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1 Johdanto 

 

”On varsin tavallista, että potilas lääkärille tullessaan 

huolestuneena kysyy, miten on hänen verenpaineensa laita. Sen 

tietäminen kuitenkin herättää hänessä uutta levottomuutta, 

koska hän ei pysty arvioimaan niitä olosuhteita, jotka 

vaikuttavat verenpaineeseen. Numero sinänsä ei ole yksin 

ratkaiseva. Sattuvasti onkin sanottu, että monet potilaat 

kärsivät enemmän verenpaineen mittauksista kuin itse 

verenpaineesta.” (Ewert 1946: 116.) 

 

”Korkeaa verenpainetta sairastavat potilaat ovat usein 

tarmokkaita ja kiihkeän elämäntahdin omaavia henkilöitä. 

Yleensä oireet vähenevät, kun elämäntavat muuttuvat 

säännöllisiksi.”(Hammarström 1952: 240.) 

 

Korkea verenpaine on nykypäivänä yksi yleisimmistä suomalaisten terveyteen 

liittyvistä ongelmista. Sitä voidaankin pitää yhtenä kansantaudeistamme. 

Verenpainetaudit ja niiden toteaminen eivät ole mikään uusi asia. Verenpainetta 

on mitattu tavallisten lääkärintarkastusten yhteydessä jo yli sata vuotta. Yllä 

olevista sitaateista näkyy, että etenkin elämäntapoihin liittyviä syitä on osattu 

etsiä jo pitkään. Geeniperimän ja elämäntapojen onkin jo pitkään tiedetty 

vaikuttavan yhdessä verenpainetta kohottavasti. Mittausten perusteella tehdyt 

johtopäätökset ja hoitosuositukset ovat kuitenkin muuttuneet aikojen saatossa 

jonkin verran. Samoin verenpaineen riskirajat. Kulttuuriantropologina lähden 

siitä, että kaikki sairaudet ovat kulttuurisidonnaisia käsitteitä, jotka koostuvat 

kulttuurin kontekstissa muodostuvista ja muuttuvista merkityksistä. Niitä 

voidaan ymmärtää laajemmin selvittämällä aluksi, mitä sairaus merkitsee 

yksilöille, ja miten tämä merkitys on rakentunut.  

 

Lääketieteellisestä näkökulmasta kohonnut verenpaine on yksi kolmesta 

tärkeimmästä sepelvaltimotaudin riskitekijästä ja todennäköisesti tärkein 

aivohalvausten vaaratekijä. Sen ainoana mahdollisena parantavana hoitona 

pidetään elämäntapojen muutosta. Mikäli elämäntapamuutoksia ei toteuteta tai 

ne eivät auta, verenpaine voidaan pitää kurissa lääkityksen avulla. Suomessa 

noin puolella 35-64-vuotiaista miehistä ja kolmasosalla saman ikäisistä naisista, 
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kaikista suomalaisista yhteensä noin 1,5 miljoonalla, on kohonnut verenpaine. 

Yli puoli miljoonaa käyttää lääkkeitä kohonneen verenpaineen vuoksi. Nuorilla 

kohonnut verenpaine on harvinainen, mutta sen yleisyys lisääntyy keski-

ikäisillä ja sitä vanhemmilla. (Mustajoki 2012, Kantola 2007, Salomaa & 

Tikkanen 2009, ks. myös Antikainen jne. 2009). 

 

Oma kiinnostukseni korkeaan verenpaineeseen syntyi mikrotason havainnoista. 

Verenpaineeseen liittyvistä tilastoista tai hoidoista en tiennyt aluksi mitään. 

Etsiessäni aihetta pro gradu –tutkielmaani varten tulin kiinnittäneeksi huomiota 

myöhemmän iän korkeaan verenpaineeseen useamman lähipiiriini kuuluvan yli 

50-vuotiaan henkilön sairastuttua siihen. Vieraillessani keski-ikäistyneiden ja 

hieman vanhempien sukulaisten ja tuttavien luona aloin huomata 

verenpainemittareiden saapumisen yhteen jos toiseenkin olohuoneeseen. 

Monille korkea verenpaine oli ensimmäinen kokemus sairaudesta, josta ei 

varsinaisesti parannuta. Verenpainemittareista ja pilleripurkeista alkoi tulla osa 

monen päivärutiineita, mahdollisesti loppuelämäksi. Keskustellessamme 

korkeasta verenpaineesta aloin pohtia tutkimuksellisesta näkökulmasta, mitä 

korkean verenpaineen omaavat oikein itse asiasta ajattelevat, miten he 

merkityksellistävät tätä sairautta ja saamaansa diagnoosia – ja miten näitä 

kokemuksia ja merkityksiä voisi analysoida kulttuuriantropologian keinoin. 

 

Näistä lähtökohdista on nyt valmistunut tämä tutkimus, jonka ydin koostuu 

kymmenestä laajasta teemahaastattelusta, joiden lisäksi aineistoa täydentää 

neljän informantin kanssa toteuttamani osallistuva havainnointi. 

Haastatteluaineiston analyysin punaisena lankana kulkee semioottinen 

näkökulma lääketieteellisen antropologian sisällä. Tästä esiin nousee erityisesti 

Clifford Geertzin tulkitseva antropologia. Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen, 

mikä haastaa tutkijan tekemään perusteltuja tulkintoja aineistosta, joka on 

avoin lukemattomille tulkinnoille.  Perusteltuihin tulkintoihin päästäkseni tulen 

tarkastelemaan aineistoani rajatusta näkökulmasta käsin ja rajattua metodia 

käyttäen. Koska Geertzin teoria liikkuu hyvin yleisellä tasolla, eikä tarjoa 

varsinaista metodia aineiston analyysiin, käytän analyysimenetelmänä myös 

semiootikko A.J. Greimasin (1966) aktanttimallia. 
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1.1 Tutkimusaihe ja -kysymykset 

Tutkimuksessani tutkin korkean verenpaineen merkityksen 

vuorovaikutuksellista rakentumista siten kuin se ilmenee aikaan ja paikkaan 

sidotuissa narratiiveissa. Tavoitteenani on tuottaa tietoa korkeaan 

verenpaineeseen liittyvistä merkityksistä sellaisten henkilöiden näkökulmasta, 

joilla on todettu myöhäisemmän iän korkea verenpaine. Tutkimusaineistoni 

koostuu teemahaastatteluin tuotetuista narratiiveista, joita osallistuvan 

havainnoinnin keinoin saatu aineisto täydentää. Tutkimukseni liikkuu 

mikrotasolla: siinä, miten aikaan ja paikkaan sidotut yksittäiset henkilöt 

merkityksellistävät korkeaa verenpainetta narratiiveissaan. 

 

Lähestyn tutkimusaihettani seuraavien tutkimuskysymysten avulla. Niistä 

ensimmäinen kysymys alakysymyksineen koskee aineistoni pääosaa eli 

temahaastatteluin kerättyjä narratiiveja, toinen kysymys koskee osallistuvan 

havainnoinnin kautta kerättyä aineistoa. Kolmas tutkimuskysymys on 

teoreettis-metodologinen kysymys tutkimuksessa käyttämieni Geertzin ja 

Greimasin teorioiden yhteensovittamisesta. 

 

1. Miten korkean verenpaineen merkityksellistyminen ilmenee 

narratiiveissa?  

 

a) Mitä toimijoita merkityksen aikaan ja paikkaan sidottuun 

rakentumiseen liittyy, ja minkä roolin ne saavat narratiiveissa? 

b) Miten korkean verenpaineen merkitys rakentuu vuorovaikutteisessa 

prosessissa? 

 

2. Miten korkea verenpaine merkityksellistyy kotimittausten ja kotona 

tehtävien hoitotoimenpiteiden kautta? 

 

3. Miten Geertzin teoriat ja Greimasin strukturalistinen aktanttimalli sopivat 

samaan semioottiseen analyysiin? 
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1.2 Korkea verenpaine, sen toteaminen ja hoito 

Verenpainetauti eli joko liian korkea tai harvinaisempi liian alhainen 

verenpaine koskettaa suurta osaa suomalaisista henkilökohtaisesti. WHO:n 

vuoden 2008 arvion mukaan yli 25-vuotiaista suomalaisista yli 41 %:lla on 

korkea verenpaine (WHO 2008). Korkea verenpaine todetaan yleensä vasta 

mittaamalla, jolloin rajana on yläpaineen osalta 140 mmHg (millimetriä 

elohopeaa) ja alapaineen osalta 90 mmHg. Verenpaine on normaali, kun se on 

alle 130/85 mmHg ja tyydyttävä välillä 130–139/85–89. Isompi luku on 

systolinen eli yläpaine, joka ilmoittaa valtimon sisällä olevan paineen sydämen 

supistuksen aikana. Pienempi luku on diastolinen eli alapaine, joka ilmoittaa 

paineen sydämen lepovaiheen aikana (Sydänliitto 2011).  

 

Verenpaineen raja-arvot ovat sopimusperäisiä. Ne määriteltiin ensi kertaa jo 70 

vuotta sitten, mutta niitä on aikojen kuluessa muuteltu useaan otteeseen. 

Nykytiedon mukaan sydän- ja verisuonisairauksien vaara lisääntyy tasaisesti 

verenpaineen noustessa jo suhteellisen vähän. (Ruskoaho 1999.) Kohonnut 

verenpaine lyhentää odotettavissa olevaa elinaikaa 20-59-vuotiailla 

suomalaisilla miehillä keskimäärin 2,7 vuotta ja naisilla 2,0 vuotta, kun 

diastolinen paine on yli 104 mmHg verrattuna alle 95 mmHg:n paineeseen 

(Kantola 2007). Tehdessäni tätä tutkimusta ilmestyivät Euroopan 

verenpaineyhdistyksen ja Euroopan kardiologiyhdistyksen yhteiset uudet 

suositukset korkean verenpaineen hoitoon. Nämä ohjeistukset ilmestyivät 

vaiheessa, jolloin olin jo ennättänyt tehdä suurimman osan kenttätöistäni. Uusi 

ohjeistus on pitkälti vanhan kertausta, mutta sitä on muutettu niin, että on 

siirrytty niin kutsuttuun ”yhden luvun taktiikkaan”, jossa potilaiden hoidossa 

tulee pyrkiä alle 140/90 -verenpainetasoon. Kuten edellä mainittu, aiemmin 

suositustasoja oli useampia, joista erityisesti korkean riskin potilaille oli 

omansa. 140/90 on nyt yleinen raja. Vaikka normaali ja optimaalinen 

verenpainetaso on edelleen alle 120/80, korkean verenpaineen potilaat voivat 

uusien ohjeiden pohjalta jatkossa tähdätä maltillisempaan, alle 140/90 -

lukemaan. (Ahlblad 2013, Mancia ym.2013.)  

 

Verenpainetauti on tavallisesti oireeton. Sen hoidossa puhutaan ”puolikkaiden 

periaatteesta”, sillä arvioiden mukaan puolet niistä suomalaisista, joiden 

verenpaine on koholla, eivät tiedä asiasta. Erilaisissa yleistajuisissa 

verenpaineoppaissa arviot niistä, jotka tietävät kohonneista 
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verenpainearvoistaan ja ovat hoidossa, vaihtelevat noin puolesta kolmasosaan. 

Lisäksi hoitoa saavat eivät useinkaan saavuta tavoiteltuja hoitotuloksia. 

Arvioista riippuen hoidon piirissä olevista henkilöistä alimmillaan vain 

viidesosa ja parhaimmillaankin vain joka toinen saavuttaa hyvän 

hoitotasapainon. (Karvinen 2002: 15, vrt. Perry 2007.) Joka tapauksessa hoidon 

piirissä olevien suomalaisten määrä on suuri.  Kansaneläkelaitoksen kautta 

myönnetään vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella oikeus saada tukea 

erityiskorvattaviin lääkkeisiin. Esimerkiksi vuonna 2010 tukea myönnettiin 

eniten verenpainelääkkeisiin, yhteensä 508 600 henkilölle (Kela 2010). Tukeen 

oikeutettuja oli vuonna 2011 40-64-vuotiaista 10,3% vastaavan ikäisestä 

väestöstä. Samana vuonna 25-39 -vuotiaista oli tukioikeutettuja vastaavan 

ikäiseen väestöön nähden vain 0,6% ja yli 65-vuotiaista lähes kolmannes, 

30,6% (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilasto- ja indikaattoripankki 

2011).  

 

Verenpaineen kohoaminen vähitellen on tavallista, joten se yleistyy iän myötä. 

Miehillä kohoaminen alkaa noin 25-vuotiaana ja naisilla 40-vuotiaana. Naisilla 

systolinen verenpaine on keskimäärin matalampi kuin miehillä 45 ikävuoteen 

asti, mutta kohoaa sen jälkeen jyrkemmin kuin miehillä. (Olkinuora 1997: 114.) 

Lähes kaikkien aikuisten verenpaine nousee iän myötä. Miehillä nousu on 

selvintä noin 25., naisilla 40. ikävuoden jälkeen. Alapaine alkaa tasaantua noin 

55 vuoden iässä, kun taas yläpaine voi kohota vielä yli 80-vuotiaillakin. (Aho 

ym. 2010.) Nuorilla ja keski-ikäisillä nousee tavallisesti ensimmäisenä alapaine, 

koska heillä valtimon seinämät ovat kimmoisat. Iäkkäämmillä valtimoiden 

seinämät ovat jäykemmät, joten alapaine on usein normaali, mutta yläpaine 

kohoaa helposti liian korkeaksi. (Mustajoki 2012.) 

 

Verenpaineen arvot todetaan ja niitä seurataan mittaamalla. Verenpaineen 

kohoamisessa niin kutsutut henkiset tekijät ovat isossa roolissa. On luonnollista, 

että fyysisesti rankat, jännittävät tai stressaavat tilanteet kohottavat 

verenpainetta, jotta kudokset saisivat tarpeeksi happea. Monilla suomalaisilla 

verenpaine kuitenkin kohoaa iän myötä jääden pysyvästi koholle. (Karvinen 

2002: 11-17.) Verenpaineen kohoaminen voi olla perinnöllistä. 

Kaksostutkimusten perusteella perintötekijöillä on arveltu olevan merkitystä 

30–60 %:lla sairastuneista (Ruskoaho 1999). Lisäksi sen aiheuttajaksi on 

liitetty lukuisia elämäntapatekijöitä, jotka altistavat korkealle verenpaineelle. 

Niitä ovat esimerkiksi tupakointi, ylipaino, runsas suolan käyttö, 
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lakritsituotteiden runsas käyttö, tulehduskipulääkkeiden runsas käyttö, 

hormonien käyttö, runsas alkoholinkäyttö ja stressi. (ks. esim. Mustajoki 2012.) 

Vakavimmillaan kohonnut verenpaine altistaa aivovaltimo- ja 

sepelvaltimotaudeille (Karvinen 2002: 11-17).  

 

Tavallisesti korkea verenpaine todetaan rutiinimittauksella lääkärintarkastuksen 

yhteydessä. Verenpaine on usein korkeampi lääkärin mittaamana jännityksen 

vuoksi. Tämän ilmiön yhteydessä puhutaankin "valkotakkisyndroomasta", 

jonka ehkäisemiseksi mittaukset voi tehdä terveydenhoitaja tai potilas itse. 

Ennen kuin aikaisemmin terveellä henkilöllä tehdään kohonneen verenpaineen 

diagnoosi, tarvitaan vähintään neljä eri päivinä tehtyä mittausta. (Mustajoki 

2012.) Monilla verenpainetautia sairastavilla mittauslaite löytyy kotoa. Lääkäri 

Pertti Mustajoki (2012) on laatinut terveyskirjasto.fi -sivustolle seuraavat 

kotimittauksen ohjeet: 

 

 Mittausta edeltävän puolen tunnin aikana vältetään raskasta liikuntaa, 

tupakointia ja kofeiinipitoisten juomien nauttimista (kahvi, tee, 

kolajuomat). 

 Mittaus tehdään tavallisesti istuessa. Mittauskäsi voi levätä pöydällä. 

 Varmistetaan, että olkavarren ympärille kiedottava mittarin kumiosa 

(mansetti) on niin suuri, että se ympäröi olkavarren. 

 Kun mittarin kumiosa (mansetti) on kiedottu olkavarren ympärille, 

istutaan rauhassa 5 minuuttia. 

 Verenpaine mitataan kaksi kertaa peräkkäin, ja lopullinen tulos on 

mittausten keskiarvo. 

Korkeaan verenpaineeseen on olemassa erityyppisiä lääkkeitä: diureetteja eli 

nesteenpoistolääkkeitä, beetasalpaajia, kalsiuminsalpaajia ja ACE:n estäjiä ja 

angiotensiinireseptorin salpaajia. Näillä kaikilla on omat vaikutusalueensa ja 

niillä voi olla myös erilaisia haittavaikutuksia. Verenpainetaudin hoidossa 

käytetään monesti useampaa lääkettä samanaikaisesti. Hoito aloitetaan 

tavallisesti tiatsididiureetilla, beetasalpaajalla tai ACE:n estäjällä. 
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Lääkeyhdistelmien tarkoituksena on lisätä hoidon tehoa ja vähentää 

haittavaikutuksia. Yhdistelmiä käytettäessä kunkin lääkkeen annos jää 

pienemmäksi kuin niitä yksinään käytettäessä, mikä vähentää kunkin 

sivuoireita. Verenpainelääkkeiden vaikutus perustuu pääasiassa siihen, että ne 

poistavat elimistöstä suolaa ja nestettä, vähentävät tahdosta riippumattoman 

sympaattisen hermoston toimintaa ja laajentavat verisuonia. Nämä tekijät 

johtavat kiertävän verimäärän vähenemiseen, sydämen kuormituksen ja 

syketiheyden alenemiseen ja ääreisverenkierron vastuksen vähenemiseen. 

(Paakkari 2013.) Verenpainelääkityksestä on todettu olevan apua. Lääkehoito 

vähentää viidessä vuodessa aivovaltimohalvauksia 30–40% ja vakavia 

sepelvaltimokohtauksia 16 %.  (Aho jne. 2010.) 

 

1.3 Tutkimusaineisto, sen käsittely ja tutkimuksen rakenne 

Tutkimukseni kohteena on vanhemman iän essentiaalinen korkea verenpaine. 

Essentiaalisesta korkeasta verenpaineesta puhutaan silloin, kun sen taustalla ei 

ole muuta sairautta, kun taas sekundaarisessa verenpainetaudissa jokin muu 

sairaus aiheuttaa nousua tai laskua. Vain pienellä osalla potilaista verenpaineen 

nousu johtuu selvästi osoitettavasta tarkasta syystä, mutta noin viidessä 

prosentissa tapauksista kohonnut verenpaine on jonkin muun sairauden 

aiheuttamaa. (Ruskoaho 1999; Mustajoki 2012.) Tällaiset tapaukset olen 

rajannut tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimusaineistoni pääosa koostuu 

kymmenestä teemahaastattelusta, jotka toteutin eri puolilla Suomea vuoden 

2013 aikana. Teemahaastattelujen lisäksi kartutin aineistoa osallistuvalla 

havainnoinnilla, jossa havainnoinnin kohteena oli sairauteen liittyvä 

verenpaineen kotiseuranta, -hoito ja erityisesti verenpaineen mittaus. 

Verenpaineen kohoaminen vähitellen on tavallista, mistä johtuen se myös 

yleistyy iän myötä. Miehillä kohoaminen alkaa noin 25 vuoden iässä ja naisilla 

noin 40-vuotiaana. Diastolinen verenpaine nousee sekä miehillä että naisilla 50 

ikävuoteen asti ja alkaa sen jälkeen tasaantua ja 65-ikävuoden jälkeen jopa 

laskea. (Olkinuora 1997: 114.) Olen pyrkinyt rajaaman tutkimukseni 

koskemaan niitä vuosia, kun diastolinen verenpaine on keskimäärin 

korkeimmillaan, ja toisaalta naisten ja miesten kummatkin verenpainearvot 

ovat keskimäärin samankaltaisia. Näin ollen en ole nähnyt tarpeelliseksi rajata 

tutkimustani koskemaan vain jompaakumpaa sukupuolta, vaan haastattelin 

tutkimukseeni kuutta naista ja neljää miestä. Informanttien ikä vaihteli 50-70 
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vuoden välillä. Se, kuinka kauan aikaa sitten korkea verenpaine oli heillä 

todettu, vaihteli yli kymmenestä vuodesta muutamaan kuukauteen.  

Antropologinen tutkimus on paikallista, kenttäänsä sidottua tutkimusta. 

Länsimaisen antropologin kenttä on perinteisesti sijainnut kaukana vieraassa 

kulttuurissa, jolloin tutkija on voinut käyttää hyväkseen etäisyyttä, tarkastella 

kenttää eri kulttuurista tulevan perspektiivistä. Kotiantropologian kenttä 

puolestaan on lähellä ja sille on ominaista se, että tutkija tuntee ja ymmärtää 

omasta takaa tutkimuskohteensa kulttuurista taustaa ja kontekstia. (Eriksen 

2004: 43-51.) Myös omassa tutkimuksessani tarkastelen narratiiveja ajallisesti 

ja paikallisesti konteksteihinsa sidottuina. Alkuperäisenä suunnitelmanani oli 

rajata aineistoa siten, että informantit tulisivat kahdelta paikkakunnalta: 

Tampereelta ja Taivalkoskelta. Olin myös ajatellut, että voisin näin vertailla 

maaseudulla ja kaupungissa asuvien narratiiveja. Tutkimusprosessin aikana 

kuitenkin havaitsin jo varhaisessa vaiheessa, että kyseinen rajaus on 

ongelmallista toteuttaa. Havaitsin, että paikkasidonnaisuus ei toteutunut 

oikeastaan yhdenkään informantin kohdalla olettamallani tavalla. Informanttien 

joukosta osa oli muuttanut niin usein ja niin eri puolille Suomea, ettei kokenut 

mitään tiettyä paikkakuntaa kotipaikkakunnakseen. Monet olivat hankkineet 

kakkosasuntoja maalta tai kaupungista, ja osa huomautti, että Taivalkosken 

kuntakeskus ei oikeastaan ole maaseutua. Näin ollen päädyin siihen, etten 

lähde keinotekoisesti rajaamaan tutkimusta alun perin suunnittelemallani 

tavalla. Tämä ei kuitenkaan nähdäkseni tarkoittanut sitä, että paikka olisi 

kertomuksissa merkityksetön, sen rajaus vain oli erilainen ja monimuotoisempi 

kuin olin ajatellut. Yleisesti voin todeta, että kaikki tutkimukseeni osallistuneet 

asuivat ja olivat syntyneet Suomessa. 

  

Informantit löytyivät tutkimustani varten melko helposti. Tätä edesauttoi 

varmasti korkean verenpaineen yleisyys, ja ettei se kuulu aivan 

arkaluontoisimpiin sairauksiin. Käytin informanttien hankinnassa niin 

kutsuttua lumipalloefektiä, mikä tarkoittaa sitä, että etsin informanttini itse tai 

he ilmoittautuivat minulle kuultuaan tutkimuksestani esimerkiksi jonkin 

tuttavansa kautta. Lumipalloefektin heikkous voi olla siinä, että aineisto 

painottuu liiaksi tiettyihin ryhmiin, eikä saavuta tarpeeksi laajasti erilaisten 

henkilöiden kokemuksia. Omassa tutkimuksessani pyrin korjaamaan tätä 

ilmiötä etsimällä informantteja eri puolelta Suomea. On kuitenkin todettava, 

että aineistomääräni eivät missään tapauksessa riittäisi kvantitatiivisten 

johtopäätösten tekemiseen, vaikka otos olisikin satunnaisempi. Sen sijaan 
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tutkimukseni on kvalitatiivinen ja painottuu yksittäisten henkilöiden 

kertomuksiin. 

 

Pyysin informanteilta suostumuksen osallistua tutkimukseen ja haastattelujen 

nauhoittamiseen sekä haastattelunauhojen säilyttämiseen tätä tutkimusta varten. 

Informantit antoivat suostumuksensa kirjallisesti sekä haastattelunauhalle. 

Tutkimukseni ei tarvinnut erillistä tutkimuslupaa sairaanhoitopiireiltä, mikä on 

tarpeen tutkimuksissa, joissa sairaanhoitopiirit luovuttavat tietoa potilaistaan. 

Informanttien anonymiteetin suojelemiseksi käytän tutkimuksessa 

pseudonyymejä. Lisäksi heidän yksityisyytensä turvaamiseksi en tule 

kertomaan heidän tarkempia asuinpaikkojaan tai ammattejaan. 

Haastattelunauhat ja muistiinpanot tuhotaan tutkimuksen valmistuttua.  

 

Käytän tutkimuksessani useita suoria lainauksia litteroiduista haastatteluista 

sekä muutamia lainauksia omista kenttäpäiväkirjoistani. Joihinkin lainauksiin 

olen liittänyt myös oman kysymykseni, jolloin lainausta edeltävä ”LJ” on siis 

lyhenne Laura Jalavasta. Osaan lainauksista olen tehnyt sulkuihin huomioita 

haastattelutilanteesta, esimerkiksi silloin, jos haastateltava (nauraa) tai pitää 

merkittävältä vaikuttavan (tauon). Niissä kohdissa, joissa olen lyhentänyt, olen 

käyttänyt merkkiä […] osoittamaan kohtaa, josta jotain on leikattu pois. 

 

Tutkimukseni rakentuu siten, että tämän johdantoluvun jälkeen esittelen 

toisessa luvussa aluksi tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen ja luvun lopuksi 

teen vielä tarkemman yhteenvedon tutkimukseni metodologisesta 

viitekehyksestä. Kolmas luku on etnografinen luku, jossa kuvaan tutkimukseni 

narratiivien kontekstia, kentällä kohtaamaani todellisuutta. Geertzille merkit ja 

merkitykset rakentuvat kulttuurin sisällä vuorovaikutuksessa. Hänen mukaansa 

näitä rakenteita voidaan lähteä purkamaan tarkastelemalla aluksi eri tulkintoja 

ajan ja paikan kontekstissa. (Geertz 1973: 9-10.) Näin pyrinkin kolmannessa 

luvussa toisaalta avaamaan sitä ympäristöä, jossa korkea verenpaine 

merkityksellistyy ja lisäksi etsimään niitä merkkejä, jotka korkean 

verenpaineen merkityksen rakentumisessa ovat oleellisimpia. Merkityksen 

rakentumisen vuorovaikutteista puolta analysoin puolestaan tutkielmani 

neljännessä luvussa Greimasin aktanttimallin avulla. Tässä osiossa tulen 

selvittämään, mitä muita korkean verenpaineen merkityksen rakentumiseen 

vaikuttavia tekijöitä informantit nostavat esiin, ja millaisissa rooleissa ja 

vuorovaikutussuhteissa nämä tekijät ovat suhteessa informantteihin. Olen 
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jakanut neljännen luvun kahteen osaan ja tehnyt kumpaankin oman 

aktanttimallin. Jaon perusajatuksena olen käyttänyt medikaaliantropologiassa 

tavallista jakoa, jossa käsite "tauti" kuvaa sitä sairauden osaa, jonka lääkäri 

diagnosoi potilaan oireiden perusteella. Vaiva puolestaan on henkilön 

subjektiivinen kokemus oireistaan. Viidennessä luvussa teen tutkimuksestani 

yhteenvedon. 
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2 Teoreettinen viitekehys ja tutkimusmetodit 

 

Tutkimukseni keskeisimmät teoreettis-metodologiset mallit löytyvät Geertzin 

ja Greimasin semiotiikkaa koskevista teorioista. Tässä luvussa esittelen heidän 

teorioidensa taustoja ja kommentaareja. Aluksi kerron kuitenkin 

lääketieteelisestä antropologiasta ja sen yhteyksistä semiotiikkaan. Koska 

tutkimukseni keskiössä ovat kentältä kerätyt narratiivit, luvun lopuksi esittelen 

aluksi käyttämäni kenttämetodit ja sen jälkeen oman teoreettis-metodologisen 

mallini. 

 

2.1 Lääketieteellinen antropologia 

Lääketieteellinen antropologia 1  on antropologian erityisala, jonka kautta 

tuotetaan tietoa sairauteen, terveyteen ja hoitoon liittyvistä kulttuurisista, 

sosiaalisista, biologisista ja kielellisistä osa-alueista. Sen parissa työskentelevät 

tutkivat esimerkiksi sitä, kenen puoleen eri kulttuureihin ja sosiaalisiin ryhmiin 

kuuluvat henkilöt kääntyvät sairastuttuaan ja millaisia uskomuksia ja 

käytäntöjä he liittävät sairauksien hoitoon. Lisäksi tutkimukset voivat ulottua 

siihen, miten nämä käytännöt ja uskomukset vaikuttavat ihmisen psyykkiseen 

tai biologiseen oloon. Tutkimukset käyttävät heterogeenisesti hyväkseen eri 

teorioita, ja tutkimusaiheet vaihtelevat mikrotason henkilökohtaisista 

kokemuksista makrotason poliittisiin ja taloudellisiin ilmiöihin. (Helman 1990, 

Johnson & Sargent 1996, ks. myös Society for Medical Anthropology.) 

 

Lääketieteellisen antropologian sijainnista tutkimuksellisella kentällä on 

esitetty erilaisia näkökulmia. Byron Good on huomauttanut, että 

lääketieteellinen antropologia muodostuu kahdesta osin ristiriitaisesta termistä. 

Termi "lääketieteellinen" ymmärretään tavallisesti kulttuurista riisutuksi 

luonnontieteiden ja rationaalisuuden alaksi, kun antropologia puolestaan 

tarkoittaa näkökulmaa, jossa kaikki tieto, myös lääketieteellinen, sijoittuu 

tiettyyn kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin. (Good 1994: 176, ks. myös 

Taivalantti 2012: 29.) Arthur Kleinmanin mukaan lääketieteellinen 

                                                           

 
1 Engl. Medical anthropology. Toisinaan suomennettu medikaaliantropologiaksi. 
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antropologia sijoittuu kummankin tieteenalan, antropologian ja lääketieteen 

marginaaleihin (Kleinman 1997: 1-5). Cecil Helman puolestaan jakaa 

lääketieteellisen antropologian sisäisestikin kahteen osaan: 

biolääketieteellisesti ja sosiokulttuurisesti orientoituneisiin tutkimuksiin.  

Hänen mukaansa lääketieteellistä antropologiaa kulttuurisesta tai sosiaalisesta 

näkökulmasta tutkivat toimivat usein sellaisten hoitohenkilökuntaan ja 

yhteiskuntaan liittyvien kysymysten parissa, kuten: miten sairaus tunnistetaan 

ja määritellään, miten siihen ja sairastuneeseen suhtaudutaan, ja miten sairautta 

aletaan hoitaa kussakin kulttuurissa. Sairastuneen näkökulmasta voidaan tutkia 

esimerkiksi hoitomenetelmiä ja uskoa niihin sekä erilaisia sairausselityksiä. 

