-

aatteiden vahvistuneesta vaikutuksesta. Toimikunta esittikin itsemurhien tutki-

muksen avuksi erityisten alueellisten itsemurhien selvityselinten perustamista. 

Tavoitteena oli pystyä selvittämään itsemurhan tai epäillyn itsemurhan tehneen 

sosiaalista ja psykologista taustaa, jotta näin voitaisiin kerätä luotettavaan itse-

murhia koskevaa tietoa. Tavoitteeksi asetettiin sosiaalihoitajan kytkeminen osaksi 

itsemurhan selvitystyötä. Tämän katsottiin myös vähentävän omaisiin kohdistuvia 

paineita, sekä hälventää itsemurhaan liittyvää salailua ja tabuluonnetta.942 Osana 

itsemurhailmiön kokonaisvaltaisempaa haltuun ottamista katsottiin tarpeelliseksi 

ottaa itsemurhatutkimuksen osaksi itsemurhan tehneen henkilöhistorian tutkimus. 

Näin katsottiin voitavan parantaa yksilöpsykologisten tekijöiden ja sosiaalisten 

                                                        
940 Marsh 2010, 184. 
941 Taipale 1975, 9. 
942 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 52. 
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tekijöiden vuorovaikutuksen ymmärrystä.943 Toimikunta esitti huomattavasti laa-

jempaa tiedonkeruuta aiempaan, pääsääntöisesti asiakirjalähteisiin (kuten aiem-

piin sairaskertomuksiin) pohjautuvaan tiedonkeruuseen verrattuna. Selvitettäviksi 

seikoiksi toimikunta esitti itsemurhan tehneen taloudellis-aineelliset puitteet, 

ihmissuhteet, ajankäytön ja elämänrutiinit, subjektiiviset näkemykset (mitä itse-

murhan tehnyt piti positiivisena, tärkeänä ja mitä koki negatiiviseksi, mikä järkyt-

ti, mikä innosti), suhde ideologioihin ja elämänmuutokset.944  

Itsemurhatoimikunnan esittämät itsemurhatutkimuksen uudistustoimenpiteet 

viittaavat psykiatrisessa tutkimuksessa 1970-luvun kuluessa tapahtuneeseen pai-

nopisteen siirtymään yhä laajempiin yhteiskunnallisiin konteksteihin. Hyvin sa-

mansuuntaista kritiikkiä aiempaa tutkimusta kohtaan esitettiin vuosikymmenen 

lopussa pidetyssä kansainvälisessä itsemurhien ehkäisykongressissa. Tuolloin 

katsottiin, että aiemmin hyvinkin suosituksi noussut psykodynaamispohjainen 

itsemurhaajien välittömien sosiaalisten suhteiden tarkastelu ja perheterapia olivat 

osoittautuneet tehottomiksi, ja itsemurhatutkimus tulisi suunnata yksilön ja yh-

teiskunnan rajapintaan.945 Pitkälti samanlaiset periaatteet olivat 1970-luvun lopus-

sa toteutetun ”Pohjois-Hämeen Itsetuhotutkimuksen” taustalla. Vuonna 1976 

Irmeli Järventie ja Rauno Mäkelä kirjoittivatkin projektia esitellessään terveyden-

huollon kehittämisen osoittautuneen riittämättömäksi itsemurhien määrän vähen-

tämisessä. Pelkkien ulkoisten elinolosuhteiden, kuten asumismuodon ja toimeen-

tulon, selvittämisen lisäksi kyseinen projekti tähtäsi itsemurhaa yrittäneiden hen-

kilöiden sosiaalisia suhteita sekä henkilön oman ”yhteiskunnallisen olemisen 

tiedostamisen” kartoittamiseen.946 Pohjois-Häme -tutkimuksen suhdetta kliinisen 

psykiatrisen tutkimuksen tuottamiin käsityksiin itsemurhista kuvasti hyvin se, että 

tutkijat ilmoittivat lähtevänsä tarkastelemaan itsemurhaa yrittänyttä henkilöä il-

