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Abstract 
 
The study deals with the foundations of psychological understanding grounded in methodology and the theory 
of interpretation. Psychology is understood as a reconstructive hermeneutic-dialectic science that explores 
subjective meaning giving. Reconstructive science attempts to reconstruct the deep structure that must be 
necessarily assumed for a certain surface structure phenomenon to be possible. In the science of psychology, 
the deep structure is understood in terms of events that are internal to the mind. The surface structure is 
understood as descriptions and expressions of experiences and as action and its social and cultural 
expressions. The study also examines the relation of psychological understanding to sociological 
understanding. 

The study is built on four concepts that are essential for psychological understanding. Their examination 
provides the four research tasks through which psychological understanding is reconstructed: 1) the concept of 
psychological meaning, 2) the concept of psychological understanding, 3) the method of psychological 
understanding and 4) the theory of interpreting psychological understanding. 

The background for the study is provided by the hermeneutic theory and the psychodynamic 
psychoanalytical theory and thinking, on the basis of which psychological understanding is reconstructed. The 
study defines mind, the research object of psychology, as a world of experience that is understood to be 
phenomenal and meaningful. Meaning is defined as a position in psychic connections, determined by psychic 
connections. Subjective meaning-giving is seen in relation to the individual’s experience of one’s own self. 
Psychological understanding is defined in the psychic connections of the position of the phenomenon as 
insight and showing. Methodologically, psychological understanding is defined as the formation of an abstract 
image of the internal mental event in which the phenomenon acquires a position in psychic connections. The 
theory of interpreting psychological understanding is understood in terms of general interpretations used to 
identify the phenomenon and show its psychic connections. 

The theory of psychological interpretation is reconstructed by means of psychoanalytical metapsychology 
and its scenic interpretation. Metapsychological and scenic understanding are distinguished by means of a 
different way of conceptualising mind and understanding. In metapsychological understanding mind is 
conceptualised through psychoanalytical metapsychology. Scenic understanding makes use of the analogy with 
a scene. Mind is understood as a scene in which experiences are presented in the form of dialogues and tales. 
The analogy with the scene is also used methodologically. The methodology of psychological understanding is 
examined through theoretical hermeneutic examinations targeted at psychoanalysis. The study also examines 
briefly the psychological understanding research process illuminated by a research example as well as the 
issues of credibility, problems and sources of error in understanding psychological research. 
 
Keywords: psychology, research methods, understanding, hermeneutics 
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Tiivistelmä 
 
Tutkimus käsittelee psykologisen ymmärtämisen tulkintateoreettisia ja metodologisia perusteita. Psykologia 
ymmärretään subjektiivista merkityksenantoa tutkivana rekonstruktiivisena, hermeneuttis-dialektisena tieteenä. 
Rekonstruktiivisessa tieteessä pyritään rekonstruoimaan syvärakenne, joka on välttämätön olettaa, jotta tietty 
pintarakenteen ilmiö on mahdollinen. Psykologia -tieteessä syvärakenne ymmärretään mielen sisäisinä 
tapahtumina. Pintarakenne ymmärretään kokemusten kuvauksina ja ilmauksina sekä toimintana ja sen 
sosiaalisina ja kulttuurisina ilmauksina. Tutkimuksessa tarkastellaan myös psykologisen ymmärtämisen 
suhdetta sosiologiseen ymmärtämiseen. 

Tutkimus on rakentunut neljän psykologisen ymmärtämisen kannalta keskeisen käsitteen tarkastelun varaan. 
Näiden tarkastelu muodostaa tutkimuksen neljä tutkimustehtävää, joiden avulla psykologista ymmärtämistä 
rekonstruoidaan: 1) psykologinen merkityksen käsite, 2) psykologinen ymmärtämisen käsite, 3) psykologisen 
ymmärtämisen metodi ja 4) psykologisen ymmärtämisen tulkintateoria.  

Tutkimuksen taustalla on hermeneuttinen tieteenteoria ja psykodynaaminen psykoanalyyttinen teoria ja 
ajattelutapa, joista käsin psykologista ymmärtämistä rekonstruoidaan. Tutkimuksessa määritellään psykologian 
tutkimuskohde mieli kokemusmaailmana, joka ymmärretään elämyksellisenä ja mielekkäänä. Merkitys 
määritellään asemana psyykkisissä yhteyksissä, psyykkisten yhteyksien määräämänä. Subjektiivinen 
merkityksenanto nähdään suhteessa yksilön kokemukseen itsestä. Psykologinen ymmärtäminen määritellään 
ilmiön aseman psyykkisissä yhteyksissä oivaltamisena ja osoittamisena. Metodisesti psykologinen 
ymmärtäminen määritellään ajatuksellisen kuvan muodostamisena siitä mielen sisäisestä tapahtumisesta, jossa 
ilmiö saa aseman psyykkisissä yhteyksissä. Psykologisen ymmärtämisen tulkintateoria ymmärretään yleisinä 
tulkintoina, joita käytetään ilmiön tunnistamiseen ja ilmiön psyykkisten yhteyksien osoittamiseen.  

Psykologista tulkintateoriaa rekonstruoidaan psykoanalyyttisen metapsykologian ja sen näyttämöllisen 
tulkinnan avulla. Metapsykologinen ja näyttämöllinen ymmärtäminen erotetaan erilaisen mielen ja 
ymmärtämisen käsitteellistämistavan avulla. Metapsykologinen ymmärtämisessä mieli käsitteellistetään 
psykoanalyyttisen metapsykologian avulla. Näyttämöllisessä ymmärtämisessä käytetään apuna näyttämö -
analogiaa. Mieli ymmärretään näyttämönä, jossa esitetään kokemuksia dialogeina ja tarinoina. Näyttämö -
analogiaa käytetään myös metodisesti. Psykologisen ymmärtämisen metodologiaa tarkastellaan 
psykoanalyysiin kohdistettujen hermeneuttisten tieteenteoreettisten tarkastelujen kautta. Tutkimuksessa 
tarkastellaan myös lyhyesti psykologista ymmärtävää tutkimusprosessia tutkimusesimerkin avulla sekä 
ymmärtävän psykologisen tutkimuksen uskottavuuskysymyksiä, ongelmia ja virhelähteitä. 
 
Asiasanat: psykologia, tutkimusmenetelmät, ymmärtäminen, hermeneutiikka 
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1. Johdanto 
 

Esimerkki 1.  
 

Opiskelijat kokoontuivat seminaari-istuntoon, johon oli tapana kutsua 
asiantuntijavierailijoita luennoimaan ja keskustelemaan päivän teemoista. Tällä 
kertaa vierailijaa ei ollut tulossa. Pieni seminaarisali täyttyi opiskelijoista. 
Viimeisen opiskelijan tullessa paikalle kaikki opiskelijapöytien ääressä olevat 
istuinpaikat olivat täynnä. Paikalla ollut seminaarin ohjaaja sanoi, että ”voit istua 
tähän viereeni opettajan pöydän ääreen, niin sinun on helpompi tehdä 
muistiinpanoja”. Professori saapui paikalle, hiukan myöhässä. Opiskelijoiden 
suureksi hämmästykseksi hän käveli opettajan pöydän ääreen, esitteli itsensä siinä 
istuneelle opiskelijalle, kätteli ja toivotti tämän tervetulleeksi ja istuutui sitten 
sivummalle, seinustalla olevalle vapaalle tuolille. 
 
Tulkinta: 
 
Seminaarissa oli tapana vierailla asiantuntijoita luennoimassa ja keskustelemassa. 
Professorilla oli tapana kätellä vieraat, esitellä heille itsensä ja toivottaa heidät 
tervetulleiksi. Vieraat istuivat seminaarin ajan opettajan pöydän ääressä. Pro-
fessorin saapuessa opettajan pöydän ääressä istui henkilö. Professori otaksui siinä 
istuneen opiskelijan olevan sillä kertaa kutsuttu asiantuntijavierailija. Nämä seikat 
tekevät ymmärrettäväksi, miksi hän kätteli opiskelijaa, esitteli tälle itsensä ja 
toivotti tämän tervetulleeksi.  
 
Tulkinnan logiikka: 
 
Pyrittäessä tekemään psykologisesti ymmärrettäväksi, mistä professorin toiminnassa 
oli kysymys, miksi hän toimi niin kuin hän toimi, analyysissä lähdettiin selvittämään 
mikä subjektiivinen mielekkyys hänen toimintaansa sisältyi. Tekemällä aiemmin 
tunnettujen seikkojen ja havaittujen tapahtumien perusteella oletuksia professorin 
toiminnan perusteista, oli löydettävissä rationaaliset subjektiiviset perusteet, jotka 
tekivät hänen toimintansa kyseisessä tilanteessa ymmärrettäväksi. Käytän 
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psykologisesta tutkimuksesta, jossa toiminnalle etsitään rationaaliset subjektiiviset 
perusteet, jotka tekevät toiminnan mielekkääksi ja ymmärrettäväksi, nimitystä ratio-
naalinen psykologinen toiminnan ymmärtäminen tai lyhyemmin rationaalinen 
psykologinen ymmärtäminen. 
 
 

Esimerkki 2. 
 

”Tutkimuksen tulosten oottaminen oli tuskallista. Se epätietoisuus mua ahisti, kun 
ei tienny oliko se syöpä vai jotaki muuta. Sitä vaan halus tietää pian, mittään ei 
pystyny tekemään ennen sitä. ... Sitte tuli tieto. Ne lähetti kirjeen, niin aattele 
kirjeen, jossa sanottiin, että mulla on syöpä ... Eivät pyytäny käymään tai ees 
soittanu. ... Se tuntu kylmältä. Pelkkä paperi, ei mittään muuta. En ollu uskoa sitä ... 
sitä, että sillä tavalla ihimistä kohellaan. Niinku en olis ihiminen ollenkaan, vaan 
niille yks uus syöpä vaan. ... Syöpään olin jo varautunu, niin ku kaiken varalta ... 
mutta oli se järkytys kuitenki. Sitä itki vaan monta päivää. Sitä oli niin voimaton olo 
ja suututti, miksi minä ... Sitte vähitellen alako hyväksyy, että tämän kanssa pittää 
ellää ... Sillon ei ajatellu, että vois kuolla, en minä ... Nyt jäläkeenpäi tuntuu, että 
sillon sitä suojas itteä, ettei tuntus niin pahalta. Nyt ku aikaa on kulunu, ossaa jo 
laittaa asian paremmin omalle paikalle. ... Muutenki elämässä asioita kokkee eri 
tavalla ... Pienekki asiat tuntuu jotenki paljo tärkeemmiltä ku enne ... toisista 
(asioista) ei turhaa murehi ... Jos syöpä uusii, nii sitte uusii. Mutta lisäaikaahan tää 
kaikki mulle vaan on ...” 

 
Tulkinta: 

 
Hän koki epätietoisuuden sairaudestaan ahdistavana ja halusi saada siihen 
selvyyden. Tapa, jolla sairaudesta ilmoitettiin, tuntui hänestä tunteettomalta ja 
vaikealta uskoa. Hän olisi toivonut inhimillisempää kohtelua. Tieto sairaudesta 
järkytti enemmän kuin hän oli uskonut. Jälkeenpäin hän tunsi suojanneensa itseä 
liialta järkytykseltä. Hän kokee asioiden tärkeysjärjestyksen elämässään muuttuneen 
sairauden myötä. 

 
Tulkinnan logiikka: 
 
Pyrittäessä ymmärtämään hänen kokemustaan se kuvattiin selventämällä ja 
tiivistämällä sen olennaiset ydinkohdat käyttämällä psykologista käsitteistöä. 
Kokemuksen kuvauksessa ja käsitteiden valinnassa pyrittiin käyttämään mahdolli-
simman yksiselitteistä ja tarkasti tutkittavan alkuperäistä kokemusta kuvaavaa 
kieltä. Psykologisesta tutkimuksesta, jossa kokemus kuvataan sellaisena kuin se 
tutkittavalle ilmenee, käytän nimitystä fenomenologinen psykologinen 
ymmärtäminen, lyhyesti fenomenologinen psykologia1. 
 

                                       
1 Ks. fenomenologisesta psykologiasta esim. Perttula 1995a ja 1998. 
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Esimerkki 3. 
 

Kävelin pimeänä syystalven iltana kohti kirjastoa, jossa minun oli usein tapana 
käydä. Jo kaukaa näin pitkän hoikan hahmon kirjaston edessä. Nuori mies ojensi 
kättänsä kohti ohi kulkevia. Ajattelin hänen pyytävän rahaa. Kukaan ei pysähtynyt. 
Kun sitten saavuin hänen kohdalleen, hän ojensi varovaisesti kätensä kohti minua ja 
sanoi hiljaisella äänellä: ”Uskaltaako tuonne kirjastoon mennä?” ”Kyllä kirjastoon 
uskaltaa mennä”, vastasin ihmetellen outoa kysymystä. Hän lähti kanssani 
ylittämään katua. Samalla huomasin hänen itkevän. Kyyneleet valuivat pitkin hänen 
poskiaan. ”Mikä sinut on saanut itkemään?” ”En minä tiedä”, hän sopersi itkua 
pidätellen. ”Onko jotakin tapahtunut”, kysyin, kun pysähdyimme kirjaston eteen, 
sillä hän ei uskaltautunut sisälle. ”Ihmiset ovat muuttuneet niin kummallisiksi” hän 
vaikersi tuskaisesti. ”Ihmiset ovat muuttuneet kummallisiksi?” ihmettelin. ”Niin, 
kun minä tänä aamuna tulin X:uun, ihmiset olivat muuttuneet kummallisiksi”. 
”Millä tavalla ihmiset ovat muuttuneet kummallisiksi?” ”En minä tiedä. Ihmiset 
ovat kummallisia tai minä olen tuossa hulluksi”, hän vastasi pidätellen uudelleen 
itkua. … ”Kerroit saapuneesi tänään. Olet ollut matkalla. Sattuiko siellä jotain.” 
”En ole nukkunut kolmeen vuorokauteen yhtään. Ovatko nuo kirjaston valot 
uhkaavia?” ”Ei kirjaston valot ole uhkaavia, kirkkaita ne kyllä ovat.” … ”Missä 
sinä asut”, kysyin. ”En minä tiedä”. ”Asutko sinä täällä X:ssa.” ”Hmm ...  joo, 
asun.” ”Missä täällä sinä asut?” ”En minä tiedä.” ... ”Asutko sinä X:lla”. ” Hmm ... 
en”. Vähitellen hän rauhoittui, muisti missä hän asui, miten sinne päästään ja näytti 
silminnähden helpottuneelta. 
 
Tulkinta: 
 
Hän ei ollut aikaan eikä paikkaan orientoitunut. Hänellä oli outouden tunne ja hän 
koki ulkomaailman muuttuneen. Hänen realiteettitajunsa oli hämärtynyt ja tilalla oli 
primaariprosessin ajattelua. Hän sekoitti sisäisen ja ulkoisen todellisuuden ja 
projisoi omia dissosioituneita ajatuksiaan ja pelkojaan ulkomaailmaan. Hänen 
tuskaisuutensa oli merkki pelosta itsekokemuksen hajoamisesta ja 
kokemusmaailman hallinnan menettämisestä. Kysymyksessä oli alkava akuutti 
psykoosi, jossa itse- ja objektikokemus laaja-alaisesti menetetään, itse- ja 
objektirepresentaatiot sekoittuvat toisiinsa. Hän kuitenkin rauhoittui, kun hän 
kykeni avullani ylläpitämään mielessään kokemusta rauhoittavan toisen mielen 
sisäisestä läsnäolosta ja samalla kokemusta itsestä. 
 
Tulkinnan logiikka: 
 
Pyrittäessä ymmärtämään mitä hänelle oli tapahtumassa, koetettiin miettiä mitä 
hänen mielessään liikkui, miten hän itsensä koki ja minkä aseman hänen kertomansa 
asiat ja hänen kanssaan keskustellut henkilö hänen mielessään saivat. Hänen 
kokemusmaailmaansa orientoiduttaessa käytettiin tukena metapsykologista teoriaa 
ja käsitteistöä. Tämän avulla pyrittiin hahmottamaan, miten hänen kertomansa asiat, 
edellisten päivien tapahtumat ja hänen senhetkinen käytöksensä liittyivät toisiinsa ja 
minkä merkityksen ne ja hänen kanssaan keskustellut henkilö hänen mielessään 
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saivat tullen näin ymmärretyiksi. Tästä käytän nimitystä psykodynaaminen 
metapsykologinen ymmärtäminen tai lyhyesti metapsykologinen (psykologinen) 
ymmärtäminen2. 
 
 

Esimerkki 4. 
 

Jaken osalta teos3 kuvaa nuoruusikäisen pojan kehityksen umpikujaan joutumista. 
Onnettomasti päättyvä tapahtumasarja alkaa siitä, että pojan isä lähtee kotoa 
huomatessaan äidin suhteen saksalaiseen upseeriin. Myöhemmin äiti muuttaa Fritz-
sedän luokse. Jake jää yksin kotiin eikä enää juuri näe vanhempiaan. Isä ei pidä 
yhteyttä poikaansa. Äiti tukee tätä aineellisesti, mutta etääntyy hänestä muuten. Jake 
alkaa elää kuvitelmissaan, eristäytyy vähitellen Raksilan poikien seurasta. Ulospäin 
hän yrittää antaa vaikutelman, että hänellä menee hyvin. Lähtiessään Saksaan äiti 
jättää Jakelle rahaa ja ruokaa. Fritz -setä lahjoittaa pistoolin. Isän uusi vaimo 
poikansa kanssa ajaa Jaken tyhjilleen jätetystä talosta pois. Jake viettää muutamia 
päiviä ladossa toivoen, että häntä tultaisiin hakemaan, mutta ampuu lopulta itsensä. 
Elokuvan4 loppukohtaus eroaa kirjasta siten, että Jake ryntää juna-asemalle ja 
Raksilan pojat juoksevat hänen perässään huutaen, ettei sinne kannata mennä. Jake 
ei usko tovereittensa neuvoja. Hän takertuu lähtevän junan perälautaan, mutta 
menettää lopulta otteensa ja juna menee menojaan. 

