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Johdanto  

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on unkarilaissyntyinen psykiatri Thomas Szasz 

ja hänen antamansa kritiikki psykiatrialle. Szasz tuli tunnetuksi 1960-luvulla, kun hän 

kyseenalaisti mielisairauksien olemassaolon julkaisuillaan. Szasz myös julkisesti 

kritisoi psykiatrian pakottavaa luonnetta ja sen käyttämiä hoitokeinoja. Tällainen 

oppialan sisältä nouseva kapina omaa tieteenalaa vastaan on harvinaista. Vaikka 

psykiatrian historiaa on tutkittu valtavia määriä, on Szasz jäänyt tutkimuksissa 

vähäiselle huomiolle. 

 

Historiallinen tausta 

 

Ennen toista maailmansotaa Yhdysvaltojen psykiatriset piirit olivat olleet hyvin 

suosiollisia psykoanalyysille, mutta 1950-luvulla alkanut lääketieteen kehitys ja 

etenkin psykoaktiivisten lääkkeiden tulo markkinoille alkoivat hiljalleen muuttaa 

asetelmaa. Biologinen suuntaus psykiatriassa alkoi jälleen vahvistua ja tämä herätti 

vastakkainasettelua psykiatrien parissa Yhdysvalloissa. Vanhemman polven 

psykoanalyysin kannattajat saivat haastajan uuden biologisen suuntauksen 

kannattajien muodossa, tosin psykoanalyysi pysyi hallitsevana psykiatrian 

suuntauksena aina 1970-luvulla asti Yhdysvalloissa.1 

Mielenterveys oli 1960-luvulla kuuma puheenaihe Yhdysvalloissa. Mielisairaista oli 

tullut yhä suurempi ongelma yhteiskunnalle ja mielisairaaloissa oli Yhdysvalloissa 

vuonna 1955 jopa 559 000 potilasta. Mielisairaalat olivat varastoja, joihin 

mielisairaita säilöttiin. Mielisairaalaan sulkemisesta oli tullut käytetyin hoitokeino 

psykiatriassa, vaikka sen olisi pitänyt olla viimeinen keino. Potilaiden olot 

mielisairaaloissa olivat myös yleensä huonot. Mielisairaalat olivat ylikuormitettuja ja 

                                                           
1
 Shorter 1997, 237-238. 
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usein rähjäisessä kunnossa. Niillä oli myös kansan keskuudessa huono maine ja 

tämä heijastui myös psykiatriaan.2 

Mielisairaiden laitoshoito alkoi purkautua vuonna 1954, kun ensimmäiset 

antipsykoottiset lääkkeet tulivat markkinoille. Lopullisen sysäyksen laitoshoidon 

purkautumiselle antoi presidentti John F. Kennedyn hallituksen mielenterveyslain 

uudistus vuonna 1963. Lain uudistuksen tarkoituksena oli vähentää laitoshoidossa 

olevien määrää tarjoamalla yhteisöllistä hoitoa mielenterveyskeskuksissa. Uudistus 

ei kuitenkaan onnistunut, sillä laitoshoidosta vapautetut potilaat päätyivät usein 

kodittomiksi kadulle ja oman onnensa nojaan.3 

1960-luku oli Yhdysvalloissa vastakulttuurien aikaa. Kansalaisoikeusliike vaati 

afroamerikkalaisille täysiä kansalaisoikeuksia ja hippiliike syntyi vastustamaan 

Vietnamin sotaa. Yleinen ilmapiiri muuttui auktoriteetteja vastustavaan suuntaan ja 

myös psykiatria kohtasi vastustusta. Psykiatrian lääketieteellistymisen myötä 

potilaan ja psykiatrin välinen yhteinen aika oli vähentynyt, joka johti potilaan 

vieraantumiseen hoitavasta psykiatrista ja tunteeseen ettei hänestä välitetä.  

Psykiatria alettiin nähdä vasemmistolaisten keskuudessa lähinnä porvarien etuja 

suojelevana toimijana. Myös varhaiset feministit kritisoivat psykiatriaa ja pitivät sitä 

patriarkaalisena vallan käyttäjänä naisia kohtaan.4 Psykiatrian vastaisuudesta syntyi 

sitä vastustava joukko, jota alettiin kutsua antipsykiatriseksi liikkeeksi. Se hyökkäsi 

psykiatriaa vastaan kovin sanan kääntein ja haastoi psykiatriassa käytetyn 

biomedikaalisen mallin.5 

 

  

                                                           
2
 Shorter 2006, 327-328. 

3
 Shorter 2006, 278-279, 328-330. 

4
 Shorter 2006, 320-321. 

5
 Shorter 2005, 22-23. 
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Tutkimustilanne ja keskeinen kirjallisuus 

Szasz oli koulutukseltaan lääkäri ja psykiatri, joten on mielenkiintoista selvittää mikä 

sai hänet kapinoimaan omaa tieteenalansa yleisesti hyväksyttyjä ja vakiintuneita 

käytäntöjä vastaan. Tällaisia avoimia kapinoita omaa tieteenalaa vastaan 

harvemmin nähdään. Mielenkiintoista on myös se, että tutkimustilanne Szaszin 

kohdalla on olematon. Hänestä ei ole julkaistu tutkimuksia, eikä elämäkertaa. Szasz 

mainitaan useissa psykiatrian historiaa käsittelevissä teoksissa ja hän on herättänyt 

paljon yhteiskunnallista keskustelua 1960- ja 1970-luvuilla, mutta häntä itseään ei 

ole tutkittu. Asiaan voi vaikuttaa se, että Szasz kuoli vuonna 2012 ja tutkimusta ei 

ole vielä ehditty tehdä tai julkaista. Aiemman tutkimuksen puuttuminen antaa 

haastavan lähtökohdan tälle tutkimukselle, mutta toisaalta antaa myös 

mahdollisuuden olla edelläkävijä.  

Kirjallisuuden osalta keskeisessä roolissa tutkimuksen kannalta ovat tietenkin 

Szaszin julkaisemat teokset. Elämänsä aikana Szasz oli varsin tuottelias kirjoittaja ja 

hänen julkaisulistansa on laaja. Olen pyrkinyt valitsemaan tarkastelun kohteeksi 

Szaszin tunnetuimmat ja tärkeimmät teokset. Tunnetuin Szaszin teos on vuonna 

1961 ilmestynyt The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal 

Conduct. Vuonna 1970 julkaistu The Manufacture of Madness on toinen tunnettu 

Szaszin julkaisema teos. 

Psykiatrian historiaan liittyvät ja tämän tutkimuksen kannalta tärkeät teokset ovat 

Petteri Pietikäisen vuonna 2015 ilmestynyt Madness: A history ja Edward Shorterin 

useat psykiatrian historiaa käsittelevät teokset. Ne luovat pohjan psykiatrian 

historialle ja Szaszin näkemyksen ymmärtämiselle aikansa tieteellisen keskustelun 

kontekstissa.  Jeffrey Schalerin toimittama kirja Szasz Under Fire: A Psychiatric 

Abolitionist Faces His Critics on myös tärkeä teos Szaszin näkemyksen 

ymmärtämisessä ja hänen saamansa kritiikin lähteenä. 
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Tutkimustehtävä ja -menetelmät 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tarkastella Thomas Szaszin psykiatrialle 

antamaa kritiikkiä. Keskeiset tutkimuskysymykset joihin tässä tutkielmassa pyrin 

vastaamaan ovat: 

1) Mitä Thomas Szasz psykiatriassa kritisoi 

2) Miten Szasz kritiikkinsä perustelee 

3) Mikä on Szaszin kritiikin taustalla oleva ajattelu 

Tarkoitukseni on siis selvittää mitä Szasz psykiatriassa kritisoi ja miten hän 

kritiikkinsä perusteli. Tähän käytän tutkimusmenetelmänä lähilukua ja 

sisällönanalyysia. Lähiluvulla tarkoitetaan teosten lukemista yksityiskohtaisesti ja 

tarkasti. Ensin muodostetaan yleiskuva, sen jälkeen syvennetään ymmärrystä ja 

pyritään löytämään tekstin keskeinen sisältö.6  Haastavampaa on selvittää Szaszin 

ajattelun taustalla olevia tekijöitä. Tähän käytän vaikutemallia, jonka avulla pyrin 

löytämään Szaszin ajatteluun mahdollisesti vaikuttaneet tekijät, kuten esimerkiksi 

ideologiat.7 

Tutkimuksen aikarajauksen olen rajannut vuosien 1960-1990 väliin. Szasz alkoi 

julkaisemaan psykiatriaa kritisoivia teoksia vuonna 1961 ja 30 vuoden ajanjakso on 

riittävä muodostamaan selkeän kuvan Szaszin ajattelusta. Szasz jatkoi ahkerana 

kirjoittajana aina kuolemaansa asti. Szaszin teoksissa on selkeä ajatuksellinen 

jatkumo, joka alkaa isosta ja yleisemmästä näkemyksestä ja jota syvennetään ja 

tarkennetaan uudemmilla kirjoilla.  

Tutkimuksen rakenne 

Olen jakanut tutkimuksen kolmeen päälukuun, jotka etenevät temaattisesti. 

Ensimmäisessä pääluvussa käsittelen Thomas Szaszia ja hänen suhdettaan 

psykiatriaan, sekä antipsykiatriaa, johon Szasz liittyy läheisesti. Tarkoituksena on 

luoda kattava kuva Szaszista ja psykiatriasta aikana, jolloin hän nousi ajatuksineen 

                                                           
6
 Pöysä 2015, 30-31. 

7
 Hyrkkänen 2002, 137. 
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esille. Toinen pääluku käsittelee Szaszin näkemyksiä mielisairauksista ja sairaan 

teeskentelyn ongelmaa. Kolmas pääluku keskittyy Szaszin näkemykseen psykiatrian 

asemasta ja tarkoituksesta yhteiskunnassa sekä miten Szasz näkee potilaan aseman 

psykiatrian ja lain edessä. Tarkoituksena on, että tutkielma etenee loogisesti ja 

rakentaa kokonaiskuvan Szaszin ajattelusta syventäen sitä luku kerrallaan. 
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1. Thomas Szasz ja psykiatria 
 

Tässä luvussa käsittelen Thomas Szaszia ja hänen elämäänsä, Szaszia psykiatrian 

kriitikkona ja miten hänet nähtiin psykiatrian piirissä. Käsittelen myös 

antipsykiatriaa ja sen edustajia 1960-luvulla ja sen jälkeen, koska Szasz liitettiin 

vahvasti antipsykiatriaan ja sen nousuun. 

 

1.1 Thomas Szasz 
 

Thomas Szasz syntyi Unkarissa Budapestin kaupungissa vuonna 1920 nelihenkiseen 

perheeseen. Unkarissa vietetyn lapsuuden jälkeen perhe joutui muuttamaan 

vuonna 1938 Yhdysvaltoihin pakoon juutalaisvainoja, koska Unkarista oli tullut 

Saksan liittolainen toisessa maailmansodassa. Perhe asettui asumaan Cincinnatin 

osavaltioon, jossa Szasz aloitti fysiikan opinnot paikallisessa yliopistossa. Hän 

valmistui luonnontieteiden kandidaatiksi vuonna 1941 ja kolme vuotta myöhemmin 

lääketieteellisestä tiedekunnasta lääkäriksi.8  

Szasz oli jo pienestä pitäen halunnut päästä opiskelemaan lääketiedettä. Häntä ei 

niinkään kiinnostanut ura lääkärinä, vaan ennemminkin halu ymmärtää 

lääketiedettä ja ihmisen fysiologiaa. Szasz suhtautui intohimoisesti kaikkeen, mikä 

käsitteli ihmisen elämää, kärsimystä ja kuolemaa. Lääketieteen sijaan hänen 

intohimonsa kohdistuikin ennen kaikkea historiaan, filosofiaan, politiikkaan ja 

kirjallisuuteen. Tältä pohjalta hänen oli helppo luopua lääkärin urasta ja lähteä 

tavoittelemaan uraa psykiatrian parissa.9 

Szasz oli kiinnostunut psykiatriasta samalla tavalla kuin lääketieteestä. Häntä 

kiinnosti ymmärtää psykiatriaa oppialana, mutta ei psykiatri ammattina. Hän 

kuitenkin näki, että ammatti psykiatrina ja etenkin psykoanalyytikkona olisi 

mieluisampi kuin tavallisena lääkärinä, koska se mahdollistaisi hänen todellisten 

                                                           
8
 Shorter 2005, 22-23. 

9
 Schaler 2015, 9, 16-18. 
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intohimojensa tavoittelun. Tällä Szasz tarkoitti intellektuaalisia, poliittisia ja 

sosiaalisia intohimoja, kuten kirjoittamista.10 

Psykiatriksi Szasz valmistui Chicagon psykoanalyysin instituutista vuonna 1950, jossa 

hän työskenteli seuraavat viisi vuotta. Samanaikaisesti hän suoritti kahden vuoden 

mittaisen asepalveluksensa Yhdysvaltojen laivaston sairaalassa Bethesdassa, jossa 

hänen väitetään järkyttyneen ensimmäistä kertaa psykoanalyysin ja psykiatrian 

ihmisarvoa alentavasta puolesta.11 Szasz itse on kuitenkin vakuuttanut, ettei hänellä 

ole ollut mitään tällaisia kokemuksia, vaan hän on aina ajatellut psykiatriasta 

samalla tavalla, eivätkä hänen ajatuksensa ole muuttuneet ajan kuluessa.12 

Chicagon aikanaan Szasz oppi paljon psykiatriasta ja varsinkin psykoanalyysista. Hän 

luki aiheesta ja tapasi myös potilaita. Kaikki mitä hän oppi psykiatriasta, 

mielisairauksista, psykoanalyysista ja lääketieteestä johti hänet yhteen 

lopputulokseen: mielisairaus oli fiktiota ja psykiatria petosta. Szasz näki psykiatrian 

sosiaalisen kontrollin keinona. Psykoanalyysillakaan ei ollut Szaszin mielestä mitään 

tekemistä sairauksien tai lääketieteen kanssa. Szasz ei kuitenkaan tuonut 

näkemyksiään julki, sillä hän tiesi, etteivät hänen valtavirrasta poikkeavat 

käsityksensä olisi saaneet kannatusta psykiatrian piirissä. Pahimmillaan se olisi ollut 

hänen uransa loppu, eikä kunnianhimoisella, köyhällä ja velkaantuneella Szaszilla 

ollut siihen varaa.13  

Suoritettuaan asepalveluksensa loppuun Szasz oli suuren päätöksen edessä. Hänellä 

oli edelleen paikka Chicagossa Psykoanalyysin instituutissa, jonne hän voisi palata, 

mutta hän ei nauttinut Chicagossa asumisesta. Hän ei myöskään pitänyt 

ahdasmielisten psykoanalyysin kannattajien kanssa työskentelemisestä. Hän halusi 

asua mieluummin pienemmässä kaupungissa ja tavoitella akateemista uraa. Szaszin 

puntaroidessa vaihtoehtojaan hänelle tarjottiin psykiatrian professorin paikkaa 

Syracusen osavaltionyliopistosta vuonna 1956 ja hän päätti ottaa paikan vastaan.14 

                                                           
10

 Schaler 2015, 18. 
11

 Stadlen, Anhony: Thomas Szasz obituary. The Guardian 4.10.2012. 
12

 Schaler 2015, 28. 
13

 Schaler 2015, 22-23. 
14

 Schaler 2015, 26. 
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Työskennellessään professorina Szasz julkaisi vuonna 1961 kuuluisimman ja eniten 

huomiota herättäneen teoksensa The Myth of Mental Illness: Foundations of a 

Theory of Personal Conduct. Teoksessaan hän haastoi mielisairauksien 

olemassaolon, mikä herätti runsaasti huomiota. Teos sai myönteiset arvostelut 

kirjakriitikoilta. Szasz julkaisi useita vastaavia teoksia, joissa hän kritisoi psykiatriaa. 

Szaszin kirjat ja psykiatrialle antama kritiikki saivat yleensä paljon vastakritiikkiä 

psykiatrian ammattilaisilta ja häntä jopa vaadittiin eroamaan psykiatrian 

professuuristaan.15 Szaszin eroa alettiin vaatimaan vuonna 1962 hänen saatuaan 

julkisuutta ja todistettuaan eräässä oikeustapauksessa kollegoitaan vastaan. Szasz ei 

kuitenkaan suostunut eroamaan ja hänestä yritettiin päästä eroon lisäämällä 

akateemisia velvollisuuksia sekä vaikeuttamalla hänen työntekoaan. Tämä ei 

kuitenkaan onnistunut, sillä Szasz teki kohtelustaan valituksen ja palkkasi avukseen 

lakimiehen. Szasz voitti valituksen ja sai jatkaa tehtävissään, aina kunnes jäi 

eläkkeelle täysin palvelleena professorina vuonna 1990.16 Szasz kuitenkin oli 

noussut nyt perinteisen psykiatrian kannattajien silmätikuksi. 

Psykiatrian piirissä Szaszia alettiin pitämään psykiatrian vastaisena näkemyksiensä 

vuoksi ja hänet liitettiin vahvasti 1960-luvulla esiin nousseeseen antipsykiatriseen 

liikkeeseen. Szasz ei kuitenkaan nähnyt itseään antipsykiatrisena, vaikka heillä olikin 

yhteinen tavoite tai vihollinen, perinteinen psykiatria. Szasz näki antipsykiatrit 

joukkona, joka ei tiennyt mitä he olivat tekemässä. Szaszin mukaan antipsykiatrit 

muun muassa hoitivat skitsofreniasta kärsiviä, vaikka antipsykiatrien mielestä 

skitsofreniaa ei ollut olemassa. Szaszille oli tärkeää myös erottautua 

antipsykiatriasta, koska sen kannattajat olivat lähinnä vasemmistolaisia 

aatesuunnaltaan. Szasz piti heitä sosialisteina, kommunisteina tai ainakin vähintään 

antikapitalisteina.17 Szasz ei voinut libertaristina sietää vasemmistolaisia ajatuksia, 

ja ajatus siitä, että hänet laskettaisiin samaan joukkoon näiden niin sanottujen 

kommunistien kanssa, on varmastikin saanut Szaszin näkemään punaista. 