man, että oletettaisiin hänen edustavan mielenterveyshäiriöistä kärsiviä henkilöi-

tä.947 Vastaavasti, kun Jouko Lönnqvist esitelmöi itsetuhokäyttäytymisen eri muo-

doista vuonna 1977, hän korosti itsemurhan tarkastelua tapahtumana yksilön si-

säisessä ja ulkoisessa maailmassa. Itsemurhailmiön ymmärtäminen edellytti itse-

tuhoisen yksilön sisäisen psykopatologian tarkastelun sijaan sen kytkemistä laa-

jempaan ”sosiokulttuuriseen” kontekstiin.948 Samansuuntaisesti hän arvioi kasva-

                                                        
943 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 57. 
944 Itsemurhatoimikunnan mietintö 1974, 57–58. 
945 Hirvas–Sievers–Siirala–Varilo 1978, 558–559. 
946 Järventie–Mäkelä 1976, 999, 1002. 
947 Järventie–Mäkelä 1976, 1000. 
948 Lönnqvist 1979, 15–16. 
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vien itsemurhayrityslukujen tulkitsemisen edellyttävän laajempaa yhteiskunnallis-

ta tarkastelua. Lönnqvist epäilikin ”intrapsyykkisten” tekijöiden olevan riittämät-

tömiä selittämään itsemurhayritysten yleistymistä ja pohti samalla mahdollisuutta, 

että lisääntyneet itsemurhayritykset heijastaisivat yhteisön hyvinvointia ja sen 

muutoksia.949  

Itsemurhatutkimuksen katseen kohdistuminen yhä enemmän itsemurhan ul-

koisiin seikkoihin toi takaisin keskusteluun jo 1800-luvulla itsemurhakeskustelus-

sa mukana olleita näkökulmia. Oulun yliopiston kansanterveystieteen laitoksella 

tehdyn tutkimuksen mukaan olisi itsemurhan ilmenemistä tutkittaessa otettava 

huomioon myös vuodenaikojen vaihtelut, erityisesti pohjoisia alueita tarkastelta-

essa.950 1960-luvulla suomalaiseen itsemurhatutkimukseen mukaan tullut sosiaa-

lipsykiatrinen näkökulma näyttääkin synnyttäneen seuraavalla vuosikymmenellä 

uuden, kliiniseen psykiatriaan perustuneelle itsemurhatutkimukselle rinnakkaisen 

suuntauksen. Mitä enemmän sosiaalipsykiatrista ja epidemiologista itsemurhatut-

kimusta 1970-luvun mittaan tehtiin, sitä selkeämmäksi näyttää käyneen sosiokult-

tuurisen kontekstin huomioimisen tarve myös lääketieteellisessä itsemurhatutki-

muksessa. Tutkimus ja tutkittava inhimillinen, yhteiskunnallinen todellisuus oli-

vat kiinteästi toisiin sidottuna muodostaen järjestelmän, jossa tutkijoiden kasvava 

ymmärrys muutti heidän käsitystä todellisuudesta niin, että uusia edellytyksiä 

tarkemmille tutkimuksille ilmaantui jatkuvasti näköpiiriin. 

Niiltä osin, joilta vuoden 1974 itsemurhatoimikunnan mietinnössä ei äidytty 

kyseenalaistamaan koko itsemurhatutkimuksen ja itsemurhien ehkäisytyön mie-

lekkyys, mietintö alleviivasi 1970-luvun alkupuolella ihmis- ja yhteiskuntatieteis-

sä vahvistuneen sosiaalisen näkökulman merkitystä itsemurhatutkimuksen kehit-

tämisen kannalta. Itsemurhatoimikunnan esittämien menetelmäehdotusten pohjal-

ta rakentuvaa toimenpidettä voitaisiin tiivistäen nimittää psykososiaalisen ruu-

miinavauksen suorittamiseksi itsemurhan tehneelle tai sitä yrittäneelle. Sen edel-

lyttämään laajempaan selvitystyöhön ei vielä 1970-luvulla ryhdytty, mutta toimi-

kunnan esittämät periaatteet itsemurhia koskevien tietojen keruusta toimivat 

vuonna 1986 asetetussa ja seuraavana vuonna käynnistyneessä ja vuosituhannen 

viimeiselle vuosikymmenelle jatkuneessa kansallisessa itsemurhien ehkäisypro-

jektissa. 
  