 
Tulkinta: 

 
Jaken mielen näyttämöä hallitsee yksinäisyys ja epätoivo. Siellä ei ole toista. Hän ei 
kykene mielessään siirtymään ikäänsä vastaavalle nuoruuden kehitykselliselle 
näyttämölle, jossa ikätoverit toimivat dialogin vastapuolena, kun irrottaudutaan 
lapsuuden vanhemmista. Hänen mieltään hallitsevat vielä lapsuuden näyttämöt: 
Oidipaalinen näyttämö, jossa syrjäytetty isä on kykenemätön toimimaan miehisenä 
esikuvana, ja äiti, joka pettää hänet ja isän. Tämän näyttämön takaa löytyy 
varhaisempi lapsuuden näyttämö, jossa keskeisenä on yksinäisyys ja puuttuvien 
vanhempien kaipuu, joka saa Jaken itsetuhon hetkelläkin pienen lapsen tavoin 
passiivisesti odottamaan pelastusta, jota ei tule, ei ole koskaan tullut. Äidin 
poistuttua Jaken mielen näyttämöltä sieltä katoaa mielikuva tukea-antavasta 
toisesta, jota ilman minuutta ylläpitävä dialogi lakkaa ja kokemus itsestä haalistuu. 
Viimeisenä keinona säilyttää autonomiansa Jake päätyy itsetuhoon. 
 
Tulkinnan logiikka: 
 
Teoksen henkilöhahmon psykologisessa analyysissa käytettiin teatteri -analogian 
avulla käsitteellistettyä näyttämöllistä psykologista teoriaa mielestä. Analyysia 

                                       
2 Esimerkistä huomaamme kuinka psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä saattaa 

yhdistyä tutkimus, arviointi ja näihin perustuva ohjauksellinen tai terapeuttinen toiminta. 
3 Rintala 1985. 
4 Niskanen 1962. 
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varten teoksesta tehtiin tiivistelmä, joka sisälsi Jaken tarinan psykologisen 
ymmärtämisen kannalta merkitykselliset seikat. Näiden avulla pyrittiin 
rekonstruoimaan kuvaus hänen mielensä tapahtumista ja dynamiikasta näyttämöinä, 
jossa erilaiset hänen mielensä ja elämäntilanteittensa tapahtumat saavat oman 
hahmonsa ja paikkansa ja tulevat ymmärretyiksi. Tästä psykodynaamisen 
ymmärtämisen muunnelmasta käytän nimitystä psykodynaaminen näyttämöllinen 
ymmärtäminen, lyhyesti näyttämöllinen (psykologinen) ymmärtäminen.  

 
Empiirisessä ymmärtävässä psykologisessa tutkimuksessa voimme mieltä koskevien 

teoreettisten näkemysten, ymmärtämisen ja tulkinnan logiikan perusteella erottaa edellä 
esittämieni esimerkkien 1—4 kuvaamat kolme perusmuotoa: Rationaalinen psykologinen 
ymmärtäminen, fenomenologinen psykologia ja psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen, josta kahtena muunnelmana metapsykologisesti (esimerkki 3.) ja 
näyttämöllisesti (esimerkki 4.) käsitteellistetty psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen5. Rationaalinen psykologinen ymmärtäminen suuntautuu toiminnan 
ymmärrettäväksi tekemiseen rekonstruoimalla toimintaan sisältyvän subjektiivisen 
mielekkyyden, yksilön subjektiiviset toimintaperusteet. Taustalla on ajatus ihmisen 
toiminnan rationaalisuudesta. Sillä on ymmärtämisen logiikaltaan analogisena 
yhtymäkohtia esim. Leschen ”good-reason-assay” -ymmärtämiseen, Weberin ymmär-
tävään sosiologiaan, wittgensteinilaiseen ajatteluun pohjaavaan sosiaalisen toiminnan 
teoriaan ja Lorenzerin loogiseen ymmärtämiseen. Fenomenologinen psykologia 
suuntautuu yksilön kokemuksen sisältämän tietoisen merkityksenannon, kokemussisällön 
ymmärtämiseen ja sen mahdollisimman tarkkaan kuvaamiseen. Kolmatta ymmärtävän 
psykologian muotoa psykodynaamista psykologista ymmärtämistä pidän varsinaisena 
psykologisena ymmärtämisenä ja se on tutkimukseni kohteena. Toisin sanoen 
tutkimuksessani ymmärtävä psykologia ja psykologinen ymmärtäminen tarkoittavat psy-
kodynaamista metapsykologista ja psykodynaamista näyttämöllistä psykologista 
ymmärtämistä (ks. esimerkit 3 ja 4).  

Psykoanalyysi, jota pidän hahmottamani metapsykologisen ja näyttämöllisen 
psykologisen ymmärtämisen esikuvana ja ideaalimallina, on sidottu tietyllä tavalla 
rakentuneeseen ja etenevään psykoanalyyttiseen terapiatilanteeseen ja sen tavoitteisiin. 
En siten pidä asianmukaisena puhua psykoanalyysista esim. vaikkapa 
historiantutkimuksessa tai yleisessä psykologisessa ymmärtävässä tutkimuksessa. 
Psykoanalyyttisia teoreettisilta ja metodologisilta lähtökohdiltaan ne toki voivat olla. 
Vaikka psykoanalyysi on ymmärtämisen yleiseltä logiikaltaan psykodynaamista 
metapsykologista ja näyttämöllistä ymmärtämistä, näen sen omana viidentenä (ks. Kuvio 
1.), intensiivisessä ja pitkäaikaisessa psykoterapeuttisessa vuorovaikutuksessa 
toteutuvana psykologisen ymmärtämisen (tutkimuksen) muotona ja rajaan sen tämän 
tutkimuksen ulkopuolelle. Käytän psykoanalyysista tehtyjä tieteenteoreettisia tarkasteluja 
tukena, mutta en pyri väittämään mitään uutta varsinaisen psykoanalyysin 
tieteenteoriasta. Tavoitteenani on rekonstruoida ei-terapeuttiseen tilanteeseen soveltuvan 
yleisen ymmärtävän psykologisen tutkimuksen lähtökohtia, en psykoanalyyttisessa 
                                       
5 Vrt. tekemääni ymmärtävän psykologisen kokemuksen ja toiminnan tutkimuksen jaottelua 

Lesche 1978; Lorenzer 1995; Perttula 1995a. Vrt. myös von Wrightin (1971) käsitykseen toi-
minnan selittämisestä ihmistieteissä. 
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terapiatilanteessa tapahtuvan tutkimuksen lähtökohtia. 
 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tieteenfilosofisten perinteiden mukaisesti6 voimme psykologiassa erottaa toisaalta 
empiiris-analyyttiseen ja toisaalta hermeneuttis-dialektiseen tieteenperinteeseen liittyvän 
psykologisen tutkimuksen. Edellinen ottaa tieteen tekemisen esikuvansa ja tieteen-
teoreettiset lähtökohtansa luonnontieteistä, jälkimmäinen katsoo psykologian tieteenä 
olevan pikemminkin luonteeltaan nk. ihmis- tai henkitiede7. Psykologisen tutkimuksen 
lähestymistavoista on käytetty myös nimityksiä kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen, 
selittävä ja ymmärtävä (hermeneuttinen) psykologia. Psykologia on sijoitettu joko 
luonnontieteisiin (tai luonnontieteellisesti ymmärrettyihin yhteiskuntatieteisiin) tai 
humanistisiin tieteisiin. Tutkimukseni liittyy tämän jaottelun mukaan hermeneuttis-
dialektiseen, ymmärtävään psykologiaan8, sen tieteenteoreettisten perusteiden 
jäsentämiseen. Akateemisen psykologian historiassa ymmärtävä psykologia on ollut 
marginaalisessa asemassa. Nykyisessä psykologisessa tutkimuksessa sen asema ei ole 
juurikaan muuttunut suhteessa psykologiseen tutkimukseen kokonaisuutena. Viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana psykologisella ymmärtämisellä metodina tai sen 
mukaisesti tehdyllä tutkimuksella on ollut vähäinen sija psykologisissa 
aikakausjulkaisuissa9. Psykologian oppikirjoissa psykologista ymmärtämistä ei esitellä 
psykologian tutkimusmenetelmänä10. Vaikka psykologisella ymmärtämisellä on ollut 
olematon sija akateemisessa psykologisessa tutkimuksessa, ymmärtävää psykologista 
tutkimusta on tehty, myös psykologian piirissä, mutta suurimmaksi osaksi se on 
tapahtunut muiden tieteiden sisällä, esim. kirjallisuuden, taiteen ja historian tutki-

                                       
6 Ks. tieteenperinteistä ja tieteenfilosofisista lähtökohdista esim. Habermas 1979b; Radnitzky 

1970a ja 1970b ja tieteenperinteistä psykologiassa esim. Nordenfelt 1982; Terwee 1990; 
Åkerberg 1986. Lähes poikkeuksetta psykologian tutkimusmenetelmiä koskevassa kirjallisuu-
dessa esitellään vain empiiris-analyyttistä psykologiaa. Tämä on tilanne myös saksankielisessä 
psykologian metodikirjallisuudessa, josta kyllä löytyy myös käsite ymmärtävä psykologia 
(Verstehende Psychologie) ja ymmärtävän psykologian perinne. 

7 Henkitieteellä tarkoitan tässä Wilhelm Diltheyn Geisteswissenschaft -idean mukaista tiedettä. 
8 Käytän seuraavassa käsitettä ymmärtävä psykologia viittaamaan tietynlaiseen käsitykseen 

psykologiasta tieteenä ja käsitettä psykologinen ymmärtäminen viittaamaan tietynlaiseen 
ymmärtämisen näkökulmaan. Vrt. esim. Perttula (1995a ja 1998). 

9 Tämä seuraavien keskeisten psykologian aikakauslehtien perusteella arvioituna: American 
Psychologist (1981—1994); The British Journal of Psychology (1980—1993); Journal of 
General Psychology (1984—1993); Journal of Psychology (1981—1999); Psykologia (1981—
1999); Scandinavian Journal of Psychology (1980—1999). Journal of Humanistic Psychology  
(1993—1999) sisältää jonkin verran ymmärtävään psykologiaan liittyviä terapiaa ja psykologista 
teoriaa koskevia artikkeleita. Metodisia kysymyksiä ei siinäkään viime vuosina ole juuri 
käsitelty. 

10 Huvittavana esimerkkinä ymmärtävän psykologian puuttumisesta psykologian 
tutkimusmenetelmäkirjallisuudesta on tuore kansainväliseen jakeluun tarkoitettu psykologian 
oppikirja Smith (1998) Psychology; Science and Understanding. Kirjan nimessä on lupauksia 
antavasti sana ymmärtäminen, mutta paksusta kirjasta itsestään sana löytyy yhden kerran, sekin 
muussa kuin metodisessa merkityksessä. 
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muksessa sekä sosiaalitutkimuksessa. Ymmärtävää psykologista tutkimusta on kehitetty 
pääasiassa psykoanalyyttisena, mutta myös fenomenologisena psykologiana, 
viimeaikoina jonkin verran kognitiivisena psykologiana ja psykologisena narratiivisena 
lähestymistapana.11 Vuosittaisissa International Human Science Research 
Conferencessa on säännöllisesti ollut symposiumeja ja esitelmiä, joissa on käsitelty 
ymmärtävän psykologian metodisia kysymyksiä. Vuonna 1999 yhtenä symposiumina oli 
ymmärtävän psykologian nykytilaa kuvaava Precarious Position of Qualitative Research 
in Psychology. Läsnä oli mm. vaikutusvaltaisen Amerikan psykologisen yhdistyksen, 
APA:n puheenjohtaja.12 

Ymmärtävässä psykologiassa erotan tieteenteoreettisesti Jürgen Habermasin tekemää 
tieteenperinteiden jakoa ja hänen tunnettua intressiteoriaa13 apuna käyttäen erikseen 
hermeneuttisen psykologian ja emansipatorisen psykologian (Kuvio 1.). Vaikka 
tutkimuksessani esikuvana ja mallina pitämäni psykoanalyysi tieteenteoreettisesti 
sijoittuu emansipatoriseen psykologiaan, hahmottamani psykologisen ymmärtäminen on 
tavoitteen asettelultaan psykoanalyyttisessä tilanteessa tapahtuvaa psykoanalyysia siinä 
määrin vaatimattomampi, että käytän siitä nimitystä ymmärtävä psykologia. Nimitystä 
hermeneuttinen psykologia, vaikka se psykologiassa esiintyy, en tässä käytä. Syynä 
hermeneutiikka termin vierastamiseen empiirisen psykologian yhteydessä on se, että 
hermeneutiikka on hermeneutiikan perinteessä14 liitetty tradition välittämiseen ja 
ymmärtämiseen, esim. uskonnollisten kirjoitusten, lakitekstien tai (korkea)kulttuurituot-
teiden sisältämien merkitysten ymmärtämiseen. Hermeneutiikka on ollut 
kulttuuritutkimusta (sivistystutkimusta), jossa tulkinnan ja ymmärtämisen perustana on 
traditio. Varaan hermeneutiikka termin viittaamaan tähän perinteiseen merkitykseen ja 
psykologiaan viitatessani tieteiden tieteenfilosofiseen jaotteluun. 

Ymmärtävän psykologian tutkimuskohteena on kokemusmaailmana ymmärretty 
ihmismieli, psyyke. Ymmärtävä psykologia on kokemusten tutkimusta. Tavoitteena on 

                                       
11 Ks. Ashworth, Giorgi, & Koning 1986; Belgrad, Görlich, König & Schmid Noerr 1987; 

Buchholz 1993; deMouse 1975; Flick 1999; Gergen & Gergen 1988; Giorgi 1985; Holland 
1992; Holma 1999; Jones 1980; Kade 1983; Kruger 1986; Kvale 1986 ja 1996; Leithäuser 
1986; Ollinheimo & Vuorinen 1999; Perttula 1993, 1995a, 1995b, 1996 ja 1998; Rechardt & 
Ikonen 1977a; Reenkola 1980a ja 1996; Reusser & Reusser-Weyeneth 1994; Siltala 1989; 
Silvonen 1988, 1991 ja 1992b; Terwee 1990; Åkerberg 1986. 
Ymmärtävällä psykologialla ja psykologisella ymmärtämisellä on ollut sija psykologien 
ammattikäytännössä, mutta se on akateemisessa psykologiassa ollut metodisesti puutteellisesti 
käsitteellistettyä ja erotettuna psykologisesta tutkimuksesta ja käsityksestä psykologiasta 
tieteenä.  

12 Biesta, Boog, Miedema, Smaling, Wardekker, & Levering (eds.) 1993; Qualitative Research: 
Unity and Diversity 1999. 

13 Ymmärtävän tai kvalitatiivisen psykologian jaotteluja ei juurikaan löydy. Perttula (1995a) on 
esittänyt oman jaottelun. Habermasin intressiteoriaan perustuva jaottelu ei ole täysin osuva 
siirryttäessä empiiriseen ymmärtävään psykologiaan. Parempi saattaisi olla ymmärtävän 
psykologian jakaminen kuvailevaan, hermeneuttiseen ja syvähermeneuttiseen psykologiaan, 
jossa fenomenologia olisi kuvailevaa, psykodynaaminen psykologia osittain hermeneutiikkaa ja 
syvähermeneutiikkaa ja psykoanalyysi puhtaasti syvähermeneutiikkaa.  

14 Viittaan tällä gadamerilaiseen hermeneutiikka -käsitteeseen. Hermeneutiikka on ymmärretty 
myös muulla tavalla. 
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ihmisen psykologinen ymmärtäminen. Mielen, psyyken tutkimuksen tutkimusaineiston 
muodostaa kokemusten kuvaukset ja kokemusten ilmaukset merkityksenannon 
sisältävänä toimintana ja tämän erilaisina ilmauksina. Psykologisen ymmärtämisen avulla 
tavoitellaan yksilön kokemukseen ja toimintaan (ilmauksiin) sisältyvää subjektiivista 
merkityksenantoa. Avain kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksen 
psykologiseen ymmärtämiseen nähdään löytyvän yksilön kokemusmaailmana 
ymmärretystä mielestä ja kokemusmaailman historiasta, yksilön kokemushistoriasta. 
Psykologinen näkökulma kokemuksen, toimintaan, merkityksenantoon, merkitykseen, 
mielekkyyteen ja ymmärtämiseen erottaa siten psykologisen ymmärtämisen esim. 
sosiologisesta ymmärtämisestä, jossa kokemuksen, toiminnan ja niiden ilmausten 
sisältämiä merkityksiä, mielekkyyttä, ja niiden alkuperää etsitään sosiaalisesta, 
objektiivisesta.  
 
 
TIETEENPERINTEET 
 Tiede 
 
 
 Empiiris-analyyttinen tiede Hermeneuttis-dialektinen (rekonstruktiivinen) tiede 
   
 
 Historiallis-hermeneuttinen  Kriittis-emansipatorinen  
 tiede  tiede  
    
PSYKOLOGIAN TIETEENPERINTEET 
 
  Empiiris-analyyttinen psykologia Ymmärtävä (rekonstruktiivinen) psykologia 
   

 
Hermeneuttinen  Emansipatorinen 

    psykologia  psykologia 
 
EMPIIRINEN PSYKOLOGIA 
 
Kokeellinen ja  Rationaalinen  Fenomenologinen  Psykoanalyysi 
kvasikokeellinen  psykologinen psykologia Psykodynaaminen  
psykologia ymmärtäminen   ymmärtäminen 
  1 2 3, 4 5 
 ”Selittävä” ”Kuvaileva” ”Tulkitseva” ”Kriittinen” 
 
 
Kuvio 1. Tieteenperinteet, psykologia tieteenperinteiden mukaan ja empiirinen psykologinen 
tutkimus. 
 