Lisäksi on tutkittu paljon sitä, kenen puoleen sairastunut kääntyy hakiessaan 

hoitoa. Biologisesti orientoineessa lääketieteellisessä antropologiassa 

keskitytään puolestaan esimerkiksi siihen, miten sairauteen tai terveyteen 

liittyvät uskomukset ja käytännöt vaikuttavat ihmiseen biologisesti tai 

psykologisesti. (Helman 1990:1, 7.) Edellä mainittujen aiheiden lisäksi 

lääketieteellinen antropologia tutkii myös sairauksien ehkäisyyn liittyviä tapoja 

ja uskomuksia. (Baer ym. 2003:VII.) 

 

Holkki toteaa artikkelissaan Kulttuuri ja sairaus (1994: 21-22), että 

lääketieteellisen antropologian merkitys on siinä, että olipa kyse sairauden 

havaitsemisesta, luokittelusta, parantamisesta tai seurannasta, on sairaus 

kuitenkin aina kulttuurinen tosiasia. Lääketieteellisessä antropologiassa tautia 

käsitellään prosessina, joka ymmärretään selvittämällä potilaan omat käsitykset 

taudista. Siihen vaikuttavat potilaan psykososiaalinen tilanne sekä 

kulttuuriekologinen ympäristö. Lopulta myös hoidon tulosta voidaan arvioida 

potilaan lähtökohtia ja taustaa vasten. 

 

2.1.1 Avainkäsitteitä lääketieteellisessä antropologiassa 

Tässä tutkimuksessa tulen käyttämään paljon käsitettä "potilas". Olen päätynyt 

sen käyttöön lähinnä mukavuussyistä, sillä toivon sen olevan yleiskielisenä 

ilmauksena lukijalle helposti ymmärrettävä. Haluan tässä kuitenkin korostaa, 

että kyseinen käsite on ongelmallinen, sillä kuten Ilkka Kangas on kirjoittanut 

artikkelissaan Sairaan asiantuntijuus – tieto ja kokemus sairastamisen arjessa 

(2004:73):  
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”[J]os sairas nähdään potilaana ja sairaus tautina, sairaan 

elämä kutistuu tautikertomukseksi ja sairaan todellisuus ja 

kertomus siitä tulee […] syrjäytetyksi, eikä sairasta kuunnella 

riittävästi.” 

Kankaan lainauksessa esiintyvistä käsitteistä potilaan lisäksi myös käsitteet 

"sairaus" ja "terveys" vaativat hieman määrittelyä. Lääketieteellisessä 

antropologiassa ajatellaan, että ihmisruumis kokonaisuudessaan ei ole pelkkä 

fyysinen kokonaisuus, vaan se on myös kulttuurin muovaama. Ruumiin 

merkitys koostuu anatomisista, fysiologisista, psykologisista ja kulttuurisista 

voimista, ja se konkretisoituu kulttuurin ja erityisesti kielen kautta. Voidaankin 

sanoa, että ruumis on kokonaisuudessaan teksti, jossa ihmisen historiasta 

kertovat arvet, syntymämerkit, tatuoinnit, rypyt ja vauriot korostavat 

elämäntarinaa. (MacLachlan 2004:17.)  

Tutkimuksessani lähden siitä kulttuuritieteille ominaisesta käsityksestä, että se, 

miten arvioimme ja teemme rajan sairauden ja terveyden välille, on 

kulttuurisidonnaista. Sairaus ja terveys sekä niihin liittyvät uskomukset ja 

käytännöt ovat tärkeässä osassa kaikissa kulttuureissa, mutta vaihtelevat 
2suuresti eri kulttuurien välillä (Helman 1990:7). Myöskään kulttuurin sisällä 

lääkärin ja potilaan käsitykset käsitteistä terveys ja sairaus eivät aina kohtaa. 

Englanninkielisistä maista onkin levinnyt tapa, jossa tutkimuskirjallisuudessa 

yläkäsite sairaus (engl. sickness) jaetaan kahteen osaan: "tauti" (engl. disease) 

ja "vaiva" (illness). Tässä jaossa tauti viittaa lääkärin määrittelemään 

biologiseen virhetoimintaan eli sairauteen, kun vaiva puolestaan on sairaus 

potilaan ja häntä ympäröivän sosiaalisen ryhmän havaitsemana ja arvioimana. 

Potilas voi omaksua omaan määritelmäänsä paljonkin lääkärin diagnoosista, 

mutta elämänhistoria ja -tilanne vaikuttavat silti siihen tulkintaan, jonka potilas 

ja hänen sosiaalinen ympäristönsä sairaudesta tekevät. Potilas ja yhteisö siis 

merkityksellistävät sairauden tulkitsemalla ja luokittelemalla sen suhteessa 

potilaan kontekstiin. (Boyd 2000: 9-17, Honko 1994: 22, Helman 1990, 

Kangas 2003, Kleinman 1995.) 

Terveys ja hyvä vointi ovat yksilöllisiä kokemuksia. Lyhytaikaista pahaa oloa 

ei välttämättä määritellä vaivaksi, vaan ohimenevistä tai lievistä vaivoista 

                                                           

 
2  Englanninkieliset käsitteet voidaan jakaa myös hieman eri tavalla niin, että "sickness" on 

kulttuurin ja yhteiskunnan konsepti sairaudesta, "disease" fyysinen ilmiö, "tauti" ja "illness" 

potilaan kokemus vaivasta. (Boyd: 2000: 9-17) 
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huolimatta ihminen voi kokea olevansa terve. Arvioon vaikuttaa myös oman 

tilanteen vertautuminen muiden samassa iässä tai elämäntilanteessa olevien 

vointiin.  Erityisesti tilanteessa, jossa potilaat tekevät valintoja ja asioivat eri 

hoitomuotojen ja lääkäreiden välillä, nousevat potilaan omat tulkinnat ja 

merkityksenannot tärkeiksi. Omien tyyppivaivojen suhteen potilas ja usein 

hänen läheisensä ovat pätevimpiä tuntijoita. Vaivan tai kivun tuntemus ei aina 

saa ihmistä kääntymään lääkäriin, vaan on tavallista, että tuntemuksista 

keskustelaan ainakin aluksi lähipiirin kesken. (Honko 1994:36, Åstedt-Kurki 

1994: 162-165.) Viime aikoina myös internet ja etenkin sosiaalinen media 

tarjoavat mahdollisuuden etsiä tietoa ja keskustella vaivasta kuin vaivasta. 

 

Lääketieteessä on ollut tapana nähdä ruumis objektina, joka on irrallaan 

kokonaisesta ihmisestä, subjektista. Sairaus puolestaan on ruumiiseen 

pesiytynyt vieras elementti, johon pyritään löytämään tarkka hoito. Tämä 

lähtökohta voi aiheuttaa ristiriidan potilaan ja hoitohenkilökunnan välille. 

Potilaalle ensisijaista on arkielämään sidottu kokemus vaivasta, oire, kun taas 

lääketieteessä kokeet ja niiden kautta tehdyt löydökset ovat etusijalla. 

(Honkasalo: 1994: 127-130.) Lääketieteessäkin oireilla oli aikaisemmin 

suurempi merkitys, mutta sittemmin löydökset ovat nousseet keskeisemmiksi. 

Nykyaikaisen biolääketieteen kehittyessä teknisten apuvälineiden avulla 

pystytään tuottamaan suuri määrä mitattavia ja keskenään verrattavia tuloksia, 

joihin diagnostiikka perustuu. Ihmisen kuvaus oireesta ja sen aiheuttama 

elämys ovat alisteisia näille löydöksille. (Honkasalo 1995: 137-138.) Tässä 

tutkimuksessa pyrin ottamaan huomioon sen, että oire kommunikoi toisella 

tavalla kuin löydös. 

Oire ymmärretään tavallisesti merkiksi sairaudesta, mutta esimerkiksi 

Honkasalo on huomannut, että "oire ei välttämättä potilaan kokemuksissa 

viittaa tautiin, vaikka se lääketieteen käytännössä ja lääkäri-potilas -

vuorovaikutussuhteessa niin tulkitaankin". Hänen tutkimuksessaan selvisi, että 

potilaat tulkitsivat oireitaan suhteessa huolta ja epävarmuutta sisältämän 

arkielämän kontekstiin. Oireiden kautta siis kommunikoitiin pahan olon lisäksi 

muita asioita. (Honkasalo 1995: 145-146.) Mielenkiintoisen näkökulman on 

esittänyt myös Lauri Honko (1994:25). Hän kirjoittaa, että oireettomatkin 

taudinkantajat, jotka lääketiede paljastaa, alkavat potea vaivaa ja sitä kautta 

omaksua myös potilaan roolia. Tässä näkökulmassa oire lähentelee jo vaivan 

käsitettä.  
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2.1.2 Semioottinen näkökulma 

Semiotiikka ja lääketiede nivoutuivat yhteen jo varsin kauan sitten. Empiirisen 

semiotiikan alku nimittäin on lääketieteessä, jossa lääkäri toimii semiootikkona 

tulkiten sairautta sen merkkien eli oireiden avulla (ks. esim. Semiotiikan 

verkkoyliopisto 2013). Jo Hippokrateen käsityksen mukaan merkki edustaa 

jotakin, mutta edustamisen suhde perustuu päättelyyn: jos potilaalla on 

tietynlaisia pilkkuja ihossa, on hänellä tuhkarokko. Kaikkialla ympärillämme 

on oireita, vihjeitä, todisteita, joista voi päätellä yhtä ja toista. Samalla jokainen 

osanen edustaa laajempaa kokonaisuutta (Karvonen 2005).  

 

Myös Geertz vertaa tulkitsevan antropologian lähtökohtia lääketieteeseen tai 

kliiniseen psykologiaan. Semioottisen näkökulman mukaisesti niissäkään ei 

lähdetä survomaan joukkoa havainnoista yhden lain alle, vaan 

alkulähtökohtana on joukko merkkejä, joille yritetään löytää ymmärrettävä 

konteksti. Samoin tavoitteena ei ole tutkia kaikkia havaintoja ja mittauksia, 

vaan kiinnostus kohdistuu poikkeaviin oireisiin tai etnografiassa erikoisiin 

symbolisiin tapahtumiin. (Geertz 1973:21,26.)  

 

Professori Byron Goodin3 mukaan lääketieteellisessä antropologiassa on kyse 

siitä, miten antropologi suhteuttaa analyysissaan biolääketieteen 

totuusväittämät ja taudin (illness) kulttuuriset representaatiot, jotka käyvät ilmi 

esimerkiksi kansanparannukseen ja terapeuttisiin perinteisiin liittyvistä 

käytännöistä ja yksilöiden käsityksistä ja toiminnasta. Good toteaa, että 

lääketieteellisessä antropologiassa on ollut tapana suhtautua kriittisesti 

biolääketieteeseen. Antropologit väittävät, että biolääketieteen näkökulmasta 

eroavat käsitykset eivät johdu pelkästään tiedon vähyydestä tai ”taikauskosta”. 

Sen sijaan ne ovat kulttuurista juontuvia käytäntöjen ja uskomusten 

järjestelmiä ja kulttuurin sisäisen logiikan suhteen johdonmukaisia, vaikkakin 

biolääketieteen näkökulmasta toisinaan epäloogisilta vaikuttavia. Goodin 

mukaan erityisesti lääketieteellisen antropologian professori Arthur 

Kleinmanilla oli merkittävä rooli siinä, miten 1970-luvun loppupuolella 

lääketieteellinen antropologia systematisoitui ja alkoi hahmottaa omaa 

                                                           

 
3  Harvardissa lääketieteellisen antropologian professorina toimiva Good on itse tutkinut 

esimerkiksi semanttisia verkostoja Iranin ja Amerikan lääketieteellisissä kulttuureissa (ks. esim. 

Good 1977, Good 1994:54). 
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teoriaansa. Goodin mukaan Kleinmanin töissä yhdistyvät kiinnostus 

monimutkaisia lääketieteellisiä järjestelmiä kohtaan, yksityiskohtaiset 

etnografiset analyysit taudeista ja parantamisesta kiinalaisessa kulttuurissa, 

soveltava lääketieteellinen antropologia sekä symboliset, tulkitsevat ja 

konstruktivistiset teoriat. Lyhyesti sanottuna Kleinman määritteli 

lääketieteelliset järjestelmät kulttuurisiksi järjestelmiksi. Näiden teorioiden 

keskiössä ovat merkitykset. Merkitykset rakentuvat kulttuurissa, siten 

esimerkiksi sairaus merkkinä ei vain representoidu kulttuurissa, vaan alun 

perin rakentuu siinä. (Good 1994: 28, 37-38, 52-53, ks. myös esim. Kleinman 

1997.)  Lääketieteen kysymyksiä semioottisesta ja antropologisesta 

näkökulmasta tutkinut Marja-Liisa Honkasalo (1995:145) on kirjoittanut, että 

lääketieteellisen diskurssin sisällä ei voida vastata siihen, mitä sairaus tai oire 

merkitsee potilaalle itselleen. Honkasalo toteaakin, että juuri semiotiikka ja 

kulttuuriantropologia ovat sellaisia tieteenaloja, joiden kautta voidaan saada 

tietoa kulttuurisista merkityksistä myös lääketieteellisiä teemoja koskevissa 

aiheissa.  

 

2.2 Tulkitseva antropologia ja semiotiikka 

Semiotiikka on tieteenala, joka tutkii merkkien käyttötapoja yhteiskunnassa: 

niiden rakentumista eli merkityksellistymistä ja merkkijärjestelmiä. 

Semiotiikan keskeisin käsite on "merkki". Keskiajan skolastikot määrittelivät, 

että merkki on jokin, joka edustaa jotakin muuta (kuin vain itseänsä) 4 . 

(Karvonen 2005.) C. S. Peirce on muokannut ja tiivistänyt tätä määritelmää 

moneen otteeseen (ks. Bergman 2003), esimerkiksi seuraavasti: ”Merkki 

edustaa jollekulle jotakin jossain suhteessa tai ominaisuudessa” 5. Merkkinä 

esimerkiksi korkea verenpaine tarkoittaa paitsi itseään kokemuksessa ja 

kulttuurissa, myös jotain itsensä ulkopuolelta. Se ei ole vain olemassa (asia), 

eikä se ole olemassa pelkästään jotakuta varten (objekti), se myös merkitsee 

jollekulle jotakin muuta (merkki). Ja tämä ”jokin muu” ei välttämättä ole 

olemassa fysikaalisessa mielessä. (Deely 2005:28.) 

 

                                                           

 
4 Latin. Aliquid stat pro aliquot. 
5 Engl. "A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in some 

respect or capacity.” (ks. Bergman 2003) 
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Semiotiikan eurooppalaisena "isänä" voidaan pitää sveitsiläistä Ferdinand de 

Saussurea, joka on säilyttänyt asemansa semiotiikan klassikkona ja vaikuttanut 

voimakkaasti Ranskassa 1960-70 –luvuilla syntyneeseen strukturalismiin, 

jonka edustajina esimerkiksi antropologi Claude Lévi-Strauss ja semiootikko 

A.J.Greimas yleisesti nähdään. Strukturalistisen näkemyksen mukaan 

yhteiskunta muodostuu symbolisista järjestelmistä ja niiden välisistä suhteista. 

Sosiaalisen elämän muodostaa symbolien vaihto eli kommunikaatio. 

Strukturalistit uskovat myös, että todellisuuden pintatason ilmiöitä ohjaavat 

syvärakenteet. (Nisula, Sturrock 1979: 1-18, Tarasti 2004: 15-18.) Saussuren 

klassisessa mallissa merkissä yhdistyvät kaksi osaa: merkitsijä ja merkitty 

(signifiant ja signifién). Tässä jaossa merkitsijän ja merkityn liitto on 

erottamaton ja niiden ulkopuolella on merkin tarkoite eli se, johon merkki 

viittaa. Merkitsijä ja merkitty edustavat kahta näkökulmaa merkkiin. Merkitsijä 

on merkin fyysinen puoli, sen aineellinen olomuoto, esimerkiksi äänteiden tai 

kirjaimien joukko. Tämä materiaalinen seikka kytketään johonkin 

käsitteelliseen ideaan, mielikuvaan eli merkittyyn. Ei voi olla sellaista merkkiä, 

jolla ei olisi lainkaan käsitteellistä sisältöä, muttei myöskään sellaista merkkiä, 

jolla ei olisi lainkaan fyysistä ilmiasua.  Kielen kaksi aspektia puolestaan ovat 

langue eli kielisysteemi tai kielioppi ja parole eli puhunta, kieliopin sovellus 

käytännössä. (Lehtonen 2004:109, Karvonen 2002, Tarasti 2004: 15.)  

 

Saussurelainen semiotiikka korostaa merkitsijän ja merkityn arbitraarista, 

sopimuksenvaraista, suhdetta. Mikään äänikuvaan liittyvä fyysinen ominaisuus 

tai ideaan liittyvä käsitteellinen ominaisuus ei vaadi merkin yhdessä 

muodostavia merkitsijää ja merkittyä yhdistymään jollakin välttämättömällä tai 

luonnollisella tavalla. Minkä tahansa kielessä esiintyvän sanan voisi korvata 

yhteisestä sopimuksesta toisella. Greimasin semiotiikassa tämä arbitraarisuus 

tarkoittaa sitä, että ymmärrettäviä merkityksiä on löydettävissä ainoastaan 

jossakin semioottisessa järjestelmässä artikuloituneissa merkityksellisissä 

kohteissa, ja vain yhteisesti sovitut semioottisen järjestelmän säännöt tunteva 

havainnoitsija voi ymmärtää näitä merkityksiä. Greimasilaisen semiotiikan 

perusteella voidaankin sanoa, että merkitys on kulttuurisidonnainen, 

relativistinen, ja toisaalta se muodostuu vasta tullessaan artikuloiduksi jossakin 

semioottisessa järjestelmässä. (Pikkarainen 2004, Mönkkönen 2008:16-17.) 

 

Myös Clifford Geertz myöntää arvostavansa esimerkiksi Lëvi-Straussin työtä 

strukturalismin parissa, mutta samalla toteaa suhtautuvansa itse 
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strukturalismiin skeptisesti, jopa vihamielisesti. Hän kritisoi Lévi-Straussia 

esimerkiksi siitä, että tämä yrittää strukturalistiseen tapaan järjestää hetkittäiset 

kuvat absoluuttisiksi merkeiksi. (1988:27-45.) Geertz itse edustaa semiotiikkaa 

lähellä olevaa tulkitsevaa antropologiaa, josta käytetään toisinaan myös termejä 

symboliantropologia tai symbolinen antropologia. Hänelle etnografian tavoite 

on tuottaa lisätietoa ihmisten ajattelutapojen moninaisuudesta. Etnografin työ, 

meistä kaukaisten ihmisten elämän suuriin kysymyksiin löytämien vastausten 

tallettaminen lähtee liikkeelle hyvin pienistä, hajanaisista ja keskenään 

ristiriitaisista yksityiskohdista. Yksittäisistä symboleista, pienistä 

yksityiskohdista lähtee rakentumaan analyysi, joka tarjoaa meille ikkunan 

tutkimuksen kohteena olevien elämään. (Geertz, 1973:17.)  

Geertzin mukaan ”symboleita” ja symbolisia järjestelmiä päästään tutkimaan 

tarkastelemalla tosielämän tapahtumia, ei järjestelemällä abstrakteja 

kokonaisuuksia yhteneväisiin kaavioihin. Geertz on siis esimerkiksi 

strukturalistien, Lévi-Straussin ja muiden tapaan kiinnostunut merkeistä, 

symboleista, ja niiden analyysista. Hän ei kuitenkaan näe mielekkääksi tutkia 

symboleita niiden itsensä takia, kaavioissa ja erotettuna kontekstistaan, 

jokapäiväisestä elämästä. Geertzille symbolit saavat merkityksensä asemassaan 

ihmisten jokapäiväisessä elämässä ja kiinnostavaa symboleissa on se, miten ne 

voivat selittää sosiaalisia prosesseja. Tutkija pääsee käsiksi symboleihin niiden 

esiintyessä kontekstissaan, ihmiselämän eri tilanteissa.  (Geertz, 1973:17-19.)  

 

Geertz sanoo, että jotakin tieteenalaa ymmärtääksemme meidän on katsottava, 

mitä sen harjoittajat tekevät. 6  Antropologia ei ole outojen ja epätavallisten 

asioiden järjestelyä tuttuihin kategorioihin. Se ei myöskään ole 

pelkkää ”asioiden panemista paperille”. Geertzin mukaan tieteenalaa 

tarkastellessa täytyy tarkastella sen intellektuaalista työnosaa. (Geertz:1988.) 

Vaikka etnografin työ siis koostuu muun muassa matkustamisesta 

tutkimuspaikalle, muistiinpanojen tekemisestä, informanttien valitsemisesta ja 

raporttien kirjoittamisesta, etnografian tieteenalana lopulta määrittelee se, että 

siinä luodaan tiheää kuvausta (Geertz, 1973:5).  

 

                                                           

 
6 ”[… ]if you want to understand what a science is, you should look in the first instance not at its 

theories or its findings, and certainly not at what its apologists say about it; you should look at 

what the practitioners of it do.”(Geertz 1973:5.) 
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2.2.1 Tiheä kuvaus 

"Tiheä kuvaus"7 on Geertzin Gilbert Rylelta lainaama termi, jolla hän kuvaa 

etnografin kuvausta, joka sisältää paitsi tapauskuvauksen, myös analyysin tai 

tulkinnan sen kontekstista ja merkityksistä. Vastakohtana tiheälle kuvaukselle 

(thick description) Geertz mainitsee Rylen käyttävän termiä "ohut kuvaus" 

(thin description), joka on pelkkä puhdas kuvaus tapahtuneesta. (Geertz 

1973:6-7.) Geertzin mukaan hyvän antropologisen tutkimuksen paljastaa sen 

kyky nousta ohuen kuvauksen tasolta tiheään kuvaukseen, tulkintoihin. Hyvän 

tutkimuksen tulee siis kyetä nousemaan abstraktiotasolla käytäntöä 

korkeammalle. Tiheä kuvaus tarkoittaa teoreettisesti valveutunutta kuvausta 

ilmiöstä, joka itse asiassa on yksi tapa käsitteellistää. Tiheässä kuvauksessa 

analysoidaan kulttuurin merkitysverkostoja ja tavoitellaan monipuolista 

tulkintaa tutkijaa kiinnostavasta kulttuurista. (Geertz 1973: 6-7, Lappalainen 

2007: 9-10.) Geertz toteaakin semioottisen lähestymistavan tavoitteesta, että 

siinä pyritään tuottamaan tietoa tutkittavien henkilöiden ja yhteisöjen 

käsitteellisestä tasosta, jonka kautta voitaisiin ymmärtää heitä paremmin. 

Tutkija ei yritä etsiä mitään niin kutsuttua objektiivista tieteellistä totuutta 

esimerkiksi informanttiensa todellisesta luonteesta, vaan tiheän kuvauksen 

harjoittajan tavoitteena on ymmärtää, mitä informantit itse ajattelevat olevansa 

ja tekevänsä. (Geertz 1973: 24, Linnatsalo 2002: 56.) 

Antropologi ei saa tietoa ihmisten tajunnan sisäisistä asioista, vaan niiden 

representaatioista ihmiselämässä. Tietonsa representaatioiden merkityksistä 

etnografi puolestaan kerää informanteiltaan. Tiheä kuvaus on hyvin 

monikerroksista. Merkitysten rakentuessa kohti antropologista analyysia, 

informantit, kulttuurin edustajat tekevät ensimmäisen tulkinnan tapahtumista. 

Antropologin rakentama kuvaus on siis aina vähintään toisen tason tulkinta 

tapahtumista.  (Geertz 1973:13-16.) Tiheä kuvaus on merkitysten tulkintaa, 

valistuneiden arvausten tekoa ja niiden arviointia sekä täydentävien 

johtopäätösten tekoa parhaiksi arvioiduista tulkinnoista. Tiheässä kuvauksessa 

tuotetut tulkinnat ovat fiktiota, eivät valetta, mutta ne eivät vastaa täydellisesti 

sitä kohdetta, jota ne kuvaavat.  (Geertz 1973:20-21, Linnatsalo 2002:57.) 

                                                           

 
7 Varmasti tunnetuin esimerkki tiheän kuvauksen sovelluksesta on Geertzin kuvaus balilaisesta 

kukkotappelusta kirjan The Interpretation of Culture viimeisessä luvussa Deep Play: Notes on the 

Balinese Cockfight. (Geertz 1973:412-453.) 
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Geertzin teorioita kriittisestikin arvioiva Paul Shankman huomauttaa, että 

tiheässä kuvauksessa analyysi ja kuvaus voivat sekoittua, kun perinteisesti ne 

on tieteessä pyritty pitämään erillään. Shankman kuitenkin tulkitsee, ettei tämä 

ole ongelma Geertzille, jonka mukaan raja tulkinnan ja kuvauksen välillä on 

joka tapauksessa häilyvä. Tämä johtaa kuitenkin siihen, että tutkimustulosten 

yleistäminen ja sitä kautta vertailtavuus vaikeutuu. Shankman toteaa, että 

Geertzin näkemys, jossa yleistettävyyttä vaaditaan tapauksen sisällä, ei 

niinkään tapausten välillä, johtaa siihen, että tiedon vertailtavuus ja 

kumulatiivisuus eivät toteudu tulkitsevassa antropologiassa. Lisäksi Shankman 

näkee, että Geertzin käyttämät käsitteet ovat jossain määrin epäselviä ja 

epäjohdonmukaisia. Hänestä myös Geertzin perustelut sille, miksi tulkitseva 

metodi on tieteellistä pätevämpi, jäävät heikoiksi. (Shankman 1984 262-265.) 

Lääketieteellisen antropologian professori Byron Good on todennut eräässä 

haastattelussa että Geertzin ymmärrys symboleista oli erittäin laaja. Goodin 

mukaan Geertzin määrittelyssä symbolisen alle kuuluivat rituaalinen toiminta, 

uskonto, politiikka ja sellaiset instituutiot, kuten hallitukset ja valtio. Lisäksi 

nämä instituutiot ovat läpikotaisin kulttuurisia. (Elliott 2006.) Geertzin 

määrittelemänä käsite symboli kattaa alleen lähes kaiken, ja siksi yhdynkin 

Shankmanin kritiikkiin siitä, että Geetzin käsittenmäärittely kaipaisi paikoin 

täsmennystä. Tulkintani mukaan Geertz käyttää käsitettä symboli synonyymina 

käsitteelle merkki. Yleisesti semiotiikassa, erityisesti amerikkalaisessa C.S. 

Peircen semiotiikasta kumpuavassa perinteessä (ks. esim. Tarasti 2004, Deely 

2005) symboli kuitenkin ymmärretään tietyksi merkkien alalajiksi. Samanlaista 

epätarkkuutta on havaittavissa siinä, miten Geertz käyttää käsitteitä objekti ja 

subjekti. Tässä tutkimuksessa käytän edellä mainittuja käsitteitä 

greimasilaisessa merkityksessä, ellei toisin mainita. Geertzin käsitteen symboli 

sijaan käytän käsitettä merkki silloin, kun kyse ei ole suoraan Geertzin 

lainauksesta tai hänen teoriansa referoinnista. 

 

Vuonna 2011 ilmestyneessä, Geertzin merkitystä nykytieteelle tarkastelevassa 

teoksessa Interpreting Clifford Geertz: Cultural Investigation in the Social 

Sciences kerrotaan Geertzin saaneen kritiikkiä erityisesti poststrukturalisteilta, 

jotka kokivat tekstuaalisuuden ylikorostuvan Geertzin teorioissa, kun valta 

koettiin keskeisemmäksi vaikuttajaksi. Lisäksi teoksessa kritisoidaan Geertziin 

nojautuvaa myöhempää tutkimusta pinnallisuudesta ja käsitteiden ja teorioiden 

lepsusta käsittelystä. Parhaimmillaan teoksen mukaan Geertziä on käytetty 

maanläheisempänä versiona Gadamerin tai Ricoeurin teorioista. (Alexander & 
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Smith 2011: 1-8.) Interpreting Clifford Geertz -teos tuntuu sosiologia- ja USA -

painotteiselta, enkä itse aivan tunnista kirjassa useaan otteeseen esitettyjä 

väitteitä siitä, että antropologit olisivat 80-luvulta lähtien hylänneet Geertzin 

(esim. Alexander 2011: xiii, Alexander & Smith: 1-2). Toisaalta olen samaa 

mieltä siitä, että Geertzin teorioita on antropologiassa käytetty välillä 

köykäisesti, sivuhuomautuksina ja kontekstistaan irrotettuina sitaatteina. Kirjan 

artikkeleista tässä tutkimuksessa sovelletaan niitä näkemyksiä, joissa ajatellaan, 

että Geertzin tulkintaan liittyvää yleistä teoriaa voi ja pitääkin systematisoida 

(Alexander & Smith 2011:6). 

2.2.2 Kulttuuri merkitysten rakentajana 

Kulttuurin merkitys sairauden merkityksien rakentumisessa on hienovaraista. 

Kulttuuri tarjoaa sairastuneelle ja häntä hoitavalle tiedollisten ja 

kokemuksellisten resurssien varannon, jonka avulla sairauden ymmärtäminen 

mahdollistuu. (Garro & Mattingly 2000: 1-2, ks. myös Taivalantti 2012.) 

Geertzille kulttuuri ei itsessään ole mikään käyttäytymistä, instituutioita tai 

prosesseja ohjaava voima, vaan konteksti, joka tarjoaa mahdollisuuden selittää 

tiheää kuvausta käyttäen hyväksi ihmiselämän käyttäytymistä, instituutioita ja 

prosesseja. Geertziläisen tulkitsevan antropologian tehtävä ei ole tutkia 

ihmistajunnan eri tasoja. Kulttuuri ei kuitenkaan ole vain lukittuna ihmisten 

päiden sisään, vaan ilmenee yhteiskunnan käyttämissä ulkoisissa symboleissa. 

Siten tulkitseva antropologia voi tiheän kuvauksen avulla selvittää eri tajunnan 

tasojen tuotoksia, ihmiselämässä esiintyviä symbolisia representaatioita ja 

ihmisten vuorovaikutuksessa niille antamia tulkintoja. Kulttuuriset merkitykset 

manifestoituvat ihmiselämässä vuorovaikutuksen kautta: ”Kulttuuri on julkista, 

koska merkityskin on”. (Geertz 1973: 4, 11-12.) 