                                                           
15

 Schaler 2015, xviii. 
16

 Schaler 2015, xviii-xx. 
17

 Szasz 1979a, 49-50. 
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Libertarismi on poliittinen filosofia, jonka mukaan yksilön vapaus on tärkein 

poliittinen arvo.18 

Szaszia kritisoitiin taitavaksi poleemikoksi, joka osasi esittää kritiikkinsä, niin että 

sitä oli vaikea kumota tai todistaa vääräksi. Monet kriitikot joutuivatkin 

myöntämään Szaszin väitteet osittain oikeaksi ja että mielisairauden kriteerejä 

pitäisi määritellä tarkemmin.19 

Szaszin kritiikki psykiatriaa kohtaan oli monipuolista ja jatkuvaa. Hän ei kritisoinut 

psykiatriaa pelkästään yhdestä asiasta, vaan psykiatriaa kokonaisuutena. Szasz 

luokitteli psykiatrian alkemian ja astrologian kaltaiseksi pseudotieteeksi. Szaszin 

mielestä psykiatrit kuvittelevat olevansa lääkäreitä, biologeja tai jopa fyysikkoja, 

vaikka heillä ei ole mitään tekemistä mainittujen tutkimusalojen kanssa. Psykiatria 

oli Szaszin mielestä enemmän käyttäytymisen tutkimista, kielitiedettä ja filosofiaa 

kuin lääketiedettä. Koska psykiatrit, vaikka muuta väittävätkin, lähinnä vain 

kommunikoivat potilaiden kanssa ja analysoivat tämän kommunikaation tulosta, 

suositellen välttämään tietyn tyyppistä käyttäytymistä ja suosimaan toisenlaista. 

Tästä huolimatta psykiatria on osa lääketiedettä, mitä Szasz ei voinut käsittää.  Szasz 

ei kuitenkaan pitänyt psykiatriaa täysin hyödyttömänä, vaan näki psykoterapian 

tehokkaana tapana auttaa ihmisiä. Ei tosin sairaudesta parantavana hoitona, vaan 

keinona ihmiselle oppia itsestään.20 

Szasz myös piti koko mielisairauden määrittelemistä sairautena keksittynä. Hän piti 

sitä Charcotin, Freudin, Beulerin ja Kraepelin aikaansaannoksena. Szasz ei pitänyt 

mielisairautta oikeana lääketieteellisesti todettavissa olevana sairautena vaan 

enemmänkin metaforisena sairautena. Tätä näkemystä käsittelen tarkemmin tämän 

työn toisessa luvussa. 

Szasz perusti yhdessä parin kollegan kanssa järjestön nimeltä American Association 

for the Abolition of Involuntary Mental Hospitalization vuonna 1970. Järjestö alkoi 

julkaisemaan myös lehteä nimeltä The Abolitionist. Järjestön tarkoitus oli tarjota 

lainopillista apua mielenterveysongelmista kärsiville. Järjestö lopetettiin kuitenkin jo 

                                                           
18

 Libertarianism, elektr. dokumentti. 
19

 Schaler 2005, 29-30. 
20

 Szasz 1974, 1-4. 
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vuonna 1980 poliittisten mielipiteiden käännyttyä sitä vastaan. Yhdysvaltalainen 

psykiatrian ja psykologian tutkija Jeffrey Schaler sanoo, että Szaszin 

aikaansannokseksi osittain lasketaan Yhdysvalloissa presidentti Ronald Reaganin 

hallituksen ajama politiikka, joka pyrki saamaan ihmiset pois 

mielenterveyslaitoksista.21 Laitostumisesta oli tullut suuri ongelma Yhdysvalloissa, 

jossa erilaisissa laitoksissa oli valtava määrä ihmisiä. Suurin osa 

mielenterveydellisistä syistä. Szasz auttoi heitä omilla toimillaan, muun muassa 

todistamalla useissa oikeudenkäynneissä. Szaszin todistajanlausuntojen on katsottu 

vaikuttaneen oikeuden päätöksiin tuomita vähemmän rikollisia mielisairaaloihin. 

Kääntöpuolena vankien määrä vankiloissa kasvoi, kun mielisairaaloissa olevien 

määrä väheni.22  

Libertarismi näkyy hyvin Szaszin ajattelussa, koska hän käyttää yksilön vapautta ja 

itsemääräämisoikeutta perustelunaan psykiatrian kritiikille. Kaikenlainen vapauden 

rajoittaminen sekä yhteiskunnan säätely oli Szaszille niin sanottu ”punainen vaate”. 

Psykiatria oli Szaszin mielestä juuri tällainen yksilön vapautta rajoittava tekijä 

monellakin tapaa. Psykiatria hoiti potilaita vastoin tahtoa ja potilaaksi saattoi jopa 

joutua tuntematta itseään sairaaksi.  Szasz uskoi, että ihmisellä tulisi olla vapaus 

valita lääkärinsä ja hoitokeinonsa itse tai ainakin antaa suostumuksensa näille. 

Szaszin mielestä pakkohoito oli vastoin länsimaista lääketiedettä, jossa potilaaksi 

hakeuduttiin vasta, kun tunsi itsensä sairaaksi. Potilaaksi joutuminen vastoin 

tahtoaan oli myös vastoin myös ihmisen perusoikeutta, vapautta.  Psykiatriassa 

Szasz vastusti ennen kaikkea sen käyttämiä pakkokeinoja, ei vapaaehtoista kahden 

henkilön välistä psykiatriaa.23 

Szasz toimi myös yhteistyössä skientologien kanssa. Hän perusti vuonna 1969 

yhdessä skientologien kanssa voittoa tavoittelemattoman järjestön nimeltä Citizens 

Commission on Human Rights (CCHR), jonka tarkoitus on tutkia ja paljastaa 

psykiatrian ihmisoikeusrikkomuksia. Szasz liittyi yhteistyöhön skientologien kanssa, 

koska skientologit olivat ainoita, jotka yrittivät aktiivisesti pelastaa pakkohoitoon 

tuomittuja potilaita ja he olivat myös ainoita, joilla oli rahaa ja lainopillista apua 

                                                           
21

 Schaler 2005, xiv-xv. 
22

 Carey 2013, 202-203. 
23

 Szasz 2010, 231. 
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toteuttaa se. Szasz oli kuitenkin itse ateisti, eikä omien sanojensa mukaan ollut 

missään tekemisissä skientologian uskonnon kanssa. Szasz näki skientologeissa vain 

liittolaisen psykiatriaa vastaan. Szasz sai valtavasti arvostelua osakseen 

yhteistyöstään skientologien kanssa.24  

Szasz pysyi saamastaan kritiikistä huolimatta ahkerana kirjoittajana ja psykiatrian 

kriitikkona. Hän ei muuttanut kantaansa psykiatriasta eikä mielisairauksista 

elämänsä aikana. Hän kuoli 92-vuotiaana vuonna 2012.25  

Szaszin näkemyksiä ei aluksi hänen kollegoidensa parissa arvostettu ja häntä 

pyrittiin jopa estämään julkaisemasta mielipiteitään psykiatriasta, mutta 

myöhemmin hänen työlläänkin on nähty olevan merkitystä. Hänen toimintansa 

psykiatrian kriitikkona onnistui herättämään ihmiset ja sai heidät vaatimaan 

ihmisoikeuksia myös mielenterveysongelmista kärsiville, siinä onnistuen. Szasz sai 

myös monet psykiatrit ajattelemaan sairauksien ja mielisairauksien eroja sekä 

pohtimaan psykiatriaa ja lääketiedettä filosofisista ja eettisistä näkökulmista.26 

Szaszin kritiikki psykiatriaa kohtaan oli herännyt jo hänen opiskeluaikanaan. Hän oli 

kuitenkin pitänyt nämä ajatukset itsellään, koska tiesi niiden julkaisemisen olevan 

mahdollinen loppu hänen uralleen. Kritiikkinsä hän päästi valloilleen vasta kun oli 

päässyt asemaan, jossa hänellä oli vaikutusvaltaa ja hänen toimeentulonsa oli 

turvattu. Szasz toimi tässä aatteidensa mukaisesti, turvaten ensin itsensä, yksilön, 

vapauden ja toimeentulonsa. 

Szaszin kritiikin taustalla on paljon hänen poliittisen ajattelunsa perua, sillä hän 

puolustaa yksilön vapautta seurauksista huolimatta. Szaszin intohimo politiikkaan ja 

filosofiaan on myös havaittavissa hänen ajattelussaan, kun hän kritisoi psykiatriaa 

ottaen huomioon myös eettiset ja poliittiset näkökulmat. Usko tieteeseen ja 

lääketieteen tieteellisyyteen näkyy Szaszin kritiikissä, kun hän vaatii tieteellisesti 

todistettavissa olevia perusteluita psykiatrian tueksi ja pitäessään ihmisten elämään 

sekaantumista edesvastuuttomana ilman tieteellisiä todisteita psykiatristen 
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hoitojen tai diagnoosien luotettavuudesta ja toimivuudesta. Monella muulla tieteen 

alalla tällainen toiminta tuskin olisi ollut mahdollista tai hyväksyttävää, mutta 

Szaszin mukaan psykiatriassa vallitsee hiljainen hyväksyntä asiasta ja toisinajattelijat 

leimataan psykiatrian vastaisiksi. Toisaalta Szaszin ajattelu, jossa todennäköisesti 

yhteiskunnalle vaaralliseksi tiedetyn ihmisen tulisi olla vapaa ja ilman valvontaa, on 

ongelmallista. Olisi edesvastuutonta pitää vapaalla jalalla vakavista 

mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä vain siksi, etteivät he itse ymmärrä 

olevansa sairaita ja voivan siten olla vaaraksi muille ihmisille tai itselleen. 

 

1.2 Antipsykiatria 1960-luvulla ja sen jälkeen 
 

1960-luku oli muutosten aikaa monellakin tapaa. Ympäri maailmaa ihmiset olivat 

heränneet puolustamaan ihmisoikeuksia ja varsinkin nuoret opiskelijat olivat asian 

keskiössä. Opiskelijoiden keskuudessa etenkin vasemmistolaiset aatteet saivat 

kannatusta. Rauhaa ja ihmisoikeuksia oltiin valmiita puolustamaan äänekkäästi, 

varsinkin Yhdysvalloissa, jossa hippiliike ja kansalaisoikeusliike olivat vahvoja 

vaikuttajia 1960-luvulla.  

Mielisairauksista kärsivät olivat pitkään Yhdysvalloissa olleet heikossa asemassa 

ihmisoikeuksiensa osalta. Yhteiskunta oli jo pitkään psykiatrien avustuksella 

laittanut mielisairaiksi diagnosoidut ihmiset mielisairaaloihin pakkohoitoon ilman 

potilaiden omaa mahdollisuutta vaikuttaa saamaansa hoitoon. Potilaat olivat 

käytännössä yhteiskunnan ja psykiatrien holhouksessa laitoksissa, joissa potilailla ei 

ollut minkäänlaista itsemääräämisoikeutta. 1960-luvulla yhteiskunnalliseen 

keskusteluun nousivat mukaan mielisairaiden oikeudet. Ihmiset alkoivat 

vastustamaan mielisairaiden pakkohoitoa ja vaatimaan heille samoja ihmisoikeuksia 

kuin muillekin potilaille.27  

Psykiatriaa kritisoidessaan Szasz puolusti samalla mielenterveyspotilaiden oikeuksia 

ja heidän itsemääräämisoikeuttaan. Szasz ei ollut kuitenkaan ainoa, joka oli alkanut 

kritisoimaan psykiatrian harjoittamaa pakkohoitoa. 1960-luvulla alkoi nousta esiin 
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muitakin psykiatrian kriitikkoja. Tunnettuja psykiatrian kriitikkoja olivat muun 

muassa R. D. Laing, David Cooper sekä Erving Goffman. Laing ja Cooper olivat 

Szaszin tavoin psykiatreja, jotka nousivat omaa tieteenalaansa vastaan. Goffman 

puolestaan oli tunnettu sosiologi.  

Psykiatria alkoi saada kritiikkiä ympäri maailmaa ja näitä psykiatrian kriitikkoja 

alettiin kutsua antipsykiatreiksi. En kuitenkaan käsittele kaikkia antipsykiatreiksi 

laskettuja toimijoita tässä työssä, koska se veisi tämän pro gradu -työn sivuraiteille, 

sen varsinaisesta tutkimuskohteesta. Valitsin käsittelyyn Laingin ja Cooperin, koska 

he olivat Szaszille antipsykiatrisen liikkeen aloittajat sekä Goffmanin, koska hän taas 

on ajanut antipsykiatrista agendaa jo ennen 1960-lukua ja tehnyt myös yhteistyötä 

Szaszin kanssa. Näin ollen on siis perusteltua käsitellä heitä Szaszin aikalaisina ja 

kollegoina, koska he tarjoavat hyvän vertailukohteen Szaszin ajatuksille sekä 

täydentävät kuvaa ajan tieteellisestä keskustelusta. 

Antipsykiatrinen liike syntyi aikakautena, jolloin auktoriteetin vastustus oli suurta. 

Kaikille antipsykiatrisen liikkeen edustajina pidetyille oli yhteistä kritiikki, joka 

vastusti psykiatrian lääketieteellistä perustaa ja näki psykiatrian ongelman 

enemmän sosiaalisena, poliittisena ja laillisena.28 Jokainen antipsykiatri kritisoi 

psykiatriaa kuitenkin omasta näkökulmastaan, eikä yhtenäistä liikettä 

antipsykiatrian ympärille koskaan muodostunut, vaikka antipsykiatrisesta liikkeestä 

yleisesti puhutaankin.29 

Antipsykiatreilla oli niin sanottu ”yhteinen vihollinen”, mutta heidän ajattelussaan 

oli huomattavia keskenäisiä eroja, eikä heillä ollut yhteistä ideologiaa tai teoriaa, 

jonka varaan he olisivat perustaneet psykiatrian kritiikkinsä. Kaikille antipsykiatreille 

yhteistä oli biomedikaalisen mallin hylkääminen psykiatriassa.30  Tällä tarkoitettiin 

psykiatrian tapaa selittää mielisairauksien alkuperä fysiologisena, joka ei 

antipsykiatrien mielestä pitänyt paikkaansa. 

Antipsykiatrit kyseenalaistivat koko psykiatrian perustan hylkäämällä 

biomedikaalisen mallin, jonka perusteella mielisairaudet on määritelty. Myös 
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terveen ja mielisairaan ero oli häilyvä joillekin antipsykiatreille, kuten esimerkiksi 

Laingille. Anti-psykiatrit pitivät psykiatriaa ja mielisairautta yhteiskunnan sosiaalisen 

kontrollin keinona.31 

Erving Goffman oli kanadalainen sosiologi ja kirjailija, joka tutki sosiaalisen 

kanssakäymisen vuorovaikutusta. Goffman vietti kuitenkin suurimman osan 

elämästään Yhdysvalloissa. Goffman on yksi tunnetuimmista 1900-luvun 

sosiologeista. Hän on tunnettu teoksestaan Asylums, joka julkaistiin vuonna 1961. 

Kyseisessä teoksessa hän tutki totaalisten laitosten (total institutions) toimintaa, 

jollaisiksi hän luokitteli myös mielisairaalat. Tässä teoksessa hän tutki mielisairaalan 

totalitaarista muotoa ja sen vaikutusta mielenterveyspotilaiden sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. Teos perustuu osittain hänen omiin kokemuksiinsa St. Elizabethin 

mielisairaalasta, jossa hän työskenteli 1950-luvun puolivälissä. Goffman oli myös 

yksi ensimmäisistä, jotka kritisoivat psykiatrista pakkohoitoa. Tämän vuoksi häntä 

pidetään myös ensimmäisenä antipsykiatrina.32 Goffman kuvaili tarkasti, miten 

mielisairaalaan joudutaan yhteiskunnan toimesta ja miten pakkohoito vaikuttaa 

negatiivisesti potilaaksi joutuneeseen yksilöön.  

Goffman luokitteli mielisairaalat samanlaisiksi totaalisiksi laitoksiksi kuin vankilat ja 

armeijan.33 Totaalisten laitosten oli tarkoitus muokata vankien, potilaiden tai 

asukkaiden identiteetti ja luoda heistä sopivia yksilöitä tiettyihin rooleihin. Samalla 

totaaliset laitokset vievät yksilöiltä heidän identiteettinsä ja itsenäisyytensä.34 

Goffmanin näkemyksen mukaan mielisairaat sosiaalistetaan potilaan rooliin. Hänen 

mukaansa kaava on yksinkertainen. Kun mielisairaus puhkeaa tai se todetaan, 

yksilölle asetetaan sosiaalinen ”mahdollinen potilaan” rooli ja hänet viedään 

sairaalaan. Sairaalassa yksilö alistetaan instituutionaaliselle seremonialle, jossa 

yksilöstä tulee potilas ja hänen sairastapaushistoriansa rakennetaan siten, että se 

mahdollistaa vangitsemisen ja potilaan ”raa’an” kohtelun hoitohenkilökunnan 

toimesta. Tämä instituutionaalinen seremonia kutistaa potilaan luonteen ja 

esineellistää potilaan elämän. Tämän perusteella kaiken potilaan elämän aikana 
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tapahtuneen voidaan sanoa johtaneen sairastumiseen. Kun yksilöstä on tullut 

potilas laitoksessa, hänen käyttäytymistään aletaan kontrolloida. Potilaan minästä 

tulee oireiden monisäikeinen verkko, jota valvotaan ja manipuloidaan. 35 

Goffmania kiinnosti muun muassa, miten potilaan minäkuva rakentui ja muuttui 

totaalisissa laitoksissa. Kiinnostuksen kohteen kulmakiveksi muodostui potilaiden 

ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden totaalinen puuttuminen.  Tämän takia 

monet potilaat alkoivat pitää itseään epäonnistuneina yksilöinä ja heidän 

minäkuvansa vahingoittui. Hoitohenkilökunnan antama kohtelu vahvisti tätä 

minäkuvan kehitystä potilaissa. Potilaissa myös heräsi vastareaktiona itsepetos, joka 

sai heidät luulemaan itseään terveiksi ja muita sairaiksi.36 

Goffmanin Asylums julkaistiin juuri niihin aikoihin, jolloin Yhdysvalloissa oli 

mielenterveyslaitoksissa huomattava määrä ihmisiä. Goffmanin teoksella ja 

sanomalla on katsottu olleen vaikutusta länsimaiseen mielenterveyshoitoon ja sen 

muutokseen poispäin laitostumisesta.37 Goffman myös todennäköisesti vaikutti tai 

ainakin vetosi Szaszin ajatteluun, koska Goffman julisti mielisairaaloiden törkeätä 

ihmisoikeuksien rikkomista. Ihmisoikeudet ja itsemääräämisoikeus olivat Szaszille 

myös tärkeitä kulmakiviä psykiatrian kritiikissä. Goffman ja Szasz tekivät yhteistyötä 

myöhemmin American Association for the Abolition of Involuntary Mental 

Hospitalization järjestön parissa. 