 

Kun jatkossa puhun merkityksenannosta, merkityksestä, mielekkyydestä erotan siihen 
liittyen kolme käsitettä. Yksilön merkityksenanto viittaa konkreettiseen, empiiriseen 
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merkityksenantoon, merkitykseen ja ilmiöiden mielekkyyteen yksilölle. Yksilön 
merkityksenanto rakentuu tai sisältää subjektiivisen ja objektiivisen merkityksenannon 
osatekijän. Yksilön kokemus ja toiminta sisältävät psyykkisesti ja sosiaalisesti 
määräytyneen merkityksenannon. Ne voidaan nähdä psyykkisesti ja/tai sosiaalisesti 
merkityksellisinä ja mielekkäinä. Kun puhun subjektiivisesta merkityksestä tarkoitan 
subjektiivista merkityksenantoa yleensä, subjektiivista merkitystä ja mielekkyyttä 
yksilöille yleensä sekä kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon 
yksilöpsykologisia ennakkoehtoja. Kun puhun objektiivisesta merkityksestä tarkoitan 
sosiaalista, jaettua merkityksenantoa yleensä ja kokemuksessa ja toiminnassa tapahtuvan 
merkityksenannon ja mielekkyyden sosiaalisia ennakkoehtoja. Meidän kokemuksemme, 
toimintamme ja niiden ilmaukset sisältäessään subjektiivisen ja objektiivisen 
merkityksenannon, mielekkyyden tulevat ymmärretyiksi ja niitä voidaan lähestyä 
psyykkisestä ja/tai sosiaalisesta käsin.  

Pyrkimykseni on rekonstruoida psykologisen ymmärtämisen tutkimusmenetelmää ja 
tulkintateoriaa. Kutsun tätä psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen 
rekonstruktioksi15. Pyrkiessäni rekonstruoimaan empiiriseen tutkimukseen mielekkään 
psykologisen ymmärtämisen teoreettisia, metodologisia ja metodisia lähtökohtia 
tarkastelun taustalla on ollut sellaisia kysymyksiä kuin, miten ymmärrämme toista 
ihmistä, hänen kokemusmaailmaansa, kokemuksiaan ja toimintaansa16 sekä itseämme, 
kokemusmaailmaamme, kokemuksiamme ja toimintaamme, ja mitä erilaiset merkityksel-
lisiksi (mielekkäiksi) ja merkityksenantoja17 (merkityssuhteita) sisältäviksi ymmärretyt 
kokemuksen ja toiminnan ilmaukset kertovat yksilön — toisen ihmisen tai omasta — 
subjektiivisesta kokemusmaailmasta ja hänen suhteestaan elämäntilanteisiinsa. Tähän 
liittyvät kysymykset jakaantuvat kahteen ryhmään: Toisaalta kysymyksiksi, jotka 
koskettavat teemaa, miten psykodynaamisessa metapsykologisessa ja näyttämöllisessä 
psykologisessa ajattelussa kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon 
(niiden mielekkyyden) nähdään määräytyvän tai kehkeytyvän. Toisaalta kysymyksiksi, 
jotka liittyvät siihen, miten erilaisista kokemuksen kuvauksista ja merkityksiä sisältäviksi 
ymmärretyistä kokemuksen ja toiminnan ilmauksista kyetään tavoittamaan niiden 
sisältämää subjektiivista merkityssisältöä, mielekkyyttä ja merkityksenantoja? 

Tutkimukseni liittyy ihmis- tai sosiaalitieteissä ns. kvalitatiiviseksi tai laadulliseksi 
kutsuttuun tutkimukseen tieteenteoreettista ja metodologista selkeyttä ja lähtökohtia 
etsiviin tutkimusprojekteihin. Sijoitan tutkimukseni yleiseen psykologiaan. Yleistä se 
                                       
15 Käsittelemäni psykodynaaminen metapsykologinen ja näyttämöllinen ymmärtäminen ovat 

psykologista ymmärtämistä kuvaavia käsitteitä siten, että ne täsmentävät näkemyksen 
psykodynaamisesta psykologisesta ymmärtämisestä tietynlaisena. Ne ovat kaksi erilaista tapaa 
käsitteellistää ja kuvata mieltä ja mielen tutkimuksen psykologista metodologiaa. Niiden 
molempien taustalla on dynaaminen psykologinen ajattelutapa.  

16 Alustavasti käyttämistäni käsitteistä ja niiden suhteista: Ymmärtävän psykologian 
tutkimuskohteena on siis mieli, yksilön subjektiivinen kokemusmaailma, psyyke. Ihmisen mieli, 
kokemusmaailma rakentuu kokemuksista. Kukin kokemus koostuu merkityksestä ja 
elämyksestä. Mieli on siten kokemuksellista, merkityksellistä (mielekkyyttä) ja elämyksellistä. 
Käsitteet merkitysmaailma ja elämysmaailma viittaavat ihmisen sisäiseen kokemusmaailmaan, 
mieleen (ks. käsitteiden suhteista mielen ontologisen tarkastelun tasolla tarkemmin luku 3.). 

17 Merkityksenanto tapahtuu ja merkityssuhde (mielekkyys) ilmenee kokemuksessa, toiminnassa 
ja niiden ilmauksissa. 
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siinä mielessä, että se ei käsittele ketään yksilöä tai kenenkään yksittäisen yksilön mieltä 
ja sen ymmärtämistä erityisesti eikä yksilöiden välisiä eroja, vaan ihmisen mieltä, sen 
tapahtumisen periaatteita ja mielen ymmärtämistä yleensä. Psykologiaa se on siinä 
mielessä, että tarkastelen mieltä psykologisesti redusoimatta sitä johonkin muuhun, esim. 
aivotapahtumiseen tai sosiaalisiin ilmiöihin. Tutkimukseni on puheenvuoroni psykologia 
-tieteestä käytävään tieteenteoreettiseen keskusteluun. Tavoitteenani on empiiriseen 
ymmärtävään psykologiseen tutkimukseen soveltuvan tutkimusmenetelmän 
tulkintateorian ja metodologisten lähtökohtien selkiyttäminen. Pyrin esittämään (yhden) 
mielekkään tavan käsitteellistää ja ymmärtää mieltä. Empiirisen ymmärtävän 
psykologisen tutkimuksen tavoitteena on ihmisen psykologinen ymmärtäminen ja 
tutkimuskohteena yksilön mieli, kokemusmaailma18. Psykologia -tieteen ja sen osa-
alueiden ja sovellutusten, esim. kasvatuspsykologian kannalta tutkimukseni merkityksen 
näen juuri tässä. Psykologia -tieteen keskeinen kysymys koskee sen tutkimuskohdetta ja 
tämän tutkimuksen mahdollisuuksia. Jos otamme esimerkiksi kasvatuspsykologian, jonka 
tutkimuskohteena on yleisen kasvatustieteen tavoin kasvatus- ja sivistysprosessi, toisin 
sanoen yksilön kasvu ja vuorovaikutus, jossa kasvu tapahtuu. Näiden prosessien 
ymmärtämiseen tarvitaan sellaista psykologista lähestymistapaa ja tutkimusmenetelmää, 
joka pureutuu niihin merkityksenantoina ilmeneviin ja kasvatustieteen tavoittamattomissa 
oleviin mielen sisäisiin tapahtumiin, jotka saattelevat lasten ja nuorten kasvua ja 
aikuisten kasvatustoimenpiteitä. 

Psykologisen ymmärtämisen lähtökohtien hahmottamiseni ei tähtää pelkästään 
mielekkään ymmärtävän psykologisen lähestymis- ja tutkimustavan tulkintateoreettisten 
ja metodologisten lähtökohtien hahmottamiseen. Psykologisella mieltä koskevalla 
teorialla ja ymmärtämisen menetelmällä on käytännöllistä merkitystä ja sovellutusarvoa. 
Psykologiassa arviointi (psykodiagnostiikka) ja ohjaus (neuvonta, ohjaus, konsultaatio ja 
terapia) pohjautuvat aina käsitykseen asiakkaasta, so. ihmiskäsitykseen ja -kuvaan, ja 
asiakkaan ymmärtämiseen, siis psykologiseen teoriaan ja tutkimukseen. Siten esim. 
kasvatuspsykologiassa, joka käytännöllisenä toimintana on ohjaavaa (korjaavaa), ohjaus, 
neuvonta ja konsultaatio perustuvat psykologisen tutkimuksen avulla tehtyyn ohjattavan 
kokemusmaailman ja elämäntilanteen psykologiseen ymmärtämisen ja arviointiin. 
Voidaan perustellusti kysyä, kuinka paljon psykologisilla tieteellisillä 
tutkimusmenetelmillä psykoanalyysia ja fenomenologista psykologiaa lukuun ottamatta 
on ollut sovellutusarvoa psykologian ammattikäytäntöön19. 

                                       
18 Käytän mieluummin termiä mieli (kokemusmaailma) kuin psyyke. Se johdannaisineen on 

ilmaisuvoimaisempi kuvaamaan ihmisen mieleen liittyviä tapahtumia. Mietitäänpä vaikka 
löytyisikö esim. sanoille tai ilmaisuille mieliala, mielihyvä, mielihalu, mieliteko, mielikuva, 
mielikuvitus, mielijohde, mielipide, mielisairas, mielistellä, mielin kielin, mielenkuohu, 
mielitietty, yksimielinen, mielivaltainen, mielestäni, mielellään yhtä kuvaavat psyyke 
johdannaiset vastineensa. Psyyke termin merkityssisältö on psykologian historian kuluessa 
etääntynyt sen alkuperäisestä merkityksestä saaden steriilin luonteen. Vierastan myös tajunta 
termin käyttöä samasta syystä. Joka tapauksessa käytän mieli ja kokemusmaailma sanojen 
rinnalla psyyke termiä syystä, että se esiintyy lähteinä käyttämissäni teoksissa. 

19 Joku saattaa kysyä, mihin unohdin aivotutkimuksen ja neuropsykologiset (-fysiologiset) 
tutkimusmenetelmät, joilla on ollut suuri merkitys myös mielen tapahtumiin vaikuttavien 
somaattisten sairauksien ja vammojen tutkimuksessa ja kuntoutuksessa. Menetelmällisesti ja 
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1.2. Tutkimustehtävät 
 

Tutkimukseni esikuvana ja mallina pidän psykoanalyyttista tapaa ymmärtää psykologinen 
tutkimus. Psykoanalyysi on psykologia -tieteissä ajattelu- ja tutkimusperinne, jossa on 
kehitetty varteenotettavaa psykologista ymmärtämistä. Se, että sitä on kehitetty ja 
käytetty psykologiseen tutkimukseen analyysitilanteessa ja sovellettu myös sen 
ulkopuolella, ei ole tarkoittanut, että löytyisi helposti psykoanalyyttisen ymmärtämisen 
metodin kuvaus, jota voitaisiin käyttää ymmärtävään psykologiseen tutkimukseen. 
Tällaista on lähes mahdoton löytää. Psykologi Steinar Kvale, joka on tarkastellut 
psykoanalyysin merkitystä ns. kvalitatiiviseen psykologiseen tutkimukseen, kirjoittaa, 
ettei psykologisten menetelmien esityksissä löydy psykoanalyyttisen menetelmän 
kuvausta, vaikka keskeinen osa psykologista tietämystämme on hankittu 
psykoanalyyttisesti. Hänen mukaansa myöskään psykoanalyyttisen ajattelun perinteessä 
ei juurikaan ole systematisoitu psykoanalyyttista menetelmää.20 Itse olen tullut tähän 
samaan johtopäätökseen. Psykoanalyysin metodiset periaatteet löytyvät implisiittisinä 
psykoanalyytikkojen tapauskertomuksista ja psykoanalyysia käyttäneiden tutkimus-
selosteista. Psykoanalyytikkojen Alfred Lorenzerin ja Carl Leschen21 psykoanalyysin 
metodisten tarkasteluiden ohella Freudin klassiset teokset Die Traumdeutung ja Zur 
Psychopathologie des Alltagslebens tapausesimerkkeineen ovat selkeimmät psyko-
analyytikkojen tai muiden psykoanalyyttisen tutkimusmetodin kuvaukset analyysitilan-
teessa tai sen ulkopuolella. 

Tutkimukseni rakentuu neljään psykodynaamista psykologista ymmärtämistä 
kuvaavaan väitteeseen, joita tutkimuksessani selvennän ja perustelen. Ensimmäinen 
väitteeni koskee psykodynaamista psykologista merkityksen käsitettä, toinen 
psykologista ymmärtämisen käsitettä, kolmas psykologista ymmärtämistä metodina ja 
neljäs psykologisen ymmärtämisen (tulkinta)teoriaa. Ne voidaan esittää esim. Freudin 
itsensä ja häntä tulkinneen psykoanalyytikko Turo Reenkolan psykoanalyyttisen 
psykodynaamisen ymmärtämisen käsitysten avulla. Heidän psykoanalyysin 
tarkasteluistaan on löydettävissä mainitsemani neljä keskeistä käsitettä, joiden avulla 
psykodynaamista psykologista ymmärtämistä voidaan rekonstruoida. Näiden käsitteiden 
luonnehdinnat toimivat tutkimukseni väitteinä, joille etsin mielekästä sisältöä ja 
perusteluja psykoanalyysiin kohdistetuista hermeneuttisista tieteenteoreettisista 
tarkasteluista ja psykoanalyyttisen metapsykologian uudelleenlukemisesta. Vaikka 
psykoanalyysia on historian kuluessa tarkasteltu luonnontieteenä, hermeneuttisena 
tieteenä ja nämä yhdistävänä tieteenä, hermeneutiikan valitseminen lähestymistavaksi on 

                                                                                               
useimmiten myös teoreettisesti ne sijoittuvat biotieteisiin, eivätkä kumoa psykologia -tiedettä ja 
tutkimusmenetelmiä koskevaa väitettäni. 

20 Kvale 1986, 156. Tarkasti ottaen hän kirjoittaa: ”In standard presentations of psychological 
research method, the major method by which psychoanalytical knowledge is obtained - psycho-
analytic therapy - does not exist. A paradox appears here - central parts of current psychologi-
cal knowledge are based upon method which does not exist as a scientific method.” 

21 Lesche 1978; Lorenzer 1974 ja 1995. 
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valinta, joka perustuu näkemykseeni psykologiasta ymmärtävänä ihmistieteenä22. 
Tavoitteenani on siis psykoanalyyttisen mieltä koskevan teoreettisen ajattelun ja sen 
hermeneuttisten tieteenteoreettisten näkemysten tarkasteluun pohjautuen rekonstruoida23, 
mitä psykodynaamisella psykologisella ymmärtämisellä tarkoitan. 

Ensimmäinen tutkimukseni väite koskee psykodynaamista merkityksen käsitettä. Sen 
lähtökohtana on Freudin psykoanalyysin johdantoluennoista peräisin oleva merkityksen 
käsite. Hän kirjoitti ”... was wir unter dem ”Sinn” eines psychischen Vorganges verstehen 
wollen. Nichts anderes als die Absicht, der dient, und seine Stellung in einer psychischen 
Reihe ... ”Unter sinn verstehen wir Bedeutung, Absicht, Tendenz und Stellung in einer 
Reihe psychischer Zusammenhänge”.24 Merkityksellä psyykkisessä tapahtumisessa 
Freud siis ymmärtää asemaa ja tarkoitusta, jota se palvelee psyykkisten yhteyksien 
sarjassa.  

Reenkola tulkitsee Freudin esittämää merkityksen käsitettä seuraavasti: ”’Mieli’25, 
’pyrkimys’, ja ’intentio’ tarkoittavat samaa kuin asema sielullisten yhteyksien sarjassa.” 
Mitä tarkoittaa ”asema sielullisten yhteyksien sarjassa”? Reenkola täsmentää sen 
tarkoittavan sielullisten yhteyksien määräämää.26 Freud ja Reenkola käyttävät ilmaisua 
psyykkisten yhteyksien sarja, joskus psyykkiset yhteydet tai psyykkinen sarja. Mitä 
tarkoittaa ”sielullisten yhteyksien sarja” tai ”psyykkinen sarja”? Sarja assosioituu 
helposti peräkkäiseen lineaariseen kausaaliseen sarjaan. Korvaan sarjan merkitysyhteyttä 
paremmin kuvaavalla termillä verkko tai verkosto. Psyykkiset ilmiöt ja ilmiöt 
psykologisesti tarkasteltuna saavat merkityksensä merkitysyhteyksiensä kautta. 
Merkitysyhteydet mielessä ovat myös monitasoisia tai monikerroksisia. Edelleen ilmiöt 
sisältävät merkitysyhteyksiä ajallisesti yksilön kokemushistorian eri vaiheista.27 
Psyykkisten yhteyksien verkko kuvaa psyykkisten yhteyksien sarjaa paremmin mieliku-
vien, merkityksenantojen ja kokemusten toisiin liittymistä mielen sisäisinä 
merkitysyhteyksinä horisontaalisesti, vertikaalisesti ja aikaulottuvuudella. Mitä tarkoittaa 
”sielullisten yhteyksien määräämä?” Reenkola kirjoittaa artikkelissaan useaan otteeseen, 
että psyykkisesti määräytynyt tarkoittaa yhtä kuin olla mielekäs (”mielekkäitä eli 
psyykkisesti määräytyneitä”, ”psyykkisesti määräytyneeksi eli mielekkääksi”). Edelleen 
hän kirjoittaa, että mielekkäät, so. määräytyneet ilmiöt eivät ole satunnaisia.28 
Psykologisessa ymmärtämisessä määräytyminen, määräämä ei tarkoita ilmiön kausaalista 
määräytymistä. Ymmärtävässä psykologiassa määräytyminen, määräämä tarkoittaa 

                                       
22 Täsmennän, että tarkoitan ihmistieteellä, henkitieteellä ja humanistisella tieteellä Habermasin 

kuvaamaa rekonstruktiivista, hermeneuttis-dialektista tiedettä. 
23 Rekonstruktio -käsitteestä käyttämässäni merkityksessä luvussa 1.3.. 
24 Freud 1991, 37 ja 57. 
25 Mieli (Sinn) tarkoittaa tässä kohdin merkitystä. 
26 Reenkola 1996, 82. Ks. psykoanalyyttisestä merkityksen käsitteestä myös Barratt 1984, 8—9. 