Geertz myöntää, että ihmisen evoluutiokehityksessä erityisesti 

keskushermojärjestelmällä on erittäin tärkeä rooli, mutta huomauttaa, että 

lopulta kehityksen on mahdollistanut vain kulttuuri. Geertzin mukaan 

keskushermojärjestelmä ohjaa ihmisen käytöstä ja järjestää kokemuksia vain, 

jos se voi käyttää apunaan merkityksellisten symbolien järjestelmiä (systems of 

significant symbols). Ilman ihmistä ei voisi olla kulttuuria, mutta ilman 

kulttuuria ei olisi ihmistäkään. Ihmisten monet eri kulttuurin muodot ovat 
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mahdollisia, koska ihmisillä on kyky hahmottaa konsepteja (concepts 8 ) ja 

ymmärtää ja käyttää tiettyjä symbolisten merkitysten järjestelmiä. (Geertz 

1973:47-49.) Geertzin mukaan sen välillä, mitä ihmiskeho kertoo, ja mitä 

ihmisten tulee tietää pystyäkseen toimimaan, sijaitsee tyhjiö, jonka ihmiset 

täyttävät kulttuurin tarjoamalla tiedolla. Kaikki ideat, arvot, teot ja jopa tunteet 

ovat keskushermojärjestelmän tapaan kulttuurisia tuotteita. Ihmiseksi 

tuleminen on sitä, että kasvetaan yksilöiksi kulttuuristen mallien ja 

historiallisesti luotujen merkitysjärjestelmien kautta. Ihmisyys määrittyy siinä, 

miten ihminen toteuttaa sisäisiä kapasiteettejaan teoissaan, ja tämä puolestaan 

on kulttuuriin sidottua toimintaa. (Geertz 1973: 49-51.) 

Geertz ilmaisee huolensa kulttuurin konseptin käytön hiipumisesta, mikäli se 

jatkuvasti ymmärretään esimerkiksi E.B. Tylorin ja Clyde Kluckhohnin tapaan 

liian laveana käsitteenä. 9 Kulttuurille tarjotut määrittelyt, jotka pyrkivät 

sisältämään kaikki, toisinaan keskenään ristiriitaisetkin merkitykset, sekoittavat 

Geertzin mukaan enemmän kuin paljastavat. Geertzin sanoma tuntuu olevan: 

aikoinaan on ollut hyvä paljastaa kulttuurin konseptin moninaisuus, mutta sen 

paljastuttua on tullut aika jakaa tehtävät ja tarttua työhön. Geertz 

peräänkuuluttaa kulttuurin käsitteen pilkkomista osiin ja sen erikoistuneempaa 

käsittelytapaa korvaamaan aikaisempaa epätarkkaa ja liian laajassa 

merkityksessä hyödynnettyä konseptia. (Geertz: 1973:3-5.) Geertzin itsensä 

soveltamassa erikoistuneessa kulttuurin konseptissa kulttuuria käsitellään 

semioottisesti. Lyhyt, ytimekäs ja sellaisena paljon siteerattu Geertzin 

kulttuurin konseptin määritelmä on seuraava: 

"Historiallisesti välittyvä merkitysten systeemi, joka ilmaistaan 

symbolisissa muodoissa.  Perittyjen konseptien systeemi, joka 

                                                           

 
8 ”Concept” käännetään toisinaan suomeksi ”käsitteeksi”, mutta olen tässä Geertzin yhteydessä 

päätynyt käyttämään suomeksi ehkä hieman kankeammalta tuntuvaa käännöstä ”konsepti”, joka 

käsitykseni mukaan vastaa paremmin Geertzin semioottista käsitteenkäyttöä. Suomeksi 

merkityseroa voi havaita esimerkiksi vertaamalla sanapareja ”käsite valta” ja ”vallan konsepti” (ks. 

Jonna Iljin 2005). Myös englannin kielessä esiintyvät termit ”concept” ja ”conception” poikkeavat 

toisistaan. Sanakirja Merriam-Websterin sähköisen version (2014) mukaan eroavaisuutta on 

ainakin siinä, että ”conception” on subjektiivisempi kuin käsite ”concept”, jolla viitataan yleisesti 

sovittuihin käsitteisiin. Kuitenkin molemmilla viitataan abstraktiin ideaan, ja ne linkitetään 

Meriam-Websterissä myös toistensa synonyymeisksi.  
9 Tylorin määritelmä: ”Kulttuuri tai Sivilisaatio, ymmärrettynä laajassa etnografisessa 

merkityksessä, on se kompleksinen kokonaisuus, joka koostuu tiedosta, uskomuksista, taiteesta, 

moraalista, laista, tavoista sekä kaikista muista kyvyistä tai tottumuksista, jotka ihminen on 

omaksunut yhteiskunnan jäsenenä.” (E. B. Tylor 1871:1) 
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ilmaistaan symbolisessa muodossa ihmisten kommunikoidessa, 

pitäessä yllä ja kehittäessä tietoisuuttaan ja asennettaan 

elämään." (1973:89; suom. LJ) 10 

Geertzin lainauksessa tulee esille, että symboleilla on historiansa, ja kulttuuri 

on siten perityistä konsepteista koostuva systeemi. Korkean verenpaineen 

merkitys rakentuu kulttuurin sisäisessä vuorovaikutuksessa. Yksilöiden 

narratiivit ovat monimutkaisia kokonaisuuksia ja kaikki erilaisia, mutta niissä 

yhdistyvät kuitenkin jaetun kulttuurin, esimerkiksi mieleen ja ruumiiseen 

liitetyt käsitykset. Näin ollen narratiivit kertovat paitsi yksilöiden korkeaan 

verenpaineeseen liittämistä merkityksistä, myös siitä, miten kulttuurissa 

merkityksellistetään ja tulkitaan korkean verenpaineen merkkejä. (Garro & 

Mattingly 2000:2.) Amerikkalainen semiootikko John Deely toteaa kirjassaan 

Basics of Semiotics (2005:5), että antropologit ovat tuoneet tutkimuksissaan 

näkyviin narratiivien merkityksen maailman eri kansojen keskuudessa. Hän 

kuvaa ihmisille tyypilliseksi semioosiksi eli merkkiprosessiksi sitä, miten 

biologinen perimä ylittyy narratiivien mahdollistaman tiedon kumulatiivisen 

levittämisen kautta.  

 

2.2.3 Narratiivit ja muistelu 

Narratiivitutkimusta tai väljemmin kerronnallista tutkimusta harrastetaan 

yleisesti monilla eri tutkimusaloilla, esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, 

kasvatustieteissä ja antropologiassa. Narratiivitutkimuksella on tiiviimmät 

yhteydet kirjallisuuden tutkimukseen, muilla aloilla sitä käytetään vaihtelevasti 

tiukasta teoreettisesta viitekehyksestä yhteen metodiin muiden joukossa. 

(Hyvärinen 2006:1.) Narratiivilla on tieteenalasta riippuen viitattu esimerkiksi 

ajattelun muotoon, kaunokirjallisiin teksteihin tai kerrottuihin suullisiin 

tarinoihin. 11 

                                                           

 
10   "[…]an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited 

conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and 

develop their knowledge about and their attitudes toward life." (Geertz, 1973: 89) 
11  Monet narratiivista tukimusta lääketieteellisessä antropologiassa harjoittaneet tutkijat ovat 

hakeneet vaikutteita hermeneutiikasta, fenomenologiasta ja semiotiikasta Esimerkiksi Joseph Lévy 

ja Alexis Nouss ovat tutkineet narratiivisin keinoin Aidsin käsittelyä romaaneissa ja Francine 

Saillant on soveltanut tulkitsevan antropologian keinoja syövän tutkimuksessa (Lévy & Nouss 
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Sairaudesta kertova narratiivi on sairastavan itsensä luoma tarina omasta 

sairaudestaan. Tämä kertomus voi paljastaa ja myös rakentaa henkilön 

kulttuurisidonnaisia ja henkilökohtaisia merkityksiä. Tässä tutkimuksessa 

käsittelen haastatteluaineistoani vuorovaikutuksellisesti aikaan ja paikkaan 

sitoutuneina kehittyvinä narratiiveina, joissa liikutaan tämänhetkisten ja 

menneiden tapahtumien välillä. Tästä johtuen aineistoni narratiivit liittyvät 

kiinteästi muistiin ja muisteluun ja ovat siten muistitietoa. Koska narratiivit 

perustuvat muistoihin, unohdetut asiat jäävät kertomusten ulkopuolelle, kun 

ihmiset jäsentävät aikaa ja merkityksellistävät kokemaansa. Folkloristikko 

Taina Ukkonen painottaa, että jokainen muistaa omista lähtökohdistaan oikein, 

vaikka tarinat eroavatkin. Narratiiveja on yhtä monta kuin kertojiakin. 

Muistitietoa ei pidä ajatella keinona palata johonkin tiettyyn menneeseen 

hetkeen. Sen avulla ei voi päätellä, miten asiat oikein olivat tai mitä todella on 

tapahtunut, vaan sen sijaan muistitiedon avulla voidaan lukea merkityksiä tai 

tulkintoja asioista ja tapahtumista. Muistitietoa tutkivat tarkastelevat paitsi sitä, 

mitä menneisyydessä todella tapahtui, myös sitä, mikä tapahtuman ja 

nykyisyyden välillä on vaikuttanut muistojen rakentumiseen. (Korkiakangas 

2005: 129-130; Ukkonen 2000, 2006.) 

Muistitieto on suomalaisessa tutkimuksessa suhteellisen tuore käsite. 

Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa käsitettä oral history käytetään 

erilaisista haastattelumenetelmin tuotetuista, menneisyyttä koskevista 

aineistoista. Suomeksi termi voidaan siis kääntää suulliseksi historiaksi. 

Monesti suomalaisessa tutkimuksessa oral history käännetään kuitenkin 

muistitietotutkimukseksi tai muistitietohistoriaksi, jolloin termi kattaa 

paremmin myös esimerkiksi kirjoitetut muistitietoaineistot. (Fingerroos & 

Haanpää 2006: 27.) Italialainen muistitietotutkija Alessandro Portelli pohtii 

muistitiedon erityisyyttä klassikkoartikkelissaan Mikä tekee 

muistitietotutkimuksesta erityisen? joka julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 

1979. Portellin mukaan muistitieto on erityistä tietoa siksi, että vaikka se 

saattaa toki paljastaa tuntematontakin tietoa, se välittää kuitenkin enemmän 

tietoa siitä, millaisia merkityksiä ihmiset antavat asioille ja tapahtumille. 

Muistitieto ei kerro meille ainoastaan siitä, mitä ihmiset tekivät, vaan myös 

                                                                                                                                      

 
1994, Saillant 1990, ks. myös Massé 2007:23). Suomessa Marjo Taivalantti on kerännyt 

kainuulaisten sepelvaltimotautia sairastavien naisten kertomuksia väitöskirjaansa Katkokset, 

jatkuvuudet ja sairausselitykset kainuulaisnaisten sepelvaltimotautikertomuksissa (Taivalantti 2012) 

ja käyttänyt teoreettisena viitekehyksenään esimerkiksi narratologiaa ja omaelämäkerrallisuutta. 
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siitä, mitä he halusivat tehdä, mitä he uskoivat tekevänsä ja mitä he jälkikäteen 

katsovat tehneensä. (Portelli 2006: 55.) Muistitieto rakentuu ja muokkautuu 

jatkuvasti uudelleen, kun ihmisten muistoista katoaa osia, ja ne täydentyvät 

uusista vaikuttimista. Jokaisen muistot ovat erilaisia, mutta muistitietoon 

vaikuttaa elämän koko konteksti, ja sitä kautta yksilöiden muisti on osa 

yhteistä historiallista, sosiaalista ja kulttuurista muistia. Muistitieto, samoin 

kuin koko antropologinen tutkimus on aina oman aikansa konstruktio, ja siten 

tulkittava aikansa kontekstia vasten. (Korkiakangas 2005: 129-130.) 

 

2.2.4 Greimasin aktanttimalli 

Algirdas Julien Greimas (1917-1992) on Ranskan merkittävimpiä 

semiootikkoja. Hän on niin sanotun Ranskan semioottisen koulukunnan 

perustaja ja tunnettu strukturalisti. (ks. esim. Pikkarainen 2008.) Greimas 

esitteli aktanttimallinsa ensimmäistä kertaa teoksessaan Sémantique structurale 

(suom. Strukturaalista semantiikkaa) joka ilmestyi vuonna 1966. Alun perin 

malli oli tarkoitettu käytettäväksi semiotiikan alalla ja erityisesti 

narratologisessa tutkimuksessa, mutta sittemmin sitä on sovellettu myös 

esimerkiksi yhteiskuntatieteissä, historiassa ja antropologiassa. Myyttinen 

aktanttimalli tai lyhyemmin pelkkä aktanttimalli perustuu Vladimir Proppin 

teorioihin ja tutkimuksiin venäläisistä kansansaduista. Propp alistaa 

tutkimuksissaan satujen henkilöhahmot niin kutsuttuihin toimintasfääreihin, 

joiden sisällä hahmot toteuttavat seitsemää yleistä roolia: konna, lahjoittaja, 

auttaja, etsitty ja hänen isänsä, lähettäjä, sankari ja väärä sankari. Yhdellä 

roolilla voi olla useita toteuttajia ja toisaalta henkilöhahmot voivat toteuttaa 

sadussa useita rooleja. (Rimmon-Kenan 1999/1983:46.) Proppin tutkimusten 

lisäksi myyttinen aktanttimalli voidaan nähdä myös sovelluksena Roman 

Jakobsonin viestinnän funktioihin liittyvästä teoriasta ja klassisen viestinnän 

mallista. Greimasin ajatteluun vaikuttivat merkittävästi myös strukturaalisen 

antropologian edustajan Claude Lévi-Straussin tutkimukset myyttien 

struktuureista ja erityisesti ajatukset siitä, että sukulaisuutta ilmaisevien 

termien ja äänteiden merkitys muodostuu vasta, kun ne ovat osana kokonaisia 

sukulaisuusjärjestelmiä. Greimasia innoittivat Lévi-Straussin ajatukset 

myyttien syvä- ja pintatasoista ja niiden tulkitsemisesta samoin kuin tämän 

sovellus Proppin teorioista Oidipus-myyttiin. Greimas ottikin tehtäväkseen 

osoittaa, että narratiiviset diskurssit tai syntagmaattinen toiminta on itse asiassa 
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syvempien paradigmaattisen tason kategorioiden soveltamista 

syntagmaattisella tekstien tasolla. (Beliauskas; Lévi-Stauss 1955.) 

 

Aktanttimallin mukaan kaikki kertomukset noudattavat kansansaduista tuttua 

kaavaa, jonka jäseniä ovat kuusi aktanttia (ks. kuva 2). Mallin perustana ovat 

subjekti ja objekti, joiden ympärille asettuvat muut aktantit: lähettäjä, 

vastaanottaja, auttaja ja vastustaja. Kuusi aktanttia muodostavat kolme 

vastaparia akseleineen, keskeisimpänä subjektin ja objektin välillä vallitseva 

halun akseli. Kaksi muuta vastaparia ovat lähettäjä ja vastaanottaja, joiden 

välillä vallitsee tiedon akseli sekä auttaja ja vastustaja, joiden välillä on vallan 

akseli. Mallissa lähettäjä motivoi subjektin tavoittelemaan objektia, auttaja 

tukee subjektia, ja vastustaja yrittää estää tavoitteen toteutumisen. 

Kertomuksen lopussa vastaanottaja arvioi tuloksen ja palkitsee tai rankaisee 

osallisia. Aktanttien toiminta voi olla joko aktiivista tai passiivista, sillä niin 

aktiivinen tekeminen kuin jonkin asian tekemättä jättäminen voivat vaikuttaa 

tapahtumien kulkuun. (Greimas 1966:180; vrt. Hébert 2007.) 

 

 

 

Lähettäjä 

 

Objekti 

 

Vastaanottaja 

 

Auttaja 

 

Subjekti 

 

Vastustaja 

Malli 1. Greimasin aktanttimalli. 

 

Greimasin aktantteja (actant) voidaan kutsua myös aktanttiasemiksi, joita 

täyttää yksi tai useampi aktori (acteur). Aktantit tai aktanttiasemat ovat siis 

kaikissa kertomuksissa toistuvia rooleja ja aktorit niiden reaalistumia 

yksittäisissä kertomuksissa. (Rimmon-Kenan 1999/1983: 46-47; Greimas 

1966:180.) Esimerkiksi monia perinteisiä prinsessatarinoita voidaan tulkita 

siten, että subjekti on prinssi, joka haluaa objektin, prinsessan. Kertomuksen 
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lähettäjä taas on kuningas, auttaja voi olla vaikkapa miekka tai prinssin 

rohkeus, vastustaja lohikäärme ja vastaanottaja voi olla jälleen kuningas, joka 

palkitsee prinssin avioliitolla prinsessan kanssa. Kuten edellisestä esimerkistä 

käy ilmi, kaikki aktantit eivät välttämättä ole kertomuksessa esiintyviä 

henkilöhahmoja, vaan ne voivat olla myös esimerkiksi yksilöllisiä tai 

kollektiivisia esineitä (miekka), ideoita tai ilmiöitä (rohkeus). (Hébert 2007.) 

 

Greimas jäsentää semiotiikassaan merkitystä toiminnan kautta. Hänen 

teoriaansa valossa mikä tahansa merkityksellinen ilmaus voidaan käsittää 

kertomuksena, joka kuvaa jotakin toimintaepisodia. (Pikkarainen 2008.) 

Greimasin mallia on helpoin soveltaa teksteihin tai kuviin, mutta teoriassa 

mikä tahansa todellinen tai kuviteltu toiminta on tulkittavissa aktanttimallin 

avulla. Useimmiten on myös mahdollista tehdä useita rinnakkaisia 

aktanttimalleja, joissa voi esiintyä osittain samoja aktantteja, ja kertomuksen 

edetessä on mahdollista, että jokin aktori vaihtaa aktanttiasemaansa. Saman 

mallin sisällä yksi aktori voi olla useissa aktanttiasemissa tai yhdessä 

aktanttiasemassa voi olla useita aktoreita. Lisäksi kiinnostavia analyyseja voi 

tehdä, vaikka jokin aktanttiasema jäisi täyttämättä. Yksinkertaisin tapa tehdä 

rinnakkaisia aktantimalleja on vaihtaa näkökulmaa eli subjektia. 

Aktanttimallissa subjektin ei siis tarvitse olla kertomuksen päähenkilö, vaan 

subjektin aktanttiasemassa voi olla mikä tahansa kertomuksessa esiintyvä 

henkilö, esine tai ilmiö. On myös tärkeää huomioida kertomuksen tapahtumien 

ulkopuoleiset subjektit eli tarkkailijat: kertomuksen kertoja ja oletetut 

vastaanottajat. (Hébert 2007.) 

 

Greimas kehitti myyttisen aktanttimallin aluksi kertomusten analysoinnin ja 

narratologian työkaluksi, mutta mallia on sittemmin sovellettu laajasti eri 

aloilla ja tutkimusaiheissa, esimerkiksi historiassa, sosiologiassa ja 

antropologiassa. (Tarasti 2004:10-11.) Kaunasin yliopistossa 1930-luvulla lakia 

opiskellut Greimas itse sovelsi malliaan esimerkiksi lakiin liittyvän diskurssin 

semioottisessa analyysissa (ks. Greimas 1990: 102-138). Marja-Liisa 

Honkasalo analysoi artikkelissaan Lääkäri ja sairaus: Merkityksiä etsimässä 

(1994: 131-132) lääkäreiden parantamiseen kytkeytyviä käsityksiä Greimasin 

aktanttimallin avulla. Hän asettaa analyysissaan subjektiksi lääkärin, objektiksi 

taudin voittamisen, lähettäjäksi lääkärinvalan, vastaanottajaksi koko 

ihmiskunnan ja auttajiksi järjen, tieteen, talouden ja hallinnon. Vastustajina 

puolestaan ovat elämän oikukkuus ja sattumanvaraisuus. Honkasalo itsekin 
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huomauttaa, että hänen mallissaan ei ole paikkaa taudinkantajalle, potilaalle, 

vaan kertomus nähdään lääkärin ja sairauden voittamisen välisen subjekti-

objekti -keskiön näkökulmasta. Honkasalo mainitseekin artikkelissaan Kari 

Salosaaren analyysin artikkelista Luonnos sairauden semiotiikaksi, jossa 

subjektiksi on asetettu potilas, jolle lähettäjä-lääkäri antaa objektiksi 

parantumisen. Tässä mallissa auttaja on oikea, vastustaja väärä hoito 

(Honkasalo 1994: 137, vrt. Salosaari 1991: 48–60). 

2.3 Tutkimusmetodit  

Laajasti ottaen tutkimukseni kuuluu lääketieteellisen antropologian alle. 

Analyysini teoreettisena pohjustuksena käytän geertziläisen tulkitsevan 

antropologian semioottisia lähtökohtia ja merkityksen rakentumiseen liittyvää 

teoriaa. Aineiston analyysissa käytän lisäksi hyväkseni Greimasin 

aktanttimallia. Tulen tarkastelemaan teemahaastattelujen ja osallistuvan 

havainnoinnin kautta keräämääni aineistoa narratiiveina, joissa esiintyviä 

toimijoita erittelen käyttämällä hyväkseni aktanttimallia koskevia teorioita. 

Seuraavaksi esittelen vielä tarkemmin oman sovellukseni kaikista edellä 

mainituista teorioista eli kerron kentällä ja teorioiden sekä aineiston parissa 

käyttämistäni tutkimusmetodeista. Metodeja valitessani olen pyrkinyt 

huomioimaan, että antropologisessa tutkimuksessa tutkija tutustuu kentällä 

tutkimuskohteeseensa, suodattaa, analysoi ja tulkitsee kokemuksiaan jo 

kenttätyötä tehdessään. Tutkijan läsnäolo tekee antropologisesta tutkimuksesta 

erityistä (Lappalainen 2007:10). Samoin kuin tutkijan analyysi on jatkuvasti 

läsnä kentälläon kenttä tutkimuksen keskiössä teoreettisemmissakin 

työvaiheissa. 

 

2.3.1 Tutkimuksen kenttämetodit 

Tutkimusaineistoa kerätessäni käytin kentällä metodeina teemahaastatteluja ja 

osallistuvaa havainnointia. Haastattelut tein yhtä puhelinhaastattelua lukuun 

ottamatta nauhurille, josta syntyneet nauhat litteroin myöhemmin. 

Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin aikana tein kenttämuistiinpanoja. 

Lisäksi pidin ennen ja jälkeen haastatteluja sekä osin analyysivaiheessa 

kenttäpäiväkirjaa.  
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Toteutin haastattelut teemahaastatteluina, joita varten pidin haastatteluissa 

mukanani haastattelurunkoa, johon oli kirjoittanut teemoja ja joitakin 

kysymyksiä. Muokkasin haastattelurunkoa tutkimusprosessin edetessä ja 

annoin pääosin haastattelun rönsyillä vapaasti myös rungon ulkopuolelle, jotta 

informantit saisivat tilaa tuoda esille itse merkittävinä pitämiään teemoja. 

Haastatteluista muodostui rungosta huolimatta yllättävänkin erilaisia. 

Tyypillisessä haastattelutilanteessa alkujäykkyyden jälkeen informantit 

alkoivat kertoa varsin vapaasti asioistaan, ja omaksi roolikseni tuli tarjota 

haastatteluun teemoja. Joidenkin kohdalla esitin enemmän kysymyksiä ja 

joidenkin kohdalla vähemmän. Esimerkiksi ote Ainolle tekemäni haastattelun 

jälkeisestä kenttätyöpäiväkirjastani kuvaa haastattelun alkutilannetta: 

 

”Tässä haastattelussa informantti alkoi kertoa paljon oma-

aloitteisesti. Tuli vaikutelma, että hän oli miettinyt etukäteen, 

mitä aikoo sanoa… En edes ehtinyt kaikkia peruskysymyksiä 

loppuun, kun hän alkoi kertoa. Alussa informantti kumartui 

aina puhuessaan mikrofonia kohti, mutta kun sanoin, ettei niin 

tarvitse tehdä, tilanne alkoi tuntua rennommalta. 

Haastateltavalla oli hieno huumorintaju, ja nauroimme alusta 

alkaen paljon. Välillä sain jopa vähän pidätellä naurua, kun en 

oikein tiennyt, kuinka paljon sitä on sopivaa nauraa, vakavia 

asioita kuitenkin.” (kenttäpäiväkirja 23.8.2013) 

 

Tein teemahaastattelut neljässä tapauksessa informanttien kotona yhden 

vierailun aikana. Liisaa haastattelin kaksi kertaa, sillä ensimmäinen haastattelu 

jäi hieman kesken, ja lisäksi halusin vielä laajentaa hänen kanssaan joitakin 

teemoja. Pariskunnalle, Tepolle ja Jaanalle tein parihaastattelun ja vierailun 

yhteydessä tein myös osallistuvaa havainnointia. Ainoa haastattelin hänen 

toiveestaan minun luonani, Veikkoa kahvilassa. Viimeisen informantin, Jaakon 

kanssa emme lopulta saaneet sovittua tapaamista haastattelua varten, joten 

toteutin haastattelun puhelimitse hieman lyhennettynä. Oli hyvä, että tämä 

haastattelu oli viimeinen, sillä siinä vaiheessa osasin jo kysyä Jaakolta ne 

oleelliset kysymykset, joihin kaipasin vielä tarkennusta. Lisäksi tunsin Jaakon 

entuudestaan ja tiesin hänen korkeasta verenpaineestaankin sen verran, että 

osasin laatia hänelle kohdennetut kysymykset.  
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Merkittävä osa analyysistani pohjautuu haastatteluihin, mutta halusin kuitenkin 

kartuttaa näkemystäni siitä, miten korkeaa verenpainetta käytännössä seurataan 

ja hoidetaan kotioloissa. Tämän johdosta tein neljän informantin kanssa myös 

osallistuvaa havainnointia, jonka toteutin informanttien kotona kolmessa 

tapauksessa haastattelujen yhteydessä ja Saaran tapauksessa erillisellä 

vierailulla. Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan Grönforsin määritelmän 

mukaan havainnointia, joka on ”tietoista ja systemaattista osallistumista – niin 

pitkälle kuin olosuhteet sen sallivat - tutkittavien elämän toimintoihin ja joskus 

myös heidän kiinnostuksiinsa ja tunteisiinsa”. Grönforsin mukaan 

osallistuvassa havainnoinnissa vuorovaikutus tapahtuu informanttien ehdoilla, 

ja tutkijan osallistumisen tulisi vaikuttaa tapahtumiin mahdollisimman vähän. 

Koska tutkijan läsnäolo vaikuttaa aina jonkin verran asioiden kulkuun, tulee 

tutkijan tiedostaa oma vaikutuksensa saatuun tietoon. (Grönfors 2011: 52-53; 

ks myös esim. Sarajärvi & Tuomi 2009: 71-81;  Atkinson & Hammersley 1994: 

148-158.) 

Osallistuvan havainnoinnin aikana tilanne vaikutti rentoutuneemmalta kuin 

varsinaisen haastattelun aikana. Neljästä tilanteesta kolme oli suorassa 

yhteydessä haastatteluun, mutta tein niiden aikana muistiinpanoja vain käsin. 

Oli mielenkiintoista huomata, että vaikka kaikki informantit suhtautuivat 

verenpaineen mittaamiseen vakavasti, nauhurin kanssa tehtävä haastattelu taisi 

kuitenkin olla jännittävämpää. Koin osallistuvan havainnoinnin hyödylliseksi, 

sillä ilman sitä minulla ei ollut juurikaan käsitystä siitä, miten korkeaa 

verenpainetta mitataan ja seurataan kotioloissa. Itse asiassa en ollut koskaan 

nähnytkään verenpainemittaria käytössä muualla kuin lääkärin vastaanotolla. 

Saaran kanssa tekemäni havainnoinnin yhteydessä pääsin myös itse 

mittaamaan verenpaineeni ja oli mielenkiintoista ja yllättävää huomata, miten 

paljon luvut vaihtelivat kolmessa peräkkäisessä mittauksessa. Tein kaikki 

osallistuvat havainnoinnit kenttätöiden alkuvaiheessa ja koin, että neljä 

havainnointikertaa oli riittävä määrä. Lisäksi huomasin, että havainnoinneissa 

painottui verenpaineen mittaaminen, eikä kaikilla informanteilla ollut kotonaan 

mittaria. 

 

2.3.2 Tutkimuksen teoreettis-metodologinen malli  

Geertziläisen tiheän kuvauksen ja greimasilaisen strukturalistisen metodien 

yhteensovittaminen ei ole aivan mutkatonta. 60-70 -luvuilla teorioitaan 
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kehittäneet Geertz ja Greimas toimivat varsin eri puolilla semioottista 

tutkimuskenttää, ja Geertz on suominut osaa semioottisen tutkimuksen 

tekijöistä tiukinkin sanankääntein ja kutsunut tiheää kuvausta 

vastavoimaksi ”oxfordilaisten rakentamille pienille tarinoille” 

ja ”fenomenologien suurille lauseille” (Geertz, 1973:7 ).  Sittemmin raja-aidat 

näiden tutkimusalojen ympärillä ovat kuitenkin huojuneet, strukturalismin 

tiukimmat opit on kiistetty moneen kertaan (ks. esim. Sturrock 1979, Veivo 

2009) ja toisaalta kritiikin kohteeksi ovat joutuneet myös Geertzin teoriat (ks. 

esim. Shankman 1984). Oma lähtökohtani on, ettei yksi, tutkimuskohteen 

lopullisesti selittävä malli tai teoria ole mahdollinen, eikä edes toivottava (ks. 

myös Veivo 2009). Tutkimukseni tavoitteena ei siis ole analyysissani survoa 

kaikkea aineistoani strukturalismista napattuihin kaavioihin, vaan käytän 

aktanttimallia aineiston jäsennyksen yhtenä apuvälineenä. 

 

Vapaamuotoisten teemahaastattelujen tuottama aineisto on varsin laaja-alaista. 

Haastattelujen aikana käsiteltiin terveyttä ja sairautta osana moniulotteista 

kokonaisuutta, josta tavallisten ihmisten arki koostuu. Strukturalisti Greimasin 

mallien rinnalla käytän analyysissani hyväkseni geertziläisen tulkitsevan 

antropologian oppeja erityisesti tiheään kuvaukseen liittyen. Perinteisessä 

greimasilaisessa lingvistiikkaan sidotussa strukturalismissa merkitystä ei haeta 

sanojen ja niiden muodostamien narratiivien ulkopuolelta. Tässä tutkimuksessa 

narratiiveja kuitenkin täydentää aineisto, jota hankin osallistuvan 

havainnoinnin kautta. Näin pyrin syventämään aineistoa tilanteisiin, joissa 

kertomukset syntyvät.  