                                                        
949 Lönnqvist 1979, 13. 
950 Näyhä 1984, 25, 29. 
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Yhteenveto 

Vesilammikosta voidaan kuitenkin tuottaa ääretön määrä mahdollisia jääpa-

loja, jos jääpalaa ylipäätään olikaan.951 (Nassim Nicholas Taleb, Musta jout-

sen.) 

Tämä tutkimus päättyy 1980-luvun lopulla alkaneen, suomalaisen itsemurhatut-

kimuksen uusimman vaiheen kynnykselle. Vuonna 1987 käynnistynyt kansallinen 

itsemurhien tutkimus- ja ehkäisyhanke on sittemmin muodostunut suomalaisen 

lääketieteellisen ja laajemmankin itsemurhakeskustelun keskeiseksi viittauskoh-

teeksi ja perustaksi. 1980-luvun puolessa välissä suomalaisella itsemurhatutki-

muksella oli jo yli sadan vuoden mittainen historia takanaan. Laajuudessaan en-

nennäkemätön itsemurhien ehkäisyprojekti asettui 1800-luvun puolivälistä alka-

neen suomalaisten itsemurhatutkimuksien sarjan jatkoksi. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoittanut sitä, että vuosituhannen viimeisten vuosikymmenten itsemurhatutki-

mus olisi muodostunut juuri sellaiseksi kuin se on siksi, minkälaisen tutkimuksen 

ja keskustelun kohteeksi itsemurhat tulivat 1800-luvulla. Joiltakin osin jatkuvuus 

on selkeästi havaittavissa, kuten siinä, että suomalainen itsemurhatutkimus oli 

niin 1800-luvulla kuin 1900-luvun lopulla pääsääntöisesti lääketieteen ammatti-

laisten harjoittamaa. Toisilta osin suomalaisen itsemurhatutkimuksen historian 

ensimmäiset noin puolitoista vuosisataa ovat täynnä katkoksia, kun vanhat teemat 

ja kysymyksenasettelut ovat korvautuneet uusilla. 

Suomalaisen itsemurhatutkimuksen historia jakautuu teoreettis-

metodologisten valintojen osalta kolmeen kauteen. Ensimmäisessä, 1900-luvun 

alkuun kestäneessä vaiheessa keskeisenä metodologisena lähtökohtana toimi si-

veellisyystilastotieteellinen analyysi. Tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä selvittä-

mään itsemurhatilastoissa ilmenneitä säännönmukaisuuksia sekä niiden taustate-

kijöiden, kuten kaupungistumisen, alkoholin kulutuksen ja degeneraation vaiku-

tusta. Samalla tutkimuksessa otettiin kantaa siihen, missä määrin itsemurhat olivat 

mielitaudin seurausta tai jopa yksi erityinen hulluuden muoto. Käsitys itsemurhan 

ja mielenterveyden häiriöiden suhteesta oli vasta muodostumassa, ja psykopato-

logiset tekijät olivat vain yksi mahdollinen itsemurhien syy. Ruumiillisen, sielulli-

sen tai yhteiskunnallisen syyn ohella ainakin osassa itsemurhista myös tekijän 

motiivi nähtiin merkityksellisenä. 