Barrattilla on ajatustensa tukena hänen hyvin tuntema hermeneuttinen filosofia. Olen valinnut 
tähän lähtökohdakseni Freudin ja Reenkolan juuri siksi, etteivät he viittaa mihinkään 
psykoanalyysin ulkopuoliseen. 

27 Vrt. Kvale 1986. 
28 Reenkola 1996, 84—85, 89 ja 97. 
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mielekästä, ilmiön mielekkyyttä29. Psyykkisesti määräytynyt tarkoittaa psyykkisesti 
mielekästä, psyykkisten yhteyksien määräämä tarkoittaa psyykkisissä yhteyksissä 
mielekästä. Monimääräytyminen, monimääräytynyt, ylideterminoitu, jota termiä 
psykoanalyysissa usein käytetään, tarkoittaa monella tapaa mielekästä, monella tapaa 
mahdollista ja välttämätöntä. Jos ilmiö ei ole psyykkisesti mielekäs, se ei ole psyykkisesti 
määräytynyt eikä psykologisen tutkimuksen kohde. Tämä oli myös Freudin käsitys 
psyykkisistä ilmiöistä. Tiivistän edellisen tarkastelun tutkimukseni ensimmäiseksi 
väitteeksi:  

 
Väite 1: Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä merkitys on yhtä 

kuin asema psyykkisissä yhteyksissä. 
 

Toinen tutkimukseni väite voidaan johtaa Reenkolan psykoanalyyttiseen 
luonnehdintaan psykologisen ymmärtämisen käsitteestä. Hän kuvaa ymmärtämisen 
käsitettä seuraavasti. Ymmärtäminen on mielekkyyden tavoittamista. ”Ilmiö käsitetään 
(ymmärretään), kun nähdään ne yhteydet muihin ilmiöihin, joissa se syntyy ja kehittyy.” 
”Ilmiö on ymmärretty, kun on kyetty ajatuksellisesti reprodusoimaan se psyykkinen työ, 
jonka tuloksena se syntyi.” Ilmiön selitys (ymmärrys) on ilmiön sellainen kuvaus, ”jossa 
sen sisäisen dynamiikka ja suhteet muihin ilmiöihin tuodaan esiin”.30 Psykoanalyysin 
tarkasteluissa ymmärtämiselle annetaan muitakin merkityksiä, jotka ovat hyvin 
samankaltaisia kuin hermeneutiikassa31 on esitetty, mutta tämä on spesifisti psykodynaa-
minen psykologinen ymmärtämisen käsite. Muotoilen tämän tutkimukseni toiseksi 
väitteeksi: 

 
Väite 2: Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä ymmärtäminen 

tarkoittaa, että näemme, käsitämme, osoitamme, kuvaamme ilmiön 
aseman psyykkisissä yhteyksissä. 

 
Kolmas väitteeni koskee psykodynaamista ymmärtämistä menetelmänä. Reenkola 

luonnehtii sitä seuraavasti. Psykodynaaminen ymmärtäminen on sellaista psykologista 
ymmärtämistä, joka ”abstrahoi toiminnan ulkoisesta tavoitteellisuudesta” tavoitellen 
toimintaa saattelevan persoonallisuuden sisäisen dynamiikan ja mielekkyyden. Meto-
disesti se perustuu ”ajatuksellisen kuvan muodostamiseen siitä psyykkisestä työstä, jota 

                                       
29 Kun osoitetaan ilmiön asema psyykkisissä yhteyksissä, psyykkisten yhteyksien verkossa, 

ymmärretään kuinka ilmiö on mahdollinen ja miksi se on välttämätön. Ilmiö nähdään 
määrättynä ja mielekkäänä. Tästä on kysymys, kun puhutaan psyykkisestä determinismistä. 
(Vrt. von Wright 1971; Kiitän tässä yhteydessä KL Jouni Peltoselta saamaani kritiikkiä, joka 
kiinnitti huomioni määräytymisen ja psyykkisen determinismin käsitteiden selkeämpään 
kuvaamiseen.) Kysymys ei ole kausaalisesta luonnontieteellisestä selittämisestä Hempelin 
subsumptioteorian mielessä. 

30 Reenkola 1996, 84, 88 ja 100 (lisäykset TL). 
31 Ks. esim. Habermas, 1979; Oesch 1994; Radnitzky, 1970b; Ricoeur, 1970; Tarasti 1998 ja 

tämän tutkimuksen luku 5.2.. Tarastin esityksestä löytyy yleisellä tasolla esitettynä myös 
psykodynaaminen psykologinen ymmärtämisen käsite. Hän esittää yhdeksi ymmärtämisen 
lajiksi ”jonkin näkeminen intertekstinä, osana muiden tekstien tai merkkien verkostoa” ... ”Näin 
ollen merkin ymmärtäminen on sen kytkemistä merkkien jatkumoon”. (Tarasti 1998, 9.) 
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ihminen joutuu omassa psyykkisessä todellisuudessaan tekemään” säilyttääkseen sisäisen 
maailmansa eheyden.32 Psykodynaaminen ymmärtäminen on nimenomaan psykologista 
ymmärtämistä. Mitä psykologinen ymmärtäminen on erotuksena esim. sosiologisesta, 
filosofisesta tai jostain muusta ymmärtämisestä? Miten ymmärtäminen määrittyy 
nimenomaan psykologisena? Psykodynaamista psykologista ymmärtämistä tulee 
paikantaa suhteessa muuntyyppiseen ymmärtämiseen ja sille tulee asettaa tietty oma 
näkökulma ymmärtämiseen.  

”Abstrahoi toiminnan ulkoisesta tavoitteellisuudesta”. Psykodynaaminen ymmärtä-
minen ei ole käyttäytymisen tutkimusta. Sen kiinnostuksen ja tutkimuksen kohteena ei ole 
ulkoinen käyttäytyminen sinänsä. Ulkoisen käyttäytymisen nähdään heijastavan mielen 
sisäistä dynamiikkaa. Sillä on asema psyykkisissä yhteyksissä. Psykodynaaminen ymmär-
täminen pyrkii ymmärtämään käyttäytymisen tai toiminnan mielekkyyttä tai merkitystä 
toimijan itsensä kannalta tuloksena ”psyykkisestä työstä, jota ihminen joutuu ... 
tekemään”. Mitä psyykkisellä työllä tarkoitetaan? Miten psyykkistä työtä tehdään, miten 
se tapahtuu ja mitkä ovat sen periaatteet? Käyttäytymisen tai toiminnan mielekkyyttä tai 
merkitystä pyritään tavoittamaan psyykkisestä työstä muodostetun ajatuksellisen kuvan 
avulla. Mistä ajatuksellisen kuvan muodostamisessa on kysymys ja miten ajatuksellisen 
kuvan muodostaminen tapahtuu? Mitä logiikkaa tällainen ymmärtäminen noudattaa? 
Psykodynaamisen ymmärtämisen kohteena on psyykkinen todellisuus, jota nähdään 
ohjaavan pyrkimys sisäisen maailman eheyteen. Mitä on psyykkinen todellisuus? Mitä 
tarkoitetaan sisäisen maailman eheydellä? Miten sisäisen maailman eheyttä pyritään 
ylläpitämään? Miten tämä ilmenee kokemuksessa ja toiminnassa? 

Olen edellä maininnut psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen yhteydessä 
metapsykologisen ja näyttämöllisen ymmärtämisen. Ymmärtäminen metapsykologian 
avulla on psykoanalyysin perinteestä tuttua. Siinä mielen tapahtumia käsitteellistetään ja 
kuvataan tietynlaisten abstraktioiden avulla. Mielen ymmärtäminen näyttämönä ja 
näyttämön käsitteen käyttö tulee myös alunperin Freudilta. Hänen jälkeensä nämä 
käsitteet ovat olleet pitkään psykoanalyyttisen teorian kehityksessä unohduksissa lukuun 
ottamatta Joyce McDougallia ja jääneet psykoanalyysin metodologisessa ja tieteenteo-
reettisessa kehittelyssä hyödyntämättä Alfred Lorenzeria ja tämän oppilaita lukuun 
ottamatta. Menetelmällisesti näyttämöllinen ymmärtäminen on kyllä ollut implisiittisesti 
sisäänrakennettu psykoanalyyttisessa kliinisessä ajattelussa koko sen historian ajan ja se 
esiintyy siellä täällä psykoanalyysin ulkopuolella, esim. psykoanalyyttisessa 
kirjallisuuden ja yhteiskuntatutkimuksessa. Näyttämö -käsitettä on käytetty myös ei-
psykoanalyyttisena, esim. sosiologiassa. Outo näyttämö -analogia ei siis ole.  

Katson näyttämön ja siihen liittyvät käsitteet hedelmällisiksi tarkasteltaessa mieltä ja 
sen tapahtumia. Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen tulee parhaiten ym-

                                       
32 Reenkola 1980, 349—350 ja 353—354. Reenkola tekee universaalioletuksen 

psykodynaamisesta ymmärtämisestä. Hän ajattelee psykodynaamisen ymmärtämisen pätevän 
ajasta ja paikasta riippumatta. Ihminen psyykkisenä olentona on rakenteeltaan tietynlainen ja 
hän tekee psyykkistä työtä psyykkisessä todellisuudessaan ”säilyttääkseen sisäisen maailmansa 
eheyden”. Tämä mielen sisäinen työstämisen ”pakko”, psyykkinen välttämättömyys, ja sen 
psyykkiset ehdot ovat ihmisille yhteisiä. Tämä universaalisuus mahdollistaa viimekädessä 
toisen ihmisen psykodynaamisen ymmärtämisen tämän sisäisestä maailmasta ajatuksellisen 
kuvan muodostamisena.  
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märretyksi näyttämöllisenä ymmärtämisenä, mielen näyttämöiden rekonstruktiona ja 
näyttämöiden rekonstruktion kautta tapahtuvana ymmärtämisenä riippumatta siitä 
käytetäänkö tutkimuksessa ilmiöiden kuvailussa näyttämöllistä kieltä tai ei. Lähden siitä, 
että ihmisen mieli on kuin näyttämö. Tämä on välitön kokemukseni33. Tästä huolimatta 
en luovu psykologisesta ymmärtämisestä metapsykologisena, vaan esim. psykologisen 
ymmärtämisen tulkintateoriani rakentuu ensisijaisesti metapsykologian varaan mielen 
näyttämöllisen käsitteellistämisen tavan ja kielen kulkiessa rinnalla. Tähän on myös 
perustellut käytännön syyt. Mielen näyttämöllinen käsitteellistämistapa on vielä 
alkuvaiheissaan. Metapsykologiaan turvautuminen psykologisessa ymmärtämisessä on 
siksi välttämätöntä. Tavoitteenani on pyrkiä rekonstruoimaan psykologista ja 
psykodynaamista ymmärtämistä metapsykologisen lisäksi myös näyttämöllisenä 
ymmärtämisenä. Keskeinen osa tutkimuksestani on tulkita psykodynaamisia 
metapsykologisia, metodologisia ja menetelmällisiä näkemyksiä näyttämöllisestä 
ajattelutavasta käsin.  

Muotoilen edellisen tarkastelun tutkimukseni kolmanneksi väitteeksi: 
Väite 3: Metodisesti psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen perustuu 

mielekkyyttä tuottavan mielen sisäisten tapahtumisen ja yhteyksien 
rekonstruktioon, jossa ilmiö esiintyy, ja jonka tuloksena se on 
syntynyt ja kehittynyt. 

 
Mielen sisäisten tapahtumisen ja yhteyksien ajatuksellinen rekonstruktio voi olla 

metapsykologisiin käsitteisiin perustuvaa metapsykologista rekonstruktiota tai 
näyttämöllisiin käsitteisiin perustuvaa näyttämöllistä rekonstruktiota. 

Jos edellä olevaa voimme luonnehtia psykodynaamisen metapsykologisen ja 
näyttämöllisen psykologisen ymmärtämisen metodologisiin kysymyksiin liittyviksi, 
joskin jo myös merkityksenannon määräytymisen teoriaan viittaaviksi34, seuraava 
Reenkolan avulla kuvaamani psykodynaamisen ymmärtämisen (psykoanalyyttinen) 
täsmennys viittaa psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen teoreettisiin lähtö-
kohtiin, sen tulkintaviitekehykseen ja -teoriaan. ”Psykoanalyyttisen teorian ytimen 
muodostaakin Freudin ns. metapsykologia eli oppi psyykkisestä apparaatista ... Meta-
psykologia on se psykoanalyysin osa, jonka avulla psykoanalyytikko pyrkii muo-
dostamaan teoreettisesti perustellun ajatuksellisen kuvan analysoitavan psykodyna-
miikasta. Se on siis tässä mielessä psykoanalyyttisen ymmärtämisen teoria.”35 
                                       
33 Jokainen voi miettiä vaikkapa omia uniaan tai päiväuniaan. Omani ainakin ovat näyttämöiksi 

rakentuneita. 
34 Olen erottanut tutkimuskohdetta koskevat ontologiset, teoreettiset sekä tutkimusmenetelmiä ja -

tekniikoita koskevat metodologiset ja menetelmälliset kysymykset toisistaan, joskaan en kovin 
tarkkarajaisesti. Tämä on esitystapaan liittyvä ratkaisu. Eri tieteenfilosofisissa perinteissä 
näiden kysymysten suhteet on nähty eri tavoin. Itse katson, ettei psykologisessa ymmär-
tämisessä ontologisia, teoreettisia, metodologisia ja menetelmällisiä kysymyksiä voida erottaa 
toisistaan riippumattomiksi tarkasteluikseen. Näin ei myöskään psykoanalyyttisessa ajattelussa 
tehdä. 

35 Reenkola 1980, 349—350 ja 355 ja 1984, 130 (kursivoinnit TL). Metapsykologia ei ole 
terminä onnistunut. Se ei viittaa psyyken takana olevaan (meta-psykologia), vaan empiiriseen 
teoriaan ihmismielestä. Käytän metapsykologia –termiä kuitenkin jatkossa tässä 
psykoanalyyttisessa mielessä.  
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Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen tarvitsee teoriaa, ts. tulkinnan vii-
tekehyksen tai horisontin. Missään tulkinnassa pelkät metodologiset periaatteet, me-
todiset tiedonhankinnan tai analyysin tekniikat eivät riitä. Reenkola asettaa psyko-
analyyttisen teorian psyykkisestä toiminnasta ja psyyken rakenteesta psykodynaamisen 
psykologisen ymmärtämisen teoreettiseksi taustaksi, ”jonka avulla psykoanalyytikko 
pyrkii muodostamaan teoreettisesti perustellun kuvan”. Psykologisen ymmärtämisen 
tulee olla teoreettisesti perusteltua. Se on ymmärtämistä tietystä nimenomaisesta teoreet-
tisesta näkökulmasta. Se ei siis ole, niin kuin ei mikään ymmärtäminen, ymmärtämistä 
ylipäätänsä tai yleistä ymmärtämistä, eikä sitä voi asettaa yleiseksi ymmärtämisen teo-
riaksi ja malliksi36.  

Vaikka seuraavassa nojaan tiettyyn psykoanalyyttisen teoriaperinteen tulkintaani 
psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen taustateoriana, psykodynaaminen 
ymmärtäminen ei välttämättä ole yhtä kuin psykoanalyyttinen ymmärtäminen. Psykoana-
lyysi ja psykodynaaminen ajattelu suhtautuvat toisiinsa siten, että psykoanalyysi ylipää-
tänsä perustuu psykodynaamiseen ajatteluun, mutta psykodynaaminen ajattelu voi ilmetä 
muunakin kuin psykoanalyysina. Psykoanalyysi ja sen eri suuntaukset37 ovat esimerkkejä 
psykodynaamisesta psykologisesta ajattelusta ja ymmärtämisen teoriasta. Erilaiset 
psykodynaamiset teorian empiirisinä mielen rakennetta ja toimintaa kuvaavina teorioina 
saattavat poiketa toisistaan huomattavasti, myös psykoanalyysin sisällä. Psykodynaa-
misen psykologisen ymmärtämisen metodologisella tasolla tämä empiiristen teorioiden 
ero ei ole suuri. Ymmärtämisen logiikka voi vaikkapa freudilaisessa, jungilaisessa ja 
eksistentiaalisessa psykoanalyysissa olla hyvin samanlainen. Millainen on mielekäs 
psykodynaaminen teoria ihmisen psykologiseen ymmärtämiseen, teoria psyykkisestä 
tapahtumisesta ja merkityksenannosta? Miten mielen näyttämöä tulisi teoreettisesti 
hahmottaa näyttämöllisen ymmärtämisen teoriaksi? Esitän neljännen tutkimukseni 
väitteen seuraavasti: 

 
Väite 4: Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä rekonstruoitaes-

sa ilmiön asema psyykkisissä yhteyksissään mieltä koskeva teoria 
toimii tulkintateoriana. 