 

Lähden tutkimuksessani siitä greimasilaisen semiotiikan ajatuksesta, että 

merkityksen rakentuminen on toiminnallinen tapahtuma, joka ilmenee siinä, 

miten ihmiset hahmottavat tapahtumia toiminnan kuvausten eli narratiivien 

kautta. Narratiivien kautta voidaan ymmärtää ja jäsentää menneisyyttä, 

ihmisten identiteetit rakentuvat suurelta osin kertomuksina, ja ne antavat 

suuntaa tulevaisuuteen. Aineistolle asettamani tavoitteet edellyttivät 

informanteilta muistelemista, jota teemahaastattelut 

aineistonkeruumenetelmänä tukevat. Tulen käsittelemään haastatteluaineistoani 

narratiiveina, kertomuksina, jotka ovat kertojien muistitietoa. Tätä tietoa he 

tulkitsevat ja merkityskellistävät nykyhetkestä käsin. On tärkeää huomata, että 

narratiivit eivät avaa suoraa tietä subjektiiviseen kokemukseen, sillä ne 
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muokkautuvat sosiaalisessa kontekstissa.  (Hyvärinen 2006:2; Garro 2000: 70, 

ks. myös Taivalantti 2012:52-53.) 

Tutkimukseni eroaa biolääketieteellisestä näkökulmasta siinä, että 

tutkimukseni keskipisteessä ei oikeastaan ole itse sairaus, vaan sen subjektina 

kokeva ja merkityksellistävä henkilö. En tavoittele tutkimuksellani 

objektiivista tai edes subjektiivista totuutta, vaan tutkin sitä, millainen suhde 

subjektilla on todellisuuteen: miten hän merkityksellistää sitä yhdistäen 

henkilökohtaisia kokemuksiaan kulttuuriseen tietoon. Greimas on tiivistänyt 

tämänkaltaista semioottista lähestymistapaa seuraavasti:  

 

"[…] esimerkiksi shamanistisessa parantamistapahtumassa 

olennaista on potilaan usko paranemiseen, se että hän pitää 

totena shamaanin toimintaa. Myös teatterissa on kyseessä aina 

suhde kahden maailman välillä: katsojat pitävät eräässä 

mielessä näyttämön tapahtumia totena, tai ainakin 

mahdollisina. Tästä tulemmekin siihen semiotiikan keskeiseen 

lähtökohtaan, jonka mukaan todellisuus ei ole sinänsä 

tutkimuksen kohteena, vaan subjektin suhde todellisuuteen. 

Tällöin joudutaan luonnollisesti myös kysymään, mikä on 

semiootikon suhde tutkimaansa kohteeseen, ovatko hänen 

löytämänsä rakenteet pelkästään heijastusta siitä, miten hän 

näkee todellisuuden vai onko niillä objektiivisempaa merkitystä. 

" (Tarasti [toim.] 1999:5-6.) 

 

Greimasin lainauksen viimeisessä kappaleessa tuodaan esiin tutkijan aseman 

merkitys. Lisähaastetta jo muutenkin kerrostuneeseen merkitysten verkostoon 

asettaa se, että myös tutkija on aktiivinen tekijä tiheässä kuvauksessa. 

Antropologin oma konteksti, kulttuurinen tausta vaikuttaa hänen tekemiinsä 

tulkintoihin. Ei ole olemassa mitään mittaria, jolla voisimme täydellä 

varmuudella todeta jonkin tulkinnan oikeaksi tai toisen vääräksi. Ratkaisu 

ongelmalle on se, että tiheä antropologinen kuvaus ei sisällä pelkkiä tulkintoja, 

vaan selittää myös tulkintoihin johtavat kerrostumat. Se mahdollistaa 

tutkimuksen jatkumisen ja sen, että tulevaisuuden tutkimukset eivät paitsi jatka 

siitä, mihin edelliset jäivät, vaan myös kommentoivat ja korjaavat edeltäjiänsä. 

Tällaiseen autoetnografiseen kuvaukseen olen pyrkinyt tutkimuksessani niissä 

kohdin, joissa olen kokenut oman roolini erityisen merkittäväksi. Tässä olen 

käyttänyt hyväkseni myös kenttäpäiväkirjoja sekä muistiinpanojani. 
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3 Verenpaineen merkityksellistymisen 
etnografiaa 

 

Teppo: ”Pitää tutkijalta kysyy, että: Mitä mitä, onks meillä joku 

verenpainetauti? Onks semmonen olemassa? Älä helvetti! 

Mistä se on? Onks mulla siis semmonen? (nauraa) Ei. Mulla on 

korkea verenpaine. Onks mulla verenpainetauti? Mistä se alko? 

Noista, kun se näkyy noista, kun noissa mittareissa on nää värit? 

Punanen ja eri asteita punasia ja niin edelleen?” 

Geertz on muistuttanut, että semioottinen näkökulma ei saisi ajautua liian 

kauas todellisen elämän epävirallisesta logiikasta. Hänen ajatuksenaan tässä 

lienee se, että antropologisen tutkimuksen ei tulisi erota liian kauaksi 

kentästään teoreettisten pohdintojen suuntaan. Tutkijan tulkinnoissa tulisi 

näkyä ja kuulua myös informanttien tulkinnat ja ääni. Tiheää kuvausta 

käsittelevän avainlukunsa lopuksi Geertz toteaa, että sosiaalisen toiminnan 

symbolisia ulottuvuuksia tarkastellessa ei suinkaan käännetä katsetta pois 

todellisen elämän oikeista ongelmista, vaan päinvastoin sukelletaan niiden 

ytimeen. Geertzin mukaan tulkitsevan antropologian tehtävänä ei ole vastata 

syvimpiin kysymyksiimme, vaan tuoda esiin ne vastaukset, joita toiset ovat 

niihin antaneet. (Geertz 1973:30.)  

 

Tutkimuksen tavoitteena on siis toki löytää vastauksia, mutta ennen sitä on 

kuitenkin kysyttävä kysymyksiä. Edellä esitetty lainaus Tepon haastattelusta 

kuvaa hyvin niitä kysymyksiä ja sitä hämmennystä, jota moni informantti 

kertoi kokevansa korkean verenpaineensa suhteen. Semiotiikan termein voisi 

sanoa, että he eivät aina oikein tienneet, oliko heidän korkea verenpaineensa 

merkitsijä, merkitty, merkki vai peräti merkitys. Tässä luvussa kuvaan sitä 

kontekstia, joka johti informanttini löytämään selityksiä ja vastauksia korkeaan 

verenpaineeseensa. Myöhemmin, neljännessä luvussa laajennan tätä analyysia 

vuorovaikutuksellisen merkityksellistymisen käsittelyyn. Aloitan siis ”alusta”, 

kuten teemahaastatteluissakin tavallisesti teimme ja käsittelen sitä, miten 

korkean verenpaineen merkitys alkaa rakentua, kun se joko todetaan tai se 

alkaa oireilla. Verenpaine mielletään salakavalaksi sairaudeksi, joka havaitaan 

usein vasta veranpainemittarin avulla. Seuraavaksi selvitänkin sitä, liittävätkö 

informantit kertomuksissaan verenpainetautiin joitakin oireita tai tuntemuksia. 
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3.1 Korkean verenpaineen oireet ja oireettomuus 

Tutkimukseni näkökulmasta on kiinnostavaa, että korkea verenpaine todetaan 

usein vasta löydösten perusteella, ja näin ollen oireen ja oireettomuuden 

käsitteet nousevat usein esiin. Edes lääketieteen asiantuntijoilla ei tunnu olevan 

varmaa käsitystä siitä, onko korkeaa verenpainetta mahdollista havaita oireiden 

kautta. Esimerkiksi Karvisen toimittamassa verenpaineoppaassa asia 

muotoillaan näin:  

 

"Kohonnut verenpaine ei juurikaan aiheuta aistittavia oireita. 

Jotkut sanovat tuntevansa kohonneen verenpaineen 

päänsärkynä, heikotuksena tai huimauksena, mutta useimmiten 

näiden vaivojen syyksi ilmenee jonkin lisäsairauden oireilu tai 

lääkkeen haittavaikutukset. "(Karvinen 2002:21) 

 

Tätä tutkimusta varten haastattelemistani henkilöistä suurin osa, seitsemän 

kymmenestä kertoi ainakin jonkinlaisista tuntemuksista ennen korkean 

verenpaineen diagnosoimista. Haastattelemistani kymmenestä henkilöstä 

kolme kertoi kokeneensa selviä oireita ennen korkean verenpaineen 

diagnosoimista. Kolme henkilöä puolestaan ei ollut havainnut mitään oireita. 

Neljä informanttia ilmoitti olevansa epävarma oireiden suhteen. Oireettomiksi 

ilmoittautuneita olivat Saara, Emilia ja Veikko. Epävarmoja olivat Jaana, Merja, 

Liisa ja Jaakko. Selviä tuntemuksia muistivat kokeneensa Aino, Teppo ja Matti.  

 

Teppo ja Matti kertoivat haastatteluissa tuntemuksista päässään. Matilla oli 

ollut kipua ohimoiden kohdalla, ja hän oli keskustellut oireista vaimonsa 

kanssa, joka oli jo silloin epäillyt, että kivun syyksi saattaisi paljastua korkea 

verenpaine. Vaimonsa kehotuksesta Matti menikin lääkäriin, jossa korkea 

verenpaine mitattiin ja pantiin aluksi seurantaan. Teppo puolestaan kuvaili 

tunteneensa raskasta oloa päässään. Aluksi hän ei osannut yhdistää 

tuntemuksiaan mihinkään sairauteen. Työterveyslääkärin vastaanotolla tehty 

mittaustulos kuitenkin antoi hänelle aihetta epäillä, että oireetkin voisivat 

johtua korkeasta verenpaineesta. Kolmas informantti, joka kertoi pystyvänsä 

tuntemaan korkean verenpaineen, oli Aino, joka kertoi tuntevansa 

verenpaineen nousun ”laadullisella” tavalla kitalaessaan. Kaikilla näillä 

kolmella informantilla tuntemukset olivat yksi syy hakeutua lääkäriin.  
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Mustajoki (2012) kirjoittaa Terveyskirjaston verkkosivuilla, että verenpaine ei 

oireile kuin niissä tapauksissa, joissa se on kohonnut hyvin paljon, yläpaine on 

yli 200 ja alapaine yli 130. Selviä tuntemuksia raportoineista informanteistani 

kuitenkin Matti ja Teppo eivät olleet näiden rajojen yläpuolella, kun korkea 

verenpaine mitattiin lääkärissä ensimmäistä kertaa. Ainolla verenpaine oli 

ainakin jossain vaiheessa ollut koholla niin paljon, että yläpaine oli noussut yli 

kahdensadan. Oleellista potilaiden näkökulmasta ei kuitenkaan oikeastaan 

ole ”totuus” siitä, onko korkea verenpaine oireileva vai oireeton. Muisteluista 

saatava muistitieto voi kertoa paljon menneestä ajasta, mutta on tärkeää 

huomata, että muistot elävät ja muuttuvat, eikä muisteluiden antama tieto 

koskaan tarkalleen vastaa menneitä tapahtumia tai ilmiöitä siten kuin ne 

todellisuudessa tapahtuivat (Korkiakangas 2005: 129-130). Koska korkea 

verenpaine mainitaan biolääketieteen edustajien taholta usein täysin 

oireettomaksi, on olemassa mahdollisuus, että tuntemuksissa on osin kyse 

Hongon (1994:25) kuvailemasta ilmiöstä, jossa lääketieteen paljastamat 

oireettomat taudinkantajat alkavat potea vaivaa ja sitä kautta omaksua myös 

potilaan roolia. Toisaalta oireiden tuntemusten yhdistymistä juuri korkeaan 

verenpaineeseen puolustaa se, että esimerkiksi Matin tapauksessa oireet 

katosivat tyystin lääkityksen avulla. 

 

Myös Jaanan tuntemukset katosivat lääkityksen alettua. Oireestaan epävarma 

Jaana kertoi tunteneensa voimakasta huimausta ja hakeutuneensa sen takia 

lääkäriin, jossa tehtiin useita testejä ja kehotettiin aloittamaan verenpaineen 

seuranta. Jaana kuvaa tilannetta ennen diagnoosin saamista näin:  

 

Jaana: ”Siis tehtiin vaikka mitä tutkimuksia, mutta niissä ei 

ilmenny mitään. Tehtiin varmaan täydellinen verenkuva, 

sydänfilmit, kaikki. Ja siin'ei sitten sen työterveyslääkärin 

käsityksen mukaan ollu muuta selitystä, kun se korkee 

verenpaine, tai niinku se sano, lievästi koholla olevat luvut.” 

 

Lopulta Jaanalle siis diagnosoitiin korkea verenpaine. Hän kuitenkin oli 

edelleen diagnoosin suhteen epäluuloinen ja piti mahdollisena, että huimauksen 

aiheutti alun perin jokin muu kuin korkea verenpaine, esimerkiksi stressi. Hän 

kertoi, että samoihin aikoihin, kun hän sai verenpainelääkityksen, myös 

työstressi oli helpottanut jonkin verran. Lisäksi hän oli ollut huimauksen takia 

lyhyellä sairaslomalla, mikä oli rauhoittanut tilannetta. Jaana kertoi kaiken 
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kaikkiaan yhdistävänsä parantuneen olonsa pikemminkin lepoon ja 

elämäntilanteen helpottumiseen kuin lääkitykseen.  

 

Myös Merja oli kokenut pientä huimausta, jota ei kuitenkaan ollut varsinaisesti 

yhdistetty korkeaan verenpaineeseen. Muita oireita hänellä ei ollut ollut ja 

lääkärissäkäyntien seurauksena hänelle ei ollut vielä määrätty lääkitystä, vaan 

pelkästään kehotettu seuraamaan tilannetta. Oreistaan epävarmin oli Liisa, joka 

muisti toisessa haastattelussa, että hänellä esiintyi ajoittain korkean 

verenpaineen diagnosoimisen aikoihin rintakipua rasituksessa. Varmuutta 

kivun yhteydestä korkeaan verenpaineeseen ei kuitenkaan ollut todettu, eikä 

rasituskokeessa ollut paljastunut mitään hälyttävää. 

 

Moni oireilleistakin informanteista koki korkean verenpaineen 

alkamisajankohdan määrittelyn vaikeaksi. Selkeimpänä alkupisteenä pidettiin 

lääkärin diagnoosista tai hoidon alkamista, jolloin sairaus merkityksellistyi 

aluksi juuri diagnoosina ja hoitona. Oireettomien kohdalla alkuvaiheessa juuri 

lääkärin diagnoosi tai seurannan aloittaminen oli ensimmäinen kosketus omaan 

verenpainetautiin. Seuraavaksi käsittelenkin sitä, mitä tapahtuu, kun lääkärin 

diagnoosi on tehty.  

 

3.2 Lääketieteellinen tulkinta ja hoidon aloittaminen 

LJ: ”No miltä se tuntu, kun sait kuitenkin tulokseks sen, että se 

on jonkin verran koholla? Mikä oli semmonen ensireaktio?” 

Merja: ”No ensireaktio oli se, että en itseasiassa ihan kauheesti 

pelästyny. Tai tarkotan, että ei tuntunu siltä, että tässä nyt olis 

ihan kauhee paniikki. Paniikkia ei ainakaan tullu.” 

 

Koska korkea verenpaine oli suurella osalla informanteista täysin tai lähes 

oireeton, narratiivit lähtivät tavallaan liikkeelle vasta lääketieteellisen tulkinnan 

eli diagnoosin synnystä. Onkin kiinnostavaa, millaista suhdetta potilaat alkavat 

muodostaa sairauteen, joka on diagnosoitu mittareiden ja hoitohenkilökunnan 

välityksellä. Yllä olevassa sitaatissa Merja kertoo, ettei pelästynyt saamaansa 

diagnoosia kovin paljon. Muunkinlaisia reaktioita narratiiveissa kuitenkin 

esiintyi. Liisa kuvasi kertomuksessaan sitä, miten häneltä oli kestänyt jonkin 

aikaa sopeutua ajatukseen siitä, että lääkitys tulisi todennäköisesti kestämään 
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loppuelämän. Hän kertoi kokeneensa verenpainelääkityksen jonkinlaisena 

rajapyykkinä kohti vanhuutta ja epäili lääkityksen alussa kokemiaan 

sivuoireiden kaltaisia tuntemuksiajohtuvaksi siitä, että mieli ei oikein ollut 

vielä hyväksynyt diagnoosia. Liisa palasi näihin alkutunnelmiin muutamaan 

otteeseen haastattelun aikana, esimerkiksi seuraavassa katkelmassa: 

 

Liisa: ”No, onhan se tietysti aina jonkunlainen tappion tunne, 

tai miten sen nyt sanois, jonkunlainen merkkipaalu elämässä, 

että nyt on tultu siihen pisteeseen elämässä, että todennäkösesti 

joutuu syömään jotakin lääkettä vakituisesti tästä eteenpäin. 

Kun siihen asti oli kuitenkin saanut olla sillain, että jotakin 

tilapäisiä särkylääkkeitä korkeintaan. Ja se meni sillain, että 

ensiksi minä en ottanutkaan lääkitystä, vaikka sitä suositeltiin, 

ja lääkäri anto näytepakkauksia. Ja sen huomasi ihan selvästi, 

että se oli korvien välissä se vastustus, että ei millään meinannu 

löytyä sopivaa lääkettä. Kaikesta tuli aivan merkillisiä oireita, 

jotka ei varmaan ollu ihan todellisiakaan.” 

 

Kun mittauksissa on havaittu korkeita verenpainelukuja, on vuorossa 

tavallisesti aluksi seurantaa. Terveyskirjaston vuoden 2010 käyvän hoidon 

potilasversiossa (Aho jne. 2010) korkean verenpaineen hoidosta sanotaan, että 

kaikkien potilaiden kohdalla pyritään aluksi puuttumaan sellaisiin korkeaa 

verenpainetta aiheuttaviin elämätapoihin, joihin on mahdollista vaikuttaa. Moni 

informantti kertoikin saaneensa aluksi elämäntapoihin liittyviä ohjeita. Käyvän 

hoidon suositusten mukaan myöhemmin, jos elintapamuutokset eivät yksinään 

auttaisi, määrättäisiin verenpainelääkkeitä. Tutkimukseni informanteista tasan 

puolet eli viisi kymmenestä oli korkean verenpaineen takia lääkityksellä. Heitä 

olivat: Saara, Matti, Teppo, Liisa ja Veikko. Pelkässä seurannassa oli Merja. 

Lääkityksen oma-aloitteisesti olivat lopettaneet Jaakko ja Jaana. Lääkityksen 

aloittamisesta oli ollut keskusteluja lääkärin kanssa Emilialla ja Ainolla, jotka 

molemmat suhtautuivat lääkityksen aloittamiseen kielteisesti. Seuraavassa 

kielteistä suhtautumistaan lääkkeisiin kuvaavat Aino ja Jaana: 

 

LJ: ”Eli et oo lääkityksellä ollenkaan?” 

Aino: ”En, en oo. Uhattu on. Mun mielestä on ollu semmosia 

läheltä piti -tilanteita. En mielelläni ota niitä. Että tietysti, jos 

minut vakuutetaan siitä… Mutta kyllä mää mielelläni sillon 
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käyttäisin jotakin akupunktiota ja sitten vielä yrittäisin käyttää 

näitä keinoja, mitä on, ei-kemiallisia.” 

 

Jaana: ”Että kyllä se mulle on jotenkin sillain, että sitten kun 

niitä lääkkeitä rupes syömään, niin oli vähän ja aika paljonkin 

semmonen olo, että tää on lääketehtaiden bisnes, enkä suostu 

tukeen sitä. Ihan oikeesti ajattelin, että jos jotenkin voin 

elintavoillani tän diagnosoidun sairauden oireet vähentää, niin 

senpä teenkin. Ja oon kyllä tehnykin. Tota, koska musta se ei 

pidä olla itsestäänselvyys, että kaikki yli viiskymppiset syö 

verenpainelääkkeitä. (naurahtaa) Musta se on jotenkin... Ja 

varsinkin, kun mää tiedän noi omat lukemat, niin tiedän myös, 

oon aika paljonkin lukenu siitä, että ne voi olla hyvinkin 

henkilökohtaiset. Että jollakin voi olla korkeemmat kun 

suositukset. Mutta tietenkin noi oireet, mitkä mulla oli, niin 

niistä halusin päästä eroon.” 

 

Aino ja Jaana siis vastustivat lääkehoitoa, mutta olivat pyrkineet tekemään 

elämäntapoihinsa korjauksia. Lisäksi Aino oli harkinnut akupunktiota 

lääkkeille vaihtoehtoisena hoitomuotona, muttei ollut vielä kokeillut sitä. Jaana 

kertoi suhtautuvansa kriittisesti myös verenpainelukujen rajanvetoon, jossa ei 

oteta huomioon henkilökohtaista vaihtelua, ja epäilevänsä lääketehtaiden 

bisneksellä olevan vaikutusta lääkkeiden määräämiseen. Lääkityksistä on 

viime aikoina ollut keskustelua myös eri medioissa. Esimerkiksi Helsingin 

Sanomien Lauantai-liitteessä julkaistiin tämän tutkimuksen tekemisen aikaan 

(2013: 4-7) laaja artikkeli otsikolla: ”Riski on uusi sairaus”. Siinä artikkelin 

kirjoitaja Jani Kaaro esittää seuraavan väitteen:  

 

”[L]ääketiede on muuttunut yhä enemmän riskienhallinnaksi: 

puhjenneiden sairauksien selättämisen sijaan lääkärit hoitavat 

sairauksien riskejä. Tästä seuraa se, että hoito perustuu yhä 

enemmän riskiä ilmaiseviin laboratoriotuloksiin ja yhä 

vähemmän potilaan kokemiin oireisiin tai ongelmiin.” 

 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna myös korkean verenpaineen hoito on riskien 

hallintaa, kun aikaisella toteamisella ja hoidon aloittamisella pyritään 

ehkäisemään vakavia sairauksia. Toisaalta artikkelissa puhutaan riskien 
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hoidosta silloin, kun hoidetaan ”esiverenpainetautia”, jossa verenpaine ei ole 

vielä ylittänyt riskirajoja, mutta on riittävän koholla seurannan tai jopa 

lääkehoidon aloittamiseksi. Tähän tutkimukseen osallistuneista henkilöistä 

kaikilla oli ainakin jossain vaiheessa mitattu riskirajoja korkeampi verenpaine. 

Silti kaikille ei ollut vieläkään määrätty lääkitystä. Näin ollen tutkimukseen 

osallistuneiden kohdalla mistään esiverenpainehoidon aikaisesta lääkityksestä 

ei voida puhua, vaan lääkityksellä hoidettiin riskirajat ylittänyttä verenpainetta 

tai ehkäistiin korkeasta verenpaineesta mahdollisesti seuraavia tauteja. 

Esimerkiksi Jaana kuitenkin pohti, että lääkitys oli hänen kohdallaan aloitettu 

turhan nopeasti, kun aluksi olisi voitu kokeilla elämäntapamuutoksia. 

 

Jaana: ” Mutta mulla oli ne suht matalat ne arvot, että ei ollu 

semmosia, niin kun niihin suosituksiin nähden hirveen paljon 

korkeemmalla.  Mutta kyllä se ois mun mielestä jokaisen hyvä 

miettiä, miten siihen voi muuten vaikuttaa kun napsimalla niitä 

nappeja. Mutta se on varmaan mun yleinen suhtautuminen 

lääkkeiden syömiseen.” 

 

Useimmat informanteistani kertoivat saaneensa jonkinlaista elämäntapoihin 

liittyvää neuvontaa hoitohenkilökunnalta. Moni kuitenkin kertoi, että lääkkeet 

olivat olleet hoidossa etusijalla. Helsingin Sanomien artikkelissa riskien 

hoitoon liittyvää lääkitystä pohditaan eri näkökulmista varsin kriittisesti. Kun 

riskejä hoidetaan lääkkeillä, arviot tehdään tilastojen ja todennäköisyyksien 

perusteella. Samalla kuitenkin tiedetään, että toisten tilastojen perusteella 

lääkitys aiheuttaa osalle ongelmia, ei vaikuta osaan hoidettavista lainkaan ja 

lopulta siis auttaa vain osaa lääkittävistä. 

 

Kuten edellisestä luvusta voi päätellä, potilailla itsellään voi olla runsaasti 

vaikutusta siihen, millä keinoin korkeaa verenpainetta hoidetaan. Koska pääosa 

seurannasta ja hoidosta tapahtuu kotona, vastuu annettujen hoito-ohjeiden 

noudattamisesta on potilailla itsellään. Terveyskirjaston artikkelissa Korkean 

verenpaineen käypä hoito potilaalle määritellään, että normaalitasolle saatua 

verenpainetta, johon ei liity lisäsairauksia, tulee seurata terveydenhoitajan 

mittauksin 3–4 kuukauden välein tai kotiseurantana neljän päivän 

mittaussarjoina kolmen kuukauden välein. Jos verenpaine on tavoitetasolla, 

lääkärintarkastus on tarpeen kerran vuodessa, muutoin useammin. (Aho jne. 

2010.) Lääkityksen lisäksi oleellisena osana korkean verenpaineen hoidossa tai 
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seurannassa on siis verenpainemittari, jollaisen kotiinsa oli hankkinut 

seitsemän kymmenestä informantistani. Kolmella informantilla: Ainolla, 

Emilialla ja Jaakolla ei ollut kotona verenpainemittaria. Muutama viikko 

Ainolle tekemäni haastattelun jälkeen sain kuitenkin häneltä tekstiviestin, jossa 

hän kertoi päättäneensä hankkia verenpainemittarin. 

 

Haastattelutilanteisiin moni informantti oli varannut mukaan tilastoja 

verenpainemittauksistaan. Lisäksi Aino viestitti myöhemmin, että oli etsinyt 

käsiinsä vanhan verenpainetilastonsa, johon hän oli myös tehnyt huomautuksia 

sellaisista seikoista, jotka olivat saattaneet vaikuttaa verenpaineen tasoon. 

Tällaisia olivat olleet esimerkiksi lakritsin syöminen ja stressaava päivä töissä. 

Vastaavanlaisia kommentteja tilastoihinsa eivät tietojeni mukaan olleet tehneet 

muut. Sen sijaan Veikko oli piirtänyt verenpaineensa vaihtelusta jopa graafisia 

käyriä, joita tosin en valitettavasti päässyt näkemään.  

 

Haastatteluissa ja osallistuvassa havainnoinnissa nousi selvästi esiin se, että 

verenpainemittari toimi lähes kaikille informanteille korkean verenpaineen 

oleellisena merkkinä. Sen avulla korkea verenpaine diagnosoitiin ja sen 

ilmestyminen kotiin oli myös jollain tapaa merkittävää lähes kaikissa 

kertomuksissa. Verenpainemittaria säilytettiin kaikissa havainnoimissani 

tapauksissa esillä ja ”käden ulottuvilla”, Saaran tapauksessa makuuhuoneessa 

ja muiden kohdalla keittiössä. Kaikki neljä havainnoimaani henkilöä sanoivat, 

tekevänsä verenpainemittauksen mieluiten aivan yksin. Toisaalta esimerkiksi 

Matti kertoi haastattelussa, että antoi vaimonsa tehdä mittaukset. Suurimmalle 

osalle haastattelemistani ja havainnoimistani henkilöistä tuntui kuitenkin 

olevan tärkeää mittaamiseen liittyvä yksityisyys. Erityisesti Jaakko ja Aino 

mainitsivat epämiellyttäviksi terveyskeskuksissa tai vastaavissa julkisemmissa 

paikoissa tehdyt mittaukset . Jaakko kertoi, ettei ollut mitannut verenpainettaan 

lainkaan jätettyään lääkityksen oma-aloitteisesti kymmenisen vuotta sitten.  

Aino puolestaan kertoi hänelle suositellun terveyskeskuksen yleistä 

mittauspistettä, jota hän kuitenkaan ei ollut käyttänyt:  

 

Aino: […] ”sillon sano työterveyslääkäri, että mulla on 

alapaine aika korkeella ja sillon se yläpaine oli siinä ja siinä, 

vähän korkea, mutta ei huolestuttava. Mutta sanoi, että se 

alapaine on kovinkin korkea, ja sillon se sanoi, että sitä pitäs 

seurata. Ja sanoi, että terveyskeskuksen aulassa on semmonen 
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masiina, että sää voisit käydä sitä itsekses sillon tällön 

mittailemassa. Ja antoi minulle semmosen kortin ja sanoi, että 

mun pitää sitä seurata ja mennä sitten hänen luokseen 

uudestaan. Ja mää sitten kävin siä terveyskeskuksen aulassa, 

mutta kun en mää löytäny sitä konetta, niin se yritys jäi siihen.” 

  

Paikka nousi siis merkittävänä seikkana esiin verenpaineen mittaamisessa: 

rauhallinen ympäristö kotona, useimmiten omassa rauhassa kuvattiin 

miellyttävimpänä paikkana tehdä mittaukset. Tämän hyvin konkreettisen, 

paikkaan liittyvän huomion lisäksi narratiiveissa keskusteltiin paikasta myös 

abstraktimmassa merkityksessä maaseutuun, kaupunkiin, kulttuuriin ja 

luontoon liittyen. Seuraavassa luvussa käsittelen näitä teemoja. 

 

3.3 Paikan merkitys 

Antropologian piirissä on tehty useita paikkaan liittyviä tutkimuksia korkeasta 

verenpaineesta. Esimerkiksi Helman on referoinut kirjassaan Culture, Health 

and Illness joitain tutkimuksia, joissa on selvitetty muuttoliikkeen vaikutuksia 

verenpaineeseen. Referaateista selviää, että useissa eri tutkimuksissa on saatu 

tuloksia, joissa maan sisällä maalta kaupunkeihin muuttaneiden ja eri maiden 

välillä muuttaneiden verenpaineet ovat korkeampia kuin niiden henkilöiden, 

jotka eivät ole muuttaneet. Mahdollisina selityksinä tälle voivat olla muutokset 

ruokavaliossa ja elämäntavoissa sekä kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön 

muutoksista aiheutunut stressi. (Helman 1990:262-263)12 

 

Kansainvälisissä vertailututkimuksissa suomalaisten verenpaineen on todettu 

olevan korkeampi kuin useimpien muiden läntisten teollisuusmaiden väestöjen. 