Robert David Laingia pidetään yleisesti toiseksi tunnetuimpana antipsykiatrina heti 

Szaszin jälkeen. Laing syntyi vuonna 1927 Glasgowssa Skotlannissa ja oli 

nuoruudessaan kiinnostunut filosofiasta ja musiikista.  Hän oli etenkin kiinnostunut 

eksistentialistisesta filosofiasta ja sen edustajista, kuten Heideggerista, Sartresta 

sekä Kierkegaardista. Hänen lapsuutensa oli vaikea, koska perheen keskinäiset 

suhteet olivat hyvin jännittyneitä ja varsinkin hänen suhteensa omaan äitiinsä oli 

hankala.  Muista kiinnostuksen kohteista huolimatta Laing päätyi kuitenkin 
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opiskelemaan lääketiedettä Glasgown yliopistoon ja sai tutkinnon lääketieteestä 

vuonna 1951.38  

Valmistumisensa jälkeen hän suoritti asepalveluksensa ja hänen oli tarkoitus 

työskennellä lääkärinä armeijan yksiköissä. Hänen työkokemuksensa 

opiskeluajoiltaan psykiatriselta osastolta vei hänet kuitenkin psykiatrin tehtäviin 

armeijan palveluksessa. Hän hoiti sodissa traumatisoituneita sotilaita, joiden 

palveluskuntoa hänen oli tarkoitus arvioida. Laing palveli armeijassa kaksi vuotta, 

jonka jälkeen palasi Glasgowhun. Siellä hän työskenteli paikallisessa mielisairaalassa 

muutaman vuoden, jonka jälkeen hän meni opiskelemaan Lontooseen Tavistock 

Instituteen psykoanalyysiä ja psykoterapiaa.39 

Vietettyään lähes vuosikymmenen Tavistockissa Laing perusti yhdessä kollegoidensa 

kanssa Philadelphia-yhdistyksen vuonna 1965, sekä aloittivat kuuluisan Kingsley Hall 

-kokeilunsa.40 Laing ja muut tiesivät, etteivät he voisi ylläpitää terapeuttista 

yhteisöä, Kingsley Hallia, jos sen taustalla ei olisi yksityistä hyväntekeväisyyssäätiötä 

päättämässä asioista. Ilman yksityistä säätiötä taustalla Kingsley Hall olisi ollut 

yhteiskunnan mielenterveyssäännösten alaisuudessa. Niinpä he perustivat 

Philadelphia Assosisaation hallinnoimaan sitä. Näin he pääsivät pois kunnallisen 

säätelyn alta ja pystyivät toteuttamaan omaa visiotaan.41 

Kingsley Hall oli terapeuttinen yhteisö, jossa potilaat ja terapeutit asuivat yhdessä. 

Kingsley Hall oli omana aikanaan erikoinen hoitolaitos, koska sinne ei määrätty 

ketään pakolla, vaan kaikki potilaat olivat siellä vapaaehtoisesti ja he saivat lopettaa 

hoidon koska vain. Kingsley Hall syntyi ajatuksen ympärille, jonka mukaan 

skitsofrenia ei olisi geneettinen- tai neurologinen sairaus, vaan olemassaolon kriisi. 

Tämä kriisi oli seurasta ihmisen yrityksestä muodostaa uusi autenttisempi minä. 

Perinteinen psykiatria leimaavine diagnooseineen ja selkeällä potilas-

lääkärisuhteellaan esti tai hidasti tämän uuden autenttisen minän rakentamista. 

Niinpä Laing päätti, että henkilökunnan ja potilaiden välillä ei olisi luokkajaottelua, 
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vaan he olisivat kaikki tasa-arvoisia tässä yhteisössä. Kingsley Hallissa päätökset 

tehtiinkin demokraattisesti kaikkien asukkaiden kesken. Siellä asuvalta 

henkilökunnalta vaadittiin kuitenkin lääketieteellinen koulutus.42  

Kingsley Hall päätyi lyhyeksi kokeiluksi, kun se suljettiin jo vuonna 1970 vain viiden 

vuoden aukiolon jälkeen. Siitä tuli kuitenkin psykiatrisissa piireissä tunnettu tapaus, 

lähinnä yhden sen asukkaan johdosta. Tämä asukas oli Mary Barnes, joka asui siellä 

koko Kingsley Hallin olemassaolo ajan. Hän oli siellä skitsofrenian johdosta ja hän 

kirjoitti kokemuksistaan kirjan Two Accounts of a Journey Through Madness vuonna 

1971. Barnesin kirja oli ainoa dokumentti, joka kertoi Kingsley Hallin päivittäisestä 

toiminnasta ja siksi se kiinnosti monia psykiatreja.43 

Laing ei keskittynyt pelkästään psykiatriseen hoitotyöhön, vaan myös julkaisi 

elämänsä aikana useita teoksia, jotka käsittelivät mielenterveyttä. Tunnetuin hänen 

teoksensa on The politics of experience, joka julkaistiin vuonna 1967. Kirja sai 

suosiota opiskelijoiden, radikaalien ja vasemmistolaisten parissa, mutta psykiatrian 

ammattilaisten joukossa sitä ei juuri arvostettu, poikkeuksena tosin 

vasemmistolaiset psykiatrit.44 Laing ei ollut psykiatrisissa piireissä kovinkaan 

suosittu tai arvostettu henkilö. Laing halusi uudistaa psykiatriaa sisältäpäin, mutta 

hänen teoriansa ja julkaisunsa saivat vain vähän kannatusta psykiatrian parissa.45  

Laing tutki mielisairauksia ja skitsofreniaa henkilökohtaisen vieraantumisen 

eksistentiaalisesta näkökulmasta. Laingin teoria oli, että mielisairaus oli vain pako 

”hullusta normaaliudesta”. Laing uskoi, että jos yksilöt eivät kestä elämän 

normaaliutta, johon sisältyy aggressiota, ahneutta ja kilpailua, niin he voivat käyttää 

skitsofreniaa selviytymiskeinona tässä kestämättömässä todellisuudessa. Tämän 

seurauksena heidät julistetaan mielisairaiksi ja normaalit tavalliset ihmiset jatkavat 

yksiulotteista elämäänsä sairaassa yhteiskunnassa.46 

Laing myös ehdotti, että perhekuvioilla voi olla vaikutusta mielisairauden 

puhkeamiseen ja vieraantumiseen. Laingin mukaan vanhemmat opettavat 
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lapselleen mikä on normaalia ja mikä ei. Vanhempien opettama normaali voi olla 

kuitenkin vahingollinen tai väärä lapselle, joka voi johtaa vieraantumiseen.47  

Szasz ei juurikaan antanut ymmärrystä tai kunniaa Laingille, vaikka heillä olikin 

”yhteinen vihollinen”. Syynä voi olla se, etteivät Szaszin ja Laingin poliittiset 

ideologiat kohdanneet Laingin ollessa lähes marxilainen ja Szaszin ollessa vapaan 

talouden kannattaja ja libertaristi. Szasz vertasikin leikkisästi itseään ja Laingia 

Staliniksi ja Churchilliksi. Laingin näkemys yhteiskunnasta syynä mielisairauksiin ei 

myöskään saanut Szaszilta ymmärrystä ja Szasz monesti tylysti ohitti Laingin ideat. 

Laing itse näki Szaszin ja antipsykiatrien olevan jokseenkin samalla puolella.48  

Szazin ja muiden antipsykiatrien tavoin Laing tuomitsi psykiatrian perustan 

lääketieteellisessä mielessä. Laing ei nähnyt biomedikaalista mallia psykiatriassa 

mahdollisena, koska oireet psykiatriassa todettiin käytöksen perusteella, mutta niitä 

hoidettiin kuin biologisia oireita. Laing ei siis uskonut mielisairauksien alkuperän 

olevan biologinen vaan piti muita tekijöitä todennäköisempinä aiheuttajina.49  

Laing ei uskonut sähköshokkiterapiaan (ECT), ei psyykelääkkeisiin tai psykiatriseen 

pakkohoitoon. Hän piti niitä liian väkivaltaisina hoitoina, koska ne saattoivat olla 

potilaille vahingollisia. Laing piti psyykelääkkeitä vaarallisina, mutta käytti itse 

kuitenkin meskaliinia ja LSD:tä hoitokeinoina joissakin terapiaistunnoissaan.50 Myös 

hänen muut käyttämänsä hoitokeinot olivat varsin erilaisia perinteiseen 

psykiatriaan verrattuna. Etenkin Laingin käyttämä psykoterapian muoto oli myös 

varsin erilainen valtavirtauksesta. Laing oli kehittänyt oman psykoterapian 

muotonsa ollessaan armeijan palveluksessa. Hänellä oli tapana olla potilaan kanssa 

useita tunteja kerrallaan terapiaistunnossa. Joskus Laing jopa oli vain hiljaa ja odotti, 

että potilas oli valmis puhumaan.51 

David Cooper puolestaan oli eteläafrikkalainen psykiatri, joka myös yleisesti liitetään 

antipsykiatriseen liikkeeseen. Cooper itse asiassa keksi ottaa käyttöön termin 
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antipsykiatria vuonna 1967 julkaistussa teoksessaan Psychiatry and Anti-psychiatry. 

Kyseinen termi ei saanut kuitenkaan antipsykiatrien keskuudessa kannatusta. Termi 

kuitenkin vakiintui kuvaamaan psykiatrian kriitikkoja. Cooper toimi myös läheisessä 

yhteistyössä R. D. Laingin kanssa muun muassa Kingsley Hall -kokeilussa.52 

Cooper oli poliittisesti vahvasti kallellaan vasemmalle. Hän oli jopa saanut 

vallankumouksellista koulutusta Neuvostoliitossa ja Kiinassa. Cooper kuului myös 

Etelä-Afrikan kommunistiseen puolueeseen, mutta poliittisen uran sijaan hän päätyi 

kuitenkin psykiatriksi Lontooseen.53 Cooperin asenteessa näkyi vahvasti hänen 

vallankumouksellinen ja vasemmistolainen taustansa, sillä hän vastusti 

yhteiskunnassa lähes kaikkea instituutionaalista psykiatriasta perheeseen. Monet 

hänen teoriansa psykiatriasta ja mielisairaiden hoidosta nojasivatkin marxismiin. 

Cooper uskoi skitsofrenian johtuvan yhteiskunnasta vieraantumisesta, joka alkoi jo 

lapsena, jos lapsen suhde äitiin ei ollut normaali. Äidin rooli lapsen kehityksessä 

kohti normaalia tasapainoista ihmistä oli Cooperille kaikki kaikessa ja kapitalistinen 

yhteiskunta vain pahensi tilannetta.54  

Cooperin mielestä skitsofreenikon saadessa psykoottisen kohtauksen, yrittää 

skitsofreenikko vain päästä vapaaksi vieraannuttavasta sosiaalisesta järjestelmästä. 

Cooper uskoi, että skitsofreenikot ovat tavallaan terveempiä tai vähemmän sairaita 

kuin normaalien perheiden normaalit jälkeläiset. Cooper jopa unelmoi ”hulluuden 

vallankumouksesta”, jossa ihmiset keksisivät tai määrittelisivät itsensä uudelleen.55 

Szasz ei voinut käsittää tätä Cooperin ideaa ja piti häntä idioottina. Miksi hoitaa 

skitsofreniasta kärsivää, jos hän ei ollut Cooperin mittapuulla sairas? Szaszin 

mukaan, jos ei ole sairautta, ei ole myöskään hoitoa.56 

Cooperilla oli kokemusta terapeuttisista yhteisöistä jo ennen Kingsley Hallia. Cooper 

johti terapeuttista yhteisöä nimeltä Villa 21 vuosina 1962-1966. Villa 21 oli 

terapeuttinen yhteisö nuorille 15-20-vuotiaille miehille, jotka kärsivät 

mielenterveysongelmista. Villa 21 toimi yhdellä Shenleyn sairaalan osastoista osana 
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sairaalaa, vaikkakin se oli toiminnaltaan hyvin erilainen muuhun sairaalaan 

verrattuna. Yhteisössä potilailla ja henkilökunnalla oli selkeät roolit, joita ajan myötä 

vapautettiin ja sekoitettiin. Cooper kuitenkin huomasi, että lääkärin rooli 

auktoriteettina oli käytännössä mahdoton purkaa. Kokeilu kesti 4 vuotta ja se oli 

Cooperin mukaan onnistunut, vaikkakaan ei täydellisesti. Cooper oppi kokeilusta 

monia asioita, kuten sen, että vastaava kokeilu tulisi tehdä jatkossa erillään 

institutionaalisesta laitoksesta.57  

Vaikka Cooper vastusti perinteistä psykiatriaa sekä lääkkeiden käyttöä 

mielisairauksien hoidossa, niin hän uskoi yhteen pilleriin. Tämä pilleri oli LSD. 

Cooper käytti LSD:tä yhdessä potilaiden kanssa terapiaistunnoissa ja on kuvaillut 

näitä kokemuksia teoksissaan.58 Cooper uskoi, että psykiatrin tulisi olla kuin 

shamaani, joka johdattaa läpi skitsofrenian matkan.59 Epäilemättä LSD:n käytöllä on 

voinut olla vaikutusta Cooperin näkemyksiin skitsofreniasta ja ”hulluuden 

vallankumouksesta”. Cooperin vallankumoukselliset ideat ja terapian muodot eivät 

kuitenkaan saaneet tuulta alleen ja Cooper jäi sivumaininnaksi psykiatrian 

historiaan. 

Antipsykiatria jäi 1960- ja 1970-lukujen kuriositeetiksi. Se ei koskaan saanut 

vakavasti otettavaa jalansijaa psykiatrian oppialalla eikä onnistunut estämään 

biologisen psykiatrian voittokulkua. Monet antipsykiatrit vaipuivat unholaan ja 

jäivät pienelle huomiolle psykiatrian historiaa käsittelevissä teoksissa. Heidän 

panoksensa psykiatriaan liitetään lähinnä 1960-luvun vastakulttuuriin ja 

vasemmistolaiseen opiskelijaradikalismiin. Heidän perinnökseen voidaan kuitenkin 

nähdä ihmislähtöinen näkökulma psykiatriaan ja kommunikoinnin käyttö 

hoitomuotona.60  

Epäilemättä monet antipsykiatrit olivat liian innokkaita esittämään omia 

näkökulmiaan psykiatriasta tieteenalana ja sen käyttämistä hoitokeinoista ilman 

konkreettisia tieteellisiä todisteita tai tuloksia. Radikaalit ja erikoiset hoitomuodot 

ilman tieteellistä teoriaa ja empiirisiä todisteita eivät olleet riittäviä vakuuttamaan 
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suurta yleisöä, puhuttamakaan tiedeyhteisöstä. Yhteiskunnan syyttäminen 

skitsofrenian alkuperänä ei varmastikaan lisännyt antipsykiatrien suosiota muiden 

kuin radikaalien keskuudessa. Antipsykiatrian lähtökohta ja tarkoitusperät olivat 

jalot, mutta se ei poista antipsykiatrian epätieteellisiä keinoja tarkoituksen 

saavuttamiseksi. 

Szaszin ja antipsykiatrien tavoite tai vihollinen saattoi olla ehkä yhteinen, mutta 

teorian ja käytännön tasolla he eivät olisi voineet olla kauempana toisistaan. Szaszin 

näkemys mielisairauksista metaforisina sairauksina ja koko mielisairauden olemassa 

olon kyseenalaistaminen ei sopinut yhteen antipsykiatrien näkemysten kanssa. 

Myös poliittisten näkemysten eroaminen aiheuttivat kiistaa tai ainakin 

eroavaisuuksia Szaszin ja antipsykiatrien välille. Antipsykiatrit kuitenkin tuntuivat 

suhtautuvan Szasziin suhteellisen myötämielisesti, eivätkä kritisoineet häntä. Szasz 

taas piti antipsykiatreja joukkona ihmisiä, jotka eivät tienneet mitä olivat tekemässä 

ja Szasz tuntui suhtautuvan heihin hyvinkin vihamielisesti ja vähätellen. Pienet 

yhtäläisyydet ja yhteinen vihollinen eivät saaneet Szaszia ja muita antipsykiatreja 

tarttumaan yhteistyöhön, vaan molemmat jatkoivat omia polkujaan.  
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2. Mielisairauksien mytologia 
 

Tässä luvussa käsittelen Szaszin näkemyksiä mielisairauksista, mitä Szasz ajattelee 

mielisairaudesta sairautena, miten mielisairauden määritelmät ovat muuttuneet 

aikojen kuluessa ja miten mielisairaudet tulisi nähdä Szaszin mielestä. Käsittelen 

myös potilaana esiintymistä ja sen suhdetta psykiatriaan ja mielisairauteen.  

 

2.1 Sairaus vai myytti 
 

Länsimaisessa lääketieteessä sairauden määrittelyn kriteerit ovat perinteisesti olleet 

yksinkertaisia. Sairaus tarkoitti ruumiin toiminnan häiriötä, joka ilmeni ruumiin 

epänormaalina toimintakyvyn muutoksena. Se saattoi ilmetä nähtävissä olevana 

ruumiillisena epämuodostumana, oireilevana tautina tai ruumiillisena vammana. 

Lääkärit pystyivät erottamaan sairaudet muista ihmisruumiin tiloista, koska 

sairauden merkit olivat fyysisesti todettavissa. Ja ruumiinavauksen sallimisen 

jälkeen olivat myös ihmisruumiin sisällä olevat muutokset todettavissa. Anatomiasta 

ja patologiasta tuli lääketieteen perusta, joiden kehittyessä ihmisruumiin ymmärrys 

parani ja mahdollisti yhä uusien sairauksien löytämisen. Näin oli aina 1800-luvun 

puoliväliin saakka, jolloin myös mielisairauksia alettiin pitämään ihmisruumin 

sairauksina.61 

Szaszin näkemyksen mukaan mielisairaudet eivät ole oikeita lääketieteellisesti 

todistettavissa olevia sairauksia, vaan ne ovat Freudin, Bleuerin ja Jungin keksimiä 

sairauksia. Nämä kolme psykopatologia onnistuivat Szaszin mukaan rinnastamaan 

mielisairaudet oikeisiin sairauksiin ja onnistuivat saamaan kaikkien hyväksynnän 

niille.62 Szaszin näkemys mielisairauksien keksimisestä tai löytämisestä on kuitenkin 

vastoin yleistä käsitystä mielisairauksista, mikä toisaalta sopii Szaszin agendaan 

psykiatrian vastaisuudesta. Szaszin tapa tulkita historiaa tässä tapauksessa tukee 

hänen näkökulmaansa. 
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Szaszin mukaan pohjatyö mielisairauksien keksimiselle alkoi kuitenkin jo ennen 

Freudia, Jungia ja Bleueria. Kaiken alku ja juuri on Charcot ja hysteria Szaszin 

näkemyksen mukaan. Jean-Martin Charcot oli ranskalainen neurologi ja 

neuropatologi, joka eli 1800-luvulla. Charcot oli myös patologian professori 

Sorbonnen yliopistossa ja työskenteli lääkärinä Salpetrieren sairaalassa hoitaen 

lähinnä neurologisista sairauksista kärsiviä potilaita. Szaszin mielestä kyseiset 

potilaat ovat rinnastettavissa 1900-luvun puolivälin mielisairaaloiden potilaisiin, 

koska potilailla hyvin samanlaiset lähtökohdat sairaalan joutumiselle eli he olivat 

yhteiskunnan hylkäämiä.63  

Charcotin tietämyksen lisääntyessä neuropatologiasta häntä alkoivat kiinnostaa 

enemmän potilaat, jotka esittivät, että heillä on neurologisia sairauksia kuin potilaat 

joilla oli oikeasti neurologisia sairauksia. Yleensä tällaiset esittäjät leimattiin 

hysteerikoiksi tai niin sanotuiksi teeskentelijöiksi (malingers). Charcotin kiinnostus 

hysteerikoihin kuitenkin takasi sen, että heitä alettiin pitämään oikeasti sairaina. 

