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Lyhyesti rakkaudesta 
Sara Heinämaa 
Suomen Akatemia 
Jyväskylän yliopisto 
 
Nykyiset rakkauskäsityksemme sisältävät monia historiallisia elementtejä. Antiikista periytyy ajatus 
rakkauden kyltymättömyydestä eli siitä, että rakastetun kohtaaminen vain vahvistaa ja kasvattaa 
rakkauden tunnetta eikä suinkaan tyynnytä sitä. Varhaiskristillisyydestä taas on peräisin ajatus, että 
syvä rakastaminen sisältää kehoa kouraisevan tunteen lisäksi myös tahdonalaisen sitoumuksen. Tätä 
tahtoelementtiä heijastaa vihkivalan lupaus rakastaa toista niin vastoin- kuin myötäkäymisissä. 

Eros viittaa ennen muuta rakkauden kehittyvään luonteeseen, jota antiikin kirjoittajat 
kuvastivat ja ylistivät eri tavoin: rakkaus ei koskaan ole valmista eikä perillä vaan aina liikkeessä kohti 
rakastettua, kohti uutta kohtaamista ja kohti uusia rakkauden ilmenemistapoja. Lisäksi rakastaja 
kykenee ylittämään itsensä tavoitellessaan rakastettua, ja parhaimmillaan hän voi kehittyä ja 
täydellistyä tällä tavalla. Näin rakkauteen sisältyy mahdollisuus uudistua ja muuttua paremmaksi. 
 
Jo antiikin rakkauskäsitys oli siis eroottinen, mutta myös seksuaalinen, eikä Freud suinkaan keksinyt 
rakkauden seksuaalisia ulottuvuuksia. Sen sijaan Freud oli ensimmäinen, joka osoitti, että ihminen 
on koko elämänsä seksuaalinen olento, aina varhaislapsuudesta alkaen, ja että inhimillinen 
seksuaalisuus on alunperin monimuotoista ja kokeilevaa eikä suinkaan kiinnittynyt mihinkään 
tiettyihin kohteisiin tai pysyvään identiteettiin. 

Pieni ihminen on toisin sanoen ääretön varasto rakkautta, joka kykenee sitoutumaan kaikkiin 
poikkeuksellisen arvokkaisiin kohteisiin – viime kädessä jokaiseen toiseen ihmiseen. Lapsi itse on 
rakkauden paras käytännöllinen asiantuntija. 
 
Rakkautta ei näin ollen tarvitse opettaa eikä selittää lapselle, ellei lapsi itse kysy, mitä rakkaus on tai 
mitä se tarkoittaa. Mutta kysyttäessä on toki hyvä vastata ja ihan samalla tavalla kuin aikuisellekin, 
vaikkakin tiivisti ja esimerkein. 

Selitys voi olla vaikkapa tällainen: 
Olennaista rakkauden tunteessa on ennen muuta se, että rakastaja haluaa rakastetulle 

kaikkea hyvää ja huolehtii tämän tulevaisuudesta, koska ei usko voivansa elää ilman rakastetun 
kukoistusta. Niinpä esimerkiksi Elliott-poika, joka ET-elokuvassa ystävystyy ulkoavaruuden 
aikamatkaajan kanssa, osaa aidosti rakastaa ystäväänsä, sillä pystyy päästämään tämän palaamaan 
kotiplaneetalleen. Mutta toisaalta prinssi, johon pieni merenneito epäonnekseen ihastuu, ei kykene 
rakastamaan merenneitoa, sillä ei piittaa tämän elinympäristöstä, lähtökohdista eikä pyrkimyksistä. 

 
Kaikki rakkaus ei ole samanlaista. Voimme erotella useita erilaisia rakkauden lajeja. Yhtäältä on 
sellaista rakkautta, joka kumpuaa ja saa voimansa rakastavista ihmisistä ja muodostaa heidän 
välilleen toisiaan vahvistavat tunnespiraalit. Toisaalta on myös sellaista rakkautta, joka saa voimansa 
kulttuurista tai luonnosta, esimerkiksi taidemaalauksista tai luonnonilmiöistä. Polulta 
aamuaurinkoon pyrähtävä perhosparvi on kaunis sinänsä, ja jokainen, joka sitä rakastaa, rakastaa 
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jotakin, mikä on kaunista ja hyvää. Ihminen, joka ei tällaiseen rakkauteen kykene, on vajaa. Se, joka 
ohittaa tällaisen rakkauden tai väheksyy sitä, taas tekee perustavanlaatuisen virheen. 
 
Rakkaus, varsinaisessa mielessä, on tunteen ja tahdon yhteistä suuntautumista kohti toista olentoa, 
jotakin itselle vierasta. Tunne saa voimaa syvältä rakastajan sielusta, mutta toisaalta rakkauteen 
sisältyy myös tahdonalainen päätös tehdä kaikkensa rakastetun hyväksi. Kun jompikumpi tekijä 
puuttuu tai on vajaa – joko tunne tai tahto –, niin kyse ei ole rakkaudesta vaan jostakin muusta 
tunteesta. Jos tahto-elementti on heikko, kyse voi olla esimerkiksi syvästä intohimosta tai 
pinnallisesta ihastuksesta. Jos taas tunne on vajaa, kyse voi olla hyväntahtoisuudesta tai 
armollisuudesta. 
 
Rakastaja tahtoo ehdottomasti hyvää rakastetulle, ja näin on kokonaan riippumatta siitä, mikä on 
rakkauden kohteena. Jos rakastan lasta, tahdon hänelle hyvän elämän, ja kaikkea hyvää hänen 
elämäänsä. Jos rakastan taideteosta, pyrin sen vaalimiseen ja säilyttämiseen. Jos rakastan tiedettä, 
niin teen kaikkeni sen edistämiseksi. 