Viimeksi kuluneiden 25 vuoden aikana suomalaisten verenpaine on kuitenkin 

laskenut, mikä on luultavasti vaikuttanut siihen, että myös aivohalvauksien ja 

sydäninfarktien määrä on vähentynyt. 2000-luvulla laskussa on tosin näkynyt 

pysähtymistä, jota on selitetty esimerkiksi väestön alkoholinkäytön 

lisääntymisellä ja lihomisella. (Salomaa&Tikkanen 2009, ks. myös Antikainen 

jne 2009.) Myös haastatteluissa puhuttiin tästä Suomen erityistilanteesta. 

                                                           

 
12 Mielenkiintoista vertailevaa tutkimusta ovat tehneet myös esimerkiksi Gravlee, Mulligan ja Non 

(2012) 
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Esimerkiksi Jaana nosti aiheen esille samassa yhteydessä, jossa hän kommentoi 

lääketeollisuutta: 

 

Jaana: ”Joo ja sitten siitä, jotenkin semmosesta, ajatuksesta, 

kun mää oon ihan oikeesti sitä miettiny, kuinka iso bisnes tää 

on lääketieteelle, kun syödään niitä lääkeitä. Ja Suomessa kai 

syödään, mää entiiä, onko se fakta, mutta niitä syödään 

enemmän kun muualla, että onko meille helppo myydä. Sitä 

mää oon miettinyt, ja voiko jopa olla semmonen geneettinen 

perimä siihen, että se on korkeempi taso kun muualla ja ne 

normit on.” 

 

Jaana tarjosi siis suomalaisten korkean verenpaineen selitykseksi jonkinlaista 

geeniperäistä alttiutta, jota hän piti myös yhtenä selityksenä oman 

verenpaineensa kohoamiselle. Sen lisäksi hän kyseenalaisti lääketieteen 

bisnespuolta. Samantapaista pohdintaa teki myös Emilia, joka pohti kulttuurien 

eroja lääkkeiden syönnin, ruokavalion ja laajemmin käyttäytymisen 

näkökulmista: 

 

Emilia: ”Ja sit mua kiinnostaa, miks toiset sairaudet on 

kulttuurisidonnaisia, että miks eri kulttuureissa, eri maanosissa 

on eri taudit. Että mua kiinnostaa, mitä syödään semmosissa 

maissa, joissa tätä ongelmaa ei ole. Että näitä, esim. sokeritauti, 

kolesteroolia ja varmaan verenpainetautia. No, se nyt on 

helppo, stressi on nykyihmisen pahin vihollinen varmaan. ” 

 

Stressi oli selvästi yleisin narratiiveissa esiin tullut selitys suomalaiselle 

korkealle verenpaineelle. Emilia näki suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan 

tiukan moraalin stressin aiheuttajana ja perimmäisenä syynä monille muillekin 

sairauksille kuin korkealle verenpaineelle: 

 

LJ: ”Eli sää sillä selität sitä, että Suomessa on enemmän tätä 

korkeeta verenpainetta kun jossain muissa maissa?” 

Emilia: ”Joo, ja me otetaan niin vakavasti. Silleen esim. työ ja 

kaikki asema yhteiskunnassa ja ympäristössä, että mikä on se 

kuva meistä yhteiskunnassa. Niin se yhteiskuntamoraali on niin 

raju, että se kyllä syöpi toisesta päästä ihmisiä pois. Mitenhän 
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sen sanois järkevästi… Että se tekee niin rajua stressiä, että 

ihmiset jokko masentuu ja sairastuu tai yrittää muuten päästä 

stressistä epätoivosesti eroon, että sitten tulee esim. 

alkoholiongelma ja muu mukaan, että se jotenkin helpottaa sitä 

stressiä. Meidän pitäs ehkä jotenkin opetella ohittaan asioita, 

että aatella, että tää ei ole maailmanloppu.” 

 

Myös paljon esimerkiksi Intiassa ja Nepalissa matkustanut Aino selitti 

suomalaista korkeaa verenpainetta stressillä. Hän näki, että suomalaiset olivat 

pohjimmiltaan vielä herkkiä ”luontoihmisiä”, jotka eivät ole ehtineet sopeutua 

hektiseen nykymaailmaan. Hän pohti, että stressi voi olla tiedostamatonta, 

mutta oireilla silti myös fyysisellä tasolla: 

 

Aino: ”Mun mielestäni on niin, että suomalaiset ihmiset on 

jollakin tavalla vielä niin semmosia luontoihmisiä ja sillä 

tavalla kauheen herkkiä ihmisiä. Ja sitten me eletään tän 

tyyppisessä maailmassa, että me totellaan kauheesti ja ollaan 

kellon kanssa, että hyvin se semmonen työkulttuuri ja kaikkee. 

Niinkun altistutaan semmoseen, mielestäni semmoseen 

fyysiseen pelon tunteeseen, jota me ei välttämättä ehditä mielen 

tasolla rekisteröimään ja kun me ollaan herkkiä ja kilttejä, niin 

meillä on se catch up –syndrooma, että meidän pitäs olla aina 

jossain… Että me mennään niinkun itsestämme ulkona, niin se 

on suomalaisen jollakin tavalla olemus. Ja nyt kun oon käyny 

jossain Intiassa ja tän tyyppisissä ulkomailla, niin ihmiset elää 

jollakin tavalla laiskemmin, mutta kuitenkin tehokkaammin. 

Että ne on jollakin tavalla enemmän siinä kehossansa.” 

 

Kysyin Ainolta ylläesitettyjen pohdintojen jälkeen myös sitä, pitikö hän maalla 

tai kaupungissa elämistä merkittävänä seikkana korkean verenpaineen suhteen. 

Tähän hän vastasi ajattelevansa, että teollisten aineiden kanssa tekemisissä olo 

on vahingollisempaa kuin luonnon lähellä oleminen: 

 

Aino: ”Mää itte aattelen, että jos ihminen ois paljon 

alkuaineitten kanssa tekemisissä, niin se tekis ihmiselle hyvää, 

koska me ollaan luontokappaleita, mutta mitä teollisempaa ja 

muovisempaa se maailma on, niin me ruvetaan samaistumaan 
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siihen ja me ollaan kuitenkin alkuaineita me ihmiset, me ollaan 

luontokappaleita. Niin sen takia mää aattelen, että se luonto 

palauttaa, vähän samantyyppisesti.” 

 

Aino viittasi näissä pohdinnoissaan suomalaiseen ekopsykologi Kirsi Saloseen, 

joka on sanonut Voi Hyvin –lehden haastattelussa (Kylvén 2012), että 

luonnossa olemisen yhteydessä pitäisi puhua virkistyksen sijaan tai lisäksi 

hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Salosen mukaan luonnossa olemisen 

vaikutukset näkyvät jo muutaman minuutin jälkeen siinä, että verenpaine 

laskee, sydämen syke rauhoittuu ja kortisolin määrä vähenee. Ainolle oli jäänyt 

myös mieleen, että Salonen oli jossain todennut, että jo pelkän luontomaisemaa 

esittävän kuvan näkeminen rauhoittaa mieltä. Luonnon käyttöä korkean 

verenaineen hoidossa voisi kutsua paikkasidonnaiseksi vaihtoehtoiseksi 

hoitomenetelmäksi. Erilaisiin hoitomenetelmiin palaan vielä 5. pääluvussa, 

mutta ennen sitä käsittelen vielä korkean verenpaineen merkityksellistymistä 

suhteessa muihin sairauksiin sekä narratiiveissa esiin tulleita 

aikasidonnaisuuksia. 

 

3.4 Korkea verenpaine suhteessa muihin sairauksiin 

On tavallista, että verenpaine vaihtelee suurestikin eri tilanteissa. Yksittäisessä 

mittauksessa saatu korkea luku ei suinkaan aina tarkoita sitä, että henkilöllä 

olisi verenpainetauti. Lisäksi pienellä osalla potilaista verenpaineen nousu tai 

lasku johtuu selvästi osoitettavasta syystä eli on oire toisesta sairaudesta. 

(Ruskoaho 1999; Mustajoki 2012.) Vaikka tutkimukseni koski essentiaalista eli 

liian korkeaa verenpainetta, jonka taustalla ei ole muuta sairautta, sivuttiin 

haastatteluissa myös muun tyyppistä korkeaa verenpainetta, joista osalla 

informanteista oli kokemuksia. Tepolla oli todettu 18-vuotiaana sekundaarinen 

korkea verenpaine, jonka taustalta oli paljastunut leikkausta vaativa sydäntauti. 

Leikkauksen jälkeen Tepolle oli annettu ohjeeksi seurata verenpainetta, ja hän 

tuntui pohtivan sivulauseessa sitä, oliko nuoruuden sydäntaudilla ja nykyisellä 

korkealla verenpaineella yhteyttä. Sittemmin hän kuitenkin totesi ajattelevansa, 

että näillä kahdella asialla ei ollut yhteyttä keskenään. 

 

Normaalia korkeamman verenpaineen lisäksi on mahdollista, että verenpaine 

on suositusarvoja matalampi. Alhainen verenpaine on tavallista etenkin naisilla, 
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eikä se yleensä ole yhtä vaarallista kuin korkea verenpaine. Itse asiassa 

matalasta verenpaineesta voi olla jopa hyötyä, sillä se laskee valtimotaudin 

riskiä. Iäkkäämmillä henkilöillä matala verenpaine voi kertoa vakavammasta 

sairaudesta, esimerkiksi sydäntaudista tai aineenvaihdunnan häiriöistä. Myös 

osa verenpainelääkkeistä voi aiheuttaa verenpaineen putoamista seistessä, mikä 

puolestaan voi tuntua huimauksena. (Mustajoki 2013.)  

 

Monella informantilla oli kokemusta matalasta verenpaineesta. Esimerkiksi 

Emilialla oli ollut koko ikänsä matala verenpaine, joka oli kohonnut vasta noin 

vuosi sitten. Emilian suvussa oli esiintynyt paljon matalaa verenpainetta, joten 

se oli tavallaan tuttu juttu hänelle itselleen. Emilia puhui haastattelussa 

matalasta verenpaineesta kuin osana omaa persoonaansa. Se oli suvussa 

periytyvä ominaisuus, joka sai aikaan rauhallisuutta ja hitautta. Toisaalta 

Emilia piti korkeaakin verenpainetta toisinaan hyvänä, stimuloivana ilmiönä: 

 

Emilia: […] ajatellaan sillain, että jos mulla on aina ollu 

aliverenpainetta, ja mää oon aika rauhallinen ja hidas. Mää 

oon aina ollu hidas. Niin, tota, paitsi jos tulee joku sopiva aihe, 

mistä kiihtyy, niin sitten verenpaine nousee sopivasti. 

 

Matala verenpaine oli kuitenkin aiheuttanut Emilialle kerran vaaratilanteen, 

kun tuntematon lääkäri oli verenpainetta mittaamatta määrännyt 

migreenilääkkeeksi verenpainetta alentavan lääkityksen. Emilia ei kuitenkaan 

ottanut näitä lääkkeitä yleisen lääkevastaisuutensa takia ja seuraavalla 

käynnillä tutun lääkärin luona hän sai kuulla, että määrätty lääkitys olisi voinut 

olla jopa hengenvaarallinen. Lääkärissä matala verenpaine oli muutenkin 

ihmetyttänyt: 

 

Emilia: Sillon kun mää olin raskaana, niin mulla oli verenpaine 

80/55 ja lääkäri kysy, että miten sulla voi olla näin alhaalla. Se 

mittas sen monta kertaa ja ihmetteli, miten mää pysyin edes 

pystyssä. Ne mietti, että se ei voi olla ees mahollista. Mutta ei 

mulla ollu minkään valtakunnan oireita. Ei mitään. Päinvastoin, 

että mulla oli ihan hyvä olo. Kai se johtuu tästä sukutaustasta, 

että meillä on tavallista, että on hyvin alhainen. 
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Emilian tapauksessa matalaa verenpainetta ei ollut nähty tarpeelliseksi hoitaa 

sen kummemmin, ja hän oli elänyt sen kanssa rauhassa vuosikymmeniä. 

Joillain henkilöillä matala verenpaine voi kuitenkin aiheuttaa paljon 

voimakkaampia oireita kuin korkea verenpaine (Mustajoki 2013). Veikolla 

verenpaine oli laskenut suositusarvoja alhaisemmaksi aivan haastattelua 

edeltäneinä viikkoina tai kuukausina, sen jälkeen, kun haastattelu oli sovittu. 

Hän vertasi haastatteluaikaista tilaansa korkeaan verenpaineeseen toteamalla, 

että on paljon huolestuneempi alhaisesta verenpaineesta kuin korkeasta. Lisäksi 

alhainen verenpaine oli jo ehtinyt hankaloittaa elämää aiheuttamalla kaatuilua: 

 

LJ. Onko elämä jotenkin muuttunut korkean verenpaineen takia? 

Veikko: Ei. Mutta matalan takia on.  

LJ: Kerro vähän, millä tavalla? 

Veikko: Pelottaa lähteä kolmannesta kerroksesta, kun ei tiedä, 

millon kaatuu. 

LJ: Ja sulla on semmosia kokemuksia, että oot kaatuillu? 

Veikko: (näyttää ruhjetta) 

LJ: Kuulostaa kyllä todella inhottavalta. 

Veikko: Isän veljellä oli kanssa, se kaatuili ku keila.  

 

Muiden sairauksien lisäksi moni informanti suhteutti korkeaa verenpainetta 

ajassa taaksepäin ja pohti Veikon ja Emilian tapaan laajemmin suvussa 

esiintyneitä sairauksia. Näissä pohdinnoissa etsittiin geneettisiä selityksiä 

korkealle verenpaineelle, mutta mietittiin myös sairastamisen vaikutuksia 

elämänlaatuun ja läheisiin. Seuraavassa luvussa käsittelen näitä pohdintoja ja 

muutenkin ajallisuutta verenpainenarratiiveissa. 

 

3.5 Ajallisuus 

Ajallisuus on narratiivien merkittävä ominaisuus. Siitä on löydettävissä kaksi 

tasoa: yksilön ja yhteisön ajallisuus sekä ajassa tapahtuvat muutokset. Geertzin 

mukaan tapahtumia ja ajankohtia tulee tarkastella osana kokonaisuutta. Ihmiset 

kokevat päivittäin asioita, jotka ovat kontekstualisoituja pitkän aikavälin 

historiallisen narratiivin sisällä. Merkityksiä muodostetaan ja annetaan 

laajemman kontekstin ehdoilla, ja henkilökohtaiset merkitykset muuttuvat 

kontekstin muuttumisen myötä. (Taivalantti 2012:59, Geertz 1995.) Tämän 
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tutkimuksen narratiivit liikkuivat usein kronologisesti menneisyydestä 

nykyisyyteen ja siitä tulevaan. Kertomukset eivät kuitenkaan rajoittuneet 

koskemaan vain korkean verenpaineen sairastamisen aikaa, vaan rönsyilivät 

kauaskin menneisyyteen ja myös tulevaan. Niissä korkean verenpaineen 

merkitystä haettiin suhteessa menneisyyteen ja tulevaan hyvin monella tasolla. 

Erotan näistä merkityksellistymisprosesseista kaksi päälinjaa, joista toinen on 

korkean verenpaineen syiden selittäminen ja toinen on korkean verenpaineen 

kontekstualisoituminen suhteessa aikaan.  

 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet informantit hakivat jollain tavalla syitä 

korkealle verenpaineelle omasta menneestä käyttäytymisestään. Erilaisia 

narratiiveissa mainittuja syitä olivat esimerkiksi alkoholinkäyttö, suolainen ja 

rasvainen ruoka, liikunnan puute, lakritsin syöminen ja ylipaino. Stressi oli 

yleisimmin mainittu selitys. Enemmän tai vähemmän ajoittaista, 

elämäntilanteeseen tai työhön liittyvää stressiä kertoivat kokeneensa korkean 

verenpaineen diagnosoinnin aikaan kaikki informantit Veikkoa lukuun 

ottamatta, joskin myös hän mainitsi stressin tavalliseksi korkean verenpaineen 

aiheuttajaksi yleisellä tasolla. Aino, Merja ja Liisa kuvasivat väliaikaisen tai 

pysyvämmän, elämäntilanteesta johtuvan stressin lisäksi perusluonnettaan 

huolehtivaisuuteen taipuvaksi. Merja muotoili asian näin:  

 

Merja: ”Joo, kyllä, mutta se, että kun mää mietin vähän tätä 

omaa luonnettani, että mää tiedostan, että vaikka mää yritän 

olla ajattelematta asioita, niin mää oon pikkutytöstä asti ollu 

semmonen, että sarjassamme murehtijat. Niin. Ja ehkä 

huomaan siinä, että stressitilanteissa lukemat on noussu hurjaa. 

Että siinä on ihan selkee ero.” 

 

Jonkinlaisia elämäntapaan liittyviä selityksiä korkealle verenpaineelleen olivat 

löytäneet kaikki muut paitsi Veikko, joka kertoi sairautensa syyksi yksinomaan 

genetiikan. Hän kertoi suvussaan esiintyneen korkeaa verenpainetta satoja 

vuosia: 

 

LJ: ”Miten sää koit tän diagnoosin, mikä sulle annettiin?” 

Veikko: ”En ollu yhtään hämmästyny, koska suvussa on ollu sitä 

satoja vuosia. ” 

LJ: ”Ai jaa. Mistä sää tiedät sen?” 
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Veikko: ”Kaikki miespuoliset on kuolleet noin 50-vuotiaina näihin 

sydän- ja verisuonitauteihin.” 

 

Veikon tapaan moni muukin haki oman käyttäytymisen lisäksi sairauden syitä 

menneisyydestä omaan sukuun ja myös laajemmin suomalaiseen kulttuuriin 

liittyen. Tässä yhteydessä oma korkea verenpaine myös suhteutui ja vertautui 

laajemmin muiden korkeaan verenpaineeseen ja muihin sairauksiin. Näin 

korkea verenpaine sai paikkansa ajallisessa kontekstissa. Moni informantti 

kertoi pitävänsä geneettisiä tekijöitä merkittävänä selittäjä omalle korkealle 

verenpaineelle. Lisäksi moni suhteutti omaa korkeaa verenpainettaan 

vertaamalla sitä suvussa aiemmin esiintyneisiin sydän- ja verisuonitauteihin. 

Aino kuvasi haastattelussa itseään vain yhdeksi lisäksi sukupolvelta toiselle 

periytyneessä korkeassa verenpaineessa: 

 

Aino: ”No mää otin sen kyllä sillon aika vakavasti, koska sillon 

oli paljon puhuttu siitä, että isällä on, vaarilla on, ja vaarin 

äidillä on ollu verenpainetta, ja mää pidin sillon meidän sukua 

verenpainesukuna. Niin mää olin sillon ihan, että jaahas, 

valmista kauraa, että mää otin sen ihan semmosena totaalisena. 

Että mää oon vaan yksi lisäke.”  

 

Niille informanteille, joiden lähisuvussa oli taustaa korkeasta verenpaineesta, 

siihen liittyvät ilmiöt olivat tietysti sitäkin kautta tuttuja. Toistaiseksi vain 

satunnaisen tai lievästi korkean verenpaineensa takia seurannassa ollut Merja 

kertoi aloittaneensa korkean verenpaineen satunnaiset kotimittaukset oma-

aloitteisesti, siis ennen kuin lääkäri oli niihin varsinaisesti kehottanut. Syyksi 

hän kertoi, että suvussa oli taustaa sydän- ja verisuonitaudeista ja niihin oli 

kuollutkin perheenjäseniä.  

 

Menneisyyden lisäksi narratiiveissa katsottiin myös tulevaisuuteen. 

Haastattelujen loppupuolella kysyin kaikilta informanteilta kysymyksiä, jotka 

liittyivät tulevaisuuteen korkean verenpaineen kanssa. Onko muutoksia 

odotettavissa, vai jatkuisiko tilanne samana loppuelämän? Voisiko korkea 

verenpaine parantua tulevaisuudessa kokonaan? Tulisiko lääkitys jatkumaan 

loppuelämän? Harva haastateltavista kuitenkaan lähti kovin pitkälti pohtimaan 

tulevaisuuttaan, osa kiersi kysymykset kokonaan. Tulkitsin tämän johtuvan 

siitä, että moni haastateltava ei kokenut näiden teemojen pohtimista 
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mielenkiintoiseksi, sillä he toivat haastattelun lopuksi esiin muita merkittäviksi 

kokemiaan teemoja. Matti kuitenkin kertoi toivovansa, että elämäntapojaan 

parantamalla hän voisi tulevaisuudessa päästä verenpainelääkityksestä 

kokonaan eroon, kun jo nyt lääkkeet oli voitu puolittaa. Toistaiseksi pelkässä 

seurannassa oleva Merja puolestaan kertoi ottavansa tulevaisuutensa tyynesti 

vastaan ja kokevansa mahdollisen lääkityksenkin lähinnä turvana ja jopa 

stressiä alentavana asiana: ”[…] ja se on semmonen turva, että jos mä 

noudatan niitä ohjeita ja otan lääkkeet säännöllisesti, niin kyllä siinä 

turvallisuus sitten on”.  Alussa lääkitystä vastustanut, mutta sittemmin sen ja 

suhteellisen hyvin kurissa pysyneen korkean verenpaineen kanssa noin 15 

vuotta elänyt Liisa kertoi, että tilanne oli ajan myötä helpottanut. Hän totesi 

nykytilanteestaan: ”[…] Ei ole tämmösiä turhia pohtimisia asian kanssa. Että 

jos olo on kohtuullinen, niin se riittää.”. 
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4 Merkityksellistyminen vuorovaikutuksessa 

 

Sairauden oireet voivat tuntua eritasoisena epämukavuutena tai isonakin 

kärsimyksenä, jotka voivat motivoida potilaan hoitamaan vaivaansa tai 

tekemään muutoksia elämässään. Vaiva on kuitenkin kultturisidonnainen ilmiö, 

sillä oireet ja niiden hoito määritellään, koetaan ja havaitaan suhteessa 

yhteiskuntaan, perheeseen ja kulttuuriin.  Myös tauti on kulttuurisidonnainen 

ilmiö, sillä yhteiskunnat ja eri kulttuurit määrittelevät sairauden ja terveyden 

rajat eri tavoilla. (Honko 1994: 22.) Tässä luvussa analysoin informanttien 

narratiiveja Greimasin aktanttimallien avulla. Olen tehnyt analyysia varten 

kaksi toisistaan poikkeavaa aktanttimallia, joista toisessa objektina on 

taudittomuus ja toisessa puolestaan vaivattomuus. Molemmissa malleissa 

subjektina on potilas, sillä haastatteluaineisto on kokonaisuudessaan potilaan 

näkökulmasta tuotettua narratiivia. Aktanttimallien avulla tarkastelen vaivaan 

ja tautiin liittyviä määrittelyitä sekä sitä, erottavatko informantit yksittäisen 

sairauden oireiden kokemuksen omaksi vaivakseen, vai onko vaiva tai 

vaivattomuus pikemminkin kokonaisvaltainen hyvän tai huonon olon tunne. 

Korkean verenpaineen kohdalla tämä herättää kysymyksen siitä, pitävätkö 

informantit korkeaa verenpainetta tautina tai vaivana ollenkaan, varsinkin 

niissä tapauksissa, joissa se on täysin oireeton.  

 

Teoksessa Interpreting Clifford Geertz (Alexander ym. 2011: xiii, 9-10.) 

mainitaan Geertzin teoriasta kaksi oleellista ajatusta:  

 

1. Ihmisenä oleminen koostuu merkityksistä ja sosiaalista 

elämää ymmärretään sen merkityksiä tulkitsemalla.  

 

2. Toiminta koostuu kommunikaatiosta ja merkeistä, jotka 

merkityksellistyvät laajassa kulttuurin kontekstissa.  

 

Samassa kirjassa julkaistu Peter Brooksin artikkeli Semiotics and Thick 

Description (Geertz and Barthes) on myös tutkimukseni kannalta kiinnostava. 

Siinä Brooks kuvaa Geertzin vastustusta abstraktia ja formuloitua 

strukturalistista teoriaa sekä mm. Lévi-Straussia sekä Ranskan semiologiaa 

kohtaan, jota Greimas edustaa. Brooksin mukaan Geertz vastustaa 

stukturalismia, mutta haluaa nostaa tutkimuksensa keskiöön merkit, joiden 
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tulkintaan on Brooksin mukaan aina löydyttävä koodi. Artikkelissaan Brooks 

löytää runsaasti yhteneväisyyksiä ranskalaisen Barthesin ja Geertzin 

tulkintojen välillä, mikä tuntuu luontevalta, sillä myös Barthes liikkuu 

tutkimuskohteidensa suhteen pitkälti käytännön elämän tasolla. (Brooks 2011: 

9-11, 13-15.) Itse tulkitsisin, että merkkien tulkinnan lisäksi kaiken 

ihmistoiminnan korostaminen merkitysten rakentajana ja symbolisena 

toimintana yhdistää puolestaan Geertziä ja Greimasia. Heille molemmille 

toiminta on keskeinen asia kulttuurissa, koska kaikki merkitykset rakentuvat 

vuorovaikutuksessa. (Geertz 1973: 11-12.)  

 

Myös tässä luvussa tavoitteena on luoda geertziläistä tiheää kuvausta, tällä 

kertaa Greimasin aktanttimallia hyödyntämällä. Kleinmanin mukaan tiheää 

kuvausta tuotetaan merkitysten kerrostumia analysoimalla, minkä 

tarkoituksena on lisätä ymmärrystä sairastamisen kokemuksesta (Schweizer 

1995:233)13. Tässä luvussa käyttämieni aktanttimallien kautta aion pureutua 

edelistä lukua tarkemmin vuorovaikutteiseen merkityksellistymiseen. 

Tarkoitukseni ei ole tässä niinkään käsitellä narratiivien pintatasoa eli 

ilmikerrontaa, vaan päästä analysoimaan tarinan muotoon puettujen 

tapahtumien ja asioiden toiminnallista ja vuorovaikutteista 

merkityksenrakentumista. Mallien aktanttiasemien lisäksi tulen siis 

käsittelemään myös vallan ja halun akseleita ja niillä tapahtuvaa 

vuorovaikutteista toimintaa, joka panee tapahtumat liikkeelle. 

 

4.1 Objektina taudittomuus 

Seuraavissa alaluvuissa tulen käsittelemään korkean verenpaineen 

merkityksellistymistä tautina siten, että aktanttimallin objektina on 

taudittomuus. Tämä malli 2. vertautuu myöhemmin esittelemääni malliin 3., 

jossa objektina on vaivattomuus. Käsittelyni keskiössä on kummassakin 

mallissa taudinkantaja, potilas, jonka olen asettanut subjektin asemaan.  

                                                           

 
13 Kleinmanille potilaiden narratiivit koostuvat muuttuvista merkitysjärjestelmistä, joita tulkitaan 

neljän eri tyypin merkityksen kautta, joita ovat (suom. LJ): oiresymbolit (symptom symbols), 

kulttuurisesti merkitty sairaus (culturally marked disorder), henkilökohtainen ja vuorovaikutteinen 

merkitys (personal and interpersonal significance) ja lopulta potilaan ja perheen selitysmallit. 

(Schweizer 1995:233.) 
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Aiemmin, tutkimukseni luvussa 2., esittelemässäni Honkasalon aktanttimallissa 

ei ollut paikkaa taudinkantajalle, potilaalle, vaan kertomus nähdään lääkärin ja 

sairauden voittamisen välisen subjekti-objekti -keskiön näkökulmasta. Tässä 

analyysissa aktanttimallin subjektiksi on asetettu lääkäri, objektiksi taudin 

voittaminen, lähettäjäksi lääkärinvala, vastaanottajiksi ihmiskunta ja auttajiksi 

järki, tiede, talous ja hallinto. Vastustajina puolestaan ovat elämän oikukkuus ja 

sattumanvaraisuus. Honkasalo mainitsee artikkelissaan Kari Salosaaren 

analyysin artikkelista Luonnos sairauden semiotiikaksi, jossa subjektiksi on 

asetettu potilas, jolle lähettäjä-lääkäri antaa objektiksi parantumisen. Tässä 

mallissa auttaja on oikea, vastustaja väärä hoito (Honkasalo 1994: 137, vrt. 

Salosaari 1991: 48–60).  

 

Seuraavaksi esiteltävä aktanttimalli 2. mukailee Salosaaren analyysia ja sen 

keskiössä on potilaan (subjekti) halu laskea verenpainettaan (objekti). Tehtävän 

on asettanut lääkäri, joka on diagnosoinut korkean verenpaineen, ja joka myös 

arvioi lopputuloksen. Käytän mallissa sanaa "lääkäri" yksikössä, mutta 

käytännössä sen voi ymmärtää käsittämään useamman lääkärin ja joissain 

tapauksissa myös muuta hoitohenkilökuntaa. Useimmissa tutkimukseni 

tapauksissa muu hoitohenkilökunta sijoittuu pikemminkin auttajien 

aktanttiasemaan turvaamaan oikeanlaisen hoidon saannin. Verenpainemittarin 

avulla kuka tahansa, esimerkiksi potilas itse voi tarkkailla 

verenpainelukemiaan. Lääkärillä on kuitenkin hallitseva asema mallissa 

ylhäälle sijoittuvalla vallan akselilla, sillä hän määrää ja ohjeistaa potilasta 

hoidosta, määrää lääkkeet ja tekee arvioonsa perustuen tarvittavia korjauksia 

hoitoon. Tässä mallissa tavoitteen onnistumista edesauttaa oikea hoito ja 

vastaavasti tavoitetta vastaan on väärä hoito. Nämä ovat kuitenkin melko 

yleisluontoiset käsitteet, ja luvun lopussa kuvaan tarkemmin niitä oikeaan ja 

väärään hoitoon liittyviä ohjeita, joita subjektit eli informanttini ovat saaneet 

lääkäreiltä. 
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   Lääkäri 

(lähettäjä) 

 

Taudittomuus 

(objekti) 

 

    Lääkäri 

(vastaanottaja) 

 

Oikea hoito 

(auttaja) 

 

   Potilas 

(subjekti) 

 

  Väärä hoito 

(vastustaja) 

Malli 2. Aktanttimallin sovellus, kun objektina on taudittomuus. 