Charcot oli ennen kaikkea tiedemies, eikä hänellä ollut halua toimia ensisijaisesti 

potilaan etujen mukaan, mutta Charcotilla oli myös tapana nimetä kaikki tutkimansa 

ilmiöt neurologisiksi sairauksiksi.64  

Szaszin mukaan Charcotin tutkimusmenetelmät ja tulokset hysteriasta olivat 

Charcotin apulaisten Pierre Marien ja Guillanin mukaan kyseenalaisia, mutta he 

eivät halunneet pilata oppi-isänsä mainetta kritisoimalla niitä. Szaszin mukaan 

Charcotin näkemys hysterian alkuperästä ei ollut orgaaninen eikä psykologinen. 

Charcot vain tunnisti ja selkeästi näytti, että ihmissuhdeongelmat voivat esiintyä 

hysterian oireina. Charcot kuitenkin piti virallisena linjana lääketieteellisen 

näkökulman hysteriaan. Charcotin epäkiitolliseksi saavutukseksi jäi Szaszin mielestä 

se, että Charcot sai hysterialle hyväksynnän oikeana sairautena.65  

Sigmund Freud jatkoi vanhana Charcotin oppilaana hysteerikoiden hoitamista 

perustettuaan psykiatris-neurologisen praktiikan Wieniin vuonna 1886. Freudin 

teoria oli, että hysteriasta kärsivien psykologiset ongelmat ilmenivät fyysisinä 
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oireina. Esimerkiksi traumaattiset tapahtumat saattoivat aiheuttaa ummetusta ja 

sitä pystyi hoitamaan ulostuslääkkeellä.66  Szaszin mielestä tällaiset henkilökohtaiset 

ongelmat eivät kuuluneet lääketieteen pariin eikä niitä hoidettu lääketieteellisenä 

ongelmia ennen Freudin vaikutusta asiaan. Szasz näki, että Freud yhdessä 

kollegansa Josef Breuerin kanssa tekivät yhden suuren virheen hoitaessaan 

hysteriasta kärsiviä potilaita. He olettivat potilaan olevan sairas, eivätkä siksi 

kysyneet tunsiko potilas itse itsensä sairaaksi. He alkoivat myös pitämään 

psykologisia- ja henkilökohtaisia ongelmia sairauden oireina. Freud ja Breuer 

lähestyivät hysteriaa kuin se olisi samanlainen fysikokemiallinen sairaus kuin syfilis. 

Erona oli vain se, että hysteria oli vaikeammin lääketieteellisesti todettavissa. Siksi 

lääkärien ja psykiatrien oli käytettävä diagnoosissaan psykologisia oireita, koska 

fysiologisia oireita oli vaikea havaita.67  

Szaszin näkemyksen mukaan Freud, Breuer ja Jung muuttivat meidän mielikuvamme 

ja sanallisen määritelmämme sairaudesta. Fysiologisesta muutoksesta tuli 

kielellinen, patofysiologiasta tuli psykohistoriallinen ja histopatologiasta tuli 

psykopataloginen. Toisin sanoen siis Freud, Breuer ja Jung saivat muutettua tavan, 

jolla sairaudet määritellään. Heidän johdostaan psykologiset tekijät tulivat 

hyväksytyiksi sairauden oireiksi.68  

Szasz ei kuitenkaan luokittele tai määrittele mielisairautta sairaudeksi, koska se ei 

istu yleiseen sairauden luokitteluun. Szaszin mukaan sairaudet pitäisi luokitella 

samalla tavalla kuin patologiassa eli rakenteellisena tai toiminnallisena 

epänormaaliutena soluissa, solukudoksessa, elimissä tai ruumiissa itsessään.69 

Mutta sairaus voidaan kuitenkin määritellä monella tapaa, koska termi on itsessään 

joustava eikä sitä ole pyritty missään määrittelemään tarkasti. Tämä on johtanut 

kuitenkin siihen, että ei ole olemassa selkeitä kriteerejä sille, mitkä ovat sairauksia ja 

mitkä eivät. Szaszin mukaan tutkijat ja lääkärit ovat kuitenkin yhtä mieltä yhdessä 

asiassa sairauden määrittelyssä: sairauden ydinkonsepti on aina se, että kyseessä on 
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fyysinen sairaus.70 Sairauden termin elastinen määrittely mahdollistaa monien sinne 

kuulumattomien asioiden määrittelyn taudeiksi ja sitä kautta niiden tuomisen 

lääketieteen pariin, kuten sosiaalisten ja henkilökohtaisten ongelmien.71 Szaszin 

mukaan psykiatria muutti sairauden kriteerejä siten, että ruumiillisen 

epänormaaliuden lisäksi sairaudeksi laskettiin myös ruumiin toiminnan muutos. 

Vammat havaittiin tutkimalla ruumiista löytyvät epänormaaliudet, kun taas 

toiminnan muutos havaittiin tutkimalla käytöstä.72 

Psykiatria olettaa mielisairauksien johtuvan sairauksista tai muutoksista aivoissa. 

Szaszin mukaan aivosairaudet ovat kuitenkin täysin eri asia kuin mielisairaudet ja on 

siksi harhaanjohtavaa puhua niistä mielisairauksina. Ennen toista maailmansotaa 

mielisairaalat olivat täynnä ihmisiä, jotka kärsivät aivosairauksista. Suurin tällainen 

sairaus oli neurosyfilis. Aivosairauksilla ja mielisairauksilla on kuitenkin yhteinen 

historia. Neurosyfilistä on pidetty hulluuden historiallisena paradigmana. Vaikka 

moni hulluudesta kärsivä paljastuikin neurosyfilistä sairastavaksi, niin se ei tarkoita 

Szaszin mielestä sitä, että kaikki mielisairaudet johtuisivat aivoperäisistä 

sairauksista. Szaszin mukaan psykiatrit kuitenkin olettavat näin ja etsivät aivoista 

sairauksista johtuvia muutoksia, luottaen niiden löytyvän ennemmin tai 

myöhemmin ja perustavat diagnoosinsa sekä koko oppialansa tämän varaan. 

Szaszin mielestä patologisteiden todisteiden puuttuessa ei näin voida kuitenkaan 

olettaa loukkaamatta tieteellistä teoriaa.73 

Puhuminen mielisairauksista aivosairauksina on Szaszin mukaan myös 

käsitteellisesti väärin ja harhaan johtavaa. Aivot ja mieli eivät ole sama asia. Mieli ei 

ole fyysinen osa ihmisen ruumista, toisin kuin aivot. Jos mielisairaudet olisivat 

aivosairauksia tai keskushermoston sairauksia, niin ne kuuluisivat neurologian 

piiriin, ei psykiatrian.74 

Jos mielisairaudet eivät ole aivosairauksia, niin mitä ne sitten ovat? Szaszin mukaan 

psykiatria on mielisairauksien fysiologista perustaa etsiessään muuttanut kriteerejä, 
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joilla sairaudet määritellään. Psykiatria on luokitellut mielisairaudet yhdeksi 

sairauksien sukuhaaraksi, joka on sopivan elastinen määritelmä, jotta sitä voidaan 

soveltaa mielisairauksiin. Tunnettu ja arvostettu psykiatri Robert Spitzer, joka oli 

yksi Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder III:n tekijöistä, määritteli 

sairauden tilaksi, joka johtuu organismin toimintahäiriöstä, joka täydessä tai 

äärimmäisessä muodossaan suorasti tai epäsuorasti aiheuttaa kärsimystä, vammaa 

tai tietyn tyyppisiä haittoja. Nämä haitat voivat ilmetä fyysisinä, aistillisina, 

seksuaalisina tai sosiaalisina. Szasz ei ymmärrä kuinka kukaan lääketieteen 

ammattilainen voisi ottaa kyseisen määritelmän tosissaan ja seisoa sen takana. 

Szasz myöntää sen olevan helposti puolustettava ja hyödyllinen näkökulma 

psykiatrialle, jotta he voivat legitimoida oman asemansa lääketieteen 

erikoisasiantuntijoina sekä medikalisoida modernin elämän.75 

Szasz näkee, että psykiatrian tahto löytää biologinen alkuperä mielisairauksille 

kumpuaa arvovallan ja vallan janosta enemmän kuin ymmärryksen ja selvyyden 

halusta. Koska se antaa samalla psykiatrialle oikeutuksen olla lääketiedettä ja koska 

lääkäreitä arvostetaan enemmän kuin psykologeja tai käyttäytymisen tutkijoita.76 

Szasz näkee mielisairaudet enemmänkin metaforisina sairauksina kuin oikeina 

sairauksina. Tällä hän tarkoittaa sitä, että koska ollakseen sairas, täytyy ruumiissa 

olla epänormaali poikkeama ja poikkeaman fyysisesti todettavissa. Mieli taas ei ole 

fyysinen osa ihmisruumista, joten se ei voi olla sairas lääketieteen määritelmän 

mukaan. Mieli voi olla sairas ainoastaan metaforisesti, esimerkiksi huumorintajun 

voidaan sanoa olevan sairas tyyliltään. Näin ollen myös mielisairaudet ovat vain 

metaforisia sairauksia, eivätkä lääketieteellisesti todettavissa olevia sairauksia.77  

Vaikka Szasz näkee mielisairaudet metaforisina sairauksina, niin hän ei kiellä, että 

eikö näillä niin sanotuilla mielisairailla potilailla olisi ongelmia. Szaszin mielestä 

nämä ongelmat ovat kuitenkin vain elämisen ongelmia tai käyttäytymishäiriöitä, 

eivätkä hoitoa tarvitsevia sairauksia. Käyttäytymishäiriöillä Szasz tarkoittaa 

käyttäytymistä, joka ei ole valtaväestön normien mukaista ja sosiaalisesti 
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hyväksyttävää. Elämisenongelma voi Szaszin mukaan olla vaikkapa traaginen 

tapahtuma, joka aiheuttaa ylitsepääsemätöntä surua. Esimerkiksi psykiatrit helposti 

luokittelevat potilaat helposti masentuneiksi, jos potilaat ovat surullisia, koska 

psykiatria haluaa nähdä ja luokitella kaikki sairaiksi. Mutta onko suru sairaus? 

Szaszin mukaan näin ei ole. Suru on vain yksi elämisen ongelma.78 

Szasz näkee, että termi mielisairaus on vain metafora, josta on tullut fakta. Szaszin 

mukaan pidämme ihmisiä fyysisesti sairaina, kun heidän kehon toimintansa on 

epänormaalia anatomisesti ja fysiologisesti. Mutta mielisairaina pidämme ihmisiä, 

kun heidän toimintansa on vallitsevien eettisten-, poliittisten-, ja sosiaalisten 

normien vastaista. Mielisairaus on vain keino naamioida jokapäiväisen elämämme 

taistelu erilaisia elämisen ongelmia vastaan sellaiseen muotoon, jossa ne olisivat 

sosiaalisesti hyväksytympiä.79 

Myös mielisairauksien määrittely on Szaszin näkemyksen mukaan epäloogista ja 

lääketieteeseen sopimatonta. Mielisairauksia on lähes yhtä monta kuin niille on 

oireitakin. Tämä ei ole pelkästään totta historiallisessa tai kansainvälisessä 

perspektiivissä, vaan myös yksittäisen maan sisällä. Ei ole olemassa yhtenäistä linjaa 

mielisairauksien ja niiden oireiden luokittelulle yhden maan sisällä, puhuttamakaan 

yhtenäisestä kansainvälisestä linjasta. Mielisairauksien luokittelu on vähintäänkin 

sekavaa ja psykiatrian tieteellisyyttä kyseenalaistavaa.80 

Psykiatriset diagnoosit ovat myös maa- tai kulttuuri kohtaisia. Diagnoosit eri 

kulttuureissa ja maissa eroavat toisistaan, vaikka niillä diagnosoitaisiin samaa 

mielisairautta. Esimerkiksi Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa erot olivat suuret. 

Szaszin mukaan psykiatriset diagnoosit ovatkin ideologiaa tai poliittisia arvoja 

palvelevia, eikä oikeita lääketieteellisiä diagnooseja, jotka pätevät 

yleismaailmallisesti.81 

Psykiatristen diagnoosien tekeminen on myös muuttunut vuosien varrella Szaszin 

mukaan. Ennen niitä tekivät yksittäiset ihmiset ja tutkijat. Esimerkiksi skitsofrenian 
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diagnosoi Eugen Bleuler. Nykyään diagnooseja tehdään psykiatrian parissa pienissä 

työryhmissä, joissa diagnooseista päätetään äänestämällä. Näissä työryhmissä 

päätöksenteko on Szaszinn mukaan muuttunut politiikaksi, joihin eri aktivistiryhmät 

voivat vaikuttaa. Esimerkiksi feministit ja homoseksuaalien oikeuksia puolustavat 

ryhmät ovat saaneet Szaszin mukaan niissä äänensä kuuluviin ja onnistuneet 

poistamaan tai muuttamaan psykiatrisia diagnooseja. Szaszin mukaan poliittisin 

perustein tehtävä diagnosointi ei ole lääketieteellinen tapa toimia, eikä myöskään 

tue psykiatriaa uskottavana tieteenä.82 

Szaszin mielestä psykiatria luokittelee mielellään mielisairauksia eri kategorioihin ja 

diagnosoi uusia mielisairauksia, koska psykiatria haluaa myös sekaantua kaikkeen 

ihmisen elämässä.83 Tämän seurauksena mielisairauksien määrä on vähintäänkin 

kolminkertaistunut 1950-luvun jälkeen. Ensimmäisessä vuonna 1952 julkaistussa 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder -kirjassa (DSM) psykiatrisia 

tiloja oli luokiteltu 112, kun DSM IV:ssä vuonna 1994 niitä oli jo yli 370. Monet 

näistä psykiatrisista tiloista perustuvat lääketieteellisesti selittämättömiin oireisiin. 

Monet käytöstavat, jotka yleisesti leimataan huonoksi käytökseksi, mutta eivät 

lääketieteelliseksi sairaudeksi, ovat saaneet DSM:ssä psykiatrisen luokituksen. 

Tämän seurauksen lääketieteellistä mallia psykiatriassa on kritisoitu, koska sitä 

käytetään verukkeena oikeuttaa tietynlainen käytös, ei selittämään sitä.84  

Skitsofrenia on Szaszin mielestä hyvä esimerkki siitä, miten psykiatriset diagnoosit 

ovat muuttuneet ajan kuluessa. Skitsofrenian nimikin on muuttunut vuosien 

varrella, samoin sekä taudin kuvaus että sen diagnosointi. Szaszin mukaan 

skitsofrenia on määritelty niin ympäripyöreästi, että mikä tahansa käyttäytyminen 

voidaan luokitella skitsofreeniseksi. Szaszin pitääkin skitsofreniaa sairauden sijasta 

epätoivottuna käytöksenä. Myös skitsofrenian aiheuttajasta on diagnooseissa 

epäselvyyttä. Sitä kun voi aiheuttaa lähes mikä tahansa. Sen voidaan sanoa johtuvan 

geneettisestä metabolisesta häiriöstä, skitsofreenisestä äidistä tai vaikkapa 

                                                           
82

 Szasz 1987, 78-81. 
83

 Szasz 1987, 85. 
84

 Halligan, Bass & Oakley 2003, 6, 9. 



31 
 

sairaasta yhteiskunnasta. Syitä ja oireita sanotaan olevan monia, mutta varmaa 

tietoa ei ole Szaszin mukaan ole.85 

Szaszin näkemystä mielisairauksista on kritisoitu suuresti. Varsinkin sitä, ettei 

mielisairaus istu sairauden määritelmään. Tässä perusteluna on käytetty sitä, että 

Szaszin esittämä määrittely sairaudelle on hänen omaan agendaansa sopiva, eikä se 

ole mikään yleisesti maailmalla hyväksytty tosiasia tai määritelmä. Sairauden ja 

taudin kriteerit ovat aina olleet häilyvät, eikä sairautta terminä ole koskaan pyritty 

tarkasti määrittelemään tarkkojen kriteerien sisään. Sairauden määritelmät ovat 

myös muuttuneet ja kehittyneet ajan kuluessa. Sairauteen on yleisesti liitetty aina 

kuitenkin fysiologinen vamma ja kärsimys.86   

Myöskään mielisairauksista ei ole olemassa yleispätevää määritelmää. 

Mielisairauden istuvuutta sairauden määritelmään on taas perusteltu sillä, että 

sosiaalipoliittisesti on hyväksyttyä pitää sairautena epähaluttua käytöstä ja 

lääketiede on pätevin puuttumaan siihen. Tällä on tarkoitettu sitä, että jos ilmenee 

ei-haluttua käytöstä ja se voidaan parantaa tai poistaa lääkkeellä tai hoidolla, niin 

sitä pidetään yleisesti sairautena.87  

Psykiatrian professori R. E. Kendell pitää oikeana Szaszin väitettä, jonka mukaan 

mielisairauden biologista alkuperää ei ole pystytty todistamaan. Mutta heti perään 

Kendell toteaa, että on vain ajan kysymys, milloin se löydetään. Kendell huomauttaa 

myös, että mielisairauden biologisen alkuperän löytäminen ei ole tärkeää, vaan 

tärkeää on havaita biologisesta alkuperästä välittyvä kärsimys ja avuttomuus. Tämä 

riittää Kendellin mukaan oikeuttamaan mielisairauden määrittelyn oikeaksi 

sairaudeksi.88 

Monet ovat tyytyväisiä ja iloisia, että tällaisia parannuskeinoja ei haluttuun 

käyttäytymiseen on olemassa. Mutta tekeekö se niistä sairauksia? Szaszin mielestä 

ei. Sosiopoliittinen näkemys sairauksista vain korostaa Szaszin mielestä näkemystä, 

että psykiatria ei ole lääketiedettä eivätkä mielisairaudet ole oikeita 
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lääketieteellisesti todettavissa olevia sairauksia. Sosiaalipoliittisella näkemyksellä 

mielisairauksien oikeuttamista voidaan pitää Szaszin kritiikin väärin ymmärtämisenä 

ja myös todisteena siitä, etteivät psykiatrian ammattilaiset näe tai halua nähdä 

Szaszin näkökulmaa psykiatriasta.  

Szasz olisi onnistunut saamaan suuren osan psykiatreista taakseen, jos hän olisi 

kritisoinut vain sitä, kuinka nopealla tahdilla uusia mielisairauksia keksittiin ja 

luokiteltiin ilman päteviä perusteluita. Tai kritisoimalla kuinka termi mielisairas sopi 

yhä useampaan ihmiseen koko ajan kasvavassa väestössä ilman pätevää perustelua. 