Toisessa, eklektisessä vaiheessa, itsemurhatutkimuksia määrittivät useat yhtä-

aikaiset teoreettiset mallit, jotka myös vaikuttivat siihen, kuinka edelleen keskei-

                                                        
951 Taleb 2010, 196. 



248 

sessä asemassa olleita tilastotietoja tulkittiin. Vielä suhteellisen vähäisestä tutki-

musten kokonaismäärästä johtuen erilaiset teoreettiset lähestymistavat, kuten 

itsemurhien psykoanalyyttinen tulkinta tai itsemurhaajien anatomisen konstituuti-

on vertailu, jäivät yksittäisten tutkijoiden varaan. Huoli nuoren, juuri itsenäisty-

neen kansakunnan psyykkisen tilan eli mentaalisen hygienian tasosta leimasi 

erityisesti sotien välisen ajan itsemurhatutkimusta. Vaikka itsemurhat selitettiin 

huonosta perimästä johtuvaksi, korostui kasvatuksen rooli keinona ehkäistä itse-

murhia ja muita sielullisten häiriötilojen oireita. 

Suomalaisen itsemurhatutkimuksen uusi aikakausi käynnistyi 1960-luvulle 

tultaessa. Se ajoittui suomalaisessa akateemisessa psykiatriassa tapahtuneen psy-

koanalyyttisen ja psykodynaamisen suuntauksen nousun kanssa samanaikaisesti. 

Sitä leimasi itsemurhien aiempaa systemaattisempi tutkimus eri näkökulmista ja 

erilaisten itsemurhaajaryhmien, kuten ikäryhmien tai maantieteellisten alueiden 

osalta. Psykodynaaminen itsemurhatutkimus pyrki paikantamaan itsemurhan syyn 

yksilön epätasapainoiseen vietti- ja tunne-elämään, joita myös häiriintyneet sosi-

aaliset suhteet ruokkivat. Biologiset selitykset korvautuivat psykologisilla. Itse-

murhan motiivin merkitys lähestulkoon katosi tieteellisessä itsemurhakeskustelus-

sa, kun itsemurhan syitä alettiin etsiä ja osoittaa tekijän mielen tiedostamattomas-

ta osasta, ja samalla itsemurhasta tuli ”vain” yksi itsetuhoisen käyttäytymisen 

muoto. Samalla itsemurha muuttui ehkäisytoimien kohteeksi. Itsemurhaan pääty-

nyt henkilö ei ollut enää kansanluonteensa tai huonon perimänsä armoilla, vaan 

itsemurha voitiin estää tarvittaessa psykiatrisin toimenpitein.  

1970-luvulta alkaen suomalainen uusi itsemurhatutkimus alkoi suuntautua 

sosiaalipsykiatrian periaatteita seuraten kohti yhteiskunnallisten, itsemurhille 

altistavien riskitekijöiden selvittämiseen hyödyntämällä epidemiologisen tutki-

muksen menetelmiä. Itsemurhasta voitiin alkaa puhua kansallisen terveyden on-

gelmana, ei ainoastaan yksittäisten henkilöiden häiriintyneen mielenterveyden 

oireena tai suhteellisen pysyvän kansanluonteen ilmentymänä.  

Sosiaalipsykiatrisen itsemurhatutkimuksen voidaan nähdä korostaneen yksi-

lön voimattomuutta yhteiskunnallisten olosuhteiden paineessa. Paradoksaalisesti 

samalla lähellä sosiaalipsykiatrista suuntausta vaikuttaneessa kriittisessä keskuste-

lussa itsemurhaaja nostettiin yhdeksi luokkataistelun symboliksi, joka mieluum-

min riisti oman henkensä kuin alistui vieraannuttavien kapitalististen voimien 

alaisuuteen. 1900-luvun kuluessa edenneen itsemurhakeskustelun lääketieteellis-

tymisen ja käyttäytymisen psykiatrisoitumisen seurauksena nousi laajemman 

länsimaisen yhteiskuntakritiikin osana antipsykiatrinen vastareaktio. 1960–1970-

luvuilla kritiikki kohdistui psykiatriaan yleensä yhteiskunnallisen kontrollin väli-
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neenä, eikä psykiatrinen itsemurhatutkimus pystynyt kriitikoiden mukaan tavoit-

tamaan ihmisenä olemisen ja kuolemisen monipolvista olemusta. 