 
Ymmärtävän psykologian tulkintateoriaa pyrin rekonstruoimaan metapsykologisen ja 

näyttämöllisen käsitteellistämistavan avulla. 
Tiivistän neljän väitteeni pohjalta tutkimukseni neljä tutkimustehtävää, joiden avulla 

pyrin etsimään mielekästä sisältöä psykodynaamiselle psykologiselle ymmärtämiselle. 
Tutkimukseni tarkoituksena on psykoanalyysin ja psykoanalyysin tieteenteoreettisten ja 
metodologisen tarkastelujen kautta hahmottaa psykologiseen ymmärtämiseen 
psykodynaamisesta metapsykologisesta ja näyttämöllisestä lähestymistavasta 

                                       
36 Puhun tässä empiirisestä psykologisesta ymmärtävästä tutkimuksesta. Psykodynaaminen 

psykologinen ymmärtäminen voi antaa aineksia ”yleiselle ymmärtämiselle”, so. filosofiselle 
hermeneutiikalle, joka tutkii ymmärtämisen ehtoja ja rakennetta ylipäätänsä. Tätä kautta 
psykodynaaminen ymmärtäminen tulkinnan logiikkoineen voi antaa lähtökohtia empiiriselle 
tulkinnalle ylipäätänsä. (Ks. Habermas 1979; Ricoeur 1970.) 

37 En puutu tässä yhteydessä siihen ongelmalliseen kysymykseen siitä, mitä on pidettävä psyko-
analyysina ja mitä ei (ks. luku 2.6.). 
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1) psykologista merkityksen käsitettä, 
2) psykologisen ymmärtämisen käsitettä, 
3) psykologisen ymmärtämisen metodia, 
4) psykologisen ymmärtämisen tulkintateoriaa. 
 

Tutkimustehtävät 3 ja 4 kattavat suurimman osan tutkimukseni sivumäärästä. 
Tutkimustehtävät 1 ja 2, vaikka ne saavat tutkimuksessani sivumääräisesti vähemmän 
tilaa, ovat yhtä tärkeitä ja välttämättömiä psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen 
rekonstruoimiseksi. 

 
 
 

1.3. Tutkimuksen luonne ja käsittelytapa 
 
Täsmennän seuraavassa lähestymis- ja tutkimustapaa, jonka olen katsonut soveltuvan 
psykologisen ymmärtämisen lähtökohtien jäsentämiseen ja kuvaavan psykologista 
ymmärtämistä tieteenä. Esittelen myös esitystapaa, jota olen käyttänyt kuvatessani 
psykologista ymmärtämistä. Sekä psykodynaamista psykologista ymmärtämistä että 
lähestymis- ja tutkimustapaani voidaan luonnehtia kahden käsitteen, rekonstruktiivisen 
tieteenidean ja hermeneuttisen käsitteenmäärittelyn, avulla. Myös esitystapaani voi 
luonnehtia hermeneutiikan kautta, joskin raportin kokonaisrakenteessa olen pyrkinyt 
systemaattiseen esitystapaan. 

Tutkimustapaani ja psykodynaamista psykologista ymmärtämistä voidaan luonnehtia 
hermeneuttiseksi käsitteen yleisessä merkityksessä. Hermeneuttiseen tutkimusprosessiin 
liittyvää hermeneuttista spiraalia luonnehtii sen tiedonmuodostuksen prosessiluonteeseen 
liittyvä tiedon väliaikaisuus. Hermeneuttiselle tutkimukselle on luonteenomaista, että 
tutkimus muodostaa kehämäisesti etenevän prosessin, jossa tutkija ymmärryksensä 
lisääntyessä korjaa aiempia ennakko-oletuksiaan ja luopuu epäasianmukaisiksi osoittau-
tuneista valinnoistaan. Hän saattaa jopa muuttaa tutkimustehtäviään ja ongelmanasette-
luaan. Tutkimussuunnitelma on tässä mielessä avoin. Jokainen hermeneuttisen kehän 
askel avaa uusia näkökulmia (horisontteja), jotka saattavat edellyttää suunnitelman 
tarkistuksia. Se, mitä jokin ilmiö tai sitä kuvaava käsite on, ratkaistaan juuri 
hermeneuttisen spiraalin dialektisessa tiedonmuodostusprosessissa. Hermeneuttisessa 
tutkimuksessa emme siten voi empiiris-analyyttisen tutkimuksen tavoin etukäteen 
määritellä tutkimussuunnitelmaa, tutkimustehtävää ja käytettäviä käsitteitä kovin tarkasti 
ja yksiselitteisesti. Tutkimus jäsentyy ja tarkasteltavien käsitteiden sisällöt hahmottuvat 
vasta itse tutkimusprosessin kuluessa.38  

Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen on rekonstruktiivinen tiede sellaisena 
kuin Habermas sen kuvaa. Hän on erottanut rekonstruktiivisen tieteen empiiris-analyyt-
tisestä tieteestä. Habermasin mukaan rekonstruktiivisessa lähestymistavassa pyritään 
kuvaamaan sellainen sääntöjärjestelmä tai syvärakenne, jonka avulla tietty ilmaus tai 
pintarakenne on tuotettu tai siinä pyritään ennallistamaan sellainen toimijoiden esiteo-

                                       
38 Ks. hermeneuttisesta tutkimuksesta esim. Siljander 1988, 117—119. 
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reettinen tieto, joka on mahdollistanut tietyn ilmauksen tai toiminnan.39 Psykodynaa-
misessa psykologisessa ymmärtämisessä rekonstruktiivisena tieteenä pyritään kuvaamaan 
ne mielen sisäiset tapahtumat (syvärakenne), jotka ovat tuottaneet, so. mahdollistaneet ja 
tehneet välttämättömiksi tiettyjä havaittavia kokemuksen kuvauksia ja ilmauksia tai 
toimintaa ja sen ilmauksia (pintarakenne). Siinä rekonstruoidaan ne psyykkiset yhteydet, 
jotka ovat mahdollistaneet ja olleet välttämättömiä tietyn kokemuksen kuvauksen ja 
ilmauksen tai toiminnan ja sen ilmausten olemassaololle. Näin pintarakenne nähdään 
määrättynä, so. mielekkäänä syvärakenteen ilmauksena. 

Tutkimukseni on teoreettista rekonstruktiota, jonka tavoitteena on hahmottaa 
psykologiselle ymmärtämiselle mielekästä sisältöä tietyn teoreettisen ja metodologisen 
perinteen kautta. Rekonstruoin teoreettiset ja metodologiset periaatteet ja ehdot, joiden 
vallitessa tutkimusta voidaan kutsua psykodynaamiseksi psykologiseksi ymmärtämiseksi. 
Teoreettinen rekonstruktio on käsitteiden ja niiden välisten suhteiden määrittelyä. 
Filosofi J. E. Malpas on tarkastellut hermeneuttista käsitteenmäärittelyä. Samalla hän 
tulee luonnehtineeksi mielestäni osuvasti empiiristä psykologista merkityksen 
rekonstruktiota. Toisin sanoen seuraavaa Malpasiin pohjaavaa esitystäni hermeneuttisesta 
käsitteenmäärittelystä voimme lukea myös empiirisen psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen logiikan kuvauksena sellaisena kuin sen itse ymmärrän. 

Malpas on erottanut hermeneuttisen käsitteenmäärittelyn analyyttisesta käsitteenmää-
rittelystä. Hermeneuttisessa käsitteenmäärittelyssä ei ole kysymys käsitteen määrittelystä 
toisilla määriteltävänä olevasta käsitteestä loogisesti erillisillä käsitteillä, jotka jo 
ymmärretään. Kysymys ei ole analyyttisen käsitteen määrittelyn tavoin reduktiivisesta 
käsiteanalyysista, jossa lähdetään elementaarisista peruskäsitteistä, rajataan määriteltävät 
käsitteet tarkasti ja erotetaan ne loogisesti toisistaan. Malpasin mukaan hermeneuttisessa 
käsitteenmäärittelyssä on kysymys sen seikan esiintuomisesta ja näkemisestä, miten 
käsitteet sopivat ja liittyvät laajempaan käsitteelliseen kokonaisuuteen. Toisin sanoen sen 
näkemisestä, ”miten (käsitteelliset) osat ovat kokonaisuuden osia ja miten (käsitteellinen) 
kokonaisuus muodostuu osistaan”. Malpasin mukaan käsitteellinen viitekehys määrittyy 
vain sen muodostamien käsitteiden kautta. Ja toisinpäin käytetyt käsitteet määritellään ja 
määrittyvät sen kautta, ”miten ne liittyvät toisiinsa ja miten ne sijoittuvat laajempaan 
käsitteelliseen viitekehykseen”. Käsitteen määrittelyssä hän näkee, viitaten Martin 
Heideggeriin, ongelmana sen, ettei käsitteitä voida määritellä, ellei meillä ole jo 
jonkinlaista ennakkokäsitystä, esiymmärrystä määriteltävästä käsitteestä ja siitä 
kokonaisuudesta, johon se liittyy.40 

Hermeneuttisesta näkökulmasta käsitteen määrittelyssä ongelma on siinä, että meillä 
on oltava jokin alustava kokonaiskäsitys siitä käsitteellisestä viitekehyksestä, jotta 
ymmärrämme jotakin siihen liittyvää käsitettä. Toisaalta, jotta ymmärrämme jotakin 
käsitteellistä viitekehystä, meidän on ymmärrettävä viitekehyksen muodostavat käsitteet, 
sen osat. Hermeneuttinen käsitteenmäärittely on spiraalinen tai dialektinen prosessi. Kä-
sitteellinen kokonaisuus ymmärretään osiensa kautta, osiensa, jotka ovat toisistaan ja 
kokonaisuudesta riippuvia. Käsitteellinen kokonaisuus ei kuitenkaan palaudu osiinsa, 
                                       
39 Habermas 1979b, 8—14. 
40 Malpas 1992, 94, 96, 99 ja 111 (käännökset ja lisäykset TL). Malpas käyttää hermeneuttisen 

käsitteenmäärittelyn esimerkkeinä niinkin erilaisia filosofeja kuin Martin Heidegger ja Ludwig 
Wittgenstein. 
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elementaarisiin käsitteisiin, vaan muodostaa horisontin tai viitekehyksen, jota vasten osat, 
yksittäisen käsitteet tulevat ymmärrettäviksi. Hermeneuttisen tutkimuksen tehtävänä on 
osoittaa osien yhteenliittyminen toisiinsa kokonaisuudessa. Samalla sen tulee osoittaa, 
ettei kokonaisuus palaudu osiinsa, vaan on enemmän kuin osat ja niiden yksinkertainen 
yhteenliittyminen.41  

Hermeneuttista tekstiä ei voi kirjoittaa analyyttisesti lähtien joistakin peruskäsitteistä 
ja vähitellen käsitteitä toisiinsa liittämällä rakentaa viitekehystä. Hermeneuttinen teksti 
etenee spiraalimaisesti esiymmärryksen hahmottamisesta yhä syvenevään käsitteiden ja 
käsitteellisen kokonaisuuden, viitekehyksen jäsentämiseen42. Myös hermeneuttisten tai 
hermeneuttisesti kirjoitettujen tekstien lukeminen asettaa joitakin analyyttisen tekstin 
lukemisesta poikkeavia vaatimuksia. Hermeneuttista tekstiä on luettava kokonaisuudesta 
osiin ja osista kokonaisuuteen, alusta loppuun ja lopusta alkuun ja uudelleen, odottaen, 
että — edellyttäen, että teksti on riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu — 
käsitteet vähitellen näyttävät merkityksensä tai ”paljastavat itsensä” siinä 
kokonaisuudessa, johon ne sijoittuvat. 

Tutkimuksessani tutkimusvaiheessa (tutkimustapa) olen pyrkinyt noudattamaan näin 
ymmärrettyjä hermeneuttisen tutkimuksen periaatteita. Olen katsonut sen vastaavan 
metodisena periaatteena valitsemani tutkimustehtävän ja sen sisältävän tutkimuskohteen 
luonnetta. Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen (psykoanalyysi) on sijoitettu 
hermeneuttiseen tieteenperinteeseen ja psyykkistä tapahtumista ja sen periaatteita on 
psykodynaamisen psykologian perinteessä — Freud tästä parhaimpana esimerkkinä — 
käsitteellistetty hermeneuttisesti, so. tarkastelemalla ja valottamalla sitä erilaisista 
näkökulmista. Eri näkökulmat, esim. ekonominen, dynaaminen ja topografinen, eivät ole 
olleet toisiaan poissulkevia tai rinnakkaisia, vaan saman mielen tapahtumien kuvaamista 
eri näkökulmista. Näin — on ajateltu — tutkimuskohde on vähitellen paljastanut itseään.  

Tutkimukseni raportoinnissa (esitystapa) olen myös pyrkinyt hermeneuttiseen 
kirjoitustapaan kunkin luvun sisällä tarkastelemalla aihettani eri näkökulmista. 
Kokonaisuutena olen kuitenkin esitystavallisesta syystä jäsentänyt raportin 
systemaattisesti edeten lähtökohtieni hahmottamisesta ja ontologisista kysymyksistä, 
empiiris-teoreettisiin, metodologisiin ja metodisiin ja lopuksi tutkimusprosessin 
kuvaamiseen ja uskottavuus tarkasteluun tarkastellen psykodynaamista psykologista 
ymmärtämistä eri näkökulmista. Lukijaa ehkä häiritsevänä haittapuolena 
hermeneuttisessa esitystavassani on, että se aiheuttaa tutkimusraporttiini toistoa ja 
viittauksia muihin tekstikohtiin. 

 
 
 

1.4. Tutkimusraportin rakenne 
 
Tutkimukseni toisen pääluvun alussa pyrin etsimään psykologiselle ymmärtämiselle paik-
                                       
41 Malpas 1992, 100, 111 ja 113. Vrt. psykodynaaminen merkityksen käsite: Ilmiön merkitys on 

sen asema psyykkisissä yhteyksissä. Ilmiö on kuvattu, kun on kuvattu psyykkiset yhteydet, 
joissa se esiintyy ja on kehittynyt. Toisin sanoen ilmiön merkitys tulee ymmärretyksi sen 
kokonaisuuden kautta, johon se mielekkäästi liittyy. 

42 Tutkimusraportissani tämä näkyy sisäviitteinä, joilla viittaan tekstin muihin kohtiin.  
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kaa ymmärtävässä tutkimuksessa. Teen sen suhteessa sosiologiseen ymmärtämiseen. 
Psykologisen ymmärtämisen suhde toisaalta filosofiseen hermeneutiikkaan ja toisaalta 
muihin empiirisiin hermeneuttis-dialektisiin (rekonstruktiivisiin) tieteisiin43 kuin esim. 
juridiseen ja teologiseen hermeneutiikkaan tai taiteentutkimukseen jää tarkasteluni 
ulkopuolelle. Edellinen filosofisena ja ei-empiirisenä on perustaltaan erilaista kuin 
empiirinen psykologinen ymmärtäminen. Jälkimmäiset sijoittuvat jaettua, kollektiivista 
merkityksenantoa, ”objektiivista henkeä” tai traditiota, so. sosiaalisia ilmiöitä 
tutkiessaan, sosiologisen ymmärtämisen kanssa samalle alueelle tai, jos niiden tavoitteena 
on esim. taiteen psykologinen ymmärtäminen, psykologisen ymmärtämisen alueelle. 
Ihmistieteissä empiirinen ymmärtäminen sijoittuu siten joko psykologia- tai 
sosiaali(kulttuuri)tieteiden alueelle44. 

Paikantaessani psykologista ymmärtämistä esimerkkinä sosiologisesta 
ymmärtämisestä45 olen ottanut objektiivisen hermeneutiikan nimellä kulkevan 
sosiaalisten merkitysten analyysimenetelmän (luku 2.1.). Joidenkin keskeisten yhteisten 
käsitteiden ja lähtökohtien ansiosta objektiivinen hermeneutiikka tarjoaa mielekkään 
sosiologisen lähtökohdan paikantaa esittämääni psykodynaamista psykologista 
ymmärtämistä. Objektiivista hermeneutiikkaa työryhmänsä kanssa kehittänyt Ulrich 
Oevermann tuo objektiivisen hermeneutiikan ja psykoanalyysin yhtymäkohdat itsekin 
selkeästi esille46. Molemmat, merkitysorientoituneina ja ymmärtävinä menetelminä, ope-
roivat toimintaan sisältyvien ja sitä ohjaaviksi katsomiensa toimijoille tiedostamattomien 
merkitysrakenteiden kanssa, objektiivinen hermeneutiikka sosiaalisten ja psykoanalyysi 
psyykkisten merkitysrakenteiden. 

Luvuissa 2.2.—2.6. hahmotan tutkimukseni lähestymistavan yleisiä lähtökohtia ja 
ajattelutapaani. Alkuun täsmennän ymmärtävän psykologian näkökulmaa merkityksen 
käsitteeseen ja merkitystä psykologisen tutkimuksen kohteena. Tutkimukseni taustalla 
olevaa ajattelutapaa voi luonnehtia systeemiseksi ns. yleisen systeemiteorian 
merkityksessä. Tarkastelen systeemistä lähestymistapaa metateoriana, jonka avulla 
empiiristä psykologista mieltä koskevaa teoriaa voidaan jäsentää. Näyttämön ja 
näyttämöllisen ymmärtämisen käsitteillä on tutkimuksessani keskeinen sija. Luvussa 2.4. 
hahmottelen näyttämön käsitteen käyttötapoja ja luvussa 2.5. määrittelen psykologisen, 
psykodynaamisen metapsykologisen ja näyttämöllisen ymmärtämisen ja hahmotan näiden 
välistä suhdetta. Tässä luvussa viittaan myös muuhun psykologiaan kuin 

                                       
43 Ks. Radzintky 1970b; Habermas 1979a. 
44 Teologinen hermeneutiikka oman erityislaatunsa vuoksi olisi tästä jaottelusta poikkeus. 
45 Käytän nimitystä ymmärtävä sosiologia erottaakseni sen luonnontieteellistä tiedekäsitystä 

mallinaan pitävästä empiiris-analyyttisestä sosiologiasta (Vrt. Habermas 1979b). 
46 Oevermann, Allert, Konau, & Krambeck 1983, 100. Ks. psykoanalyysin suhdetta kriittiseen 

kasvatustieteeseen ja objektiiviseen hermeneutiikkaan esim. Latomaa 1992a, 28—34 ja 35—
39. Objektiivisen hermeneutiikan valinta esimerkkinä sosiologisesta ymmärtämisestä ei 
tarkoita, että se olisi ainoa mahdollinen tarkasteltaessa psykologista ymmärtämistä suhteessa 
sosiologiseen ymmärtämiseen. Ns. ymmärtävän sosiologian, etnometodologian ja fenomenolo-
gisen sosiologian sekä kognitiivisen antropologian piiristä löytyy useita lähestymistapoja, jotka 
sopisivat tähän (ks. esim. Weber 1985; Schütz 1981; Geertz 1973). Olen myös tarkoi-
tuksellisesti jättänyt psykoanalyyttisen sosiaalipsykologian ja sosiologian (Leithäuser 1986; 
Lorenzer 1974 ja 1976) tarkastelustani sivuun. Tarkoitukseni on paikantaa ja tarkastella 
psykologista ymmärtämistä, ei sosiologista. 
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psykodynaamiseen tarkastellessani psykodynaamisen psykologian paikkaa psykologia -
tieteessä. 