Mutta Szasz ei antanut tarpeeksi painoarvoa tälle. Hän halusi kumota koko 

mielisairauden määrittelyn, mutta epäonnistui siinä. Hän ei tarjonnut tieteellistä 

teoriaa, joka olisi voinut korvata mielisairauden lääketieteellisen mallin. Tieteellinen 

teoria väistyy hänen omien sanojensa mukaan vasta kun sille on löytynyt kilpaileva 

teoria, joka on valmis ottamaan sen paikan. Szaszin tarjoama selitys, jonka mukaan 

mielisairaudet ovat vain elämisen ongelmia ja huonoa käytöstä, ei ollut riittävän 

hyvä perustelu suurimmalle osalle lääketieteen ammattilaisista. 89  

Szaszin kritiikkiä psykiatriaa kohtaan on myös pidetty liian kansankielisenä. Hänen 

lähestymistapansa psykiatriaa kohtaan oli helppo kaikkien ymmärtää, mutta sitä on 

kritisoitu liian kapeakatseiseksi, yksinkertaistetuksi ja Szaszin omaan agendaan 

sopivaksi.90 

Kilpailevan teorian esittäminen mielisairauksien määrittelylle olisi voinut tehdä 

Szaszista psykiatrian historian tunnetuimman miehen. Miksi Szasz ei tehnyt sitä, on 

hyvä kysymys. Szasz piti psykiatriaa pseudotieteenä, joten hän ei ehkä ajatellut, että 

psykiatria tarvitsi kilpailevaa tieteellistä teoriaa mielisairauksien selittämiselle. Itse 

asiassa Szasz halusi lähinnä kumota kaiken tieteellisyyden psykiatriasta. Hän ei 

pitänyt lääketieteellistä mallia sopivina psykiatriaan eikä pitänyt psykiatriaa 

lääketieteen osa-alueena. Szasz piti psykiatriaa alana, jonka toimialueena olivat 

lähinnä moraaliset ja eettiset ongelmat ihmisten elämässä. Szasz ei kuitenkaan 

pitänyt psykiatriaa aivan menetettynä tapauksena, vaan näki psykoterapian 

mahdollisuutena auttaa ihmisiä. Ei parantavana hoitona mielisairauksista, vaan 
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keinona ihmiselle oppia itsestään. Ehkä Szasz näki, että kahden ihmisen välinen 

keskustelu elämisen ongelmista ei tarvinnut olla tieteellistä. 

 

2.2 Potilaana esiintymisen dilemma 

 

Imitointi on yhteiskunnassa yleisesti tapahtuva ilmiö. Sitä esiintyy 

tarkoituksenmukaisena, mutta myös tahattomana. Yleinen suhtautuminen 

imitointiin on yhteiskunnassa monijakoinen, riippuen imitoinnin kohteesta tai 

tarkoituksesta. Lääketieteeseen liittyvä ja sairauden tahallinen imitointi nähdään 

yleensä melko halventavassa valossa. Toisaalta aihe on aika sensitiivinen ja 

teeskentelijäksi leimaamisella voi olla kauaskantoiset seuraukset. Sairaan 

teeskentelijäksi toteaminen on myös haasteellista, koska aina ei ole mahdollista 

erottaa ovatko oireet tarkoituksella keksittyjä ja imitoituja, vai johtuvatko ne 

psykologisista syistä. Ei ole olemassa myöskään luotettavaa testiä tai metodia 

näiden syiden tai motiivien erottamiseksi. Sairauden imitointia ei kuitenkaan 

yleensä nähdä lääketieteellisenä ongelmana. Psykiatria kuitenkin näkee imitoinnin 

sairautena. Se perustuu oletukseen, että ihmisen täytyy olla sairas esittäessään 

sairasta.91 

Psykiatria on Szaszin mukaan muuttanut sairaan teeskentelyn (malingering) ilmiön 

sairaudeksi nimeltä itseaiheutettu häiriö (factitious disorder).92 American Psychiatric 

Assosication (APA) psykiatrien ohjekirjassaan Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders III (DSM) luokittelee itseaiheutetut häiriöt tietoiseksi fyysisten tai 

psykologisten merkkien ja oireiden tuottamiseksi itselleen, motivaation omaaminen 

sairaan roolin omaksumiseksi, ulkoisten kannustimien puuttuminen kyseiselle 

käytökselle (esim. rahallinen hyöty ja laillisten velvollisuuksien välttäminen) sekä 

muiden mielisairauksien diagnoosien täsmäämättömyys. Itseaiheutetussa häiriössä 

potilas ei yleensä ole tietoinen tekojensa motiiveista.93 Monet potilaat, joilla 
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itseaiheutettu häiriö todetaan, kategorisoidaan Münchausen-syndrooman alle. 

Münchausen-syndrooman keksi Richard Asher vuonna 1951. Hän nimesi sen 

kuuluisan paroni Münchausenin mukaan, koska syndroomaa sairastavat kertoivat 

samanlaisia totuutta ja satua sekoittavia tarinoita kuin paroni Münchausenkin.94  

Psykiatria sanoo tunnistavansa sairaan teeskentelyn ongelman, mutta psykiatria 

sanoo myös, ettei kukaan psykiatrisista potilaista teeskentele vaan kyseiset potilaat 

ovat oikeasti sairaita. Tässä on Szaszin mielestä ainoastaan järkeä, jos oletamme 

psykiatrian olevan kiinnostuneempi legitimoimaan nämä sairaan teeskentelijät 

potilaiksi, heidän ongelmansa sairauksiksi ja itsensä diagnostikoiksi, kuin 

ymmärtämään sairaan teeskentelyä ilmiönä. Szaszin mukaan psykiatrian ongelmana 

on tässä se, ettei se tee eroa havaittavissa olevan ruumiillisen epänormaaliuden 

aiheuttaman sairauden ja sairaan roolin sosiaalisena konstruktiona välille.95 Szasz 

tarkoittaa tällä sitä, ettei psykiatria näe ihmisen vapautta valita ja sairaan roolin 

tuomaa mahdollista hyötyä mahdollisena syynä sairauden teeskentelylle. 

Tämä Szaszin näkökulma on saanut myöhemmin tukea psykologien Halligan, Bass & 

Oakleyn kirjassa Malingering and Illness Deception, joka ilmestyi vuonna 2003.  

Kirjan mukaan biologinen malli, jolla psykiatria pyrkii mielenterveysongelmat 

selittämään, ei ota huomioon kuitenkaan ihmisen vapaata tahtoa eikä 

mahdollisuutta valita. Psykiatrian ongelmana on sen oireperäinen diagnoosi, joka ei 

erottele orgaanista perää olevia oireita mahdollisesti valitusta ei-hyväksytystä 

käytöksestä eli sairaan esittämisestä. Psykiatria ei myöskään tee selvää eroa sairaan 

teeskentelyn ja itseaiheutetun sairauden välille. Se käyttää neljää eri kriteeriä 

erottaakseen teeskentelyn ja itseaiheutetun sairauden. Nämä kriteerit ovat 

lääketieteen ja lain liittymättömyys oireisiin tai potilaan tilaan (medicolegal 

context), lääketieteellisesti todistamattoman sairauden valitus, 

yhteistyöhaluttomuus diagnoosin ja hoidon suhteen sekä mahdollinen 

epäsosiaalinen persoonallisuus. Nämä kriteerit ovat kuitenkin väljät ja 

riittämättömät näiden kahden tilan erottamiseen. Kriteerit eivät mahdollista 

potilaan tietoisien motiivien ja tekojen havaitsemista. Eli nämä kriteerit eivät auta 
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erottamaan teeskentelyä itseaiheutetusta sairaudesta vaan jopa mahdollistavat 

teeskentelyn tulkitsemisen itseaiheutetuksi sairaudeksi. On sanottu, että hysterian 

ja teeskentelyn ero riippuu siitä, mitä toinen ihminen ajattelee toisen ihmisen 

päässä liikkuvan.96 

Sairaan teeskentely eroaa toisista sairaan käyttäytymisen muodoista, koska se ei ole 

sairaus tai tauti, vaikka se voi ilmetä potilailla joilla on mielenterveysongelmia tai 

muita lääketieteellisiä sairauksia. Sairaan teeskentely kuvastaa tietoista 

vapaaehtoista tekoa tai toimia, joissa aikomus on hankkia henkilökohtaista etua tai 

päästä eroon yhteiskunnan tai lain asettamista velvollisuuksista ja seuraamuksista. 

Sairaan teeskentely ei eroa laadullisesti muista teeskentelyn muodoista, joita löytyy 

yhteiskunnasta. Sairaan teeskentelyä ei olisi varmaan koskaan irrotettu 

luonnollisesta sosiaalioikeudellisesta kontekstistaan, jollei lääketieteellä olisi niin 

suuria vaikeuksia määritellä sille oikeanlaista diagnoosia objektiivisen patologian 

puuttuessa. Tämä teoreettinen uudelleen käsitteellistäminen saa tukea siitä, että 

sairaan teeskentelyn alkuperä löytyy armeijasta ja se medikalisoitiin vasta 

hyvinvointivaltion kehittyessä 1900-luvulla.97 

Sairaan teeskentelyllä on pitkä historia, mutta se on lisääntynyt huomattavasti 

psykiatrian kiinnostuttua siitä. Szasz näkeekin ongelman olevan huomattava ja sen 

käsittelemisen lääketieteellisestä näkökulmasta olevan ongelmallista. Szaszin 

mielestä on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta erottaa sairaan teeskentelyä oikeasta 

sairaudesta. Se johtuu yhdestä tärkeästä syystä. ”Ennen muinoin” lääkärit eivät 

osanneet tai pystyneet hoitamaan juuri moniakaan sairauksia, koska lääketiede ei 

ollut kehittynyt vielä ja potilaiden diagnosointi ja hoito olivat lasten kengissään. 

Mutta silloin lääkärit kuitenkin olivat varmoja, että oli potilaita, jotka olivat oikeasti 

sairaita ja potilaita, jotka vain esittivät sairasta. Moderni lääketiede on kuitenkin 

muuttanut tämän. Nykyään sairaus määritellään ihmisruumiin tilaksi, joka voidaan 

päätellä ihmisen käytöksestä. Tämä mahdollistaa sairaan roolin esittämisen, koska 

on mahdollista imitoida sairaan käytöstä. Ennen kuin tiedämme mikä on sairaus ja 
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haluamme antaa sille tarkan merkityksen, niin sairaan esittämisen erottaminen 

oikeasti sairaasta on hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta Szaszin mielestä.98 

Koska psykiatria näkee sairaan roolin imitoimisen oikeana sairautena, Szasz 

käsittelee näitä sairaan roolin imitoijia tarkemmin. Szasz näkee, että sairaan roolin 

imitoijia on kolmenlaisia. Jotkut aiheuttavat tarkoituksella itselleen oikeita vammoja 

tai oireita, jotta heitä kohdeltaisiin potilaina. Toiset taas imitoivat tai teeskentelevät 

sairauksien oireita, jotta heidät hyväksyttäisiin potilaiksi. Kolmannet taas 

käyttäytyvät tai toimivat itselleen vahingollisesti ja tietävät sen, mutta eivät tunne 

itseään sairaaksi.  Näistä kahdelle ensimmäiselle tyypille on yhteistä se, ettei 

kumpikaan heistä ole oikeasti sairas, vaan he eri keinoin haluavat omaksua potilaan 

roolin.99 Itselleen tahallaan vammoja aiheuttavat tulisi Szaszin mukaan luokitella 

itseaiheutetuiksi vammoiksi, ei häiriöiksi. Koska kyseiset vammat tai oireet ovat 

oikeita, mutta itseaiheutettuja. Psykiatria taas ei näe itseaiheutettuja vammoja 

oikeina vammoina. Psykiatria on Szaszin mielestä kiinnostunut vain näistä kahdesta 

tyypistä, joiden vammat eivät ole oikeita.100 

Psykiatria pitää näitä kahta täysin erilaista käyttäytymistä sairaan teeskentelynä. 

Molemmilla näillä käyttäytymisillä on myös täysin erilainen lopputulos. 

Ensimmäinen käyttäytyminen koostuu sairaan teeskentelystä esittämällä sairauden 

oireita ja etsimällä lääketieteellistä apua niihin. Toinen käyttäytyminen koostuu taas 

itseaiheutetuista akuuteista teoista tai tavoista, joilla sairastuu, mutta ei etsitä 

lääketieteellistä apua ongelmiin tai jopa vältellään sitä. Molemmat näistä 

tapauksista ovat lääkäreille hankalia, mutta eri tavalla. Ensimmäisessä haetaan 

lääketieteellistä apua ja halutaan omaksua potilaan rooli, vaikka ollaan täysin 

terveitä. Toisessa taas lääketieteellistä apua vältellään, vaikka se olisi tarpeen. 

Szaszin mukaan tämä turhauttaa psykiatreja ja saa heidät jopa suuttumaan. 

Turhautuminen ja suuttuminen voi johtaa potilaan rankaisemiseen jollakin 

lääketieteellisellä tavalla.101 
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Szasz nostaa esimerkiksi artikkelin Journal of the American Medical Assosication -

lehdestä vuodelta 1957, jossa todetaan sairaan teeskentelijöiden olevan yhä 

lisääntyvä kiusallinen ongelma lääketieteelle ja taloudellinen uhka yhteiskunnalle. 

Ratkaisuksi artikkelissa ehdotetaan sairaan teeskentelijöiden laittamista 

mielisairaalaan. Szaszin mukaan logiikka tässä oli selvä: teeskennelty sairaus vaati 

teeskenneltyä hoitoa. Artikkelin julkaisun jälkeen ihmisten lukitseminen 

mielisairaaloihin on tullut vaikeammaksi ja kalliimmaksi, niinpä Szaszin mukaan 

sairaan teeskentelijöitä rangaistaan nykyään stigmasoivilla psykiatrisilla 

diagnooseilla ja psyykelääkkeillä. Toisessa tapauksessa taas, jossa ihminen aiheuttaa 

itselleen vammoja tai oireita käytöksellään tai toiminnallaan eikä halua olla potilas 

turhauttaa myös psykiatreja. Tällaisia ihmisiä ovat esimerkiksi anorektikot, 

alkoholistit ja huumeiden käyttäjät, koska psykiatrit näkevät heidät sairaina, mutta 

he eivät itse näe itseään sairaina. Psykiatrin antama rankaisu tässä tapauksessa on 

potilaaksi pakottaminen ja joutuminen pakkohoitoon. Tällaisten ihmisten hoito on 

yksi lääketieteen nopeimmin kasvavista aloista.102 

Sairaan roolin omaksumisen kannalta ensimmäinen näistä tapauksista on Szaszin 

mukaan helpompi toteuttaa, mutta myös lääkärien todeta. Sairaan roolin voi 

helposti omaksua imitoimalla sairasta tai sairauden oireita. Imitointi tai esittäminen 

tarkoittaa Szaszin mukaan jonkun muun kuin oman olemuksen, luonteen, tilan tai 

roolin ottamista. Tätä voidaan kuitenkin tehdä kahdessa tarkoituksessa, joko 

rehellisesti ja johdonmukaisesti roolia pelaamalla tiettyjen sääntöjen puitteissa tai 

epärehellisesti ja epäjohdonmukaisesti roolia pelaamalla jokapäiväisessä elämässä. 

Koska roolin ottaminen tai omaksuminen on normaali jokapäiväinen teko 

yhteiskunnassa, mikä tahansa teko voidaan tuomita jonkinlaiseksi imitoinniksi tai 

teeskentelyksi. Imitointi on yksi ensimmäisistä taidoista, jonka ihminen oppii. Se 

auttaa ihmistä oppimaan äidinkielensä ja monia muita tarpeellisia taitoja. Lapset 

myös imitoivat useita eri rooleja leikkiessään esimerkiksi poliisia, palomiestä jne. 

Lapsena opittu imitointi kuitenkin kehittyy yhä paremmaksi iän myötä ja tulee 

vaikeammaksi havaita ja tunnistaa, jos imitoija niin haluaa.103   
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Szaszin mukaan periaatteessa on mahdollista imitoida tai esittää mitä tahansa 

ihmiselämän aktiviteettia tai roolia, joten esittäjiä on yhtä monta kuin rooliakin. 

Täten myös sairauden ja sairaan ihmisen käytöksen imitoiminen on mahdollista, 

koska sairauden idea yleensä käsittää ei halutun anatomisen ja fysiologisen 

prosessin sekä tiettyä käytöstä, jota ilmenee kun olemme sairaita. Mikä olisikaan 

helpompaa kuin teeskennellä, että meihin sattuu vaikka se ei olisikaan totta? Se 

vaatii ainoastaan sen, että tuntee sairauden, jota imitoi .104  

Szasz käyttää muutamaa esimerkkiä havainnollistamaan miten sairaan esittäminen 

on mahdollista ja kuinka se tapahtuu omaksumalla rooli tai imitoimalla roolia. Szasz 

valitsi esimerkeiksi valehtelun ja huijaamisen, koska ne liittyvät hänen mielestään 

läheisesti psykiatriaan ja sen tutkimukseen sekä olennaisesti sairaan roolin 

esittämiseen. Valehtelija esittää tai imitoi totuuden kertojaa ja valehtelu liitetään 

yleensä sanalliseen tai kirjalliseen kanssakäymiseen, jossa toinen osapuoli on 

epärehellinen. Huijaaminen on taas kuin valehtelu, mutta tapahtuu tietyn pelin ja 

sääntöjen puitteissa. Huijaaja esittää rehellistä pelaajaa, mutta rikkoo pelin tarkkoja 

sääntöjä parantaakseen mahdollisuuttaan voittaa peli.105 

Huijaaminen ja valehtelu liittyvät taas sairaan teeskentelyyn ja imitointiin Szaszin 

näkemyksen mukaan. Sairaan teeskentely on sosiaalisesti hyväksytyn sairaan roolin 

imitoimista. Oikeasti sairaan määritelmä taas riippuu lääketieteellisestä pelistä ja 

miten sairas tai sairaus siinä määritellään. Jos lääketieteellinen peli hyväksyy 

oikeasti sairaan määritelmäksi vain ruumiillisesti sairaat, niin ne jotka omaksuvat 

tämän roolin ilman ruumiillista sairautta, ovat sairaan teeskentelijöitä eivätkä 

oikeasti sairaita. Kun taas jos lääketieteellinen peli hyväksyy oikeasti sairaiksi myös 

ne, jotka omaksuvat sairaan roolin ilman ruumiillista sairautta, niin sairaan roolin 

omaksujia ilman ruumiillista sairautta pidetään mielisairaina.106 

Szasz vertaa myös sairaan teeskentelyä näyttelemiseen elokuvissa tai teatterissa. 