Mutta toisaalta rakkauteen sisältyy myös tietty nöyryyden vaatimus: rakastaja ei yksinään 
voi ratkaista, mikä on hyväksi rakastetulle, vaan hänen tulee oppia ymmärtämään rakastetun 
pyrkimyksiä, jotka voivat poiketa hänen omistaan. Lasta esimerkiksi ei voi rakastaa selvittämättä, 
mitä lapsi itse pitää tärkeänä ja merkittävänä elämässä. Totuutta ei voi rakastaa, ellei ole valmis 
luopumaan ennakkokäsityksistään ja mieliuskomuksistaan. 
 
Omalle ajallemme on tyypillistä kuvitella ja uskotella, että rakkaus kuuluisi pelkästään yksityisiin ja 
intiimeihin ihmissuhteisiin. Nykysuomalainen sivuuttaa helposti laajan tehtäväkentän, jolla rakkaus 
auttaa edistämään ja seuraamaan kaikkea ehdottomasti hyvää – luonnonilmiöitä, tosia puheita, 
kauniita luomuksia sekä oikeudenmukaisia tekoja. 

Toinen nykysuomalainen ajatusvirhe on siinä, että luulemme rakastamisen merkitsevän 
rakastetun jatkuvaa ylistämistä. Tämä näkyy ennen muuta lasten kasvatuksessa ja koulutuksessa. 
Lapsia kannustetaan ja palkitaan monin keinoin mutta heitä ei uskalleta korjata eikä ohjata kohti 
parempaa elämää. 

Tämä on perustava väärinkäsitys: todellinen rakkaus ei kohdistu vain rakastetun nykytilaan 
vaan kohdistuu yhtä lailla hänen tulevaisuuteensa ja mahdollisuuksiinsa ja sen tulee kantaa läpi 
elämän. Rakastajan tehtävänä on auttaa rakastettua kehittymään siksi, miksi tämä kykenee 
tulemaan – nykyistä paremmaksi. 

Toisaalta rakastajan tehtävänä on tukea rakastettua ennen muuta tämän itse asettamien 
päämäärien tavoittelussa. Kun siis jääkiekkoa rakastava vanhempi näkee lapsessaan pelkästään 
tulevan kiekkosankarin, niin pulaa on jo rakkaudesta. Kun kuuluisuudesta haaveileva opettaja 
huomaa oppilaiden joukosta vain tulevat mediapersoonat, niin opettajan katsetta ei ohjaa rakkaus. 
Kun maan Opetusministeriö kannustaa lukiolaisia matematiikan opintoihin ja rankaisee muiden 
aineiden valinnasta – ilman että selvittää mikä nuoria itseään kiehtoo –, niin kyse on 
järjestelmällisestä rakkauden puutteesta, joka kulkee läpi koko yhteiskunnan, kodeista 
äänestyskoppeihin ja äänestyskopeista hallintoon. 
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Voimme tietenkin erehtyä tunteistamme ja usein erehdymmekin. Rakkaus sekoitetaan usein 
esimerkiksi intohimoon, haluun, nautintoon ja haaveisiin, ja tietyissä tilanteissa jopa 
kunnioituksensekaiseen pelkoon. Lisäksi valta- ja riippuvuussuhteet ruokkivat tällaisia sekaannuksia, 
sillä vallankäyttäjät pyrkivät aina eristämään alistamansa ihmisen näiden omista pyrkimyksistä ja 
myös heikentämään näiden omaa tahtoa. 

Sadistiin tai masokistiin kohdistuva tunne ei ole rakkautta, eikä voi olla rakkautta. Näin on 
siksi, että sadisti ja masokisti nauttivat tuskasta – toisen tuskasta tai omasta tuskastaan – ja 
tavoittelevat tuskaa, mutta rakkaus päinvastoin pyrkii pelkästään hyvään. 

Mustasukkaisuus johtuu yleensä joko tunteen heikkoudesta tai sen yksipuolisuudesta. 
Mustasukkainen pyrkii kontrolloimaan toisten tunteita tai luottaa virheellisesti siihen, että kiintymys 
olisi molemminpuolinen. Molemmat ongelman johtuvat rakkautta koskevista väärinkäsityksistä ja 
rakkauden sekoittamisesta toisiin tunteisiin. 

Olennaista rakkaudessa on ensinnäkin se, että tunteen tulee kohdistua toiseen ihmiseen 
vapaana eli omista tunteistaan päättävänä olentona. Jos emme kykene tähän, niin on parempi 
nimetä tunne muuksi kuin rakkaudeksi. Toiseksi rakkaus sisältää hyväntahtoisuuden vaatimuksen: 
jos emme kykene tahtomaan toiselle hyvää riippumatta siitä, seuraako tästä hyvästä meille 
itsellemme surua, niin emme elä rakkaudessa. Ja jälleen on parempi käyttää toisia sanoja kuin 
”rakkaus”. 

Rakkaus on siis suhteellisen vaativa tunne, vaativampi kuin moni muu tunne. Kaikilla meillä 
on kuitenkin erinomaiset valmiudet rakastaa, heti lapsuudesta alkaen. Lisäksi meillä on 
mahdollisuudet kehittää muita elämää rikastavia tunteita: myötätuntoa, intohimoa, uteliaisuutta, 
hyväntahtoisuutta ja armollisuutta. Kaikkia näitä tarvitaan, joka päivä. Rakkaus yksinään ei riitä. 