 

4.1.1 Objektin muotoutuminen taudittomuudeksi 

Tavalliseen lääkärin tai esimerkiksi terveydenhoitajan suorittamaan 

lääkärintarkastukseen kuuluu verenpaineen mittaus. Mallissa 2. esitetty 

toiminta lähtee liikkeelle siinä vaiheessa, kun lähettäjä-lääkäri toteaa mittarinsa 

avulla korkean verenpaineen olevan sen verran pysyvästi koholla, että 

jonkinlaisiin hoitotoimenpiteisiin tulee ryhtyä. Lääkäri nojaa verenpainetta 

seuratessaan vakiintuneisiin käytäntöihin, sillä verenpaineen mittaaminen on 

ollut osa kliinisiä tutkimuksia jo 1900-luvun alkupuolelta lähtien. (Forsius 

2004, Turjanmaa 1993: 15-17.) 14  Lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan 

tehtyä alustava havainto kohonneesta verenpaineesta aloitetaan varsinainen 

verenpaineen seuranta. Nykyään kotikäytössä olevat mittarit ovat tavallisesti 

digitaalisia ja enemmän tai vähemmän automaattisia, uusimmissa laitteissa on 

jopa tietokoneliitäntämahdollisuus, mikä helpottaa verenpaineen tarkkailua.  

                                                           

 
14  Ensimmäisen kliiniseen käyttöön soveltuvan verenpainemittarin kehitti italialainen Scipione 

Riva-Rocci, joka liitti vuonna 1896 mittariin nykyisinkin käytetyn mansetin. Käsivarren 

ympäröivällä mansetilla saatiin aikaan valtimoa tasaisesti puristava paine, jolloin mittausten 

luotettavuus parani huomattavasti. Tällä laitteella pystyttiin valtimonsykettä tarkkailemalla 

mittaamaan vain systolinen verenpaine, joka ilmenee sydämen supistuessa. Venäläisen Nikolai 

Korotkoffin keksintö oli ottaa avuksi stetoskooppi, jolla pystyttiin valtimoa mansetin vierestä 

kuuntelemalla määrittämään myös diastolinen, sydämen supistusten välillä vallitseva lepopaine. 

(Forsius 2004, Turjanmaa 1993: 15-17) 
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Tutkimukseni informanteilla oli käytössään sekä vanhempia kumipallolla 

pumpattavia että uudempia automatisoidumpia mittareita. Kaikkien 

kotimittareissa oli digitaalinen näyttö, ja osa niistä mittasi samalla muitakin 

asioita kuin verenpainetta luvaten esimerkiksi hälyttää rytmihäiriöistä. 

Useimmat lääkärit olivat suositelleet informantteja hankkimaan koteihinsa 

jonkinlaisen verenpainemittarin. Verenpaineen arvot vaihtelevat runsaasti 

normaalioloissakin, joten korkean verenpaineen diagnoosi perustuu useampiin 

mittauksiin, jotka pyritään tekemään mahdollisimman rauhallisissa 

olosuhteissa, mieluusti kotioloissa. Korkea verenpaine on aina jossain määrin 

abstraktio, sillä rajat alhaisen, normaalin ja korkean verenpaineen välillä 

vaihtelevat niin yksilöittäin kuin kulttuurisestikin. Aineistostani kävi ilmi, että 

yhtä korkeita verenpainelukuja hoidettiin varsin eri tavoin. Osalle 

informanteista lääkitys oli määrätty jo ensimmäisellä käynnillä, osa oli 

pitempään seurannassa ja osa oli lähetetty laajoihin jatkotutkimuksiin. 

 

Lääkärin taustalla lähettäjinä toimivat Honkasalon (1994: 131-132) mallinkin 

mukaisesti lääkärinvala, mutta myös yhteiskunta ja kulttuuri, jotka 

määrittelevät korkean verenpaineen rajat ja ylipäätään sen, että korkea 

verenpaine on hoidettava ominaisuus. Osa tähän tutkimukseen haastatelluista 

henkilöistä kyseenalaisti näitä rajoja, ja sain kuulla useita versioita myös siitä, 

mikä informanttien mukaan oli lääkäreiden mielestä tavoiteltava verenpaineen 

taso. Tässä tutkimuksessa narratiivit ovat potilaiden kertomuksia ja siten niistä 

välittyy tieto heidän suodattamanaan.  En kuitenkaan mene tutkimuksessani 

sen tarkemmin näihin verenpaineen raja-arvoihin liittyviin kysymyksiin 

tarkkojen lukujen näkökulmasta. Mallissa 2. käsittelen narratiiveja niin, että 

vallan akselilla oleva lääkäri on se, joka määrittelee korkean verenpaineen ja 

antaa käskyt sen alentamisesta tai vastaanottaa tiedon toivottavien lukujen 

saavuttamisesta ja siten taudittomuuden objektiin pääsemisestä.  

 

Taudittomuuteen päästäkseen lääkärin tulee ensin määritellä tauti. Korkean 

verenpaineen todettuaan lääkäri joutuu selvittämään, onko taustalla joku muu 

tauti. Saaran tapauksessa lääkäri aloitti jo hyvin alussa korkean verenpaineen 

lääkehoidon kokeilun, joka ei kuitenkaan laskenut verenpainetta. Tämän 

jälkeen Saara lähetettiin lukuisiin muihin tutkimuksiin: 
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Saara: Tää lääkäri oli sitä mieltä, että tää johtuu, koska se oli 

kohonnu nopeesti, kun mää olin käyny muutama kuukausi sitä 

ennen lääkärissä flunssan takia, ja sillon oli sanottu, että mulla 

on normaali verenpaine, ja se oli noussu nopeesti korkeelle… 

Niin se oli sitä mieltä, että siihen on joku syy. […]Kun mää sain 

niitä Orlokkeja, jokka ei laskenu sitä tarpeeks matalalle, niin 

mää sain niitä toisia lääkkeitä, jokka ei sopinu mulle… Joo, 

niin se oli. Ja sitte se laitto mut toiselle, niinku 

sisätautilääkärille, että sen lisäks se laitto mut… Siinä välissä 

mää kävin niissä verikokeissa ja sydänfilmeissä ja 

rasituskokeissa ja kaiken maailman tutkimuksissa. 

 

Kaikissa tämän tutkimuksen tapauksissa oli lopulta päädytty siihen, että 

korkean verenpaineen taustalla ei ollut mitään muuta tautia. Niinpä lähettäjä-

lääkärin objektiksi oli määräytynyt korkean verenpaineen laskeminen ja lopulta 

potilaan taudittomuus. Myöhemmin objektin toteutumista arvioi myös lääkäri, 

joka on aktanttimallissa vallan akselilla sekä lähettäjänä että vastaanottajana. 

 

4.1.2 Lääkärit vallan akselilla 

LJ: ”Kuinka isona asiana sää pidät verenpainetautia? (tauko) 

Noin niinkun yleensä.” 

Merja: ”No, mitä nyt kuuntelee yleisestä mielipiteestä ja näistä, 

niin kyllä sanoisin, että se on varteenotettava, että sitten jos se 

on, niin siinä täytyy todella vakavasti suhtautua ja tehdä se... 

Mää ny tiiä, laittaisinko mää sen ny kategoriaan vaarallinen, 

mut juuri semmonen kuitenkin, että seurata pitää. Ja semmonen, 

että jos sulle annetaan ohjeet, niin kyllä niitä sitte noudattaa 

pitää.” 

 

Mallissa 1 Lääkäri on asetettu ylös vallan akselille lähettäjäksi ja 

vastaanottajaksi, joka arvioi lopputuloksen. Proppin ja Greimasin 

kansansatuanalyyseissa näihin aktanttiasemiin asettuu usein kuningas, joka 

lopullisen arvion tehtyään vielä palkitsee ja rankaisee osallisia. Lääkäreillä voi 

hyvin ajatella olevan sama auktoriteettiasema laajassa yhteiskunnallisessakin 

mielessä. Myös tekemissäni haastatteluissa osa informanteista kuvasi 
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luottamustaan lääkäreihin erittäin korkeaksi. Esimerkiksi Merja kertoi 

ajattelevansa, että lääkärin ohjeisiin tulee suhtautua vakavasti ja niitä pitää 

totella. Puolet haastatelluista oli lääkärien määräämässä lääkehoidossa, vaikka 

osa heistä oli kokenut sen takia epämiellyttäviä sivuoireita. Lääkäreiltä 

saatujen elämäntapaohjeiden suhteen tottelevaisuus ei ollut yhtä suurta, mutta 

toisaalta kukaan informanteista ei kiistänyt sitä, että elämäntavoilla oli iso 

merkitys korkeaan verenpaineeseen. 

 

Narratiivien perusteella lääkäreiden oma suhtautuminen potilaisiin oli kirjavaa, 

mutta monissa tapauksissa se oli jollain tavalla auktoriteettiaseman värittämää. 

Lääkitykseen kielteisesti suhtautuva Emilia koki, että lääkärit suhtautuivat 

hänen lääkevastaisuuteensa huvittuneesti, mutta hyväksyvästi: ”Mää oon 

varmaan semmonen lääkäreitten kauhu, mutta kyllä ne suhtautuu huumorilla 

minuun.” Matti puolestaan kertoi, että lääkäri oli melkein suuttunut ja jopa 

huutanut tälle siitä, että tämän tulisi pitää enemmän lomaa. Veikon tapauksessa 

lääkäri oli tyrmännyt hänen oma-aloitteisesti verenpaineen muutoksista 

tekemänsä graafiset käyrät ja lisäksi muistuttanut Veikkoa siitä, kuka tässä 

suhteessa oikein oli auktoriteetti: 

 

Veikko: Sillon kun mulla oli korkea verenpaine, niin minä 

piirsin graafisia käyriä. Lääkärille esitin, niin lääkäri : "Älä 

sinä poika ala lääkäriä leikkimään". Eikä mitään, huitasivat 

katsomatta. Toinen oli ison työn tehny ja helpottaa heidän 

hommiaan.  

LJ: Eli sää koit, että sut tyrmättiin? 

Veikko: Nimenomaan. 

 

Tutkimukseni kirjoittamisen aikaan ilmestyi muutamia muita tutkimuksia, 

joissa käsiteltiin hoitohenkilökunnan vaikutusta verenpainelukemiin. Lääkärien 

auktoriteettiaseman arvellaan usein vaikuttavan siihen, että vastaanotolla 

verenpainelukemat ovat korkeampia kuin kotimittauksissa. Ajatellaan, että 

valkotakkisyndrooman pohjalla on jännitys, joka kohdistuu pelottavaan 

lääkäriin. Informanteistani varsinkin Aino uskoi tämän vaikuttavan 

verenpainelukemiinsa paljon. Vastikään on tutkittu myös aivan vastakkaista 

ilmiötä, jossa korkea verenpaine on kotona tehdyissä mittauksissa korkea, 

mutta saattaa jäädä vastaanotolla huomaamatta. Turun lääketieteellisestä 

tiedekunnasta ilmestyneessä Marjo-Riitta Hännisen väitöskirjassa (2014) 
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todetaan, että tällainen piilevä verenpaine lisää sydän- ja verisuonisairauksien 

vaaraa lähes yhtä paljon kuin pysyvästi sekä vastaanotolla että kotona koholla 

oleva verenpaine. Tällaista verenpainetta esiintyy noin kahdeksalla prosentilla 

Suomen aikuisväestöstä, jolla ei ollut käytössä verenpainelääkitystä. Hännisen 

mukaan se liittyy usein elintapavaaratekijöihin, kuten alkoholinkäyttöön ja 

tupakointiin, jotka voivat myös selittää sitä, miksi verenpaine on kotona 

korkeampi kuin vastaanotolla. Tutkimuksen mukaan potilailla, joilla todettiin 

piilevä kohonnut verenpaine, oli suurempi kohde-elinvaurioiden vaara kuin 

henkilöillä, joiden verenpaine oli normaali. Kun tutkimuksessa verrattiin koti- 

ja vastaanottoverenpainetta jatkuvina muuttujina samassa mallissa, vain 

kotiverenpaine ennusti sydän- ja verisuonitautitapahtumia. Lopulta Hänninen 

päätyikin tutkimuksessaan suosittelemaan kotimittauksia, eritoten riskiryhmille 

(7-8, 88).  

 

Kotimittauksien lisäksi Hännisen tutkimuksessa mainitsemien riskitekijöiden 

havaitseminen voisi olla mahdollista, mikäli lääkärin vastaanotoilla ei 

keskityttäisi pelkästään verenpainemittauksen lukemiin, vaan keskusteltaisiin 

myös potilaan elämäntavoista. Silloin verenpainemittaria osattaisiin suositella 

myös niille henkilöille, joiden piilevästä korkeasta verenpaineesta 

vastaanotolla ei näy merkkejä. Omassa tutkimuksessani informanttini kertoivat, 

että lääkärit olivat hyvin yleisesti suositelleet verenpainemittarin hankkimista 

kotiin. Informantit tosin tulkitsivat kehotuksen johtuvan siitä, että vastaanotolla 

korkea verenpaine on usein valkotakkisyndrooman takia korkeampi kuin 

kotona, ja kotimittauksien avulla verenpaine saattaisi osoittautua paljon 

alhaisemmaksi. Lääkäreitä pitkään vältellyt Aino kertoi lopulta saaneensa 

työterveyslääkäriltään mittarin lainaksi kotiin:  

 

Aino: ”Mutta tosiaankin, kun mää olin siellä 55-

vuotistarkastuksessa, niin kun se kyseli näitä, että onko 

verenpainetautia ollut liikkeellä, niin sanoin, että kyllä 

suvussakin on ollut. Niin se sanoi, että kun on olemassa se 

sellainen valkoisen takin aiheuttama verenpaine, niin se antoi 

mulle sen kotiin sen laitteen tällä kertaa. Ja se sanoi, että 

seuraa sitä kahden viikon ajan, että ota aamuin, illoin, 

viikonloppuna ja merkitse siihen viereen aina, että millanen 

päivä, että millanen olo on. Ja se masiina oli siinä sitten 

useamman viikon.” 
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Hännisen tutkimuksen kanssa samoihin aikoihin ilmestyi toinen tutkimus, jossa 

selvitettiin ensimmäistä kertaa laajasti valkotakkisyndrooman vaikutusta 

verenpainemittauksiin. British Journal of General Practice –lehdessä 

maaliskuussa 2014 julkaistussa artikkelissa (Campbell jne. 2014) kerrotaan 

Exeterin yliopiston tutkimuksesta, jossa on havaittu, että potilaan verenpaine 

riippuu hyvin usein siitä, ottaako sen lääkäri vai sairaanhoitaja. Tutkimuksen 

mukaan sairaanhoitajat saivat järjestelmällisesti, jopa 75-prosenttisesti, 

matalampia lukemia kuin lääkärit. Ero lääkärin ja sairaanhoitajan mittauksissa 

on niin suuri, että sillä on joissain tapauksissa vaikutusta potilaiden 

lääkehoitoon. Toisin sanoen lääkäri nostaa potilaan verenpainetta niin paljon, 

että potilas täyttää verenpainelääkityksen kynnysarvot, kun taas sairaanhoitajan 

mittaamana hän jäisi kynnysarvojen alle. Aineistossa on yli tuhat ihmistä 

kymmenestä eri maasta: Suomesta, Iso-Britanniasta, USA:sta, Kanadasta, 

Ranskasta, Espanjasta, Koreasta, Alankomaista ja Bosniasta. Tutkimuksen 

tekijät päätyvät artikkelissaan suosittelemaan, että lääkärin hoitosuositukset 

perustettaisiin sairaanhoitajan mittaamiin lukemiin. 

 

Monessa haastattelussa sivuttiin myös sitä, miten lääkärien ja 

hoitohenkilökunnan suhtautuminen vaikuttaa verenpaineen tasoon. 

Valkotakkisyndrooma oli joidenkin kohdalla vaikuttanut siihen, että mittari oli 

hankittu kotiin. Toisten kohdalla puolestaan tämä näkyi siinä, että lääkärin 

tekemiä mittaustuloksia pidettiin epäluotettavina. Jaakko kuvasi vihaisesti sitä, 

miten työterveydessä verenpaineen mittaus oli järjestetty esimiesten toimiston 

viereisessä tilassa: 

 

Jaakko: ”Se oli järjestetty niin, että herrat näkee, kuka tulee 

vastaanotolle. Siinä oli ovet auki johtajien huoneeseen. Niin 

nostaahan se verenpainetta! Ne olosuhteet oli aivan törkeet! Ja 

minä vedin siitä omat johtopäätökset…” 

 

Lääkäri ei kuitenkaan suinkaan ollut ainoa haastatteluissa esiin tullut 

auktoriteettihahmo, vaan haastatteluissa mainittiin myös sairaanhoitajat ja 

terveydenhoitajat, apteekkarit, televisio, lehdet, internet, kirjallisuus, 

tutkimukset, opaskirjaset ja lähi- ja tuttavapiirin ihmiset. Yleisesti informantit 

kokivat, että tietoa oli runsaasti tarjolla, mutta sen jäsentäminen koettiin 
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haastavaksi. Kysyttäessä, olivatko kaikki tiedonlähteet samalla viivalla, Saara 

vastasi näin: 

 

LJ: Tuntuuko susta, että nämä lääkäreiden ohjeet, netin ohjeet 

ja vertaisryhmien kanssa käydyt keskustelut on samalla viivalla, 

että ne täydentää sitä kokonaiskuvaa? Vai onko siinä joku 

enemmän auktoriteetti? 

Saara: No sitä mää tarkotan sanoo, että kun nettiä lukee, niin 

siellä on yks autoritäärinen ohje, joka sanoo yhdellä tavalla, ja 

toinen autoritäärinen ohje, joka sanoo toisella tavalla. Sitten 

kolmas sanoo taas eri asiaa. Niin sitten niitä pitää yhdistellä ja 

koittaa järkeillä ja pohtia, että mitä tää kaikki sitten tarkottaa. 

Ja sitten tätä tietoa pitää vertailla siihen, mitä ihmiset sanoo, ja 

mitä lääkärit sanoo. Ja siitä pitää yrittää muodostaa itselle 

joku näkemys. Ja ne ei oo keskenään ristiriidassa, että ne kaikki 

sanoo siitä asiasta yhden puolen. Mutta jos haluais lukee siitä 

asiasta yhden artikkelin, jossa ois tää koottuna, niin siinä 

artikkelissa pitäsi sanoo juuri tää, että toiset lääkärit ovat tätä 

mieltä, kolmannet tätä mieltä ja kansainvälisessä vertailussa on 

todettu tämä asia. 

 

Saara kertoi kokeneensa, että oli joutunut ottamaan huomattavan paljon 

vastuuta tiedonhankinnasta itselleen. Lisäksi hän moitti lääkäreiltä saamiaan 

ohjeita liian yleisluontoisiksi ja peräänkuulutti konkretiaa ja paneutumista 

potilaan yksilölliseen elämäntilanteeseen. Hän toivoi, että hoitohenkilökunta 

näkisi vaivaa, pyrkisi haastattelemaan ihmistä ja tarjoamaan elämäntapaneuvot 

konkreettisina ja realistisesti toteutettavina yksilön elämäntilanteeseen ja 

tottumuksiin perustuvina ohjeina. Esimerkkinä hyvästä toiminnasta Saara 

kertoi neuvolassa saamastaan ohjeesta:  

 

Saara: ”Mutta kyllä mää oon tavannu semmosiakin 

terveydenhuollon ihmisiä, että ne haluaa, että ne haastattelee 

vähän sitä, että miten ihminen elää ja liikkuu, ja ne saattaa 

antaa jonkun siihen elämäntilanteeseen liittyvän konkreettisen, 

realistisesti toteutettavan neuvon. Esimerkiks mää muistan, 

neuvolassa terveydenhoitaja sano, että kävele kotiin töistä. Että 
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se vaatii vähän vaivannäköö, että ne miettii sen, että mikä olis 

sen ihmisen kannalta realistista.” 

 

4.1.3 Potilaan halu laskea verenpainetta 

Aino: ”Siis mulla on itelläni semmonen mielikuva itestäni, että 

mää luikertelen pois lääkäreitten käsistä ja tavallaan ikään 

kuin tän ilmiön kohdalla, mitä verenpainetaudiksi sanotaan, 

niin mää temputtelen sen kanssa. Ja sitten kuitenkin niitä 

ohjeita, mitä ne vähäsen antaa, niin mää kuuntelen niitä 

loivasti, mutaa mää en oo… mää en uskalla tai halua tai voi, 

mikä se syy sitten onkin, niin mää en halua ottaa siihen sellasta 

totista otetta. Niin esimerkiks se, että mää voisin ihan hyvin 

hakee sen laitteen sieltä, mutta mulla on semmonen syvä 

vastenmielisyys sitä kohtaan.” 

Mallin 2 keskiössä on subjektin ja objektin välille sijoittuva halun akseli eli 

potilaan halu laskea verenpainetta. Lähettäjä-lääkärin on siis motivoitava 

potilas hoitoonsa. Valikoin tutkimukseeni henkilöitä, jotka olivat jonkinlaisessa 

lääkärin seurannassa tai hoidon piirissä. Tässäkin joukossa kuitenkin varsin 

moni muokkasi lääkäreiltä saamiaan hoito-ohjeita itse tai jopa kieltäytyi tavalla 

tai toisella hoidosta. 

Kokonaan lääkehoidon olivat lopettaneet Jaakko ja Jaana. Lääkehoidosta olivat 

ainakin toistaiseksi kieltäytyneet Aino ja Emilia. Aino kertoi olevansa lähes 

kokonaan ”paossa lääkäreitä”. Hänellä oli todettu korkeaa verenpainetta jo 

kaksi kertaa aiemmin, ennen viimeisintä diagnoosia. Näillä kerroilla Aino oli 

kuitenkin jättänyt asian seuraamisen sikseen, ja lääkärikäyntien välillä oli 

vierähtänyt pitkiäkin toveja. Sekä Aino, Jaana että Emilia kertoivat suosivansa 

niin sanottuja vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä. Aino oli kokeillut esimerkiksi 

akupunktiota, kokonaan suolatonta ruokavaliota ja luonnossa olemista. Jaana ja 

Emilia korostivat molemmat ruokavalion tärkeyttä, mutta pitivät mahdollisina 

myös erilaisia luonnonkasveista saatavia rohtoja.  

Jaakko kertoi syyksi lääkityksen lopettamiseen sen, että hän oli kokenut 

reseptien uusimisen vaikeaksi. Hän kuitenkin kertoi myös pitävänsä 

elämäntapoja merkittävämpänä vaikuttajana korkean verenpaineen hoidossa 

kuin lääkitystä. Hän sanoi laihduttaneensa runsaasti lääkityksellä ollessaan ja 
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piti tätä syynä siihen, että korkea verenpaine oli laskenut. Lopetettuaan kerta 

heitolla lääkityksen Jaakko ei ollut myöhemmin lainkaan mitannut 

verenpainettaan. Hän kuvaili lopettamista sanomalla, ettei ollut kokenut mitään 

vieroitusoireita tai muitakaan tuntemuksia lääkityksen loppuessa. Verenpaineen 

diagnosoinnin  aikaiset tuntemukset, väsymys ja näön hämärtyminen, joita 

Jaakko piti mahdollisesti korkean verenpaineen aiheuttamina, eivät siis 

palanneet. 

Lääkärin rooli korostuu varsinkin niissä tapauksissa, joissa korkeaa 

verenpainetta hoidetaan lääkkeillä. Lähettäjä-lääkärit olivat saaneet motivoitua 

haastattelemistani henkilöistä viisi lääkehoitoon ja kaksi aloittamaan 

lääkehoidon, vaikka se olikin myöhemmin keskeytynyt. Lisäksi Merja, joka ei 

ollut lääkityksellä, kertoi ottavansa lääkäriltä saamansa ohjeet erittäin vakavasti. 

Narratiiveissa lääkäreiden motivointikeinoina näyttäytyivät jonkin verran 

tiedonjako ja järkeily. Useammin informantit kuitenkin moittivat sitä, että he 

eivät saaneet lääkäreiltä tarpeeksi tietoa. Näiden kertomuksien perusteella voi 

spekuloida, luottivatko lääkärit mahdollisesti motivaattorina pelkästään omaan 

auktoriteettiasemaansa määrätessään lääkityksestä ja muista hoito-ohjeista 

ilman perusteluja. Yksi mahdollinen selittävä tekijä tässä voi toki olla 

hoitohenkilökunnan kiire, mitä ainakin Jaakko epäili syyksi sille, ettei saanut 

lääkäriltä juurikaan muuta huomiota kuin lääkereseptejä.  

Yhtenä motivointikeinona esimerkiksi Liisan tapauksessa voi mainita 

pelottelun. Liisa oli kokenut lääkityksen alkuvaiheessa sivuoireen kaltaisia 

tuntemuksia. Haastattelun aikaan, kun korkean verenpaineen ensidiagnoosista 

oli kulunut jo noin 15 vuotta, hän tulkitsi näitä tuntemuksia vastahakoisuudeksi 

ottaa vastaan diagnoosia, jonka hän koki merkitsevän askelta kohti vanhuutta. 

Seuraavassa lainauksessa hän kuvaa sitä, miten lääkärin pelottelu pyörätuoliin 

joutumisesta oli lopulta auttanut lääkitykseen sopeutumisessa: 

Liisa: ”Mutta sitten se, tämä lääkäri rupesi vähän 

pelottelemaan, että siinä on semmonen mahdollisuus, että 

pyörätuolillakin voi tietysti kelailla, että jos sen pitää korkealla 

sen paineen, mutta liekö se niin hauskaa se kelailu… Niin siinä 

sen sitten jotenkin huomas, että kyllä se varmasti se sopivakin 

lääkitys löytyy.” 
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Myös Mattia oli peloteltu korkeasta verenpaineesta aiheutuvilla sairauksilla. 

Tästä lainauksesta kuitenkin paistaa myös lääkärin realistinen suhtautuminen 

hoito-ohjeiden noudattamiseen: 

 

Matti: […] ”Huuti perrään ja sano, että mee lomalle ennen 

joulua. Sitten se sano, että ethän sää kuitenkaan mee, ja sitten 

se karjas, että mee tammikuussa kuitenkin. Ei se ymmärtäny 

ollenkaan se, mutta sitä lähinnä ihmetteli, että miksi minä en oo 

minkään lääkityksen alasena, vaikka olin tällä kunnolla.” 

 

 

Korkean verenpaineen seurannan ja hoidon käytännön toteuttaminen on 

tavallisesti potilaasta itsestään kiinni, joten lähettäjä-lääkärin antamia hoito-

ohjeita joko auttaa tai vastustaa potilaan toiminta – se, hoitaako potilas itseään 

lääkärin ohjeiden mukaisesti vai ei. Näin ollen potilas on vaikuttamassa 

vahvasti siihen, saako hän lähettäjä-lääkärin näkökulmasta oikeaa vai väärää 

hoitoa. Seuraavaksi analysoin muita taudin oikeaan ja väärään hoitoon liittyviä 

seikkoja. 

 

4.1.4 Oikea ja väärä hoito 

Pekka Nokso-Koivisto on tehnyt tutkimusta yhdistäen lääketiedettä ja 

erityisesti Peircen semiotiikkaa. Hänen mukaansa lääkärin tulkinnat perustuvat 

välittömiin aistihavaintoihin (Rhematic symbol), tosiasioihin (Dicent symbol) 

ja päätelmiin (Argument). Näiden lisäksi lääkäriin vaikuttavat Nokso-

Koiviston mukaan potilaan kertoma ja asiantuntijoiden lausunnot. Varsinkin 

aistihavaintojen ja potilaiden kertoman välittäminen lääkäriltä toiselle tai 

muulle hoitohenkilökunnalle on Nokso-Koiviston mukaan vaikeaa, sillä näiden 

suhteen kuvaukset ja sanastot vaihtelevat, eikä selkeää lääketieteellistä kieltä 

ole käytettävissä. (Nokso-Koivisto 2001: 103-104.) Lähettäjä-vastaanottaja-

lääkäriä taudittomuus-objektin saavuttamisessa auttaa riittävä tieto, jonka 

perusteella hän voi määritellä potilas-subjektiin kohdistuvan oikean hoidon. 

Lääkäri voi käyttää tietoa hyväksi myös potilaan motivoimisessa. Korkean 

verenpaineen toteaminen mittaamalla on tosiasioihin perustuva osa lääkärin 

tulkintaa. Potilaiden motivoimisessa ja hoidon suunnittelussa, etenkin 

elämäntapojen osalta lääkärin tulee kuitenkin ottaa huomioon myös potilaan 
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kertomus, aistihavaintonsa, asiantuntijoilta hankkimansa tieto sekä lopulta 

päätelmänsä. Mikäli lääkärillä ei ole käytettävissään riittävästi tietoa, on 

vaarana vääränlaisen hoidon määrääminen. Ainon tapauksessa korkea 

verenpaine todettiin laajemman terveystarkastuksen yhteydessä, joten lääkärillä 

oli saatavilla myös muita mittaustuloksia: 

 

Aino: ”Ja sitten, kun ne sano siitä, että ylipaino aiheuttaa, niin 

mulla pitäsi pikkusen kontrolloida tota painoo. Se oli aika 

pitkäkin luento siitä. Kun se sano, että mees tohon vaakaan ja 

mää sanoin, että: ’Mut on punnittu, että mää tiedän kyllä.’. Ja 

sit se sano, että:’ Joo joo, mutta paljonko se paino on?’. Ja sit 

se pisti meneen siihen vaakaan, ja sitten mää kattelin sitä 

lukemaa ja otin siitä muutaman kilon pois ja sitten mää 

ilomotin sen sellasena, kun se tuntu musta niinkun 

mukavammalta ilmottaa. (kumpikin nauraa) Mutta niin, mää 

sitä samoihin aikoihin mittasin sitä verenpainetta ja mää aloin 

samalla tarkkailla, mitä suuhuni panin ja sain sillä tavalla sitä 

panookin putoon.” 

 

Ainon tapauksessa lääkäri oli aistihavaintonsa perusteella arvioinut 

tarvitsevansa myös tiedon painosta, jonka hän sai tietää potilaan kertomana. 

Tämä oli jo riittänyt motivoimaan Ainon elämäntapamuutoksien toteuttamiseen. 

Elämäntapaan liittyvien asioiden lisäksi narratiiveissa esiintyi muitakin auttajia 

ja vastustajia. Ilmeisimpänä auttajana oli oikea lääkitys ja vastustajana 

genetiikka ja toki korkea verenpaine itsessään.  Näitä olen käsitellyt jo 

aiemmin, joten keskityn tässä tarkemmin elämäntapaohjeisiin. 

 

Eri lähteistä saatuja elämäntapaohjeita olivat vastaanottaneet kaikki informantit. 

Alla olevaan listaan olen koonnut sellaiset hoito-ohjeet, joita lähettäjä-lääkärit 

ja muu hoitohenkilökunta ovat informanttien kertomusten perusteella antaneet. 