Molemmissa on tarkoitus esiintyä roolissa uskottavasti ja vakuuttaa yleisö. Sairaan 

teeskentelijän tapauksessa yleisö on häntä hoitava lääkintähenkilökunta ja muu 
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yhteiskunta. Näyttelijälle on normaalia tietää roolinsa rajat, koska yleisökin tietää, 

ettei rooli ole oikea, mutta sairaan teeskentelijät ovat eri asemassa, koska yleisö ei 

tiedä välttämättä, että rooli ei ole aito. Hoitamalla näitä teeskentelijöitä psykiatrit ja 

lääkärit ovat vaarassa sysätä nämä niin sanotut potilaat yhä syvemmälle rooliinsa, 

jota he esittävät. Teeskentelijät voivat häkeltyä saamastaan huomiosta ja roolinsa 

hyväksynnästä ja alkaa itsekin todella uskoa olevansa sairaita. Szaszin mukaan tällä 

tavoin psykiatrit todellisuudessa vain vahvistavat ja muokkaavat sairaan 

teeskentelijän omaa kuvaa ja oikeuttavat myös psykiatrisen hoidon.107 

Szaszin mukaan psykiatria näkee sairaan teeskentelyn kuin väärennöksen 

myymisen. Esimerkiksi väärennetyn taideteoksen myyminen on rikos, tiesi myyjä, 

että kyseinen taideteos on väärennös tai ei. Psykiatrian kanta on Szaszin mukaan 

samanlainen sairaan teeskentelyssä. Tiedosti sairasta esittävä olevansa terve tai ei, 

on silloin psykiatrian mukaan sairas. Szasz kuitenkin huomauttaa, että ihminen voi 

vilpittömästi luulla olevansa sairas, vaikka onkin täysin terve. Oli sairaan teeskentely 

tietoista tai tiedostamatonta, niin mahdollinen teeskentely on yleensä helposti 

havaittavissa Szaszin mukaan. Tarvitsee vain tutkia mahdollisen teeskentelijän 

kertomusta ja olemusta.108 

Toisessa tapauksessa Szaszin mukaan psykiatria on luonut käyttäytymisen tai 

tapojen perusteella ihmisistä sairaita. Anorektikoista, huumausaineiden käyttäjistä 

ja muista vastaavista on tehty potilaita vasten heidän tahtoaan. Psykiatria on myös 

luonut monia sairauksia historiansa aikana, kuten itsetyydytyksen pitäminen 

mielisairautena (masturbatory insanity), homoseksuaalisuus sekä patologinen 

uhkapeliriippuvuus. Psykiatrit mielellään luovat sairauksia ja vahvistavat toistensa 

diagnooseja, kunhan ne ovat poliittiseen agendaan ja psykiatrian tarkoitusperiin 

sopivia.109 

Szaz nostaa esiin nämä kaksi selvää esimerkkityyppiä, koska psykiatria Szaszin 

mukaan sekoittaa ne keskenään näkemällä molemmat tapaukset oikeina potilaina, 

mitä ne eivät Szaszin mukaan ole. Psykiatria sekoittaa ne, kuten se sekoittaa myös 
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ruumiilliset sairaudet ja mielisairaudet vaatimalla, että ne mielisairaudet ovat 

samanlaisia kuin ruumiilliset sairaudet, mutta myös erilaisia kuin ruumiilliset 

sairaudet. Seuraavaksi Szaszin mukaan psykiatria sekoittaa ruumiillisen vamman ja 

potilaan roolin väittämällä, että potilaan roolin omaksuminen ilman todettavissa 

olevaa sairautta on sairaus itsessään. APA:n mukaan itseaiheutetun häiriön 

diagnoosi viittaa aina psykopatologiaan, useimmiten vakavaan 

persoonallisuushäiriöön. Mutta jos psykiatrian mukaan on oikein sanoa, että henkilö 

on sairas, koska henkilö sanoo olevansa sairas, niin Szasz sanoo, että tämän 

mukaan, jos henkilö sanoo olevansa jeesus, niin hän on jeesus. Tämä ei tietenkään 

pidä psykiatrian mielestä paikkaansa, koska tällöin kyseinen henkilö on sairas ja 

harhainen eikä jeesus. Szasz näkeekin tämän ristiriitaisena, mutta toteaa myös, että 

psykiatrian tarkoitus ei ole olla yhtä mieltä potilaan kanssa, vaan ainoastaan löytää 

syy leimata potilas mielisairaaksi.110  

Vaikka Szaszin näkemyksen mukaan on mahdollista esittää sairasta tai imitoida 

sairaan roolia, niin on mahdotonta esittää olevansa mielisairas. Mutta on kuitenkin 

mahdollista esittää mielisairaan potilaan roolia. Täytyy vain käyttäytyä kuin hullu, 

koska henkilöä joka käyttäytyy kuin hullu, pidetään hulluna tai mielisairaana. Koska 

mielisairaus määritellään käyttäytymisen perusteella, on mahdotonta sanoa, onko 

joku mielisairas vai esittääkö hän vain mielisairaan roolia.111  

Szasz sanookin mielisairauden olevan teko tai toiminta (action), eikä sairaus. Hän 

havainnollistaa tämän esimerkillä teatterista ja Hamletista. Jos ajatellaan, että 

psykoottinen olotila on kuin esittäisi Hamletia, niin psykoottisen teeskenteleminen 

on kuin teeskentelisi esittävänsä Hamletia, joka on sama kuin esittäisi Hamletia. 

Tämän ideana on, että Hamlet on vain rooli, joka kukaan ei ole oikeasti tai voi edes 

olla. Mielisairaan tai hullun roolin näkökulmasta tämä on kuin henkilö joka on 

psykoottinen ja henkilö, joka vain teeskentelee psykoottista, ovat hulluja, koska he 

käyttäytyvät kuin hullut ja heidät diagnosoidaan psykiatrien toimesta hulluiksi. On 

monia syitä miksi ihmiset voivat käyttäytyä hullusti, mutta mahdolliset syyt tai 

motivaatiot eivät vaikuta tähän ilmiöön, jota psykiatria kutsuu hulluudeksi tai 
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psykoosiksi. Szasz pitää tätä hulluuden tai psykoosin ilmiötä kuitenkin tekona tai 

toimintana ja siten aina valittuna käytöksenä. Sillä onko tämä teko, toiminta tai 

imitointi tietoista tai tiedostamatonta ei ole mitään merkitystä Szaszin mielestä. 

Teeskentely on aina teeskentelyä huolimatta siitä, tiedostiko tekijä omia 

motiivejaan tai syitä käytökselleen.112  

Szaszin mielestä sairaan esittäminen tai teeskentely ei ole kuitenkaan 

lääketieteellinen ongelma tai edes psykiatrinen ongelma. Hänen mielestään sairaan 

teeskentelijät etsivät lähinnä helpotusta omaan oloonsa tai tilanteeseensa. Nämä 

imitoijat, teeskentelijät ja esittäjät ovat kohdanneet elämässään eettisiä, moraalisia 

ja sosiaalisia ongelmia, joista he eivät pääse yli ilman jonkinlaisen roolin käyttämistä 

selviytymiskeinona. Sairaan esittäminen voi myös johtua taloudellisista syistä, jossa 

sairaan esittäminen ja potilaan roolin omaksuminen tuo esittäjälle taloudellista 

hyötyä. Sairaan esittämisen ongelma on näin ollen enemmänkin eettinen ja 

lainopillinen Szaszin mielestä.113 Esimerkiksi vuonna 2002 julkaistun tutkimuksen 

mukaan Iso-Britanniassa yli 70% erilaisten sosiaalisten etuuksien saajista saa niitä 

subjektiivisten kipujen tai sairauksien takia. Tämä edunsaajien joukko on kasvanut 

tasaisesti viimeisen 20 vuoden aikana. Subjektiivisilla kivuilla tai sairauksilla 

tarkoitetaan esimerkiksi mielenterveysongelmia, muskuloskeletaalisia kipuja ja 

muita vastaavia oireita, joita ei voida lääketieteellisesti todeta.114 

Szaszin kiinnostus sairaan teeskentelyä ja imitointia kohtaan johtuu siitä, että 

psykiatria on tehnyt siitä uuden sairauden ilman lääketieteellisiä perusteita. Szasz 

näkeekin, että psykiatria on legitimoinut sairaan teeskentelyn oikeaksi sairaudeksi ja 

saanut siten lisää valtaa ja potilaita itselleen. Szaszin mielestä sairaan teeskentely ei 

ole lääketieteellinen ongelma tai edes psykiatrinen ongelma. Se on hänen mukaansa 

enemmänkin eettinen ja lainopillinen ongelma. 

Szasz kritisoi psykiatrian näkökulmaa sairaan teeskentelyyn, ettei se ota huomioon 

ihmisen vapautta valita tekojaan vaan näkee sairaan teeskentelyssä ainoastaan 

mahdollisuuden potilaaksi leimaamiseen. Szasz huomauttaakin, että potilaan roolin 
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haluaminen ilman oikeata sairautta voi johtua monestakin syystä. Tällaisia syitä 

voivat olla mm. taloudelliset, sosiaaliset tai eettiset syyt. Nämä syyt tai motiivit eivät 

kuitenkaan Szaszin näkemyksen mukaan tee kenestäkään sairasta tai oikeuta 

potilaan rooliin pääsemistä, saati siihen joutumista. Psykiatrian vallan ja kontrollin 

jano Szaszin mielestä estää muiden näkökulmien ymmärtämisen. Teeskentely, 

oman edun tavoittelu tai vastuun pakoilu eivät ole ihailtavia ominaisuuksia 

ihmisissä, mutta ne kuuluvat ihmisluontoon ja ne pitäisi nähdä oikeassa 

perspektiivissä, mutta se perspektiivi ei Szaszin mielestä ole lääketieteellinen. 

Szasz näkee potilaana esiintymisen monimutkaisena roolien verkkona, jossa roolien 

erot ovat häilyviä. Potilaan roolin omaksuminen riippuu paljon hoitavasta lääkäristä 

ja hänen tulkinnastaan. Szaszin oma näkemys potilaana esiintymisestä on 

negatiiviinen ja hän pitää näitä potilaana esiintyvinä aina teeskentelijöinä eikä 

sairaina, kuten psykiatria.  Szaszin mukaan potilaan roolin voi omaksua 

tiedostamatta tai tiedostaen, mutta potilaan roolin omaksuminen ilman oikeata 

fysiologista sairautta on aina teeskentelyä. Szaszille ei ole merkitystä tiedostaako 

potilas itse teeskentelevänsä vai ei, vaan Szasz näkee aina vain valitun toiminnan eli 

teeskentelyn. Szaszille sairaan teeskentely on aina valittua toimintaa, jolla pyritään 

saavuttamaan taloudellista etua tai selviytymään elämisen ongelmista.  
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3. Psykiatria ja yhteiskunta 
 

Tässä luvussa käsittelen ensin Szaszin näkemystä psykiatriasta yhteiskunnallisena 

toimijana ja mekanismina. Sen jälkeen käsittelen Szaszin näkemystä 

mielenterveyspotilaan oikeuksista psykiatrian ja lain edessä. 

 

3.1 Sairaanhoitoa vai sosiaalista kontrollia 
 

Sosiaalisella kontrollilla tarkoitetaan mekanismeja, joilla yhteiskunta ohjaa sen 

jäsenen käyttäytymään yhteiskunnan normien mukaisesti. Sosiaalisen kontrollin 

tavoite on varmistaa yhteiskunnan toiminnan jatkuvuus.115 Psykiatria on Szaszille 

sosiaalisen kontrollin väline, jolla yhteiskunta kontrolloi sen sosiaalisista ja 

moraalisista normeista poikkeavia yksilöitä. Kuten aikaisemmin jo tässä 

tutkielmassa on tullut ilmi, niin mielisairaudet ovat Szaszille vain suurimmaksi osaksi 

poikkeavaa käytöstä. Tällainen poikkeava käytös yhteiskunnan normeista on 

tuomittavaa käytöstä ja siksi yhteiskunta harjoittaa sosiaalista kontrollia. 

Sosiaalinen kontrolli, kuten psykiatria, on vallitsevalle ideologialle ja yhteiskunnalle 

tärkeä väline. Se tarjoaa älyllisesti merkityksekkään, moraalia nostattavan ja 

sosiaalisesti hyvin organisoidun systeemin ylistämään vallitsevan yhteiskunnan 

etiikan hyvyyttä ja voimaa. Samalla se myös osoittaa totalitaarisen toimijan piirteitä 

rauhoittamalla tyytymättömyyttä, jota yksilön valinnanvapaus, hyödyttömyyden 

tunne ja luottamuspula yhteiskunnan johtajia kohtaan tuo tullessaan. Sosiaalisen 

kontrollin keinona psykiatrian on tarkoitus suojella yhteiskunnan eheyttä ja 

vallitsevaa etiikkaa.116 

Szasz ei kuitenkaan pidä vapaaehtoista psykiatriaa sosiaalisen kontrollin välineenä, 

koska se perustuu potilaan omaan tahtoon ja potilas itse maksaa hoidon. Sosiaalista 

kontrollia harjoittavaksi psykiatriaksi Szasz luokittelee instituutionaalisen psykiatrian 

eli kaiken sen mielenterveyshoidon, joka saa rahoituksen yhteiskunnalta. Tällainen 

instituutionaalinen psykiatria ajaa yhteiskunnan etua, eikä potilaan. Sen tarkoitus 
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on vain suojella ryhmän (kuten valtio, perhe) etua yksilön kustannuksella pakkoa ja 

voimaa käyttäen.117 

Szasz perustaa ajatuksensa sosiaalisesta kontrollista syntipukkiteoriaan. 

Syntipukkiteoria on teoria, jonka mukaan yhteisö syyttää yksilöitä tai ryhmiä 

epäonnesta tai epäonnekkaista sattumista. Tällä tavoin syyttävä osapuoli vapauttaa 

itsensä vastuusta ja vahvistaa omaa hyvyyttään ja oikeamielisyyttään.118  Tätä 

teoriaa Szasz soveltaa siten, että sen mukaan ihminen on sosiaalinen eläin, joka 

pelkää toista ihmistä ja yrittää tuhota hänet. Mutta ihminen tarvitsee myös toista 

ihmistä. Pelkäämällä toista ihmistä ja pitämällä toista pahana, ihminen legitimoi 

itsensä hyväksi ja oikeuttaa siten toisen tuhoamisen. Szasz näkee, että tämän 

teorian mukaan yhteiskunnan vahvuus piilee harmoniassa ja kaikki siitä poikkeava 

on pahaa. Szaszin mukaan tämä on sovellettavissa myös nyky-yhteiskuntaan ja 

psykiatriaan. Terveet näkevät mielisairaat pahoina ja tuhoavat mielisairaat 

tuomitsemalla heidät psykiatriseen pakkohoitoon. Tässä skenaariossa mielenterveys 

ovat hyvä, mielisairaus paha, terveet hyviä ja mielisairaat pahoja.119 

Syntipukkiteoriaa on Szaszin mukaan käytetty historiallisesti selittämään monia eri 

ihmisryhmien vainoja. Sitä on esimerkiksi käytetty selittämään noita- ja 

juutalaisvainoja keskiajalla sekä myös natsien juutalaisvainoja. Szasz pitääkin 

psykiatriaa ja mielisairautta vain modernina versiona syntipukkiteorian 

toteutuksesta.120  

Szasz pitää inkvisitiota historiallisena sosiaalisen kontrollin keinona, josta psykiatria 

on syntynyt. Inkvisitio oli katolisen kirkon keskiaikainen laitos, jonka tehtävänä oli 

toimia harhaoppisuutta vastaan. Inkvisitio syntyi aikana, jolloin kirkko taisteli 

säilyttääkseen dominoivan asemansa yhteiskunnassa. Kirkko tarvitsi syntipukin, joka 

yhdistäisi kristillistä yhteiskuntaa. Eri vaiheiden jälkeen syntipukiksi nousivat noidat, 

joita inkvisitio jahtasi ja tuomitsi. Inkvisitio toimi tuolloin uskonnollisena sosiaalisen 

kontrollin välineenä.121 
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Kristinuskolla oli keskiajalla vahva merkitys yhteiskunnassa. Se oli koossa pitävä 

voima yhteisöille ja kristinuskoa pyrittiin levittämään ja ylläpitämään. Kristinusko 

vaikutti niin arkielämässä kuin juhlassakin. Se toimi myös tiedostamattomana 

voimana yhteisön taustalla, jonka avulla määriteltiin hyvä ja paha, 

yhteiskuntajärjestys ja valtasuhteet. Se vaikutti myös niiden elämään, jotka eivät 

olleet hartaita uskovaisia. Kristinusko myös määritti jokaiselle roolin yhteiskunnassa 

ja sen myötä mahdollisesti syntyneet ristiriitatilanteet ja yhteiskunnalliset paineet 

saattoivat purkautua noitakeinoina tai -syytteinä.122 Laki, joka piti yhteiskunnan 

koossa tuona aikana ei ollut maallinen, vaan se oli jumalallinen. Tätä lakia toteltiin 

kuuliaisesti, koska ihmisillä oli uskoa jumalaan ja hänen sijaisiinsa maan päällä.123 

Nämä noidiksi leimatut tai syytetyt henkilöt olivat Szaszin mukaan yhteiskunnan 

normeista poikkeavia yksilöitä. He eivät olleet lainrikkojia, vaan tavoiltaan ja 

käytökseltään yhteiskunnasta poikkeavia yksilöitä. Heidän uskonnolliset tapansa 

saattoivat poiketa kristinuskon tavoista tai he häiritsivät muita yhteiskunnan 

jäseniä. Ihmisillä on tarve ymmärtää tai selittää kaikki luonnon mullistukset ja 

taikuus ja noituus olivat aikansa keino selittää nämä oudot ilmiöt. Monesti näistä 

selittämättömistä ilmiöistä syytettiin yhteiskunnasta poikkeavia yksilöitä ja heitä 

syytettiin noituudesta. Noidiksi leimatut eivät pitäneet itseään noitina vaan 

yhteiskunta asetti heille tämän roolin ja syytti heitä noituudesta.124 

Tässä vaiheessa inkvisitio kiinnostui asiasta. Noituudesta syyttäminen ja 

tuomitseminen ei ollut maallinen rikos, joten siitä ei voitu tuomita maallisen lain 

puitteissa. Noituus tai harhaoppisuus oli rikos kristinuskoa ja jumalaa vastaan, joten 

se tuli tuomita inkvisition ja kirkon toimesta teologisin perustein. Noituus tai 

harhaoppisuus oli myös enemmänkin ajatusrikos kuin perinteinen sosiaalinen 

rikollinen teko, joten myöskään todisteita noituudesta tai harhaoppisuudesta ei 

monestikaan ollut. Inkvisitio käyttikin varsin kyseenalaisia keinoja kuulustellessaan 

noituudesta syytettyjä. Lähes aina kuulustelu sisälsi kidutusta, jolla pyrittiin 

saamaan syytetty tunnustamaan.125 Tunnustus oli tärkeää saada, koska se oli 
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monesti ainoa todiste syytettyä vastaan. Monet tunnustivat syyllisyytensä 

saadakseen vain kidutuksen loppumaan. Tunnustuksen jälkeen noituudesta syytetyt 

tuomittiin muodollisessa oikeudenkäynnissä lähes aina kuolemaan mitä 

kauheimmilla tavoilla, kuten roviolla polttamalla.126 

Szaszin historiallinen näkemys inkvisition toiminnasta ja varsinkin sen laajuudesta 

on kyseenalainen. Uusimmissa tutkimuksissa inkvisitiota ei nähdä yhtenä laajana 

organisaationa vaan yksittäisinä paikallisina toimijoina, joilla ei ollut läheskään yhtä 

laajat valtuudet ja samanlaiset käytännöt kuin Szasz antaa ymmärtää. Szaszin 

näkemys inkvisition toiminnasta tosin oli omana aikanaan yleinen.127 Szaszin 

näkemys inkvisitiosta psykiatrian edeltäjänä on erikoinen, mutta se sopii hyvin 

Szaszin omaan agendaan psykiatriasta vastaisuudesta ja hänen tapaansa tulkita 

historiaa omiin tarkoitusperiinsä suotuisasti. Szasz onnistuu rakentamaan taitavasti 

ja valikoiden yhtäläisyyksiä inkvisition ja psykiatrian välille luoden näennäisesti 

samanlaisen kuvan niistä, jotta kaikkien olisi helppo nähdä Szaszin haluama kuva 

inkvisitiosta ja psykiatriasta. 