Psykoanalyysi on tiede, joka esikuvana ja ideaalimallina etsin lähtökohtia 
psykologiselle ymmärtämiselle. Luvussa 2.6. tarkastelen psykoanalyysia tieteenä ja 
tutkimuksen kohteena. Psykoanalyyttisten ja yleensä syvyyspsykologisten teorioiden ja 
metodien tutkimista ja ymmärtämistä ns. maallikoille on pidetty vähintäänkin 
ongelmallisena. Jotkut ovat pitäneet sitä jopa mahdottomana. Osa psykoanalyytikoista, 
Freud itse mukaan luettuna, ei ole ollut näin torjuva. He ovat katsoneet, että 
psykoanalyysia voivat   tiettyyn rajaan saakka   ”ymmärtää” ja soveltaa 
analyysitilanteen ulkopuolelle myös muut kuin psykoanalyyttisen koulutuksen saaneet.  

Luku 3. Psykodynaamisen metapsykologisen ja näyttämöllisen ymmärtämisen 
ontologisia lähtökohtia sisältää ihmisen mieltä koskevat perusolettamukseni. Ymmärrän 
mielen perusominaisuutena sen dynaamisuutta kuvaavan halun   tai haluamisen  , 
jonka ilmenemis- tai näyttäytymismuotona ovat mielen elämyksellisyys- ja 
mielekkyysulottuvuudet. Mieltä kuvaavat keskeiset rakenteelliset ontologiset käsitteet 
ovat kokemus, elämys ja merkitys. Kommentoin luvussa 3. myös psykologiseen 
tutkimukseen tarpeettomana hylkäämääni, mutta psykoanalyyttisessa ajattelussa edelleen 
keskeisellä sijalla olevaa viettiteoriaa. 

Tutkimukseni luvussa 4. tarkastelen psykologisen ymmärtämisen teoreettisia lähtö-
kohtia. Jäsennän, miten merkityksenanto kokemuksessa ja toiminnassa mielen 
tapahtumisena muodostuu psykologisen ymmärtämisen ja tulkinnan teoreettiseksi 
viitekehykseksi. Olen jäsentänyt luvun systeemeiksi ajateltujen kokonaisuuksien 
systemaattinen metateoreettisen tutkimisen näkökulmien mukaisesti. Näitä 
metateoreettisia näkökulmia on kolme. Aluksi tarkastelen mieltä kokonaisuutena 
tietynlaisena dynaamisena itseään säätelevänä kokonaisuutena ja tämän 
toimintaperiaatteita (luvut 4.1., 4.2. ja 4.3.). Luvussa 4.4. tarkastelen mielen jäsentymistä 
toiminnallisiksi rakenteiksi. Lopuksi ennen luvun 4.7. kokoavaa yhteenvetoa tarkastelen 
mieltä psyykkis-sosiaalisessa kokonaisuudessa psyykkisen itsesäätelyn ja minuuden 
tuottamisen näkökulmista (luku 4.5.) sekä joitakin kehityksellisiä näkökohtia, jotka tulee 
huomioida mielen tapahtumia ja kokemuksen muodostumista ymmärrettäessä (luku 4.6.). 

Keskeinen psykodynaamisen tulkintaviitekehyksen jäsentämisessä on 
psykoanalyyttinen metapsykologia tulkittuna minuuden (itsekokemuksen) tuottamisen nä-
kökulmasta. Jotkut Freudin kysymyksenasettelut, lähestymistavat ja esittämät teoriat 
näyttävät tässä suhteessa osoittautuvan myöhemmän psykoanalyysin ns. freudilaisen 
valtavirran perinteistä viettiteoreettisesti painottunutta tulkintaa hedelmällisemmiksi. En 
kuitenkaan yhdy siihen Freudin47 esittämään kantaan, että psykoanalyysi olisi yhtenäinen 
kokonaisuus, josta ei voi hyväksyä joitakin osia ja hylätä toisia. Tämä kuulostaa pikem-
minkin psykoanalyyttisen liikkeen alkuaikojen kiistoihin liittyneeltä poliittiselta kannan-
otolta kuin toteamukselta psykoanalyysista tieteenä ja teoriana. Psykoanalyysi on 
haarautunut erilaisiksi näkökulmiksi mielen tapahtumiin ja käsityksiksi mielen 
rakenteesta ja toimintaperiaatteista. Freud itse antaa mahdollisuuksia useisiin erilaisiin 
tulkintoihin ja teoreettisiin kehittelyihin ja näin on sitten tehty. Freudin omasta ajattelusta 
löytyy kaikki kolme ihmisen mieltä määrittävää psykoanalyysin käsitystä: Ihminen 

                                       
47 Freud 1989, 113. 
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elinmielihyvään suuntautuvana tai etsivänä, ihminen minuuttaan etsivänä ja ihminen 
objekteihin suuntautuvana. Myöhemmin psykoanalyyttisen ajattelun ihmiskuvan paino-
piste on näyttänyt siirtyneen kahteen jälkimmäiseen näkemykseen — ihmiseen 
minuutensa muodostamiseen ja objektisuhteisiin suuntautuvana olentona. Yhdyn esim. 
saksalaisten psykoanalyytikkojen Hans-Martin Lohmannin48 ja Christa Rohde-
Dachserin49 sekä suomalaisen psykoanalyytikon Veikko Tähkän50 esittämään arvioon, 
että nykyisin psykoanalyysia luonnehtii enemmän teoreettinen ja terapiatekninen 
pluralismi ja hajaannus kuin opillinen yhtenäisyys. 

Pyrin luvussa 4. käsitteellistämään mielen toimintaa ja rakennetta myös 
näyttämöllisesti. En ole erottanut tätä tarkastelua omiksi luvuikseen, vaan mielen 
näyttämöllinen lähestymis- ja käsitteellistämistapa kulkee mielen metapsykologisen 
käsitteellistämistavan rinnalla. Mielen näyttämölliseen käsitteellistämiseen ja 
kuvaamiseen ei psykoanalyyttisestä kirjallisuudesta juurikaan löydy tukea, eikä teatteri -
analogiasta peräisin olevaan käsitteistöä, esim. ohjaaja, dramaturgi, kulissit, jne., ole 
mielekästä suoraan siirtää kuvaamaan mieltä ja sen tapahtumia. Käsitteistöä on luotava 
itse sen jäädessä tämän tutkimuksen puitteissa pakostakin hahmotelmaksi. Lähimpänä 
näyttämöllistä tapaa käsitteellistää mieli ja mielen tapahtumista on Carl Gustav Jungin 
psykoanalyyttinen metapsykologinen ajattelu. Tuonkin esille joitakin mielestäni 
hyödyllisiä jungilaisia käsitteitä kuvaamaan mieltä näyttämöllisesti. Myös Veikko 
Tähkän kokemuksellinen, W. R. D. Fairbairnin, Heinz Kohutin ja tämän oppilaiden self-
psykologian käsitteistö Joyce McDougallin ohella antavat jonkin verran 
psykoanalyyttista metapsykologista tukea mielen näyttämölliselle käsitteellistämistavalle. 

Luvussa 5. tarkastelen psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen metodologisia 
lähtökohtia, rekonstruoin psykodynaamisen metapsykologisen ja näyttämöllisen ymmär-
tämisen logiikkaa. Teen tämän sellaisten psykoanalyysia käsittelevien näkökulmien ja 
metodologisten tulkintojen avulla, jotka ovat nähneet psykoanalyysin ymmärtävänä tai 
hermeneuttisena tieteenä (hermeneuttis-dialektisena, rekonstruktiivisena). Sivuutan 
sellaiset psykoanalyysista tehdyt tulkinnat, jotka ovat lähteneet luonnontieteellisestä, 
empiiris-analyyttisestä tiedekäsityksestä. Tämä on valinta, joka pohjautuu käsitykseeni 
psykologiasta ymmärtävänä ihmistieteenä. Luvussa 5.1. hahmotan psykologista 
ymmärtämistä ymmärtävän tutkimuksen yleisten luonnehdintojen kautta, sitten 
hermeneuttisena menetelmänä (luku 5.2.), tulkintana ja ymmärtämisenä (luku 5.3.) sekä 
selittämisen näkökulmasta (luku 5.4.). Näistä kaikista näkökulmista psykoanalyysia on 
käsitteellistetty ihmistieteenä. Edellisten lukujen yhteenvetona toimii luvussa 5.5. Carl 
Leschen edelleen kehittämän psykoanalyysia kuvaavan hermeneuttis-dialektisen mallin 
tarkastelu. Luvussa 5.6. esitän psykodynaamisen metapsykologisen ja näyttämöllisen 
ymmärtämisen merkityksen ja kokemusmaailman metapsykologisena ja näyttämöllisenä 
rekonstruktiona.   

Luvun 5. loppuluvuissa käsittelen psykologista ymmärtämistä sitä luonnehtivien 
erityispiirteiden avulla. Luvussa 5.7. painotan psykologista ymmärtämistä tutkijan ja 

                                       
48 Lohnmann 1986, 15—16. 
49 Rohde-Dachser kirjoittaa psykoanalyysissa olevan runsaasti erilaisia Freudista lähteviä ja myös 

tätä kritisoivia teoreettisia näkemyksiä (Rohde-Dachser 1992, 7—8). 
50 Tähkä näki asiaan kysyessäni psykoanalyysin monimuotoisena tieteenä. Se on hänen mukaansa 

kehittynyt ja laajentunut tavattomasti Freudin jälkeen. (Tähkä 2000.) 
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tutkittavan itsereflektiona ja tietoisuuden kritiikkinä. Psykodynaamisen metapsykologisen 
ja näyttämöllisen ymmärtämisen keskiössä on ihmisen itseymmärrys. Tuon tässä luvussa 
esille myös joitakin tajuntaa tai kokemusta tutkivien fenomenologian ja psykoanalyysin 
lähtökohtaeroja. Erityistä psykodynaamisessa ymmärtämisessä on sen suuntautuminen 
minuuden tuottamisen dynamiikan käsitteellistämiseen ja tutkimiseen. Ihmisen 
itseymmärrys näyttäytyy minuuden tuottamisessa. Tätä tutkitaan halun kohtaloita 
seuraamalla (luku 5.8.). Psykologinen ymmärtäminen on eläytyvää ymmärtämistä. Sitä, 
miten tämän psykodynaamisessa metapsykologisessa ja näyttämöllisessä ymmärtämisessä 
näen, tarkastelen luvussa 5.9. Luvussa 5.10. otan esille jaetun illuusion käsitteen. 
Psykologinen ymmärtäminen tapahtuu tutkijan ja tutkittavan välisessä jaetussa 
illuusiossa, josta käytän nimitystä tutkimuksellinen näyttämö. 

Luvussa 6. kuvaan yleispiirteittäin ymmärtävän psykologian tutkimusprosessin kulkua 
alkaen aineiston hankinnan erityispiirteistä (luku 6.1.), edeten lähtökohtien 
hahmottamisen merkityksen painottamiseen luvussa 6.2. ja ymmärtämisprosessin 
valmistelevan vaiheen päättävään tutkimuksen teoreettiseen ja tutkimusaineiston 
rajaamiseen (luku 6.3.). Luvussa 6.4. kuvaan aineiston ymmärtämisprosessin kulun 
esimerkin avulla. Psykodynaamisen metapsykologisen ja näyttämöllisen ymmärtämisen 
tulokset esitetään ilmiön sisältämän merkityksen ja merkityssuhteiden, kokemusmaailman 
metapsykologisena ja näyttämöllisenä rekonstruktiivisena kuvauksena. 
Tutkimusprosessin kuvaukseni ei ole yksityiskohtainen, vaan tyydyn sen ääri- tai 
suuntaviivojen luonnehdintaan. Myös käyttämäni esimerkki toimii esimerkkinä yhdestä 
mahdollisesta tavasta tehdä psykodynaamista ymmärtävää psykologista tutkimusta, ei sen 
kattavana ja tyhjentävänä kuvauksena. 

Psykodynaamisen metapsykologisen ja näyttämöllisen psykologisen ymmärtämisen 
uskottavuustarkasteluun ei sovellu luonnontieteellinen empiiris-analyyttisen 
tiedekäsityksen mukainen tutkimuksen luotettavuustarkastelu ja käsitteet. Tähän tarvitaan 
ihmis- tai sosiaalistieteellistä rekonstruktiivisen, hermeneuttis-dialektisen tiedekäsityksen 
mukaista lähestymistapaa ja käsitteitä. Luvussa 7. tarkastelen ymmärtävän psykologisen 
tutkimuksen uskottavuuden arvioinnin erityskysymyksiä ja siihen soveltuvia käsitteitä 
sekä ymmärtävän psykologisen tutkimuksen ongelmia ja mahdollisia virhelähteitä, joihin 
tutkimusprosessissa on kiinnitettävä huomiota. Esitän myös kuviona psykologisen 
ymmärtävän tutkimusprosessin rakennekuvauksen. Sen avulla voidaan paikantaa ja 
kiinnittää huomiota psykologisen ymmärtämisen ongelmakohtiin ja mahdollisiin 
virhelähteisiin. 

Luku 8. toimii tutkimukseni yhteenvetona. Kokoan siinä tutkimuksessani kuvaamani 
käsitykset siitä, miten merkityksenannot kokemuksessa ja toiminnassa muodostuvat ja 
käsitykseni psykodynaamisesta metapsykologisesta ja näyttämöllisestä ymmärtämisestä 
psykologisena tutkimusmenetelmänä. Esitän tutkimukseni päätäntöluvussa lisäksi joitakin 
psykodynaamista psykologista ymmärtämistä koskevia aiempia lukuja täydentäviä huo-
mautuksia. 
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2. Psykologisen ymmärtämisen paikantaminen ja 
tutkimuksen lähtökohtien hahmottaminen 

 
Eri ihmistieteissä on ollut ymmärtäviä lähestymistapoja ja tutkimusperinteitä. 
Sosiologiassa, kulttuuriantropologiassa, juridiikassa, teologiassa, uskontotieteessä, 
kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksessa on puhuttu hermeneutiikasta tai 
ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Ymmärtämisen on ymmärretty eri tavoin johtuen kyseisen 
tieteen tutkimuskohteen erityisluonteesta, erilaisista tieteiden sisällä vaikuttaneista 
tieteenperinteistä ja tieteiden historiallisesta kehityksestä. Sijoitan erilaiset ymmärtävät 
lähestymistavat karkeasti joko psykologiseen tai sosiologiseen ymmärtämiseen riippuen 
siitä näkevätkö ne merkitysten löytyvän yksilön subjektiivisesta kokemusmaailmasta vai 
jaetusta, sosiaalisessa, ”objektiivisesta”. Pyrin seuraavassa etsimään psykologiselle 
ymmärtämiselle paikkaa nimenomaan suhteessa sosiologiseen ymmärtämiseen1 (luku 
2.1.). Pidän tätä välttämättömänä siitä syystä, ettei psykodynaamisen ymmärtämisen kal-
tainen psykologinen lähestymistapa yksilön kokemusmaailman ja toiminnan sisältämän 
merkityksenannon ja sen muodostumisen ymmärtämiseen ole ainoa mahdollinen eikä 
yksinään riittävä. Ymmärtämisessä tarvitaan myös jaetusta, sosiaalisesta lähtevää 
merkityksenannon ymmärtämistä ja psykologisen ymmärtämisen rajojen hahmottamista 
ja paikan varaamista ymmärtävässä tutkimuksessa. 

Täsmennän luvussa 2.2. väitteessä 1 esittämääni merkityksen käsitettä. Lähden 
liikkeelle yleisestä semioottisesta merkityksen käsitteestä ja tarkennan sitten merkityksen 
käsitteen erityisesti psykologisen ymmärtävän tutkimuksen kohteena. Myös kokemuksen 
ja toiminnan –käsitteet, joissa merkityksenanto tapahtuu, ovat määrittelyn kohteena. 
Loppuosa luvusta on tutkimukseni lähtökohtien ja tutkimukseni taustalla olevan 
ajattelutavan jäsentämistä. Ensin luvussa 2.3. yleisestä systeemisestä lähestymistavasta, 
jonka katson metateoreettisena lähestymistapana soveltuvan hyvin psykologisten mielen 
rakennetta ja toimintaa koskevien empiiristen psykoanalyyttisten ns. metapsykologisten 

                                       
1 Käsittelen tässä kohdin empiiristä ymmärtävää kokemuksen ja toiminnan sisältämän 

merkityksenannon tutkimusta. Sivuutan siten sellaiset sosiaaliseen suuntautuneet kokemuksen 
ilmausten ja toiminnan tuotosten sisältämän merkityksenannon tulkintakehittelyt, joita on tehty 
esim. kirjallisuuden ja taiteen tutkimuksessa sekä ne, joita on tarkasteltu teoreettisemmin esim. 
filosofiassa, lingvistiikassa ja semiotiikassa. 