Ohjeet ovat informanteilta, eivät esimerkiksi jostakin verenpaineoppaasta 

poimittuja. Lista on yhdistetty kaikista narratiiveista. Jokainen informantti oli 

saanut erilaisia ohjeita, ja osa kertoi, ettei ollut saanut viralliselta taholta 

lainkaan elämäntapaohjeita. Listassa ylhäällä ovat verenpainetta laskevat ja siis 

taudittomuuteen pääsyä auttavat elämäntavat plusmerkkisinä ja alhaalla 

verenpainetta nostavat, siis taudittomuutta vastustavat miinusmerkkisinä: 
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+ liikunta 

+ rauhoittuminen  

+ lomailu 

+ terveellinen ruokavalio 

 

- ruoka ja juoma: alkoholi, lakritsi, rasva, suola 

- ylipaino 

- stressi 

- liikkumattomuus 

- tupakointi 

 

Informanttien lääkäreiltä ja muulta hoitohenkilökunnalta saamat 

elämäntapaohjeet otettiin vastaan pääosin joko neutraalisti tai jopa 

vastahakoisesti. Osa olisi kaivannut enemmän ohjeita, mutta toisaalta 

esimerkiksi Teppo kertoi, ettei ollut saanut juurikaan elämäntapaohjeita, eikä 

kertomuksensa mukaan toisaalta niitä kaivannutkaan: 

 

Teppo: Varmaan siinä niinku kyseltiin, kun oli näitä 

tarkastuksia, niin vähän näistä painoista ja paljonko alkoholia 

käyttää. Niin mää vähän niinkun koin, että tää on varmaan 

tämmönen tsekkaus, mutta niistä kun ei löytyny mitään 

huolestuttavia ilmeisesti, niin en mitään suurempaa 

terveysvalistusta… En joutunut terveysvalistusterrorismin 

kohteeksi. 

 

Tepon humoristisesti heittämä sana terveysvalistusterrorismi kuvaa monessa 

narratiivissa esiin tuotua vastenmielisyyttä ylhäältä alaspäin annettavalle 

valistukselle, jossa ei otettu huomioon potilasta yksilönä. Lisäksi osa 

informanteista tuntui kokevan elämäntapaneuvot jonkinlaisena kokeena tai 

ainakin he pitivät niiden asettamista arvioitavaksi epämiellyttävänä. Osa 

tunnusti kaunistelleensa elämäntapojaan lääkärille, jopa suoraan valehdelleensa. 

Kiitosta elämäntavoista tai niiden kaunistelluista versioista oli toisaalta 

mukavaa saada. Merja kertoi ylpeydellä siitä, että eli terveiden elämäntapojen 

mukaan ja oli saanut niiden suhteen hoitohenkilökunnalta ”puhtaat paperit”. 

Terveet elämäntavat hän tiivisti näin: 
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Merja: ”[…] elämäntavat on käsittääkseni suhteellisen 

terveelliset. En polta, en oo koskaan polttanu. En käytä 

alkoholia oikeestaan paljon mitään. Lenkkeilen, lähes 

päivittäin. Ja ruokavaliossa nyt tietysti on, sitäkin oon koko 

ajan kevyempään, mitä nyt suositellaan tän ikäsen ihmisen. 

Että omasta mielestäni aika tervettä toisaalta mielestäni elän.” 

 

Narratiiveista kävi ilmi, että oikean ja väärän hoidon suhteen potilaiden 

asennoituminen oli merkittävä tekijä joko auttamassa tai vastustamassa 

taudittomuuteen pääsyä. Todella merkittäviä elämäntapamuutoksia ei juuri 

ollut tehty tai ne olivat jääneet väliaikaisiksi. Osa kertoi laihtuneensa aluksi, 

mutta keränneensä sittemmin taas kiloja. Myöskään Matti ei ollut mennyt 

lomalle lääkärin kehotuksesta huolimatta. Tätä ristiriitaa saattaa osittain selittää 

se, että elämäntapamuutosten kyllä uskotaan vaikuttavan taudittomuuteen, 

mutta välittömästi ne aiheuttavat lähinnä epämukavuutta ja vaivaa. Seuraavaksi 

pureudun siihen, miten vaivattomuuden objekti vaikuttaa potilas-subjektin 

elämään. 

 

4.2 Objektina vaivattomuus 

Usein lääkärit ovat keskittyneet hoitamaan pelkkää tautia ja siis poistamaan 

taudinaiheuttajat keinolla millä hyvänsä (ks. esim. Nokso-Koivisto 2001). 

Tässä lähestymistavassa potilaan vaivalla ei ole väliä, eikä aina edes hoidosta 

aiheutuvilla vaivoilla, esimerkiksi lääkityksen sivuoireilla, jotka voivat 

vaikuttaa potilaan elämään suurestikin. Lääkärin ja potilaan 

suhtautumistapojen ero nousi esiin jo ensimmäisessä tekemässäni 

haastattelussa, vaikken sitä vielä siinä vaiheessa kovin tarkkaan osannut 

kysyäkään. Kun kysyin Saaralta haastattelun loppupuolella, onko hänellä jotain 

lisättävää, hän kertoi jääneensä pohtimaan lääkäreiden mekanistisen käsityksen 

eroa omiin näkemyksiinsä verrattuna. Hän erotti käsitteet terveys ja 

toimintakyky ja selitti niiden eroa seuraavasti: 

 

" Saara: Mää en osaa tätä suoraan kysyä, mutta se ois 

kiinnostavaa, että onko sun oma käsitykses verenpaineesta 

sama kuin hoitohenkilökunnan? Että jos mää ite vastaisin 

siihen, näillä lääkäreillä, joilla on tää mekanistinen käsitys 
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verenpaineesta, että se pitää saada alas hinnalla millä hyvänsä, 

keinolla millä hyvänsä. Niin niillä on erilainen käsitys siitä 

verenpaineesta kun mulla. Ja sitten, niinkun se sairaanhoitaja 

sano, jonka kanssa mää sinänsä oon monesta asiasta samaa 

mieltä, niin se sano, että elämän tärkein asia on terveys. Niin 

mulle elämän tärkein asia ei ole terveys. Varsinkin se, että jos 

siinä tulee… Se on tietysti se, että mää oon joutunu sitä 

vammaisalalla15 […] paljon miettiin, niin se on toimintakyky. 

Ja jos multa kysytään, mikä on tärkeä toimintakyky, niin se on 

joku kirjojen lukeminen, elokuvien katsominen, että noin 

karkeesti sanottuna mää voin aivan hyvin liikkua pyörätuolilla. 

Että sitten taas hoitotyössä sen henkilökunnan oma tavoite 

työssään on terveys. Niin se voi olla se heidän näkemyksensä 

ristiriidassa potilaan omien tavotteiden kanssa. Ja tän 

tyyppisissä tilanteissa, olkoon sitten tauti tai mikä hyvänsä, niin 

se hoito on ristiriidassa potilaan omien elämäntavotteiden 

kanssa. Niin siinä käsitys siitä, mistä on kysymys ja tavotteet 

siitä, millaseen ihanteeseen pitäs tavotella, pitäs neuvotella."  

 

Seuraavaksi tulen analysoimaan korkeaa verenpainetta siten, että potilas on 

aktanttimallin pääosassa niin halun kuin vallankin akselilla. Tämä malli eroaa 

mallista 2 siten, että objektina on taudittomuuden sijaan vaivattomuus, jolloin 

tarkastelu on potilaskeskeisempi. Tässä mallissa potilaalla on halu päästä 

vaivastaan, ja tämän tavoitteen hän antaa itse itselleen. Sitä, milloin ja mikä 

potilaan näkökulmasta on vaivaton tila, voi arvioida vain hän itse. Kysymys 

voi siis olla terveydestä, toimintakyvystä, ja vaivattomaan olotilaan voi kuulua 

mahdollisesti myös korkea verenpaine, varsinkin niiden henkilöiden kohdalla, 

joilla verenpaine on oireeton ja lääkkeistä aiheutuu sivuoireita.  

Vaivattomuuteen pääsyä konkreettisesti auttavia ja vastustavia tekijöitä löytyi 

haastatteluissa useita, ja ne olivat hyvin subjektiivisia.  Luetteloin ja käsittelen 

niitä myöhemmin tässä luvussa. Malliin 2 verrattuna vaivattomuuteen tuntuivat 

vaikuttavan lukuisat muutkin seikat kuin korkean verenpaineen varsinainen 

oikea tai väärä hoito, joka toki sekin tuli esiin monesta näkökulmasta. 

                                                           

 
15 Tästä kohdasta kysytty informantilta erikseen lupa suoran lainauksen käyttöön. 
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Nähdäkseni auttajat ja vastustajat voidaan lukea kummallakin puolella kolmen 

pääkategorian alle, joita ovat: ympäristö, sosiaaliset suhteet ja hoitomuodot.    

 

 
Potilas 
 

(lähettäjä) 

 
Vaivattomuus 

 

(objekti) 

 
Potilas 
 

(vastaanottaja) 

1.Ympäristö 

2.Sosiaaliset suhteet 

3.Hoitomuodot 

(auttajat) 

 
Potilas 
 

(subjekti) 

1.Ympäristö 

2.Sosiaaliset suhteet 

3.Hoitomuodot 

(vastustajat) 

Malli 3. Aktanttimallin sovellus, kun objektina on vaivattomuus. 

 

4.2.1 Objektin muotoutuminen vaivattomuudeksi 

Narratiiveista keskeisenä teemana nousi esiin se, miten potilaat itse 

määrittelivät korkean verenpaineen. Moni vierasti sanaa verenpainetauti. 

Esimerkiksi parihaastattelussa Jaanan ja Tepon kanssa molemmat toivat 

vahvasti esille sen, ettei itse määritellyt korkeaa verenpainetta taudiksi, vaan 

mieluummin ominaisuudeksi itsessään. Matti kertoi, ettei osannut pitää 

korkeaa verenpainetta tautina lainkaan, sillä lääkityksen alettua kaikki oireet ja 

tuntemukset olivat poissa.  

 

Matti: ”Ei oikeestaan, se on sillä lailla, että mää oon aika 

paljon aatellu, että tää verenpainetauti on menny hyvin vähillä 

tämmösillä, että mie en o sitä paljon ees miettiny, enkä mie 

ossaa sitä taautina ees ottaa nyt, kun se on kurissa, niin se ei oo 

sillä lailla… kun aina mittaa… ja kun siitä ei mittään vaivaa 

ole. […] Siis en minä sitä ossaa, kun ei se haittaa minnuu 

ollenkaan, niin ei sitä tautina ossaa pittää.” 

 

Joko alun perin tai lääkityksen kautta oireeton verenpaine ei näyttäytynyt 

kaikissa kertomuksissa suoraan vaivanakaan. Niissä tapauksissa, joissa 
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verenpainelääkitys aiheutti epämiellyttäviä tuntemuksia, vaivana näyttäytyivät 

pikemminkin sivuoireet. Informantit toki ymmärsivät korkean verenpaineen ja 

lääkityksen yhteyden. Tavallaanhan sivuoireetkin olivat seurausta korkeasta 

verenpaineesta, jota ilman lääkitystä ei olisi tarvinnut aloittaa. Vaivattoman 

olon muuttuminen auttavaksi tarkoitetun lääkityksen johdosta vaivaiseksi 

aiheutti kuitenkin monelle päänvaivaa. Saaralle tuntemukset, esimerkiksi 

huono olo ja voimakas huimaus, jotka hän yhdisti verenpainelääkityksen 

alkamiskohtaan, tulivat yllätyksenä. Hän kertoi saaneensa 

lääkäreiltä ”propagandistista” tietoa lääkkeistä ja niiden sivuvaikutuksista: 

 

LJ: ”Kerro lisää siitä propagandistisesta ohjeistuksesta, mitä 

tarkoitat?” 

Saara: ”Just sitä, että ne antaa ne tabletit ja sanoo, että pitää 

syödä, eikä ne selitä. Että esimerkiks tän, että minkä takia on 

kolme tablettia, niin sen mää oon ottanu täysin itse selville, että 

mitä varten se on. Että se on nimenomaan sen 

haittavaikutuksen minimoimiseksi, että tehdään semmonen 

koktail.” 

LJ: ”Miksi sää luulet, että lääkereillä on tämmönen asenne?” 

Saara: ”Yks on se, että niillä on mekanistinen käsitys 

verenpaineesta. Että ne tietää, mikä on verenpaine ja tietää sen, 

että kemiallinen aine laskee verenpainetta. Ja ne ajattelee, että 

kun ihminen syö sen tabletin, verenpaine laskee, ei ne ajattele 

sitä, että siinä on muutakin. Että ihminen voi huonosti, sitä 

huimaa, eikä pysty oleen toimintakykynen. Kun niille sanoo, 

että verenpaine pitää hoitaa ja laskee, niin niille on ihan sama, 

mitä siinä muuta tapahtuu. Ei ne niinkun mieti sitä siltä 

kannalta.”  

 

Aktanttimallissa 3. potilas on mallissa yläriville sijoittuvalla vallan akselilla 

sekä lähettäjän että vastaanottajan aktanttiasemissa. Tällöin potilas itse 

määrittelee tavoitteensa, joka ei ole sama kuin mallissa 2., jossa lääkäri on 

lähettäjänä ja vastaanottajana. Kun lääkärin tavoitteena on biolääketieteellisesti 

määritellyn taudin hoitaminen, potilaan voi olettaa olevan kiinnostuneempi 

hyvän, vaivattoman olon saavuttamisesta.  
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4.2.2 Potilas vallan akselilla 

Honko on todennut, että ihmisten käsitykset terveydestä, sairaudesta ja 

kuolemasta vaihtelevat eri kulttuureissa ja niiden sisällä. Hän muistuttaa, että 

hoidon ja terveystiedon vaihtoehdot lisääntyvät erityisesti niin kutsutuissa 

länsimaissa, joissa asiakkaat ottavat itse kantaa ja tekevät valintoja virallisen 

lääketieteen ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen välillä. Honko (1994:13-15)  

kirjoittaa:  

 

"Jokainen meistä joutuu asiakkaana ottamaan kantaa oman 

kulttuurinsa piirissä tarjolla olevaan terveystiedon ja 

hoitomuotojen tarjontaan. Sen sisältämät vaihtoehdot 

edellyttävät aktiivista tiedonhankintaa, kypsää 

turvautumishankintaa ja omakohtaista vastuunottoa. Ei ole 

sattuma, että terveysvalistus – olipa kyseessä tupakointi, 

liikunnan merkitys tai suolan käytön vähentäminen – on 

nopeimmin johtanut muutoksiin eniten koulutusta saaneiden 

yhteiskunnan jäsenten elämäntavoissa. Tilanteessa, jossa 

terveyskäyttäytymisen vaihtoehtoja tutuu olevan tarjolla 

hämmentävä määrä, asiakkailta vaaditaan entistä enemmän 

myös yksilöllistä ja mahdollisimman kokonaisvaltaista 

terveysharkintaa.” 

 

Myös tämän tutkimuksen aineistosta käy ilmi, että informanteilla oli pääsy 

monipuolisten tiedonlähteiden äärelle, ja he myös käyttivät näitä lähteitä 

hyväkseen. Diagnoosin saatuaan useimmat informantit kertoivat alkaneensa 

hankkia lisää tietoa korkeasta verenpaineestaan. Tätä tietoa he saivat osa 

enemmän, osa hyvinkin niukasti lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta. Moni 

kuitenkin aktivoitui tiedonhankinnassa eritoten itse. Teppo kuvaa seuraavassa 

lainauksessa diagnoosin herättämiä kysymyksiä ja samalla kritisoi sitä, että 

lääkäri ei ollut ehtinyt keskustelemaan niistä: 

 

Teppo: ”No en, kyllä mää oisin toivonu, että kyllä siitä ois 

mukavaa kuulla vähän niinku kunnolla, että mitä se nyt 

ylipäätään on se verenpaine ja mikä merkitys sillä tulee oleen 

mulle, jos se paine on korkee. Mitä se tarkottaa? Minkä takia 

pitää lähtee lääkityksen kautta alentaan sitä? Ja varsinkin, jos 
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ei se nyt lähde lääkityksen avulla aleneen, niin mitä sitten 

tehdään. Että kyllä mää olisin vähän kaivannu lisää sitä 

selitystä, että mistä helvetistä tässä on kyse. Koska sitä nyt 

miettii kuitenkin, että onko nyt sillain, että on huono 

elämäntapa, että liikuntaa liian vähän. Onko nyt sillain, että 

syö huonosti, että liian vähän tai sillain, että kuitenkin käyttää 

alkoholia liikaa? Vai onko sitten kumminkin työstressi? Että 

näitä tulee mietittyä, mutta ei niillä lääkäreillä ollu aikaa, eikä 

innostusta lähtä niitä sitten sen tarkemmin selvittään, mutta sitä 

on joutunu ite vähän miettiin ja lueskeleen.” 

 

Honko kuvaa stereotypistä biolääketieteen taudinkäsitystä sellaiseksi, jossa 

sairaus on ihmisruumiiseen kuulumaton, autonominen, tavallaan ihmisestä 

riippumaton osa. Lääkäri muodostaa suhteen tautiin, josta viestivät 

laboratorioiden kokeet. "Hyvä" potilas pysyttelee tämän suhteen sivuroolissa,  

on passiivinen ja alistuu hoitoon. Tällaisen suhtautumisen riskinä on, että 

potilas hakeutuu turhautuneena muualle hoitoon tai ei sitoudu hoitoon. Honko 

esittääkin, että sairautta tulisi lisäksi käsitellä viestinä, jolla potilas yrittää 

tiedottaa omasta kokonaisvaltaisesta elämäntilanteestaan. (Honko 1994: 13-15.) 

Informanteista esimerkiksi Jaakko oli vahvasti sitä mieltä, että juuri tässä oli 

hänen kohdallaan epäonnistuttu: 

 

Jaakko: ”Mää olin muutenkin rikki, mutta siinä hoidettiin 

verenpainetautia. Ei muuta. […] Olisin halunnut, että 

lääkärissä olisi paremmin otettu huomioon, että kaikki 

vaikuttaa kaikkeen.” 

 

Haastatteluissa keskustelimme aina korkean verenpaineen lisäksi hyvästä 

olosta ja terveydestä yleisesti. Emilia koki, ettei aina oikein tiennyt, mikä 

vaikutti mihinkin vaivan tunteeseen. Hän kuvasi terveydentilansa 

kokonaisvaltaisuutta esimerkin kautta, jossa kilpirauhasen vajaatoiminnasta 

lähtenyt väsymys sai aikaan kierteen, joka mahdollisesti vaikutti myös 

verenpaineen kohoamiseen: 

 

Emilia: ”Itseasiassa tää on vähän semmonen kierretilanne, että 

mulla todettiin jonkun verran kilpirauhasen vajaatoimintaa. Ne 

arvot oli ylhäällä. Ja, tota, se väsyttää. Ja sitten on hirveen 
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vaikee lähtee liikkeelle ja siitä voi sitten seurata vaikka mitä, 

masennusta ja… Nyt kun sää et lähe liikkeelle, niin kaikki 

muutkin arvot rupee reistaan. Että verenpaine justiin, sokeri, 

kolesterooli. En ota lääkkeitä, sekin on koholla. Ne ei nykyään 

edes mittaa multa, kun mää en suostu ottaan lääkkeitä. 

(naurahtaa) Ja tota, mitä mää siinä… Että se on semmonen 

kierteenomanen juttu, että mää en tiedä, mikä siinä oli 

ensimmäisenä, että ensin oli anemia varmaan kymmenen vuotta, 

ja kohdunpoiston jälkeen se nousi niin paljon, että mää oon 

jopa voinu käydä luovuttaan verta.  Ja torstaina on taas 

luovutus. Ja, tota, mutta suurin syy tässä varmaan on se, että 

mää liikun liian vähän.” 

 

Vaikka mallissa 3. potilas on ottanut malliin 2. verrattuna lääkärin paikan 

vallan akselilla, se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö lääkärillä olisi rooli tässä 

asetelmassa. Nykyisin on hyvin tavallista, että ihmiset hankkivat 

lääketieteeseen perustuvaa asiantuntijatietoa ja toki muutakin tietoa monesta 

lähteestä. Erilaista tietoa on mahdollista hankkia niin koululääketieteen sisältä 

kuin sen ulkopuoleltakin.  Tämä mahdollistaa sen, että lääkäreiltä saatuun 

tietoon voi suhtautua vaativasti ja kriittisesti. Kangas kirjoittaa (2003:74-75), 

että nykyään potilaat eivät enää itsestään selvästi omaksu passiivista roolia, 

jossa lääkärille luovutetaan päävastuu sairauden hoitamisesta. Sen sijaan 

potilaat kantavat itse vastuuta omasta terveydestään ja hakevat tietoa ja 

ymmärrystä eri lähteistä. Potilas voidaan siis nähdä valistuneena asiakkaana tai 

kuluttajana, joka neuvottelee vaihtoehdoistaan eri asiantuntijoiden kanssa ja 

valikoi haluamansa hoidon. Informanteistani moni kertoi asioinensa korkean 

verenpaineen takia useammalla lääkärillä ja saaneensa heiltä erilaisia ohjeita. 

Saara kertoi kiertäneensä korkean verenpaineensa takia ainakin kymmenen eri 

lääkärin puheilla ja kokeneensa, että halutessaan hän olisi saanut lääkäriä 

vaihtamalla minkä tahansa haluamansa vastauksen tai ohjeen. Hän kuvasi 

omaa suhtautumistaan lääkäreihin näin: 

 

Saara: ”Ja ne ei jotenkin ymmärrä sitä ne lääkärit, että niitten 

pitäs antaa ottaa diureetteja ja losekkeja puolikkaat. Kun mää 

oon lukenu nyt netistä, että se idea, että niitä annetaan montaa, 

on se, että kun niitä ei anneta kokonaista, vaan puolikkaita 

erilaisia, niin ihminen pystyy syömään niitä, kun se puolittaa 
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myös ne haittavaikutukset. […] Mutta mulle on tullu semmonen 

käsitys, että ne neljä lääkäriä, joiden kanssa mää oon tästä 

keskustellu, niin niistä ei kukaan käsitä tätä logiikkaa, että miks 

niitä pitää syödä montaa sorttia, eikä yhtä merkkiä paljoa. Ja 

sitten semmonen, minkä monet ihmiset sanoo, minkä mää itekin 

sanoin viime kesänä yhdelle lääkärille, on se, että ei pysty 

syömään kokonaista, vaikka yhden kestää. Ja sitten se rupes 

motivoimaan mua, että miks mun pitäs ottaa sitä lisää ja mää 

yritin selittää, että sen pitää antaa mulle kolmea puolikas, eikä 

yhtä kokonaista.” 

 

Edellisestä lainauksesta, kuten monesta muustakin haastattelusta käy ilmi 

potilaan oma aktiivisuus lääkityksen suhteen. Lääkkeiden antaminen varsinkin 

alkuvaiheessa perustuu pitkälti kokeiluihin, joiden avulla pyritään löytämään 

sopiva yhdistelmä, joten potilaiden tulee sitoutua paitsi lääkkeiden ottamiseen, 

myös oman olonsa seuraamiseen ja raportointiin lääkärille. Lääkityksien 

kokeilut ja vaihtelemiset aiheuttavat työtä, ja joskus erilaisia sivuoireita joutuu 

kestämään pitkään, sillä aina ei tiedetä, johtuvatko ne lääkkeen 

sopimattomuudesta vai elimistön reaktiosta lääkevaihdokseen. Lyhyesti 

sanottuna lääkitys saattaa toisille tuottaa enemmän vaivaa kuin vaivattomuutta. 

Seuraavaksi käsittelen vielä kerran lääkehoitoa suhteessa potilaan tavoitteeseen 

vaivattomuudesta. 

 

4.2.3 Lääkehoidon aktanttiasemasta 

Tutkimuksen informanteista seitsemän oli vähintään joskus ollut lääkehoidossa. 

Heistä Matti, Teppo ja Jaana kertoivat, että lääkehoito oli ainakin mahdollisesti 

vaikuttanut siihen, että ennen sitä olleet tuntemukset poistuivat. Jaana tosin oli 

epäileväinen, oliko se juuri lääkkeen ansiota. Oireet poistavana lääkitys kuuluu 

selvästi aktanttimallissa auttajan aktanttiasemaan, kun objektina on 

vaivattomuus. Kuten aiemmin todettua, on kuitenkin hyvin tavallista, että 

verenpainetauti on oireeton, eikä sitä sairastava siis lainkaan tunne itseään 

sairaaksi. Sen sijaan verenpainelääkitys saa monilla aikaan sivuvaikutuksia, 

jotka eivät yleensä ole vakavia, mutta ne voivat olla hyvin epämiellyttäviä ja 

vaikuttaa lääkityksellä olevan henkilön arkielämään tuntuvasti (Turjanmaa 

1993:12). Potilaiden suhtautuminen lääkitykseen voi olla hyvin negatiivinen. 
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Falckin ym. (1996:16) arvion mukaan 16-50% verenpainepotilaista lopettaa 

lääkityksensä ensimmäisen vuoden aikana, eivätkä lääkitystä jatkavatkaan 

tavallisesti noudata tarkasti annostuksia. Edellä mainittu tieto saattaa toki olla 

jo vanhentunutta, sillä lääkitykset ovat vuosien saatossa kehittyneet. Moni 

tämänkin tutkimuksen informanteista oli kuitenkin lopettanut lääkityksensä tai 

muokannut annostelua itsenäisesti. 

 

Lääkityksellä olleista informanteista viisi seitsemästä kertoi kokeneensa 

sivuoireita. Osalla ne kuitenkin oli saatu kuriin lääkitystä vaihtamalla. Niissä 

tapauksissa, joissa lääkehoito aiheutti itsessään huonoa oloa, se sijoittuu 

mallissa 3. vastustajan aktanttiasemaan. Jopa lääkityksen avulla oireisiinsa 

apua saaneen Jaanan narratiivissa lääkehoito asettui pikemminkin vastustajan 

aktanttiasemaan, kun objektina oli vaivattomuus. Tämä johtui siitä, että 

sivuoireet olivat korkean verenpaineen mahdollisesti aiheuttamia oireita 

ikävämpiä. Jaana mainitsikin sivuoireet yhdeksi keskeiseksi syyksi 

lääkehoidon lopettamiselle:  

 

Jaana: Siinä oli semmonen, että mulle tuli siitä lääkkeestä 

semmonen ihan kauhee yskä. Että yskin ja yskin ja yskin. Ja 

sitten menin lääkäriin, niin en samaan lääkäriin, kun se vaan 

oli niin akuutti se yskä, että suurinpiirtein tukehtuu. Niin 

melkein heti se lääkäri kysy, että onko lähiaikoina alotettu 

verenpainelääkitys. Ja mää kerroin, että on ja hän sano, että 

jotta yskän syy selviää, niin kannattaa lopettaa tää lääkitys. Ja 

lopetin, ja yskä rauhottu, ja sitten mää jatkoin verenpaineen 

mittailua, siinä ei tapahtunu muutosta, tai oikeestaan ne oli 

alemmat ne lukemat kun sillon lääkityksen aikana tai sillon, en 

mää ny joka päivä niitä mitannu.  

LJ: ”Okei. Ja sen jälkeen sitten lopetit. Eli tavallaan voi sanoa, 

että oot lopettanu näiden sivuoireidenkin takia plus sitten, mitä 

kerroit näitä syitä, että alunperinkin epäilytti nää lääkkeet?” 

Jaana: ”Joo. Sit mää jotenki koen sillain, että mulla ei oo 

verenpainetautia. (naurahtaa) Se vaan tuntuu jotenkin, että se 

hirveen helposti se diagnoosi tehdään.” 
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Emilia oli Ainon ohella toinen informanteistani, joka vastusti lääkehoidon 

aloittamista. Yhdeksi syyksi kieltäytyä verenpainelääkkeistä hän kertoi 

sivuoireet, joiden pelkäsi aiheuttavan kierrettä, joka aiheuttaa lisää vaivoja: 

 

LJ: ” Osaatko vähän avata sitä, että miksi et käytä lääkkeitä?”  

Emilia: ”Koska musta ne ei niinkun poista sitä juttua, että ne 

laskee jotain tiettyä, mutta sitten itse asiassa sivuvaikutukset 

voi olla todella kohtalokkaita ja vaikeita. Et mää haluan 

mahdollisimman luonnollisilla keinoilla ainakin yrittää 

parantaa tota juttuu.” 

 

Kaiken kaikkiaan lääkkeet sijoittuvat siis aktanttimallissa 3. tilanteesta riippuen 

joko auttajan tai vastustajan asemaan. Aineistoni perusteella vaikuttaisi siltä, 

että kun objektina on nimenomaan vaivattomuus, eikä biolääketieteellinen 

taudittomuus, lääkkeet ovat useammin vastustajia kuin auttajia. Samalla ne 

eivät kuitenkaan täytä yksin näitä aktanttiasemia, vaan narratiivien perusteella 

vaivattomuuteen pääsyä auttavat ja vastustavat myös useat muut seikat. 

4.2.4 Auttajista ja vastustajista 

Kuten aiemmin todettua, en ole kirjannut malliin 3. vaivattomuuteen pääsyä 

konkreettisesti vastustavia ja auttavia aktoreita, sillä narratiiveista oli vaikea 

löytää yksittäisiä nimittäjiä osin keskenään ristiriitaisille seikoille. Sen sijaan 

olen koonnut tähän listan narratiiveista löytämistäni auttajista ja vastustajista. 

Listan jälkeen käsittelen joitain niistä tarkemmin. Listan auttajat ja vastustajat 

on ryhmitelty kolmen pääkategorian alle. Plusmerkkisinä ovat auttajat ja 

miinusmerkkisinä vastustajat. 