Kolme teoreettismetodologista päävaihetta asettuvat rinnan suomalaisen it-

semurhatutkimuksen kansainvälisen kontekstin muutosten kanssa. 1800-luvun 

puolivälissä ranskalainen ja englantilainen psykiatria sekä siveellisyystilastotie-

teelliset tutkimukset itsemurhista muodostivat suomalaisen itsemurhatutkimuksen 

ensimmäisen keskeisen viittauskohteen. 1800-luvun lopusta aina 1940-luvun 

lopulle ulottuvalla ajanjaksolla oli saksankielinen tiedemaailma yleensä ja erityi-

sesti biologinen saksalaispsykiatria suomalaistutkijoiden keskeisin uusien itse-

murhatutkimuksen teorioiden lähde. Kolmannessa, 1900-luvun puolen välin jäl-

keisessä vaiheessa, suomalaista itsemurhatutkimusta muovasivat erityisesti anglo-

amerikkalaisesta tutkimuksesta saadut vaikutteet. Yhdysvaltojen merkitys koros-

tui aina tutkijoiden henkilökohtaisia kontakteja myöten, kun yhdysvaltalaiset 

itsemurhatutkijat vierailivat suomalaisissa itsemurhatutkimusseminaareissa. 

Kansainvälisen tieteellisen kontekstin sekä teoreettis-metodologisen lähesty-

mistavan muutosten ohella suomalaisen itsemurhatutkimuksen kehitystä on ryt-

mittänyt se, mistä itsemurhien pienintä yhteistä nimittäjää on etsitty. Suomalainen 

tutkimus on tasapainotellut yksilö- ja yhteiskuntakeskeisten näkökulmien ja teori-

oiden välissä. Tässä suhteessa suomalainen tutkimus ei poikennut länsimaisesta 

tieteellisestä itsemurhakeskustelusta. Oman kansallisen erityispiirteen tähän kes-

kusteluun toi suomalaisen psykiatrisen itsemurhatutkimuksen pohjoismaisittain 

vahva sosiaalipsykiatrinen kytkös. Sen johdosta perinteisesti yksilökeskeisen 

psykiatrisen itsemurhatutkimuksen piirissä sovellettiin 1970-luvulta alkaen mer-

kittävissä määrin yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta lainattuja näkökulmia ja 

menetelmiä osana itsemurhien epidemiologista tutkimusta. Kansainvälisesti yleis-

täen, perinteisesti vastakkain asettuneet psykiatris-psykologinen ja sosiologinen 

näkökulma löysivät toisensa 1970-luvulla, ja tämän tieteenhistoriallisen ”pariu-

tumisen” yhtenä seurauksena voidaan pitää kansalliseen itsemurhien ehkäisy-

hankkeeseen johtaneen kysymyksenasettelun muodostumista. 

Mitä lääketieteellistynyt itsemurhatutkimus ja itsemurhakeskustelu ovat mer-

kinneet suhteessa itsemurhan käsittelyyn eettis-moraalisesta näkökulmasta? Kan-

sainvälisesti itsemurhien dekriminalisoinnista käytiin vilkasta keskustelua jo 

1700-luvulla ja 1800-luvulla myös Suomessa esitettiin kannanottoja itsemurhaaji-

en oikeudellisesta asemasta. Samaan aikaan itsemurhakeskustelun kentälle niin 

Suomessa kuin länsimaissa alkoi ilmaantua tieteelliseen tutkimukseen viittaavia 

puheenvuoroja, mikä merkitsi itsemurhakeskustelun (lääke)tieteellistymisen 

käynnistymistä. Sen on osaltaan nähty jouduttaneen itsemurhan julkisen moraali-
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sen tuomitsemisen vähittäistä päättymistä 1900-luvun alkuun mennessä. Itsemur-

haajasta oli tullut moraalista auktoriteettia edustaneiden papin ja poliisin sijaan 

psykiatrin työn ja tiedon kohde. Tarkoittiko tämä sitä, että itsemurha oli siirtynyt 

moraalisesti neutraalien tekojen joukkoon? 