Szaszin mukaan tunnustus ja syytetyn kuolema olivat tärkeitä asioita inkvisitiolle, 

koska silloin noituudesta syytetyn sielu saatiin pelastettua ja sielu pääsi taivaaseen. 

Samalla myös inkvisition käyttämät keinot tunnustuksen saamiseen olivat 

oikeutettuja, koska he olivat tehneet hyvää ja pelastaneet syytetyn sielun. Inkvisitio 

ei omasta mielestään tehnyt mitään väärää, koska se piti tekojaan oikeana ja 

toimivat silloisten yhteiskunnan normien ja lakien puitteissa.128 

Kirkon menettäessä vaikutusvaltaansa ja yhteiskunnan muuttuessa yhä 

sekulaarisemmaksi 1700-luvulla, myös noita-inkvisitio -asetelma katosi hiljalleen. 

Uskonnollisen ilmapiirin tilalle yhteiskunnassa syntyi uusi sekulaarinen ja 

tieteellinen ilmapiiri. Mutta Szaszin mukaan yhteiskunnasta poikkeavat yksilöt eivät 

olleet kadonneet mihinkään. Heitä ruvettiin pitämään noitien sijasta mielisairaina eli 

hulluina. Szaszin näkemyksen mukaan inkvisitio, joka oli suojellut yhteiskuntaa 
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noidilta ja harhaoppisilta, muuttui nyt psykiatriaksi, joka suojeli yhteiskuntaa 

mielisairailta.129 

Tärkeää kuitenkin pitää mielessä, ettei Szasz pitänyt noituudesta syytettyjä 

mielisairaina. He olivat vain poikkeavasti käyttäytyviä yksilöitä. Szaszin mukaan 

uskonnollisesta teoriasta tuli vain tieteellinen, lääketiede korvasi teologian ja 

mielisairaus noituuden.130 

Szasz näkee psykiatriassa ja inkvisitiossa paljon samankaltaisuuksia. Oikeastaan 

Szasz pitää psykiatriaa inkvisition perillisenä, jossa vain terminologia ja sosiaalinen 

tyyli on muuttunut. Sielun sijasta psykiatria pelastaa mielenterveyttä. 131 

Mielisairaus on sama asia psykiatrialle kuin inkvisitiolle oli vääräoppisuus. Kuten 

vääräoppisuus oli rikkomus jumalaa ja kristinuskoa vastaan, niin mielisairaus on 

rikkomus mielenterveyslakeja ja psykiatrin ammattia kohtaan. Mielisairaus on 

ajatusrikos, kuten vääräoppisuuskin oli ja siitä tuomitaan erillisessä 

oikeudenkäynnissä, jossa määritellään, onko syytetty tervejärkinen vai mielisairas. 

Kyseinen oikeudenkäynti on lähinnä muodollisuus Szaszin näkemyksen mukaan, 

kuten olivat noitaoikeudenkäynnitkin. Samoin kuin noitien kanssa, yhteiskunta 

asettaa myös mielisairaan roolin yksilölle, joka vahvistetaan viimeistään oikeuden 

edessä. Tuomiona ei sentään ole kuolema, vaan sulkeminen mielisairaalaan, jossa 

tosin voi joutua raakojen hoitokeinojen uhriksi.132 

Samoin kuin inkvisitio, myöskään psykiatria ei koe tekevänsä mitään väärää Szaszin 

mukaan. Psykiatria kokee auttavansa ihmisiä tarjoamalla hoitoa ja esittämällä 

tiedemies-lääkärin -roolia, jonka tarkoitus on olla mielisairaan auttaja. Tämä 

oikeuttaa mielisairaiden lukitsemisen mielisairaaloihin ja ”raa’at” 

hoitotoimenpiteet, koska tarkoitusperät ovat hyvät. Psykiatria toimii yhteiskunnassa 

vallitsevien lakien ja normien puitteissa.133 

Szaszin mielestä inkvisitio ja psykiatria ovat yksi ja sama asia. Ne ovat yhteiskunnan 

sosiaalisen kontrollin keino ylläpitää yhteisön homogeenisuutta ja tukahduttaa 
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poikkeavaa käyttäytymistä. Ainoastaan terminologia ja ideologia ovat vaihtuneet. 

Uskonnosta on siirretty tieteeseen, noidasta on tullut mielisairas ja inkvisitiosta on 

tullut psykiatria. Hyvän ja pahan ovat korvanneet mielenterveys ja mielisairaus. 

Sosiaalisen kontrollin dogmi jumalallisesta armosta (divine grace) on vaihtunut 

yleiseen mielenterveyteen (public mental health).134 

Szasz ei ole ainoa, joka on esittänyt psykiatrian olevan sosiaalisen kontrollin väline. 

Sosiologi Andrew Scull on myös esittänyt psykiatrian olevan sosiaalisen kontrollin 

väline. Scull pitää psykiatriaa alana, joka on pyrkinyt tarjoamaan ratkaisua 

sosiaalisiin ongelmiin. Psykiatrian yritykset tuoda ratkaisuja sosiaalisiin ongelmiin eri 

keinoilla, kuten mielisairaaloilla ja eri hoitokeinoilla, kuitenkin epäonnistuivat 

pääsääntöisesti. Vasta psykiatrian lääketieteellistyminen ja laajentuminen lähes 

kaikille elämänalueille sekä psykoaktiivisten lääkkeiden keksiminen ovat tehneet 

psykiatriasta potentiaalisen tekijän sosiaalisen kontrollin toteuttajana.135  

Scull ehdottaakin, että psykiatriasta on tullut sen tieteellistymisen myötä sosiaalisen 

kontrollin harjoittaja, jolla on ammattitaitoa määritellä poikkeavuudet paremmin 

kuin muilla. Tämän myötä ollaan siirtymässä kohti ”terapeuttista valtiota”, jossa 

poikkeavuudesta ei rangaista, vaan sitä hoidetaan. Samalla psykiatrien ainoastaan 

pystyessä määrittelemään kuka on mielisairas ja kuka ei, sekä yhteistyö 

lainedustajien kanssa, mahdollistavat sosiaalisen kontrollin .136  

Psykiatrian tunkeuduttua lähes jokaiselle elämänalueelle ja pyrkien kontrolloimaan 

ihmisten käyttäytymistä on Yhdysvalloista tullut Szaszin näkemyksen mukaan Scullin 

mainitsema ”terapeuttinen valtio”. Terapeuttisella valtiolla Szasz tarkoittaa valtiota, 

jossa politiikka nähdään lääketieteellistä ja terapeuttisesta näkökulmasta. 

Tällaisessa valtiossa yksilöiden väliset konfliktit ja etenkin yksilön ja yhteiskunnan 

väliset konfliktit nähdään oireena sairaudesta tai ainakin psykopatologisessa 

valossa. Valtio pääsääntöinen tehtävä on ratkaista tällaiset ongelmat sopivan 
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terapian avulla, vaikka voimaa ja pakkoa käyttäen. Szaszin mielestä terapeuttinen 

valtio on vain psykiatrialla naamioitu totalitaarinen valtio.137 

Szaszin näkemyksen mukaan valtion ja lääketieteen yhteistyöstä Yhdysvalloissa on 

tullut lähes yhtä erottamaton tekijä ihmiselämän eri alueilla, niin kuin kirkko ja 

valtio olivat erottamattoman osa ihmisten elämää keskiajalla. Valtio ja lääketiede 

määrittelevät miten ihmisten pitää elää, syödä ja nauttia. Tämä tapahtuu Szaszin 

mukaan sananvapauden kustannuksella, kun ihmiset eivät enää saa päättää edes 

käyttämistään nautintoaineistaan ja mieleisestään ruokavaliosta. Niistä on tullut 

terapeuttisen valtion säätelemiä ja säätelyn ulkopuoliset leimataan, joko rikollisiksi 

tai sairauksiksi. Tällä Szasz tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valtio psykiatrian ja 

lääketieteen avustuksella hyväksyy toisten huumausaineiden tai lääkkeiden (drugs) 

käytön, mutta kieltää toisten vastaavien aineiden käytön, koska ne ovat vaarallista. 

Tällöin valtio päättää yksilön puolesta mikä on oikein ja mikä väärin. Tämä on 

Szaszin mukaan valtion harjoittamaa kansalaisten alistamista, mikä taas on vastoin 

Yhdysvaltain perustuslakia ja vastoin yksilön vapautta valita. Tämän myötä 

Yhdysvalloista on tullut terapeuttinen valtio, jota johtavat psykiatrit ja lääketiede, 

samoin kuin teokraattista valtiota johtavat uskonnolliset johtajat.138 

Yhteenvedonomaisesti voin todeta, että Szaszin näkee psykiatrian ja inkvisition 

samana asiana, joka ovat vain puettu eri aikakauden termeihin ja sosiaalisiin 

konstruktioihin. Teologiasta on vain siirrytty tieteeseen, mutta tarkoitus toteuttaa 

sosiaalista kontrollia on edelleen sama. Mielisairautta ja mielisairaita käytetään 

yhteiskunnan syntipukkina noitien, juutalaisten tai muiden vähemmistöjen sijasta. 

Psykiatrian ja inkvisition esittäminen samanlaisina sosiaalisen kontrollin välineinä on 

mielestäni Szaszilta hyvin perusteltu ja esitetty, koska selvästi samankaltaisuuksia 

on havaittavissa, mutta Szaszin antamat esimerkit sopivat hänen omaan 

agendaansa psykiatrian vastaisuudesta. Joku toinen voi perustella psykiatrian ja 

inkvisition merkityksen aivan toisin käyttäen eri esimerkkejä.  

Psykiatrian ja lääketieteen sekaantuminen ihmisten päivittäiseen elämään on 

Szaszin mukaan johtanut siihen, että Yhdysvalloista on tullut terapeuttinen valtio. 
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Tällä Szasz tarkoittaa sitä, että psykiatria ja lääketiede ohjailevat ihmisten 

jokapäiväistä elämää ja päättävät yksilön puolesta mikä on oikein ja mikä väärin. 

Tämä on Szaszin mukaan johtanut Yhdysvaltojen perustuslain vastaiseen toimintaan 

valtion toimesta ja sen seurauksena kansalaisilta on viety oikeus valita itse mikä on 

oikein ja mikä väärin. 

Szaszin kompromissiton vapauden ihannointi on helppo lähtökohta minkä tahansa 

yhteiskunnallisen toiminnan kritisoinnille, jonka tarkoitus on ajaa yleistä 

enemmistön etua yksilön kustannuksella. Szaszin ihannoima libertarismi näkyy 

selkeästi läpi hänen ajattelustaan, kun hän kritisoi psykiatrian yhteiskunnallista 

roolia sosiaalisen kontrollin toteuttajana. Szasz ajattelee, että jokaisen tulisi saada 

olla oma vapaa itsensä, eikä yhteiskunta saisi rajoittaa ketään vain siksi, etteivät he 

istu vallitsevaan moraaliseen, poliittiseen ja eettiseen muottiin. 

 

3.2 Mielisairaus lain edessä 
 

Szaszin näkee, että mielisairauksilla on Yhdysvalloissa kaksijakoinen asema lain 

edessä. Toinen puoli on pakko ja toinen vapaus. Mielisairauden tuomat velvoitteet 

ja oikeudet eivät ole tasapainossa Yhdysvaltain laissa Szaszin mukaan. Käsittelen 

niitä seuraavaksi. 

Szasz näkee mielenterveyspotilaat tasavertaisina muiden potilaiden kanssa ja 

mielenterveyspotilailla pitäisi olla samat oikeudet kuin tavallisilla potilailla. Näillä 

oikeuksilla Szasz tarkoittaa perinteistä potilaan oikeutta valita oma lääkärinsä ja 

oikeutta kieltäytyä hoidosta. Näin ei kuitenkaan mielenterveyspotilaiden kohdalla 

Szaszin mukaan ole. Mielenterveyspotilaat nähdään lain edessä eriarvoisina ja 

kyvyttöminä päättämään omasta parhaastaan eikä heillä näin ole samoja oikeuksia 

kuin tavallisilla potilailla.139 

Yhdysvalloissa on perinteisesti nähty yhteiskunnalla olevan oikeus hoitaa 

mielisairaita vaikka pakolla. Tämän johdosta psykiatria ja yhteiskunta näkee 
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mielisairaat avuttomina ja vastuuttomina, lähes lapsen tasoisina henkilöinä, joita 

pitää holhota heidän omaksi parhaakseen. Yhdysvaltojen laki tukee tätä näkemystä. 

Psykiatrista pakkohoitoa perustellaankin potilaan omalla parhaalla ja yhteiskunta 

toimii tällöin sijaisvanhempana, joka päättää mikä on mielenterveyspotilaalle 

parhaaksi. Psykiatrian saatua lain avulla potilas pakkohoitoon annetaan hänelle 

psykiatrista hoitoa, joka vaihtelee potilaan ja diagnoosin mukaan. Hoidon 

toimivuuden ja soveltuvuuden potilaalle arvioivat hoitava psykiatri sekä myös 

yhteiskunta.  Yhteiskunta ei osallistu hoitotyöhön vaan hyväksyy psykiatrian 

käyttämän hoitokeinon. Missään vaiheessa psykiatrista hoitoa ei kysytä potilaan 

näkemystä hoidosta ja hoitotoimenpiteistä. Tätä perustellaan sillä, etteivät 

mielisairaat tiedä mikä on omaksi parhaaksi tai ettei mielisairaan sanaan pystytä 

luottamaan.140  

Psykiatriset hoitokeinot ovat Szaszin mielestä täysin keksittyjä. Hän perustelee 

näkemystään sillä, että koska mielisairautta ei ole olemassa, ei ole olemassa 

myöskään hoitoa siihen. Psykiatriset hoitokeinot, kuten lääkkeet ja terapia voivat 

toimia jossakin määrin, mutta ei olemassa mitään tieteellisiä ja objektiivisia 

mittareita niiden toimivuuden testaamiseen. Szaz myöntää, että niistä voi olla 

joillekin apua, mutta lähinnä interventiona, ei hoitona sairauteen. Toinen Szaszin 

argumentti on, että psykiatriset hoidot ovat lähes aina pakotettuja potilaille. Szaszin 

mukaan lääketieteeseen kuuluu perinteisesti potilaan suostumus hoitoon. 

Esimerkiksi kirurgi ei voi leikata potilasta ilman tämän suostumusta, koska se olisi 

laitonta.141 

Psykiatriset hoitokeinot nähdään yleisesti toimivina, mutta ehkä vain siksi koska 

niiden toimivuutta arvioivat lähinnä vain psykiatrit itse. Psykiatrisiin hoitokeinoihin 

on kuitenkin mahtunut monia kyseenalaisia hoitokeinoja historian aikana, kuten 

esimerkiksi lobotomia ja ECT. Monet entiset psykiatriset potilaat ovatkin pitäneet 

psykiatrisia hoitokeinoja raakoina ja suoranaisina hyökkäyksinä heitä kohtaan. 
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Varsinkin psykoaktiivisia lääkkeitä, kuten neuroleptejä, entiset potilaat pitivät 

myrkkyinä, jotka riistävät potilailta minuuden.142 

Szaszin mukaan psykiatriassa on normaalia tuomita ihminen pakkohoitoon 

psykiatristen oireiden perusteella. Pakkohoidolla tarkoitetaan potilaan tahdosta 

riippumatonta psykiatrista sairaalahoitoa. Tällaisiksi psykiatrisiksi oireiksi voidaan 

luokitella erilaiset käyttäytymisen muodot, psykoosit sekä muut psykiatrisiksi 

oireiksi luokiteltavat ihmisruumin tilat. Usein pakohoitoon joutunut henkilö 

vastustaa hoitoon joutumista, eikä pidä itseään sairaana. Psykiatrien suosituksesta 

henkilö kuitenkin luokitellaan mielisairaaksi ja hänet laitetaan yhteiskunnan 

toimesta psykiatriseen pakkohoitoon. Tämän sanotaan olevan ihmisen omaksi 

parhaaksi. Szasz näkee tämän kuitenkin törkeänä vapauden riistona ja vain yhtenä 

vangitsemisen muotona. Szasz pitää sitä myös rikkomuksena yleistä ihmisoikeutta 

vastaan sekä Yhdysvaltain perustuslain vastaisena toimena.143 

Psykiatrista pakkohoitoa perustellaan Szaszin mukaan myös sillä, että mielenterveys 

on tärkeämpään kuin yksilön vapaus. Mielisairautta pidetään uhkana yksilön ja 

yhteiskunnan terveydelle sekä turvallisuudelle, joten näillä perusteilla oikeutetaan 

yksilön vapauden loukkaaminen psykiatrisin keinoin. Szaszin mielestä mielisairaat 

eivät kuitenkaan aiheuta niin uskottavaa uhkaa, että pakkohoito olisi sallittua 

tällaisella lähes poikkeustilamaisella lainsäädännöllä.144 Szasz sanoo myös, ettei ole 

olemassa todisteita siitä, että pakkohoidolla olisi parantava vaikutus. 145 

Szasz libertaristina pitää vapautta yksilön tärkeimpänä oikeutena ja uskoo vapauden 

tekevän ihmisistä juuri sellaisia kuin he ovat.146 Vapautta rajoittamalla yhteiskunta 

harjoittaa sosiaalista kontrollia ja estää ihmisiä olemasta sellaisia kuin ovat. Szasz 

pitääkin psykiatrista pakkohoitoa häpeällisenä lainopillisena tahrana sekä 

moraalisena ongelmana yhteiskunnalle, jonka periaatteisiin kuuluu vapaus.147  
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Szaszin mukaan mielisairaat vertautuvat enemmän rikolliseen ja vankiin kuin 

potilaaseen. Rikollisesta käyttäytymisestä joutuu yleensä vankilaan samoin kuin 

eettisistä, moraalisista ja poliittista normeista poikkeavalla käyttäytymisellä joutuu 

mielisairaalaan. Tosin mielisairaan rooli on Szaszin näkemyksen mukaan pahempi 

kuin rikollisen. Rikollinen saa sentään epäilyksen mahdollisuuden ja on syytön, 

kunnes toisin todistetaan. Mielisairailla se on juurikin toisinpäin, mielisairas kunnes 

toisin todistetaan.148  

Rikollisen tuomitseminen vankeuteen ja mielisairaan tuomitseminen pakkohoitoon 

eroavat myös lain silmissä Szaszin mukaan. Rikollisen tuomitsemiseen käytetään 

lakia, joka on sama kaikille. Mutta mielisairaan tuomitsemiseen käytetään 

vahvemman oikeutta sortaa heikompaa (rule of man), jossa vahvemmat pakottavat 

heikommat mielisairaan rooliin ja heidät lukitaan mielisairaalaan. Tuomioiden erona 

on myös se, että kun rikollinen tuomitaan vankilaan, niin suojellaan yhteiskuntaa ja 

lainkuuliaisia kansalaisia rikollisuuden uhalta. Mutta mielisairasta tuomitessa ei 

samat uhan kriteerit täyty, joten perusteena täytyy olla lupaus mielisairauden 

parantamisesta ja hoidosta. Mutta jos hoito ja parantaminen ei onnistu ilman 

pakkoa, niin se on Szaszin mukaan vain sanallisesti naamioitu rangaistus ja 

vangitseminen. Tämä ”terapeuttinen rangaistus” eroaa kuitenkin rikoslain 

mukaisesta rangaistuksesta siten, että silloin ei nauti minkäänlaista suojaa vääriltä 

tai alistavilta syytöksiltä, toisin kuin rikoslain rangaistuksen alaiset.149 

Szasz samaistaakin ”terapeuttisen rangaistuksen” ja psykiatrian orjuuteen. Szasz 

näkee psykiatrian orjuuttajana ja mielisairaat orjina. Szasz näkee paljon 

yhtäläisyyksiä myös orjien ja mielisairaiden yhteiskunnallisessa asemassa. 