1.Ympäristö  

 

+ luonto 

+ alkuaineet 

+ itselle sopivan ympäristön löytyminen 

+ maaseudun rauha 

+ kaupungin kulttuuritarjonta 

- teolliseen yhteiskuntaan sopimaton luontoihmisyys 

- teollisesti valmistetuttujen aineiden läheisyys 

- yhteiskunnasta aiheutuvat paineet ja stressi 
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- kuormittava työ 

- ajanpuute 

 

2.Sosiaaliset suhteet  

 

+ sukulaiset, ystävät, työtoverit 

+ vertaistuki 

+ ystävällinen hoitohenkilökunta 

+ tontut ja haltiat 

+ eri mediat, joista saa tietoa ja apua: lehdet, radio, tv, internet 

- ristiriitainen tieto eri lähteistä 

- kiireinen hoitohenkilökunta 

-/+ hoitohenkilökunnan pelottelu ja autoritäärinen asenne 

 

3. Hoitomuodot 

 

+ oireet poistava lääkitys 

+ sopiva, sivuoireeton lääkitys 

+ vaihtoehtoiset hoitomuodot, kuten luontais- ja luonnontuotteet sekä 

hieronnat ja akupunktio 

+ hyvät elämäntavat 

+ armeliaisuus itselle 

- oma kiire, stressi ja huolestuneisuus 

- tehoton lääkitys 

- lääkityksen sivuoireet 

- liika kiltteys 

-”mitä muut ajattelevat”-asenne 

- huonot elämäntavat 

- epämiellyttävät elämäntapamuutokset 

- lääkärissäkäyntien vaiva ja hankaluus  

 

Kuten yllä olevasta listasta voidaan havaita, samat elementit voivat toimia niin 

vastustajina kuin auttajinakin. Potilaan näkökulmasta esimerkiksi lääkkeet 

voivat sivuoireineen olla vaivattomuuden vastustajia, mutta toisaalta ne ovat 

vaivattomuuden auttajia, jos ne poistavat korkean verenpaineen oireita. On 

myös mahdollista, että nämä asiat henkilöityvät lääkkeitä määränneeseen 

lääkäriin tai muuhun hoitohenkilökuntaan, jotka siis voivat olla aktoreina niin 
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auttajia kuin vastustajiakin. Kategoriassa "sosiaaliset suhteet" on alimpana 

listattu sekä plus- että miinusmerkkisenä hoitohenkilökunnan pelottelu ja 

autoritäärinen asenne. Se tuotiin esille useammassa haastattelussa ja pääosin 

negatiivisessa mielessä. Kuitenkin esimerkiksi Liisa koki, että oli ottanut 

korkean verenpaineen ja siihen liittyvät hoidot vakavasti vasta lääkärin 

pelottelun jälkeen ja sen myötä päässyt eroon sivuoireiden kokemisesta. Liisa 

epäili näin jälkikäteen, että hänen aluksi kokemansa sivuoireet olivat olleet 

seurausta hänen omasta asenteestaan, eivät lääkityksen aiheuttamia. 

Sosiaalisiin suhteisiin olen listannut myös Ainon narratiivissa ohimennen 

esiintyneet tontut ja haltiat, jotka hän mainitsi tietoa antavina ja auttavina 

hahmoina.  

 

Kolmannen kategorian alle olen listannut hoitohenkilökunnan taholta annettuja 

ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja sekä elämäntapoihin, luonteeseen ja asenteisiin 

liittyviä tekijöitä. Tässä, kuten muissakin kategorioissa, stressi esiintyy 

tavallaan monessa kohdassa. Se nousi narratiiveissa esiin ylivoimaisesti eniten 

kytkeytyen niin ympäristöön, sosiaalisiin suhteisiin kuin hoitomuotoihinkin. 

Stressiä koettiin työelämässä, maalla, kaupungissa, sosiaalisissa suhteissa ja 

vapaa-ajalla. Stressin vähentäminen koettiin hyvin vaikeaksi, vaikka 

esimerkiksi Jaana oli huomannut yhteyden haastavan työtilanteen ja 

sairasloman välisissä verenpainelukemissa. Pelkkä kiireellisen elämäntilanteen 

loppuminenkaan ei välttämättä auttanut stressiin, sillä osa koki sen tavallaan 

osaksi persoonallisuuttaan. Korkean verenpaineen lisäksi stressin kerrottiin 

aiheuttavan muutenkin vaivoja, joten se nousee kyllä narratiiveissa 

ehdottomasti vaivattomuuden suurimmaksi vastustajaksi. 

 

Kaikki informantit kuvasivat korkeaa verenpainetta pääosin ikäväksi asiaksi, 

joka vaikutti elämään tavalla tai toisella negatiivisesti. Tästä syystä kysyin 

jokaisen haastattelun lopuksi, oliko haastateltavan mielestä korkeassa 

verenpaineessa jotain hyvää. Moni ei osannut löytää asiasta yhtään positiivista 

puolta, joskin Veikon erityisen synkkä vastaus oli ainoa laatuaan:  

 

LJ: ”Onko korkeassa verenpaineessa jotain hyvää?” 

Veikko:” En minä tiedä… Hengenhän se vie loppujen lopuksi.” 
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Korkea verenpaine näyttäytyi haastatteluissa pääosin vaivattoman olon 

vastustajana, vaikka moni informantti myös totesi, ettei pitänyt asiaa kovin 

isona, varsinkaan silloin, jos lääkitys oli kohdallaan. Korkeaan 

verenpaineeseen kuitenkin liittyi myös joitain auttajan piirteitä. Muutamat 

haastattelevat mainitsivat sen, että verenpaineen myötä tulee tarkkailtua 

kokonaisvaltaisemmin muitakin elämäntapoja, esimerkiksi ruokailutottumuksia, 

millä oli vaikutusta yleiseen hyvään oloon. Lisäksi Emilia ja Teppo pohtivat 

sitä, onko korkealla verenpaineella jonkinlainen stimuloiva tai energisoiva 

vaikutus. Saara nosti oma-aloitteisesti esille myös yllättävän sosiaaliseen 

kanssakäymiseen liittyvän positiivisen ilmiön:  

 

Saara: ”Nyt oon huomannu, että tästä saa runsaasti 

mielenkiintoisia keskusteluja. Että se on aiheena paljon 

mielenkiintosempi kun sää ja siitä saa helposti miellyttävän 

keskustelun aikaan.” 

LJ: ”Joo, se mulla olikin täällä kysymyksenä, että onko tässä 

jotain positiivisia puolia? 

Saara: Kyllä, joo, tää on erittäin positiivinen puoli. Että 

semmostenkin ihmisten kanssa, joitten kanssa ei kuvittelis, että 

saa ystävällisiä suhteita aikaseks, niin tällä teemalla saa. ” 

 

4.3 Tutkijan paikka aktanttimallissa 

Tässä luvussa pohdin, mihin aktanttiasemaan tai -asemiin itse sijoitun 

informanttien narratiiveissa. Käytyäni pitkiä keskusteluja informanttien kanssa 

ja istuttuani seuraamassa, kun he ottavat verenpainelääkkeitään tai tekevät 

verenpainemittauksia kotonaan, olen väistämättä ollut vaikuttamassa 

narratiiveihin. Tämä on kuitenkin ollut odotettavissa, sillä antropologisen 

tutkimuksen erityispiirteenä on aina tutkijan läsnäolo. Antropologisessa 

tutkimuksessa tutkija tutustuu kentällä tutkimuskohteeseensa, suodattaa, 

analysoi ja tulkitsee kokemuksiaan jo kenttätyötä tehdessään. Geertziläisessä 

tiheässä kuvauksessa antropologin tehtävä on kenttätöiden jälkeen paikantaa 

tuloksia analyyttisesti ja tuoda esiin myös oma toimintansa. (Geertz 1973, 

Lappalainen 2007:10.) Olen pyrkinyt tuomaan esiin omaa rooliani pitkin 

tutkimusta, aina niissä kohdin, joissa olen kokenut sen merkitykselliseksi. 

Tässä luvussa pohdin vielä hiukan lisää omaa rooliani siitä näkökulmasta, 
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mihin itse tutkijana sijoitun informanttien narratiiveista tekemissäni 

aktanttimalleissa. 

 

Pohdittuani asiaa ja luettuani litteroituja haastatteluja omaa rooliani silmällä 

pitäen olen tullut siihen tulokseen, että oma paikkani aktanttimallissa olisi 

useimmiten vallan akselilla lähettäjän tai vastaanottajan aktanttiasemassa. 

Haastatteluja tehdessäni panin merkille, että monet informantit kertoivat, 

etteivät he mitanneet verenpainettaan ”niin usein kuin pitäisi”. Osa ”tunnusti” 

tämän hieman häpeilevän oloisesti, mistä tulin ajatelleeksi, että edustin heille 

tässä yhteydessä kuitenkin jonkinlaista asiantuntija- tai auktoriteettihahmoa. 

Samaa tulin ajatelleeksi, kun sain joiltain informanteilta haastattelun jälkeen 

yhteydenottoja, joissa raportoitiin sairauden ja siihen liittyvien toimenpiteiden 

kehityksestä: yksi ilmoitti hankkineensa verenpainemittarin ja tehneensä 

muutoksia ruokavalioonsa, toinen kertoi lääkärikäynnistään, kolmas raportoi 

tekemistään liikuntasuorituksista. Nämä yhteydenotot olivat melko lyhyitä, 

mutta jäin miettimään, johtuivatko ne vain informanttien kiinnostuksesta 

tarjota tutkimusta varten enemmän materiaalia, vai olinko jotenkin antanut 

haastattelussa sen vaikutelman, että moitin heidän tekemisiään. Kävin nämä 

yhteydenotot mielessäni läpi litteroituja haastatteluja yrittäen etsiä kohtia, 

joissa olisin jakanut suoria terveysneuvoja tai antanut ymmärtää, mitä 

toivottavan terveydentilan edistämiseksi tulisi tehdä. En kuitenkaan oman 

tulkintani mukaan löytänyt tällaisia kohtia, varsinkaan yhteydenottoihin 

liittyneissä asioissa, ellei sitten lasketa pelkkiä kysymyksiä siitä, miksi kotona 

ei ollut verenpainemittaria.  

 

Yhdeksi vaihtoehdoksi jää, että päästessään kertomaan rauhassa sairaudestaan 

ja myös analysoimaan sitä jonkun asiasta kiinnostuneen henkilön kanssa, 

informantit tulivat ajatelleeksi niitä keinoja, joilla voisivat hoitaa korkeaa 

verenpainettaan. Mikäli näin on, voisi tästä vetää sen johtopäätöksen, että ajan 

ottaminen, potilaan kuunteleminen ja dialogi johtavat parempiin hoitotuloksiin. 

Näitä kolmea moni informantti myös peräänkuulutti haastatteluissa. Niissä 

tapauksissa, joissa olen ollut viitoittamassa tietä tai ehkä halua taudittomuuteen, 

asettuisin mallissa 2. auttajan aktoriasemaan.  

 

Joissain haastatteluissa koin hieman kiusalliseksi sen, että tiesin korkeasta 

verenpaineesta paljon vähemmän kuin informanttini. Välillä haastatteluissa tuli 

tilanteita, joissa informantit kyselivät minulta, asiantuntijalta korkeaan 
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verenpaineeseen liittyviä kysymyksiä. Pääosin käänsin nämä tilanteet niin päin, 

että hehän tässä asiantuntijoita ovat, minun auttajiani. Välillä kuitenkin 

vastasin konkreettisiin kysymyksiin, jos satuin tietämään niihin vastauksen. 

Myös silloin asemani lienee auttajan aktoriasemassa, mikäli olen osannut antaa 

tyydyttäviä ja oikeita vastauksia. 

 

Omaa akatanttiasemaani etisessäni jouduin huomaamaan, että kaikissa 

tilanteissa edellä itselleni kaavailema auktoriteettiasema ei ollut kovin selvä. 

Tavallisesti auktoriteetiksi koetun lääkärin vastaanotolla tehdyissä mittauksissa 

verenpaine on enemmän koholla kuin rennommissa oloissa tehdyissä 

mittauksissa. Tästä ilmiöstä puhutaan valkotakkisyndroomana. Tehdessäni 

osallistuvan havainnoinnin Jaanalle ja Tepolle yllätyimme siitä, että 

mittauksessa tulleet lukemat olivat varsin alhaiset. Jaana sanoi, ettei edes 

muistanut, koska hänellä olisi ollut niin alhainen lukema mittauksessa. Tästä 

arvelimme yhdessä, että ainakaan nämä informantit eivät liittäneet 

valkotakkisyndroomaa minuun. Ainakin tässä tapauksessa täytynee siis todeta, 

etten esiintyisi näistä tapahtumista tehtävässä aktanttimallissa kovin 

merkittävässä roolissa. Varsinkin ensimmäisten haastattelujen yhteydessä 

auktoriteettiasemassa olivat selkeästi enemmän informantit kuin minä. Sain 

kuulla paljon neuvoja ja kritiikkiäkin kysymyksiäni kohtaan, mistä oli paljon 

hyötyä haastattelurungon viilaamisessa. Ensimmäisten haastattelujen 

jännitykseltä en kuitenkaan tainnut osata hyödyntää näitä tilanteita täysin, 

kuten näistä kenttäpäiväkirjani pohdinnoista näkyy: 

 

”Informantti keskittyi kovasti arvioimaan kysymyksiäni 

kriittisesti, mikä teki oloni epävarmaksi. Taisimme kummatkin 

jännittää. Toivottavasti osasin kuitenkin olla neutraali, pitää 

kuunnella nauha ja arvioida omaa roolia. Sinänsä oli oikein 

hyödyllistä pohtia kysymyksiä ja runkoa yhdessä haastateltavan 

kanssa. Olisi pitänyt osata iloita tilanteesta enemmän, sillä 

siitä olisi voinut saada enemmänkin irti.” (kenttäpäiväkirja 

31.7.2013) 

 

Kaiken kaikkiaan uskon, että sain pidettyä haastatteluissa oman roolini melko 

pienenä ja asemoisin lopultakin itseni useimmissa tapauksissa jonnekin 

aktanttimallin ulkopuolelle, tarkkailijaksi. Osallistuvaa havainnointia varten 

tekemässämme mittaustilanteessa laadittavissa aktanttimalleissa olisin toki 



82 

 

lähettävänä ja vastaanottavana aktorina. Lisäksi voidaan ajatella, että olen ollut 

vaivattomuutta vastustava aktori, kun informantit ovat joutuneet näkemään 

vaivaa vastatakseen kysymyksiini ja esitelläkseen hoitotoimenpiteitään. Voin 

vain toivoa, että tämä tutkimus asettuu valmistuttuaan auttajan, ei vastustajan 

aktoriasemaan molemmissa aktanttimalleissa. 
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5 Johtopäätökset 

 

“Jokaiseen tautiin liittyy vierauden elementti, tunne 

tunkeutumisesta ja kontrollin menetyksestä, ja se heijastuu 

myös kielenkäyttöömme. Emme sano, että ihminen 

on ’syöpäinen’ tai yhtä kuin syöpä, vaikka syövän tapauksessa 

ei ole olemassa mitään muualta tulevaa virusta tai bakteeria, 

vaan ruumiin omat solut ovat riistäytyneet hallinnasta. 

Sanomme, että ihmisellä on syöpä.” (Hustvedt 2011: 12.) 

 

Yllä oleva lainaus on Siri Hustvedtin omaelämäkerrallisesta kirjasta Vapiseva 

nainen, Hermojeni tarina. Teoksessaan Hustvedt kuvaa prosessia, jossa hän 

yrittää merkityksellistää selittämättömiä oireitaan. Katkelmassa Hustvedt pohtii 

sitä, miten ymmärrämme sairauden subjektista irralliseksi asiaksi, vieraaksi 

osaksi ihmistä. Myös tässä tutkimuksessani tuli useita kertoja esiin, että 

monikaan informanteista ei oikeastaan pitänyt itseään niinkään sairaana tai 

potilaana, vaan heille korkea verenpaine oli pikemminkin ominaisuus kuin 

sairaus. Heillä oli korkea verenpaine, mutta he eivät olleet sairaita tai 

verenpaineisia. Itse olen ajatellut tästä asiasta tutkimukseni edetessä niin, että 

vaikka henkilöllä on joitain oireita, ominaisuuksia tai sairauksia, ne eivät saa 

kuitenkaan yksistään määrittää tätä henkilöä, jolla kuitenkin on myös monia 

muita ominaisuuksia. Olisi harhauttavaa luokitella henkilö 

pelkästään ”potilaaksi”, kun hän samalla on esimerkiksi onnellinen tai väsynyt, 

perheenjäsen, työntekijä, ystävä tai vaikkapa eläkeläinen. Vaikka siis tässä 

tutkimuksessa käytän kyseistä termiä, ajattelen kuitenkin, että potilaana 

oleminen on vain yksi osa subjektia.  

 

Tutkimuksessani sairaus ei näyttäydy pysyvänä tilana, vaan biologisena ja 

kulttuurisena prosessina, jonka merkitys yksilölle käy ilmi hänen kertomistaan 

narratiiveista. Samalla narratiivit ja niiden kertominen muokkaavat sairauden 

merkityksiä entisestään, ja näin ollen tutkimuksessa käsitellyt kertomukset 

kuvaavat informantin korkeaan verenpaineeseen liitämiä merkityksiä yhtenä 

aikaan ja paikkaan sidottuna hetkenä. Narratiivit eivät ole hyvä tutkimuskohde 

objektiivista totuutta tavoitteleville, sillä yksilön kertomus elää ja muuttuu 

koko ajan. Tämä näkyi narratiiveissa monella tapaa. Tulkinnat korkean 

verenpaineen syistä, hoidon vaikutuksista ja elämästä korkean verenpaineen 
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kanssa olivat narratiiveissa selkeämmin jäsenneltyjä niillä, joilla korkean 

verenpaineen toteamisesta oli enemmän aikaa. Samalla kun narratiivit 

hioutuvat, niistä putoaa kokonaisuuden johdonmukaisuuden kannalta oleellisia 

osia. Tässä tutkimuksessa ne kuitenkin antavat tietoa siitä, mitä potilaat itse 

korkeasta verenpaineestaan ajattelivat, ja miten he sen kanssa toimivat. Käytin 

edellisessä lauseessa mennyttä aikamuotoa, sillä kenttätöitteni tekemisestä on 

kulunut jo tovi aikaa. Tutkimukseni informanttien ajattelu- ja toimintatavat 

ovat varmasti erilaisia kuin haastattelujen keruun aikaan. Samaan aikaan, kun 

tutkija on istunut analysoimassa kokoamiaan narratiiveja, ovat niiden kertojien 

elämät jatkuneet ja narratiivit jälleen muuttuneet. Tähän tutkimukseen on 

kuitenkin vangittuna osa heidän historiaansa, ajatuksiaan ja kokemuksiaan, sen 

hetken merkityksellistymiä. 

 

Tutkimukseni narratiiveissa potilas eli subjekti oli aina pääosassa. Siksi tämän 

tutkimuksen näkökulmasta lääkäri saattaa välillä näyttäytyä pelkästään 

esineellistävänä ja etäisenä terveydenhuollon ammattilaisena ja auktoriteettina. 

Narratiiveissa lääkäri ja muu hoitohenkilökunta kuitenkin myös auttavat 

subjektia taudittomuuteen tai vaivattomuuteen pääsyssä. Useimmiten lääkäri 

on narratiiveissa asiakkaansa kanssa monivivahteisessa vuorovaikutuksessa 

oleva kumppani. Tämän tutkimuksen näkökulmasta niin lääkäri kuin potilaskin 

elävät ja muokkaavat tasavertaisesti yhteistä kulttuurista ymmärrystämme 

korkeasta verenpaineesta. Korkea verenpaine on määritelty sairaudeksi juuri 

meidän kulttuurissamme, sen raja-arvot ovat tutkimuksiin perustuvia, mutta 

kuitenkin sopimuksenvaraisia ja muuttuvia aina uuden, tarkentuneen tiedon 

saapuessa. Korkean verenpaineen kanssa elämisen varsinaisia asiantuntijoita 

ovat potilaat.  

 

Nykyaikainen lääketiede pystyy parantamaan suurimman osan puhtaasti 

elimellisistä sairauksista. Tällöin potilaan ei varsinaisesti tarvitse sitoutua tai 

osallistua aktiivisesti hoitoihin. Riittää, että hän ottaa ne vastaan passiivisesti. 

Korkean verenpaineen tapauksessa lääkäreiden täytyy kuitenkin motivoida 

potilaansa tekemään tarvittavat toimenpiteet. Tässä oli narratiivien perusteella 

käytetty hyväksi esimerkiksi auktoriteettiasemaa, pelottelua ja toisaalta 

huumoria. Osa informanteista olisi toivonut saavansa kuulla lääkäreiltä 

enemmän perusteluja ja monipuolista tietoa. Osa piti hyvänä, ettei joutunut 

kuuntelemaan pitkiä valistuksia. Moni suhtautui lääkärin sanomaan kriittisesti, 

osa taas hyväksyi sen muitta mutkitta. Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen 
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narratiivien kautta välittyy subjektin aktiivinen toimijuus suhteessa sairauteen. 

Korkean verenpaineen kanssa eläminen ja sen hoitaminen ei ollut monenkaan 

informantin mielestä heidän elämänsä merkittävin asia. Silti siihen liittyi 

jokaisen kohdalla fyysistä ja henkistä sopeutumista. 

 

Korkean verenpaineen hoito- ja seurantavastuu on hyvin pitkälti sairastavilla 

itsellään. Samalla se merkityksellistyy potilaiden kotona jokapäiväisessä 

elämässä, ja moni informantti kertoikin tottuneensa korkeaan verenpaineeseen, 

siihen, että lääkkeiden otosta ja mittauksista oli tullut osa arkea. Narratiiveista 

välittyi, että suurin osa informanteista koki olevansa lopulta vastuussa hoidon 

suhteen tehtävistä päätöksistä. Lähes tai kokonaan oireettoman korkean 

verenpaineen kohdalla tämä edellytti eri vaihtoehtojen punnitsemista. 

Elämäntapamuutokset hoitomuotona vaativat paljon aikaa ja vaivaa, eikä 

tuloksista ole takuuta. Jos puolestaan hoidoksi tarjotaan lääkkeitä, ne saattavat 

aikaansaada hankalaksi koettuja sivuvaikutuksia. Tällöin potilaan on päätettävä, 

jatkaako kiusalliseksi koettua lääkehoitoa vai lopettaako se, jolloin jäljelle jää 

oireeton verenpainetauti, joka ehkä tuntuu enemmän tai vähemmän mystiseltä 

uhkatekijältä, eikä välttämättä ollenkaan vaaralliselta. Pahimmillaan 

verenpaineen kohoaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet tuntuivat lisäävän 

entisestään stressiä, joka ruokki verenpaineen kohoamista. Sairauden ja siihen 

liittyvien kokemusten osuus tuntui erityisen merkittävältä juuri verenpainetta 

kohottavien ”henkisten tekijöiden” osalta. 

 

Käytännöllisestä näkökulmasta tutkimukseni perusteella voidaan lyhyesti 

todeta, että potilaille on syytä antaa yksilöityä ja monipuolista tietoa, sillä he 

joka tapauksessa tekevät omat ratkaisunsa hoitojensa suhteen. Olisi hyvä 

tiedostaa, että potilaat ovat lääkäriin asiakassuhteessa, ja he voivat olla 

hyvinkin kriittisiä saamiensa ohjeiden ja etenkin määrättyjen lääkkeiden 

suhteen. Annettu tieto voi olla myös ristiriitaista, jos totuus on, että varmuutta 

asiasta ei ole. Lopulliset päätökset tekevät joka tapauksessa potilaat kotiin 

päästyään. Korkealla verenpaineella on harvan elämään niin suuri vaikutus, 

että kovin ikäviä sivuvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä halutaan ilman hyviä 

perusteluja ottaa. Osa saattaa kokea jo lääkärissä käynnit liian vaivalloisiksi, 

jos korkeasta verenpaineesta ei aiheudu mitään vaivoja. Elämäntapamuutokset 

ovat mahdollisia, mutta niiden on oltava suhteellisen helposti toteutettavissa 

jokapäiväisessä elämässä. Stressin vaikutus korkeaan verenpaineeseen on 
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merkittävä. Sen vähentäminen ja tutkiminen on siis tärkeää myös korkean 

verenpaineen näkökulmasta.  

 

Muitakin lisätutkimuksen paikkoja on. Tekemäni ikään ja verenpainetaudin 

laatuun liittyvät rajaukset jättävät mahdollisuuden laajentaa tutkimusta näiden 

rajojen ulkopuolelle. Myös tutkimukseni informanttien määrä oli rajattu. Siitä 

johtuen tutkimukseni ulkopuolelle jäivät esimerkiksi kaikki ne lukuisat 

henkilöt, joilla on korkea verenpaine, mutta jotka eivät syystä tai toisesta ole 

olleet sen takia hoidon piirissä. Koska arvioidaan, että noin puolet tapauksista 

jää huomaamatta, voisi korkeaan verenpaineeseen liitettyjä käsityksiä tutkia 

aivan yleisellä tasolla. Tällaista tutkimusta voisi myös soveltaa, kun mietitään 

korkean verenpaineen ennaltaehkäisyä. Lisäksi keskityin tutkimuksessani 

vahvasti potilaiden henkilökohtaisiin näkemyksiin ja kokemuksiin, joiden 

lisäksi olen nostanut narratiiveista esiin muita aktoreita vuorovaikutuksellista 

merkityksellistymistä tutkiakseni. Vielä olisi mielestäni kiinnostavaa tutkia 

korkean verenpaineen sosiaalista ja yhteiskunnallista merkityksellistymistä. 

Toisaalta myös kvalitatiivista vertailevaa tutkimusta korkean verenpaineen 

merkityksistä eri kulttuurien välillä voisi tuoda lisää melko runsaasti tarjolla 

olevan kvantitatiivisen tutkimustiedon rinnalle. 

 

Teoreettis-metodologiselta puolelta tutkimukseni tavoitteena oli yhdistää 

Geertzin tiheään kuvaukseen liittyvää teoriaa Greimasin strukturalistiseen 

semiotiikkaan. Samalla yhtenä tutkimuskysymyksenäni oli, onko tällaisia 

toisilleen monella tapaa vastakkaisia teorioita mahdollista yhdistää samassa 

semioottisessa analyysissa. Teorioiden yhdistäminen tuntui aluksi 

haasteelliselta. Vaarana oli, että jompikumpi teorioista joutuisi alisteiseksi 

toiselle siinä määrin, että niiden alkuperäinen tarkoitus vääristyisi. Pyrin 

välttämään tätä erityisesti siitä syystä, että halusin nimenomaan käyttää 

molempia teorioita alkuperäismerkityksissään, en niiden uudempia sovelluksia, 

joita toki olen tuonut tutkimuksessa esiin vertailun vuoksi tai silloin, kun ne 

sopivat omaan tulkintaani alkuperäisistä.  

 

Lopulta päädyin tutkielmassani jakamaan analyysin kahteen päälukuun, joista 

ensimmäisessä tarjosin kontekstin jälkimmäisessä osassa aktanttimallien avulla 

tehtäville analyyseille. Monet tutkimuksen teemoista, kuten verenpainemittarit, 

-lääkitys ja kohtaamiset hoitohenkilökunnan kanssa tulivat näin käsitellyiksi 

useammassa kohtaa tutkielmaa. Tämä oli tarkoitukseni, sillä hakemalla 
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tutkielmaan teoriaa niin geertziläisestä kuin greimasilaisestakin ajattelusta 

pyrin tarkastelemaan näitä asioita eri näkökulmista. Jälkikäteen ajateltuna olisi 

ollut hyvin vaikeaa mahduttaa kaikkea keskeiseksi kokemaani aineistosta 

kumpuavaa tietoa pelkkiin aktanttimalleihin. Toisaalta pelkkää Geertzin teoriaa 

tiheästä kuvauksesta käyttäen en välttämättä olisi saavuttanut tarpeeksi 

monipuolista, tiheää kuvausta, jonka teossa Greimasin tarkat luokitukset toivat 

jäsentämisapua.  Toisena vaihtoehtona analyysin laajentamiselle olisi ollut 

käyttää myös Greimasin muita malleja (narratiivinen kaavio, semioottinen 

neliö). Uskon kuitenkin, että Geertzin ja Greimasin hyvin poikkeavia teorioita 

yhdistämällä olen pystynyt tuottamaan aiheesta monipuolisemman analyysin. 

Olen pyrkinyt tuomaan teorioille yhteisiä elementtejä esille sopivissa kohdin. 

Merkitysten eli symbolien lisäksi molemmat teoriat korostavat 

vuorovaikutteista ihmistoimintaa merkitysten ja lopulta kulttuurin rakentajana. 

Tämä tulee nähdäkseni esiin tutkimuksen molemmissa pääluvuissa, muttei 

riittävästi kummassakaan yksinään.  

 

Semioottisissa keskusteluissa huomautetaan monesti jo kliseisestikin, että 

merkkien tulkinta on kuin salapoliisityötä ja tuodaan esille, että 

salapoliisihahmo Sherlock Holmesin luoja, Sir Arthur Conan Doyle oli 

koulutukseltaan lääkäri. On hauskaa ajatella, että johtolankojen etsiminen, 

yhdistäminen ja niiden merkityksen arvioiminen kuvaavat niin lääkärin, 

salapoliisin kuin semioottista analyysia tekevän antropologinkin työtehtäviä. 

Niissä kaikissa lähdetään tarkkailemaan välillä pienen pieniäkin johtolankoja, 

joiden epätavallisuuksista ja tavallisuuksista suurempi analyysi nousee. 

Kaikkia mysteerin palasia ei välttämättä ole saatavilla, joten salapoliisin ja 

lääkärin on tehtävä johtolankojen perusteella valistunut arvio tapauksesta ja 

tyydyttävä parhaaseen mahdolliseen selitykseen. Tutkimuksen lopuksi onkin 

todettava, että olipa kuvaus kuinka tiheää hyvänsä, tutkimuksessa on aina 

jossain määrin kyse siitä, että tutkija mestaroi aineiston omiin luokituksiinsa. 

Siinä mielessä jotain jää aina sanomatta ja jokin korostuu. 
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Informantit: 

 

Saara, 56-60, korkea verenpaine todettu n. 2 v. sitten, myös osallistuva 

havainnointi 

 

Matti, 61-65, korkea verenpaine todettu 10-15 v. sitten 

 

Jaana, 56-60, korkea verenpaine todettu n. 1 v. sitten, parihaastattelu Tepon 

kanssa, myös osallistuva havainnointi 

 

Teppo, 61-65, korkea verenpaine todettu 3-4 v. sitten, parihaastattelu Jaanan 

kanssa, myös osallistuva havainnointi 

 

Merja, 66-70, korkea verenpaine todettu 10-15 v. sitten, myös osallistuva 

havainnointi 

 

Aino, 56-60, korkea verenpaine todettu 10-15 v. sitten 

 

Emilia, 56-60, korkea verenpaine todettu n. 1 v. sitten 

 

Liisa, 61-65, korkea verenpaine todettu n. 15 v. sitten, haastattelu kahdessa 

erässä 

 

Veikko, 66-70, korkea verenpaine todettu n. 20 v. sitten 

 

Jaakko, 50-55, korkea verenpaine todettu n. 13 v. sitten, puhelinhaastattelu 
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