 

 

35

 

teorioiden ja niissä kuvatun subjektiivisen merkityksenannon muodostuminen 
ymmärtämiseen. Sen jälkeen määrittelen näyttämön käsitteen ja sen käyttötavat sekä 
teoreettisena että alustavasti metodisena psykologisena käsitteenä (luku 2.4.). Tarkastelen 
myös, mitä ymmärrän psykodynaamisella psykologialla ja sen sijoittumisella psykologia 
-tieteen kenttään, psykodynaamisen psykologian tutkimuskohteella ja tutkimuksen 
tavoitteilla (luku 2.5.). Lopuksi luvussa 2.6. pohdin tutkimukseni psykologisen 
ymmärtämisen esikuvana ja mallina pitämäni psykoanalyysin erityisluonnetta tieteenä ja 
tutkimuksen kohteena.  

 
 
 

2.1. Psykologisen ymmärtämisen suhde sosiologiseen ymmärtämiseen 
 
Psykologista ymmärtämistä näkökulmana merkitykseen ja tutkimuksena selkiyttää sen 
asettaminen paikalleen suhteessa sosiologiseen ymmärtämiseen. Joidenkin keskeisten yh-
teisten käsitteiden ja lähtökohtien ansiosta objektiivinen hermeneutiikka tarjoaa 
mielekkään   joskaan ei ainoan mielekkään2   ymmärtävän sosiologisen lähes-
tymistavan suhteuttaa psykodynaamista psykologista ymmärtämistä sosiologiseen 
ymmärtämiseen. Molemmat tarkastelevat subjektiivisia, yksilön kokemukseen ja toi-
mintaan sisältyvää merkityksenantoa määrääviksi, so. mielekkyyden antaviksi, 
katsomiaan toimijoille tiedostamattoma merkitysrakenteita. Objektiivinen hermeneutiik-
ka tarkastelee sosiaalisia ja psykodynaaminen psykologia psyykkisiä merkitysrakenteita. 
Ne molemmat etsivät yksilön tietoisen merkityksenannon taustalla olevaa, yksilöille 
itselleen tiedostamatonta merkitysperustaa näiden ymmärtämiseen ja tulkintaan. 

Vaikka näkökulmani ja lähtökohtani ymmärtämiseen on psykologinen ja psykodynaa-
minen ajattelu, katson, ettei merkityksiä sisältäviä ilmiöitä ihmisen olemassaolon ja 
kokemuksen ilmauksina kyetä tyhjentävästi ymmärtämään lähtemällä pelkästään niiden 
psyykkisestä määräytymisestä ja niiden mielekkyyttä psykologisesti ymmärtämällä. 
Merkityksenanto ei ole vain psyykkisesti määräytynyttä, so. subjektiivisesti mielekästä, 
vaan sisältää psyykkisten lisäksi sosiaalisesti ja kulttuurisesti määräytyneitä, so. 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti mielekkäitä rakennetekijöitä näiden reunaehtoina. 
Psykologista kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon ymmärtämistä tulee 
täydentää sosiologisella ymmärtämisellä. Myös tutkimuksessa, jossa keskitytään 
psykologiseen, yksilön kokemus- ja elämysmaailman näkökulmaan, tulee psykologinen 

                                       
2 Olen tarkoituksella jättänyt huomiotta erilaiset ymmärtävät sosiologiset toiminnan ja 

merkityksenannon tarkastelut ja niiden vertailun. En myöskään väitä, että objektiivisen 
hermeneutiikan nimellä kulkeva lähestymistapa merkityksen ongelmaan olisi sosiologiassa 
teoreettisesti tai metodisesti kehittynein tai mielekkäin. Olen sivuuttanut myös lukuisat var-
haisesta frankfurtin koulukunnasta alkaen psykoanalyysia ja sosiologiaa yhteiskunta- ja 
kulttuurianalyysiin ja -kritiikkiin yhdistäneet näkemykset. Nämä ovat teoreettisia ja 
metodologisia lähtökohtia, joiden rekonstruktio ja tulkinta ymmärtävän psykologian 
näkökulmasta ovat yksilön kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon kulttuuristen 
ilmausten ja kulttuurin ja persoonallisuuden vuorovaikutuksen tutkimuksen kannalta tärkeää, 
mutta eivät ole keskeisiä ”puhtaasti” psykologisessa merkityksenannon ymmärtämisessä. 
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kokemuksen ilmausten, toiminnan tai kulttuuri-ilmiöiden3 merkitysten ymmärtäminen ja 
tulkinta ainakin sijoittaa omalle paikalleen. Sellaisessa ymmärtämisessä, joka ottaa huo-
mioon sekä psykologisen että sosiologisen näkökulman yksilön merkityksenantoon, 
yhdistyvät toisaalta ymmärtävä eläytyminen tutkittavan yksilölliseen kokemusmaailmaan 
ja toisaalta kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon ymmärtäminen 
sosiaalisista piilotajuisista merkitysrakenteista, kulttuurista määräytyvänä. Toisin sanoen 
se yhdistää yksilön kokemuksen ja toiminnan ilmausten ymmärtämiseen niiden 
sisältämän subjektiivisen ja sosiaalisen, kulttuurisen mielekkyyden. 
 
 
 

2.1.1. Sosiaalisen luonteesta ja sosiaalisen tutkimuksesta psykologian 
näkökulmasta 

 
Kulttuurin käsite on psykologisen ja sosiologisen ymmärtämisen toisiinsa suhteuttamisen 
kannalta tärkeä, jos ymmärrämme kulttuurin suppeasti ihmisen sosiaalista toimintaa 
saattelevaksi ja jäsentäväksi yhteisöllisesti jaettujen merkitysrakenteiden — käsitteiden, 
merkitysten, sääntöjen, arvojen — kokonaisuudeksi, ideaaliseksi4 merkitysrakenteeksi. 
Tämäntyyppisen kulttuurin käsitteen avulla voimme tarkastella, miten sosiaalisen kautta 
voimme ymmärtää yksilön ja yhteisön jäsenten yhteisten, jaettujen kokemusten ja 
toiminnan mielekkyyttä. Toisin sanoen kulttuuri -käsitteen avulla voimme ymmärtää, 
miten sosiaalinen asettuu yksilön merkityksenantoa määrittäväksi. Kulttuurin käsite yh-
distää psykologista ja sosiologista ymmärtävää lähestymistapaa kokemusmaailman ja 
toiminnan tutkimukseen ja auttaa hahmottamaan psykologisen ymmärtämisen rajoja ja 
paikkaa.  

Objektiivinen hermeneutiikka tutkiessaan sosiaalisen vuorovaikutuksen sisältäviä, 
usein toimijoille itselleen tiedostamattomia, latentteja merkitysrakenteita ja niiden sosi-
aalista, kulttuurista mielekkyyttä (määräytymistä) vaikuttaa mielekkäältä sosiologiselta 
tai sosiaalisesta ja kulttuurisesta lähtevältä teoreettiselta ja metodiselta lähestymistavalta 
kokemuksen ja toiminnan sisältämien merkityksenantojen tutkimukseen, joskaan ei aivan 
sellaisenaan. Tarkastelen seuraavassa lyhyesti objektiivisen hermeneutiikan perusläh-
tökohtia sekä latentin merkitysrakenteen käsitettä sosiaalisena piilotajuntana ja sen ana-
lyysia kulttuurin ”syväanalyysina”. Painotun Ülrich Oevermannin ohella Siljander & 
Karjalaisen objektiivisen hermeneutiikan tulkintaan ja edelleen kehittelyihin metodina. 
Siljander & Karjalaisen objektiivisen hermeneutiikan metodisen tulkinnan painotus 
merkitsee myös sitä, etten käsittele Oevermannin objektiiviseen hermeneutiikkaan 
sisältyvää teoriaa sosiaalisesta. 

Siljanderin mukaan objektiivista hermeneutiikka on kehitetty hermeneuttisen pedago-
giikan perinteessä. Sen sovellutusalue ei kuitenkaan rajoitu pelkästään pedagogiseen 
tutkimukseen, vaan se näyttäytyy yleisemmin teoriana ja metodina sosiaalisen 
                                       
3 Kulttuurin ymmärrän tutkimuksessani ihmisen kokemuksessa, toiminnassa ja niiden ilmauksissa 

ilmenevien merkitysrakenteiden kokonaisuudeksi, jotka ovat yhteisiä, jaettuja yhteisön jäsenten 
kesken. 

4 Ideaalinen tarkoittaa tässä ideoina, ajatuksina olemassa olevaa vastakohtana reaalisesti, 
konkreettisesti olemassa olevalle. 
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vuorovaikutuksen tutkimukseen. Oevermannin ja Siljanderin mukaan objektiivinen her-
meneutiikka suuntautuu yhteiskunnallisen rakenteen ja sosiaalisen eriytymisen määrää-
män sosiaalisen vuorovaikutuksen sisältämän ja sen kulkua jäsentävän peitetyn, 
objektiivisen merkitysrakenteen analyysiin ja tulkintaan. Objektiivisuudella tässä 
yhteydessä tarkoitetaan, etteivät tutkittavien sosiaalisen toiminnan tai vuorovaikutuksen 
sisältämä merkitysrakenne (merkityksenanto) palaudu ko. toiminnan ja sen ilmausten 
tuottajien subjektiivisiin intentioihin (tiedostettuihin merkityksenantoihin, tarkoituksiin, 
pyrkimyksiin, toimintaperusteisiin), vaan sisältävät samalla piilevän (latentin), yhdestä 
yksilöstä ja toimijasta riippumattoman objektiivisen merkitysrakenteen. Oevermann kir-
joittaa objektiivisen hermeneutiikan tulkinnalla olevan yhtymäkohtia psykoanalyysiin, 
mutta sen tulkinta ei perustu psykoanalyysin tavoin persoonalliseen piilotajuntaan, vaan 
tulkinnan pyrkimyksenä on paljastaa merkitysrakenteiden ilmaisema ”sosiaalinen piilota-
junta”.5   

Objektiivisen hermeneutiikan perusoletuksena siis on, etteivät sosiaalinen toiminta ja 
sen sosiaaliset ja kulttuuriset ilmaukset palaudu niiden tuottajien subjektiivisiin pyrki-
myksiin ja merkityksenantoihin, vaan sisältävät sosiaalisesti määräytyneen, so. 
sosiaalisesti mielekkään, objektiivisen merkitysrakenteen. Se sisältää myös tavan, jolla 
yksilö tulkitsee sosiaalista vuorovaikutusta ja valitsee eri merkitysvaihtoehdoista oman 
tulkintansa. Objektiivisen hermeneutiikan kaltaisen tutkimusmenetelmän pyrkimyksenä 
on analysoida millaiset sosiaalisesti määräytyneet, sosiaalisesti mielekkäät objektiiviset 
merkitysrakenteet, so. kulttuuri, motivoivat ja jäsentävät yksilön sosiaalista toimintaa ja 
merkityksenantoa6.  

Latentin merkitysrakenteen käsite on yhtenevä edellä esittämäni kulttuurin käsitteen 
kanssa siten, että se viittaa kulttuuristen merkitysrakenteiden ja tulkintatapojen toi-
mijoille tiedostamattomaan, piilotajuiseen puoleen. Sinänsä käsitys kokemusta ja 
toimintaa (merkityksenantoa) määräävien sosiaalisten merkitysrakenteiden jonkin 
tyyppisestä objektiivisesta, yksittäisen yksilön tajunnasta riippumattomasta olemassa-
olosta ei ole objektiivisen hermeneutiikan tuoma idea. Samantyyppinen idea on ollut so-
siologiassa sen alkuaikojen klassikoista lähtien ja kulttuurifilosofiassa jo tätä ennen. Se, 
mikä objektiivisessa hermeneutiikassa on mielenkiintoista, on sen yhtymäkohdat psyko-
analyysiin ja psykodynaamiseen ajatteluun sekä psykologian kannalta kiinnostava 
merkityksen ja  merkityksellisen toiminnan tasojen analyysi. 

Jos ajattelemme kulttuuria ideaalisena merkitysrakenteena ja -suhteina erottaen vielä 
toimijoille tiedostettu ja tiedostamattomaksi tai piilotajuiseksi jäävä kulttuuri, voidaan 
latentteja merkitysrakenteita luonnehtia seuraavasti. Sosiaalisen toiminnan, 
merkityksenannon ja tulkintojen taustalla oleva sosiaalisesti määräytynyt latentti 
merkitysrakenne    piilotajuisena kulttuurina   on yksilön sisäistämä, yhteisöllisesti 
jaettu merkitysten ja tulkintojen kokonaisuus, jonka yksilö sisäistää lapsuudessa sosiaa-
                                       
5 Oevermann, Allert, Konau, & Krambeck 1983, 100 ja 116— 117; Siljander 1988, 12, 205— 206, 

213— 214 ja 230; Ks. myös Latomaa 1992b, 35— 39. Sosiaalisesta piilotajunnasta puhuminen 
on tässä yhteydessä mielekästä. Viittaahan se käsitteenä sellaisiin yhteisön jäsenten mielissä 
oleviin yhteisesti jaettuihin kokemusrakenteisiin, merkityksiin, jotka ovat toimijoille 
tiedostamattomia. Ne siis ovat ei-tiedostettuja, sosiaalisia, yhteisöllisesti jaettuja merkitys-
sisältöjä. (Vrt. Karjalainen 1991, 26— 27.) 

6 Vrt. Oevermann, Allert, Konau, & Krambeck 1983, 95; Siljander 1988, 208 ja 230— 231. 
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listumisprosessin yhteydessä. Hän oppii säännöt toimia ja tulkita sosiaalista todellisuutta 
kulloisenkin vuorovaikutuksen edellyttämällä tavalla. Latentti merkitysrakenne muovau-
tuu edelleen elämänkokemusten mukana yksilön joutuessa uusien merkitysrakenteita si-
sältävien sosiaalisten vuorovaikutusmuotojen ja toimintakäytäntöjen piiriin. Sisäistetty 
latentti merkitysrakenne jäsentää kulloistakin sosiaalista vuorovaikutusta sisältäen 
yksilön omaksumat toimintaa jäsentävät sosiaaliset merkitykset, säännöt, arvot sekä 
tavat, jolla vuorovaikutusta tulkitaan ja erilaisista mahdollisista merkitysvaihtoehdoista 
valitaan tietty tulkinta. 

Miten suhteuttaa psykologista ymmärtämistä ja psykologisia käsitteitä edellä 
hahmottamaani? Aiemmin määrittelin psyykkisen tarkoittamaan yksilön mieltä, hänen 
kokemus-, elämys- ja merkitysmaailmaansa. Mikä on psykodynaamisen psykologian 
käsitys sosiaalisesta, mikä psykologisesta näkökulmasta on sosiaalista? Psykologian 
näkökulmasta sosiaalinen viittaa siihen osaan yksilöiden kokemus- ja merkitys-
maailmasta, joka on yhteisöllisesti jaettua, so. yhteistä muiden samassa yhteisössä tai 
kulttuurissa elävien ihmisten kanssa. Psyykkinen, elämyksellisesti koettu mielekkyyden 
tai merkityksenantaminen on sosiaalista tai siitä tulee sosiaalista, kun se muodostuu 
jaetuksi kokemukseksi, jaetuksi mielekkyyden tai merkityksenannoksi. Psyykkinen on 
kokemusta, kokemusmaailmaa ja sosiaalinen jaettua kokemusta, jaettua tai jaettu osa 
kunkin meidän kokemusmaailmaamme. Tämä jaettu kokemusmaailma, jaettu 
merkitysmaailma on kulttuuria. Tämä on myös ontologinen ratkaisu. Sosiaalinen on 
olemassa vain jaettuna yksilöiden kokemuksena, ei heistä riippumatta. Jaetun 
kokemuksen ja merkityksenannon kautta psyykkinen ja sosiaalinen, yksilön ja yhteisön 
jäsenten (minun ja sinun) kokemus- ja merkitysmaailmat kietoutuvat toisiinsa. Pyrin 
seuraavassa edelleen tarkastelemaan psyykkisen ja sosiaalisen, yksilön ja yhteisöllisesti 
jaetun kokemus- ja merkitysmaailman yhteen kietoutumista. Otan käyttöön jaettuun 
kokemus- ja merkitysmaailmaan (kulttuuriin) viittaavat sosiaalisen tietoisuuden ja 
tiedostamattoman käsitteet rinnakkaisina vastaaville psykologisille yksilön mieleen 
viittaaville käsitteille tietoinen ja tiedostamaton. 
 