Molemmat edustavat yleensä alinta yhteiskuntaluokkaa, kuten köyhiä ja heikkoja. 

Orjuudessa ja psykiatriassa on molemmissa kyse siitä, että toinen on dominoivassa 

suhteessa toiseen. Orjuudessa orjuuttaja on dominoiva osapuoli orjaan nähden ja 

psykiatriassa psykiatri on mielisairaaseen nähden dominoivassa roolissa. Molemmat 

dominoivat roolit pakottavat voimalla dominoitavalle osapuolelle tämän sosiaalisen 

roolin. Orjuuttajat pitivät orjia itseään huonompina ja siksi heidät piti orjuuttaa ja 
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alistaa oikeaan asemaansa yhteiskunnassa. Samoin psykiatria näkee mielisairaat 

huonompia kuin terveet, joita pitää alistaa väkisin hoitoon. Sekä orjuutta että 

psykiatriaa perustellaan paternalistisella holhouksella ja sen ajatellaan olevan 

holhouksen kohteelle hyväksi.150  

Kolikon toisella puolella Szaszin mukaan psykiatria ja laki ovat muodostaneet 

epäpyhän liiton Yhdysvalloissa. Tästä epäpyhästä liitosta kärsivät tavalliset 

kansalaiset, mutta samalla he myös hyötyvät siitä. Tämä liitto mahdollistaa Szaszin 

mukaan tietynlaisten rikollisten siirtymisen rikollislain alaisuudesta psykiatriseen 

systeemiin. Mielisairauden fiktio tuhoaa aikeen rikokseen (mens rea151, guilty mind), 

joka suojelee kansalaisia tuntemasta itse syyllisyyttä rangaistessaan rikokseen 

syyllistyneitä. Välttämällä virallista lainmukaista rankaisemista ja sen seurauksena 

epäloogisesti joko ali- tai ylikontrolloimalla rikokseen syyllistyneitä mielisairauden 

fiktion perusteella, Yhdysvallat vaarantaa kansalaistensa turvallisuuden, 

omaisuuden ja poliittisen järjestelmänsä yhtenäisyyden.152  

Szasz tarkoittaa tällä sitä, että koska angloamerikkalainen laki perustuu moraaliseen 

periaatteeseen, jonka mukaan rikosta ei voi olla ilman aietta rikokseen ja psykiatrian 

pyrkimys on vapauttaa mielisairaat moraalisista velvoitteista. Eli psykiatrian 

näkemys mielisairaista vastuuttomina ja kyvyttöminä toimijoina yhteiskunnassa on 

mahdollistanut sen, että rikolliset vetoavat oikeudenkäynneissä mielisairauteen 

lieventävänä asianhaarana. Mielisairauden vuoksi rikolliset nähdään vastuuttomina 

eikä heillä nähdä olevan aietta rikokseen, vaan rikoksen nähdään johtuneen 

mielisairaudesta.153 

Szasz pitääkin mielenterveyteen vetoamista vain strategisena keinona välttyä 

kovalta tuomiolta oikeudessa. Szaszin mukaan tätä käytettiin alun perin 

pehmentämään vain yhteiskunnan huono-osaisimpien rangaistuksia, mutta siitä tuli 

1900-luvulla nopeasti suosittu puolustusstrategia oikeudessa yhteiskuntaluokkaan 
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katsomatta. Vetoamalla mielisairauteen pyritään välttämään vastuu tehdystä 

rikoksesta ja syyttämään siitä mielisairautta.154 

Szasz väittää, että vetoaminen mielisairauteen lieventävänä asianhaarana toimi 

aluksi lähinnä vain kuolemanrangaistuksen kohdalla, mutta psykiatria onnistui 

luomaan toisen kriteerin, joka sopi paremmin vähäisempiin rikoksiin. Tämä kriteeri 

oli vähentynyt vastuu (diminished capacity). Mielisairauteen vetoamalla oikeudessa 

yleensä välttyi vankilalta, mutta joutui mielisairaalaan. Vähentyneeseen vastuuseen 

vetoamalla rangaistus yleensä lieveni esimerkiksi ensimmäisen asteen murhasta 

tappoon.155  Laki tunnistaakin mielenvikaisuuden (insanity) henkisenä tilana, joka 

voi vaikuttaa kahdella tapaa syytetyn tuomioon. Täysi (total) mielenvikaisuus voi 

johtaa syytetyn vastuun poistumiseen teossa, joka muuten olisi rikollinen ja 

osittainen (partial) mielenvikaisuus voi johtaa syytetyn tuomion lievenemiseen 

rikollisessa teossa.156 

Szazin mukaan tämä vähentynyt vastuu puolustusstrategiana oikeudenkäynneissä 

on yleensä onnistunut. Tuomio on yleensä lievempi ja siihen kuuluu, että tuomittu 

saa tuomion jälkeen psykiatriasta hoitoa, mutta ei joudu kuitenkaan mielisairaalaan. 

Szasz väittää, että tämä ei kuitenkaan toteudu, sillä tuomitut eivät yleensä pidä 

itseään mielisairaina eivätkä halua hoitoa. Sitä harvoin myös järjestetään ja 

tarjotaan heille.157 

Szaszin mukaan mielenvikaisuus tai mielisairaus nähdään oikeudellisena konseptina, 

mutta sitä käytetään kuin lääketieteellistä konseptia. Rikoslaissa asia näin onkin. 

Yhdysvaltalaisten lakiprofessorien Hellerin & Dubberin kirjassa The Handbook of 

Comparative Criminal Law mielenvikaisuuden konseptista sanotaan näin: 

mielisairauden käyttäminen lieventävä asianhaarana oikeudessa on kuitenkin 

oikeudellinen konsepti, ei lääketieteellinen. Mikä hyväksytään tällaiseksi 

mielenterveydelliseksi lieventäväksi asianhaaraksi, riippuu valamiehistä, joihin eri 

asiantuntijoiden lausunnot eittämättä vaikuttavat. Mielenterveyttä myös testataan 
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eri testein mielenterveysammattilaisten toimesta.158 Dubberin mukaan rikoslain 

säätäjien ongelmana on ollut tehdä selkeä ero kahden eri auktoriteetin välille. 

Nämä kaksi auktoriteettia ovat yleisestä terveydestä vastaavat ja rikollisten 

rankaisusta vastaavat. Ongelman seurauksena mielenvikaisuus on määritelty 

ympäripyöreästi rikoslaissa.159 Koska mielisairaus on laajalti uskottu fakta, jonka 

nimeen lain toimijat ja psykiatrian ammattilaiset vannovat, niin sen paikka ja käyttö 

oikeudenkäynneissä on Szaszin mielestä legitimoitu.  Se ei tule muuttumaan niin 

kauan kun mielisairautta pidetään oikeana sairautena.160 

Ilmeisistä syistä johtuen, mielisairautta tai sen termejä käytetään selittämään 

rikollisia tekoja tai vapauttamaan henkilö rikollisista syytteistä.161  Szaszin mielestä 

mielisairautta puolustusstrategiana käytetäänkin härskisti hyväksi oikeudessa, koska 

sen käyttäminen on helppoa ja toimivaa. Psykiatria on luonut rikollisista 

mielisairaita ja tämä on vaarantanut yleisen turvallisuuden, koska rikollisia ei enää 

rangaista heille kuuluvalla tavalla.162 

Szaszin mielestä Yhdysvalloissa eivät päde sama oikeudet ja velvollisuudet 

mielisairaiden kohdalla. Mielisairaita tuomitaan pakkohoitoon ilman mahdollisuutta 

valittaa asiasta ja perusteluina käytetään yhteiskunnan oikeutta toimia yksilön 

parhaaksi, kun tämä ei itse siihen kykene. Mielisairaiden aiheuttamalla uhalla 

oikeutetaan Szaszin mukaan lähes orjamainen sosiaalinen rooli mielisairaille, 

samalla kun oikeat rikolliset saavat lievempiä tuomioita mielisairauteen vetoamalla. 

Mielisairaalaan tuomitun rooli onkin Szaszin näkemyksen mukaan huomattavasti 

huonompi kuin rikollisen. Rikollisella kun sentään on perustuslaillisia oikeuksia toisin 

kuin mielisairaalla.  

Psykiatrian ja lain epäpyhä liitto Yhdysvalloissa on Szaszin mukaan vaaraksi koko 

yhteiskuntajärjestelmälle. Se sotkee koko oikeusjärjestelmän moraalisen perustan 

vapauttamalla osan rikollisista henkilökohtaisesta vastuustaan ja siirtämällä heidät 

mielisairauden nojalla rikollislain alaisuudesta psykiatrisen järjestelmään. Szaszin 
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näkemyksen voisi tulkita siten, että ne jotka eivät halua olla mielisairaita tai pidä 

itseään mielisairaina, mutta heitä yhteiskunnan toimesta pidetään mielisairaina, 

joutuvat pakkohoitoon ja heiltä viedään kaikki oikeudet. Ne jotka taas oikeudessa 

vetoavat mielisairauteen, mutta eivät ole mielisairaita eikä yhteiskunta pidä heitä 

mielisairaina, pääsevät oikeuden edessä lievemmillä tuomioilla, koska he vetoavat 

mielisairauteen, joka poistaa heiltä vastuun teoistaan tai ainakin vähentää sitä. 

Psykiatrian ja lain epäpyhä liitto siis hyödyttää toisia ja rankaisee toisia eriarvostaen 

yhteiskuntaa.  
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Johtopäätökset 
 

Thomas Szasz muistetaan psykiatrian historiassa professorina, joka nousi omaa 

oppialaansa vastaan. Hän kritisoi avoimesti psykiatriaa ja jopa kyseenalaisti 

mielisairauksien olemassaolon. Szaszin kritiikki psykiatriassa kohdistui sen 

lääketieteellisyyteen ja pakottavaan luonteeseen, ei vapaaehtoiseen kahden 

henkilön väliseen psykiatriaan. Szasz piti vapaaehtoista terapiaa toimivana keinona 

ihmiselle oppia itsestään, mutta hän ei kuitenkaan pitänyt sitä virallisena 

lääketieteellisenä hoitomuotona. Szaszille psykiatria ei ollut lääketiedettä tai edes 

sen yksi osa-alue, vaan hän piti psykiatriaa pseudotieteenä. Hän näki psykiatrian 

enemmänkin käyttäytymisen tutkimisena. 

Szasz liitettiin vahvasti 1960-luvulla esiin nousseeseen antipsykiatriseen liikkeeseen. 

Szasz ei kuitenkaan pitänyt itseään antipsykiatrina, joten hän teki kaikkensa 

tehdäkseen selvän eron itsensä ja antipsykiatrian välille. Szasz erosi poliittiselta 

näkemykseltään antipsykiatreista ja myös tieteellisellä tasolla, kun hän kyseenalaisti 

mielisairauksien olemassaolon. Antipsykiatrit taas pyrkivät selittämään 

mielisairaudet lähinnä yhteiskunnan vaikutuksella. Szaszilla ja antipsykiatreilla oli 

kuitenkin sama päämäärä - he kritisoivat psykiatriaa sen lääketieteellisen perustan 

heikkoudesta ja ihmisoikeuksia rikkovasta, pakottavasta luonteesta. 

Szasz näki mielensairaudet lähinnä metaforisina sairauksina, ei siis lääketieteellisinä 

sairauksina. Hän perusti väitteensä siihen, ettei mielisairauksien biologista 

alkuperää ole pystytty todistamaan patologisesti. Psykiatrian vakiintunut oletus, 

että mielisairaudet johtuvat kemiallisista tai anatomisista muutoksista aivoissa on 

Szaszin mukaan teoriana väärä tai ainakin todistamaton. 

Szasz myös kritisoi psykiatriaa sen tavasta diagnosoida mielisairauksia. Psykiatrian 

tapa luoda uusia mielisairauksia ja diagnooseja oli Szaszille epätieteellinen. 

Diagnoosit ja mielisairauksien oireet eivät olleet yleispäteviä, kuten lääketieteessä 

sairauksien oireet ja diagnoosit yleensä ovat. Erityisesti Szaszia häiritsi psykiatrian 

tapa nähdä sairautta kaikessa, kuten esimerkiksi sairaan teeskentelyssä. 
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Lääketieteellisen tilan tai sairauden sijaan Szasz piti mielisairauksia lähinnä ei-

toivottuna käytöksenä. Tällä Szasz tarkoitti yhteiskunnan normeihin sopimatonta 

käytöstä, joka erosi yhteiskunnan totutuista tavoista ja siksi häiritsi muita 

yhteiskunnan jäseniä. Yhteiskunta pitää näitä sopimattomasti käyttäytyviä yksilöitä 

syntipukkeina ongelmilleen. Tätä on Szaszin mukaan jatkunut koko historian ajan, 

vain syntipukit ovat vaihdelleet. Syntipukkeja käyttämällä yhteiskunta voi harjoittaa 

sosiaalista kontrollia, jonka avulla oli mahdollista päästä eroon näistä normeista 

poikkeavista yksilöistä. 

Psykiatrian lääketieteellistymisen ja ihmisoikeuksien kehityksen johdosta näitä 

yhteiskunnan normien näkökulmasta huonosti käyttäytyviä ei enää rangaista, vaan 

heidät laitetaan psykiatriseen hoitoon, vaikka pakolla, jos tarve niin vaatii. Tämä on 

johtanut Szaszin mukaan terapeuttisen valtion syntyyn, jossa psykiatria ja lääketiede 

ovat johtavassa asemassa. Terapeuttinen valtio psykiatrian ja lääketieteen johdolla 

on kuin teokraattinen valtio uskonnollisine johtajineen.  

Szaszin mielestä psykiatrian ja lääketieteen sekaantuminen ihmisten jokapäiväiseen 

elämään jokaisella elämänalueella on vaarantanut Yhdysvaltojen kansalaisten 

perustuslailliset oikeudet ja asettanut valtion valitsemaan kansalaisten puolesta 

mikä on oikein ja mikä väärin. Psykiatria ja lääketiede ovat myös korruptoineet 

mielisairauden konseptilla Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmän ja samalla 

vaarantaneet koko yhteiskunnan ja sen kansalaiset. 

Szaszin kritiikin taustalla on selvästi hänen libertaristinen ajattelunsa ja sen käsitys 

yksilönvapaudesta. Szasz näkee kaiken yhteiskunnallisen toiminnan, joka vaarantaa 

yksilön vapauden tai perustuslailliset oikeudet, moraalisesti vääränä tai laittomana. 

Szasz ei ole valmis tinkimään yksilön vapaudesta mistään hinnasta, ei enemmistön 

edun nimissä, eikä edes silloin, kun yksilö ei välttämättä ole kykenevä päättämään 

omasta parhaastaan. Szaszin näkemys yksilönvapaudesta oli hänen tärkein 

kulmakivensä psykiatrian kritiikissä. 

Psykiatrian näkökulmasta pyrkimykset äärimmäiseen yksilönvapauteen ja 

perusoikeuksien toteutumiseen olivat ongelmallisia, sillä mielisairaiden 

hoitomenetelmille oli olemassa lääketieteelliset perustelut, jotka yhteiskunta oli 
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hyväksynyt. Szasz ei kuitenkaan uskonut mielisairauksien olemassaoloon, joten 

hänelle psykiatria näyttäytyi yhteiskunnan sosiaalisen kontrollin keinona. Psykiatria 

oli interventio, jonka avulla yhteiskunta hallinnoi normeista poikkeavia yksilöitä 

pseudotieteellisillä diagnooseilla ja hoitomenetelmillä.  

Szaszin näkemykset syntyivät aikana, jolloin mielisairaiden yhteiskunnallinen asema 

oli heikko ja ongelmat mielisairaanhoidossa alkoivat saavuttaa yleisen tietoisuuden. 

Hänen psykiatrian kritiikki kytkeytyikin vahvasti oman aikansa yhteiskunnalliseen 

keskusteluun, johon ihmisoikeudet ja yksilönvapaus liittyivät vahvasti. 

Aiheen jatkotutkimuksen kannalta olisi mielekästä tarkastella Szaszin myöhempää 

tuotantoa ja onko Szaszin kritiikki psykiatriaa kohtaan muuttunut lääketieteen 

kehityksen myötä. Myös Szaszin elämänkerran kirjoittaminen voisi olla mielekästä ja 

se voisi avata paremmin ymmärrystä Szaszin näkökulmaan psykiatriasta. 

Libertarismin yleisyyden ja vaikutuksen tutkiminen Yhdysvalloissa 1960-luvulla voisi 

myös olla kiinnostava jatkotutkimusaihe.  
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