Antipsykiatrisesti vaikuttuneessa historiankirjoituksessa psykiatrien ja lääkä-

reiden rooli yleensä nähdään modernin yhteiskunnan jäsentymisen kannalta siten, 

että nämä ammattikunnat ovat korvanneet maalliset ja kirkolliset auktoriteetit 

ihmiselämää koskevan oikean ja väärän rajan asettajina. Kärjekkäimmillään kri-

tiikki on esittänyt psykiatrit vallankäyttäjinä, jotka ammatillista asemaansa (vää-

rin)käyttäen sekaantuvat ihmisten yksityiselämään. Tästä näkökulmasta katsottu-

na itsemurhan lääketieteellistyminen merkitsi vain sen tuomitsemisen mekanis-

min ja perusteiden muutosta. Itsemurhan kytkeytyminen mielenterveydellisin 

häiriöihin ja mielisairauteen toimi lääketieteellisenä perusteena itsemurhan tuo-

mitsemiseksi ei-toivottujen tekojen joukkoon. Samaan hengenvetoon on tyypilli-

sesti kritisoitu itsemurhatutkimusta liiallisesta yksilökeskeisyydestä ja yhteiskun-

nallisten, itsemurhille altistavien tekijöiden – olivat ne sitten työttömyys, slum-

miutuminen, vieraantuminen tai kapitalismi – sivuuttamisesta. Tällöin psykiatria 

nähdään ikään kuin täydellisen yhteiskunnan talonmiehenä. Se on siivonnut poik-

keavasti käyttäytyneet yksilöt, kuten itsemurhaa yrittäneet, pois näkyvistä ja 

pyyhkinyt samalla itsemurhaajan teon merkityksen julistamalla sen johtuneen 

mielenvikaisuudesta. Tällaisesta näkökulmasta katsottuna itsemurha ja itsemur-

haaja eivät muuttuneet moraalisesti neutraaleiksi käsitteiksi, vaan ne tuomittiin 

epänormaalien tekojen joukkoon leimaamalla ne yksilön psykopatologian tulok-

seksi.  

Mikäli itsemurhatutkimuksen menneisyyttä tarkastellaan hieman toisenlaises-

ta näkökulmasta, itsemurhan ja itsemurhaajan moraalinen merkitys muuttuvat. 

Lääketieteellistä ja psykiatrista itsemurhatutkimusta on mahdollista analysoida 

historiallisesti sellaisena mitä se väitti olevansa, eli tutkimuksen tekemisenä tun-

temattomasta asiasta. Näin tarkasteltuna itsemurhan psykiatrisointi ei välttämättä 

ollut kontrollin väline (ellei tiedon tuottamista ylipäänsä pidetä kontrollikeinona) 

vaan ymmärtämisen keino sellaisen tapahtuman käsittämiseksi, joka poikkeaa 

rajusti siitä, mitä kunakin aikana kyseisessä kulttuurissa on pidetty normaali-

na. ”Normaalius” sinänsä on käsitteenä elänyt ja määrittynyt aina uudestaan, 

myös itsemurhatutkimuksen puitteissa. Loppujen lopuksi itsemurha on tutkimus-

kohteena hallitsematon, ja itsemurhan syyt pakenevat itsemurhan tekijän mukana 

tutkijoiden ulottumattomiin.  
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Itsemurhien tutkimus on periaatteellisesti lähellä historian tutkimusta: kumpi-

kin joutuu sietämään epävarmuutta, täydellisen, lopullisen varmuuden puutetta. 

Olivatko musiikkikriitikko Heikinheimon omaelämäkerrassaan ilmoittamat syyt 

todellakin ne, joiden takia hän päätyi itsemurhaan? Emme saa koskaan tietää. 

Itsemurhatutkimuksen historian tarkastelu on sen tutkimista, kuinka eräät tieteen-

alat ovat käsitelleet tätä väistämätöntä epävarmuutta ja pyrkineet mahdollisimman 

lähelle varmuutta. Edes jonkinasteisen varmuuden saavuttaminen on luonnollises-

ti myös ollut perusteluna ja oikeutuksena itsemurhia koskevan tieteen tekemiselle. 
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