 
 
2.1.2. Psyykkisen ja sosiaalisen suhde psykologisessa ymmärtämisessä 

 
Psykologian näkökulmasta jaetusta kokemusmaailmasta ja kokemussisällöistä voimme 
puhua myös sosiaalisena tietoisuutena. Sosiaalinen tietoisuus tarkoittaa ihmisyhteisön 
ideoiden, tapojen, sovinnaisuuksien, sääntöjen, normien, arvojen, ennakkoluulojen, koko 
perinteen sisältämää merkitysrakenteiden kokonaisuutta. Se muodostuu toisaalta yhteisön 
jäsenten jakamasta ja toiminnallaan ylläpitämästä merkitysmaailmasta ja toisaalta se an-
taa yhteisön jäsenten kokemuksille, tietoisuudelle ja merkityksenannoille yhteisen 
rakenteen ja sisällön. Tämän merkityksenannon ja tulkintakehikon mukaan he sitten 
elävät elämäänsä, järjestävät keskinäisiä suhteitaan ja tekevät tulkintojaan todelli-
suudesta. Näin ymmärrettynä sosiaalinen tietoisuus käsittää sekä yksilöiden sisäistämät 
jaetut merkitykset, normit, uskomukset, arvot että ulkoiset, esim. lakeihin, 
moraalikäsityksiin, ohjesääntöihin tai aatesuuntien kirjoituksiin kirjatut, ns. objektivoitu-
neet ajattelua, tunteita ja toimintaa säätelevät merkitykset, uskomukset, arvot ja normit.  
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Sosiaalinen tietoisuus voidaan ymmärtää sosiaalisena ilmiönä yksittäisestä yksilöstä 
riippumattomana yhteisön ideaalisena tai kulttuurisena merkitysrakenteena, esim. 
Diltheyn objektiivisena henkenä, Durkheimin kollektiivitajuntana tai Popperin 
kolmantena maailmana. Sosiaalinen tietoisuus voidaan myös ymmärtää yksilöiden sinä 
kokemusmaailman alueena, joka heillä on yhteistä, jaettua; yhteistä, jaettua ainakin 
useimpien täysissä sielunvoimissa olevien ja kulttuuriin riittävästi sosiaalistuneiden 
yhteisön jäsenten kanssa. Näin kaksinaisesti toisaalta sosiaalisena ja toisaalta 
psyykkisenä ilmiönä ajateltuna sosiaalinen tietoisuus yhdistää yksilön kokemusmaailman 
mielen rakenteen ja sisällöt yhteisöllisesti jaettuun sosiaalisen tietoisuuden rakenteisiin ja 
sisältöihin.  

Sosiaalinen tietoisuus jaettuna merkitysmaailmana sisältää myös piilotajuisen, 
tiedostamattoman puolen. Sosiaalisen tiedostamattoman käsite on sosiaalisen 
tietoisuuden ja Freudin Yliminän (Über-Ich) ohella hyödyllinen sosiologinen käsite 
tarkasteltaessa sosiaalisia, kulttuurisia ilmiöitä ja liitettäessä yksilön kokemusrakenteita 
sosiaalisiin ilmiöihin. Psykoanalyytikko Erich Fromm käyttää sosiaalisen 
tiedostamattoman käsitettä tarkoittamaan niitä alueita yksilön tiedostamattomassa, jotka 
ovat yhteisiä tietyn yhteisön useimmille jäsenille. Sosiaalinen tiedostamaton sisältää 
dynaamisessa mielessä sellaisia mielen sisältöjä, joista yhteisö ei voi sallia jäsentensä 
tulevan tietoisiksi yhteisön toiminnan häiriintymättä. Häiriöttömän toiminnan 
takaamiseksi yhteisö muokkaa7 jäsentensä tietoisuutta siten, että kokemukset, ajatukset, 
tunteet ja yllykkeet, jotka häiritsisivät sosiaalisesti hyväksyttyä toimintaa ja vallitsevaa 
yhteiskunnallista järjestystä, on torjuttava eikä niitä saa päästää tietoisuuteen saakka. 
Frommin mukaan ihminen voi tiedostaa vain sellaisia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita, 
jotka sisäistetty, sosiaalisesti ehdollistettu käsitejärjestelmä sallii hänen tiedostaa. Tätä 
ehdollistettua käsitejärjestelmää hän kutsuu sosiaaliseksi suodattimeksi.8  

Sosiaalinen tietoisuus määrittää yksilön sisäistämän tai paremminkin hänen itse 
kokemusmaailmaansa asettaman itselle vieraaksi koetun ”valvontaelimen”, Freudin 
Yliminän, avulla sosiaalisen tiedostamattoman sisältöä, sitä mitä yleisesti tai yhteisesti 
jossakin sosiaalisessa vuorovaikutusjärjestelmässä tai yhteisössä torjutaan. Toisaalta so-
siaalisen tiedostamattoman ilmiöt tunkeutuvat peitetyssä muodossa sosiaaliseen tietoi-
suuteen usein myyttisinä uskomuksina, irrationaalisina ajatuksina tai toimintatapoina ja 
erilaisina massailmiöinä, joiden alkuperää yhteisön jäsenet eivät osaa selittää tai kysyt-
täessä rationalisoivat sovinnaisiin käsityksiin viitaten. Käytän sosiaalisen tiedostamatto-
man käsitettä psykoanalyysin tiedostamattoman tavoin dynaamisessa mielessä, en 
pelkästään kuvailevassa mielessä9. 

Freudin Yliminä on sosiaalisen tietoisuuden ja tiedostamattoman käsitteiden ohella 
yksi niistä käsitteistä, joilla sosiaalinen voidaan liittää psyykkiseen ja ymmärtää miten 
kulttuuri sosiaalisena merkitysrakenteena jäsentää ihmisen kokemukseen ja toimintaan 
sisältyvää merkityksenantoa sisäistetyn kontrolli- ja sensuuri-instanssin kautta. 
Psykologisen käsitteen Yliminän tarkastelussa on sen ymmärtämisen kannalta 

                                       
7 Tietoisuuden, kokemusrakenteiden muokkaaminen tapahtuu sosialisaatioprosessin ja erilaisten 

sosiaalisen kontrollin mekanismien avulla. 
8 Fromm 1966, 95 ja 124—125. Tällä Fromm viittaa Freudin (luku 4.4.1.1.) tavoin siihen, että 

tiedostaminen on sidottu kieleen ja käsitteellisen ajatteluun. 
9 Vrt. myös luku 4.4.1.1. tietoisuuden asteiden ja 4.4.2.3. Yliminän tarkastelut. 
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tarkoituksenmukaista lähteä sen sisältöä määrittävästä sosiaalisen tietoisuuden käsit-
teestä. Tämän käsitteen kautta totesin edellä sosiaalisen kietoutuvan psyykkiseen ja 
psyykkisen sosiaaliseen. Sosiologisesti tarkasteltuna Yliminä on psyyken sisäinen sosiaa-
lisen tietoisuuden ja tiedostamattoman edustajana yhteisön yksilön psyykeen asettama 
ajatusten, tunteiden, kokemusten ja toiminnan ”valvontaelin”. Se, että Yliminästä suuri 
osa on tiedostamatonta ilmaisee sen, että sosiaalisella tietoisuudella on tiedostamaton   
torjuttu   puolensa tai vastineensa, sosiaalinen tiedostamaton.  

Yliminä siis edustaa yksilön kokemus- ja elämysmaailmassa, psyykessä yhteisöllistä 
alkuperää olevia moraalisia arvoja, rajoituksia ja kieltoja. Freud katsoi Yliminän muo-
dostuvan sisäistettynä vanhempien, myöhemmin myös muiden kasvattajien auktoriteet-
tina psyyken moraaliseksi instanssiksi. Yliminän muodostumiseen vaikuttavat kaikki 
lapseen kasvatussuhteessa ja esikuvina olevat, jotka edustavat sosiaalista yhteisöä. 
Lyhyesti koko yhteisö kulttuuriperinteineen jäsentää ja tuottaa Yliminän yksilön mielen 
rakenteena. Freud muistuttaa, ettei se yksinkertaisesti siirry lapseen kasvatuksen avulla, 
vaan sen muodostuminen saa alkunsa lapsesta itsestään, hänen riippuvuudestaan van-
hempiinsa. Yliminä kehittyy Minästä (Ich) erilliseksi Minän, siis yksilön pyrkiessä so-
peuttamaan sisäisiä pyrkimyksiään ulkoisiin realiteetteihin ja sosiaalisiin vaatimuksiin.10 
Vaikka Yliminä saa sisältöään sosiaalisesta tietoisuudesta ja tiedostamattomasta 
yhteisöllisenä ilmiönä, se on siten yksilön oma luomus, itse asetettu suoja omia yhteisön 
oletettavasti kieltämiä haluja, toiveita ja pyrkimyksiä vastaan. Se on paradoksaalisesti 
yksilön oma keino rajoittaa itseä hänen yrittäessään säilyttää autonomiansa, itsemäärää-
misen tunteensa ympäristön sosiaalisten paineiden ja rajoitusten edessä. Jos itse kiellän ja 
rajoitan itseäni, jos itse alistun ”vapaaehtoisesti” sosiaalisiin sääntöihin, säilytän itsemää-
räämiseni, ainakin kuvitteellisen. 

Miten on mahdollista, että voimme puhua tietyn yhteisön jäsenille yhteisestä, jaetusta 
sosiaalisesta tietoisuudesta ja tiedostamattomasta mielen sisältöinä? Mistä mielen 
rakenteiden ja sisältöjen samankaltaisuus tai yhtenevyys voisi juontua? Siihen ei riitä 
selitykseksi se, että ihminen itse rajoittaa itseään ja muokkaa kokemusmaailmaansa 
yhteisöllisesti toivotunkaltaiseksi. Mikä tuottaa tai miten sitä yhteisöllisesti tuotetaan? 
Psykologisen tai pedagogisen antropologian yhtenä keskeisenä tutkimuskohteena on 
ollut, miten tiettyä kulttuuria luonnehtiva persoonallisuustyyppi muodostuu11. Pedago-
gisen antropologian perinteessä on puhuttu kulttuurin tai yhteisön perusper-
soonallisuudesta. Peruspersoonallisuuden käsitteen lähtökohtana ovat kulttuurin ja 
persoonallisuuden välisen suhteen tutkimuksen varhaisista vaiheista lähtien olleet 
                                       
10 Freud 1975a, 10—11; 1989, 53—54, 58 ja 60—61; 1990c 176 ja 190 ja 1990d, 131. Ks. myös 

luvut 3.3.2.3. ja 3.3.3.. 
11 Bourguignon 1973, 1101. Antropologiassa on puhuttu ns. kulttuuri ja persoonallisuus -tutki-

muksesta, jonka varhaisia edustajia olivat mm. kulttuuriantropologit Margareth Mead, Ruth 
Benedict ja psykoanalyytikko Erik H. Eriksson. Myös Carl Gustav Jung teki 
(taide)antropologista tutkimusta. Alfred Lozenzerin sosialisaatioteoria kulkee hyvin paljon 
samoja linjoja, joskin hänellä on käytössä uudemman psykoanalyysin, esim. Margareth Mahler 
ja Donald W. Winnicott, käsitteistö. Hän viittaa myös muihin kehityspsykologeihin kuin 
psykoanalyytikkoihin (Lorenzer 1972). Oma alustava kulttuuri ja persoonallisuus -tutki-
mukseen liittyvä hahmotelmani kulttuurin, kasvatuksen ja persoonallisuuden rakenteen välisistä 
suhteista löytyy teoreettisesta tutkimuksestani Luonto, kulttuuri, kasvatus ja luonteenrakenne; 
Erään suhteen tarkastelua (1992a). Tähän tosin tekisin nyt runsaasti tarkennuksia. 
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seuraavat Ralph Lintonin esittämät lähtöoletukset12: 
1) varhaisilla kokemuksilla on kestävä vaikutus koko persoonallisuuteen, eri-

tyisesti persoonallisuuden perustana olevan asennoitumisjärjestelmän 
kehittymiseen. 

2) samanlaisilla kokemuksilla on taipumus tuottaa samankaltaisia persoonalli-
suuden rakenteita. 

3) yhteisön kasvatustavat ovat kulttuurisesti määräytyneitä ja siten paljolti sa-
mankaltaisia. 

4) kulttuurisesti määräytyneet kasvatustavat ja normit vaihtelevat kulttuurista 
toiseen. 

 
Edelleen ajatellaan, että jos nämä lähtöoletukset pitävät paikkansa, niin siitä seuraa, 

Lintonin mukaan: 
 

1) saman yhteisön jäsenten varhaisissa kokemuksissa on samankaltaisia piir-
teitä. 

2) sen seurauksena persoonallisuudessa on yhteisiä piirteitä. 
3) kokemuksien vaihdellessa kulttuurista toiseen persoonallisuuden rakenteet 

vaihtelevat kulttuurista toiseen. 
 

Yhteisön peruspersoonallisuustyyppi on se persoonallisuuden rakenne, yksilön 
kokemusmaailman osa, joka on yhteistä useimmille saman yhteisön jäsenille tuloksena 
yhtenevistä lapsuuden kokemuksista. Se ei tarkoita yksilön koko persoonallisuutta, vaan 
persoonallisuuden perustana olevaa arvoasennoitumisjärjestelmää.13 Tämä perustuu 
ajatukseen, että samoin kuin kulttuurilla on taipumus muokata ihmisten arvo- ja aja-
tusmaailmaa samankaltaisiksi, sillä on myös taipumus samankaltaistaa ihmisiä muokkaa-
malla kokemuksia samankaltaisiksi14. Tämä on ymmärrettävää ja mielekästä, jos 
persoonallisuuden perustana olevan arvoasennoitumisjärjestelmä sanan tilalle laitetaan 
tarkoitukseeni paremmin soveltuva tunne- tai kokemusrakenne sana ja lisäksi muistetaan 
synnynnäisten erojen ja yksilöllisten kokemusten persoonallisuuden rakenteisiin 
yksilöiden välistä vaihtelua muokkaavat tekijät.  

Psykoanalyytikko ja sosiologi Alfred Lorenzer kuvaa sosialisaatioteoriassaan 
persoonallisuuden rakenteiden ja kokemussisältöjen muokkausprosessin yhdistämällä 
teoriaansa psykoanalyysia ja materialistista historiakäsitystä. Hänen mukaansa yksilön 
kokemusrakenteet ja –sisällöt muodostuvat primaarisosialisaation aikana konkreetissa 
vuorovaikutuksessa äitiin. Konkreetti vuorovaikutus on kulttuurisesti rakentunut 
noudattaen tiettyä vuorovaikutusmuotoa.15  

Psykologi Jussi Silvonen kiteyttää Lorenzerin kuvaaman persoonallisuuden 

                                       
12 Linton 1984, VII—VIII. Ks. myös Kardiner 1945. Abraham Kardiner on dynaamisen kulttuuri- 

ja persoonallisuus -tutkimuksen tunnustettuja uranuurtajia, vaikkei hän itse omakohtaisia 
antropologisia kenttätutkimuksia juuri tehnytkään. Hän oli koulutukseltaan psykoanalyytikko. 

13 Linton 1945, VIII. 
14 Hoebel & Weaver 1979, 332. 
15 Lorenzer 1972, 13—21. Lorenzer käyttää sosialisaatio- ja kokemusrakenteiden muodostumis-

prosessin kuvaamisessa psykoanalyysin ohella Jean Piaget´ta ja kielen oppimistilanteita. 
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muokkausprosessin siten, että ”Inhimillinen vuorovaikutus ei ole historiatonta, vaan 
sosialisaatio tapahtuu aina määrätyissä enemmän tai vähemmän institutionalisoituneissa 
muodoissa ja rakenteissa.” Tämä sosialisaatiotapahtuma voidaan esittää Kuvion 2. 
avulla. Siinä kuvaan miten tietty historiallisesti määrätty vuorovaikutusmuoto jäsentää ja 
luo puitteet konkreettiselle vuorovaikutukselle, esim. kasvatukselle sosialisaatioproses-
sina. Todellinen konkreetti vuorovaikutus puolestaan tuottaa tiettyjä kokemusrakenteita, 
jotka ovat yhteneviä tai samansuuntaisia saman yhteisön jäsenille. Tietynlaisten psyyk-
kisten kokemusrakenteiden tuottamisessa on Silvosen mukaan kyse tietyissä 
”vuorovaikutusmuodoissa tapahtuvasta subjektiviteetin tuottamisesta ... Vuorovaikutus-
muoto ja vuorovaikutustapahtuma yhdessä tuottavat psyykkisen kokemusrakenteen”16. 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yksilön kokemusrakenteiden suhde on kaksisuuntainen. 
Psyykkiset kokemusrakenteet, yksilön subjektiviteetti, tai tapa tulkita itseä ja sosiaalista 
todellisuutta on toisaalta sosiaalisen vuorovaikutuksen raamittama ja toisaalta se 
puolestaan ohjaa merkitysrakenteena yksilöiden sosiaalista toimintaa ja tulkintoja 
ylläpitäen sosiaalisia rakenteita. 

 
 

Määrätty vuoro-
vaikutusmuoto vuorovaikutus Kokemusrakenteet

määrittää,
luo puitteet

Jäsentää,

Konkreetti

Tuottaa

 
 
 
Kuvio 2. Historiallisesti määräytynyt vuorovaikutusmuoto tuottaa kokemusrakenteita. 

 
 
Lorenzer esittää, että psykoanalyysi lähtee subjektin merkityksellisistä kokemusra-

kenteista tutkimuskohteenaan vuorovaikutusmuodot ja konkreetti vuorovaikutus 
(näyttämönä, Szene), jotka sosialisaatioprosessissa ovat tuottaneet subjektin 
kokemusrakenteet17. Ranskalainen psykoanalyytikko Jean Laplanche menee Lorenzeria 
pitemmällä. Hänen mukaansa psykoanalyysi pyrkii menemään vuorovaikutuksen taakse 
pyrkien rekonstruoimaan niitä sanomia, joita sosiaalinen vuorovaikutus on sisältänyt tai 
joita vuorovaikutuksessa on subjektille pyritty välittämään18. Sosiaaliseen vuorovai-
kutukseen kätketyt sanomat, joista yksilö muodostaa mielensä rakenteet, ovat objektii-
visen hermeneutiikan käsittein vuorovaikutusta ja merkityksenantoa jäsentäviä latentteja 
sääntö- ja merkitysjärjestelmiä, piilotajuista kulttuuria, sosiaalista tiedostamatonta. Nämä 

                                       
16 Silvonen 1992, 213—214. 
17 Lorenzer 1972, 13—14. Silvonen esittää Lorenzeriin viitaten, että ”psykoanalyysin kohde ei 

ole alitajunta, viettienergia, kieli tai psyyken jäsentyminen kielelliseen rakenteeseen”, vaan 
”sosiaaliset vuorovaikutusmuodot, joissa yksilöllinen subjektiviteetti tuotetaan ja, jotka luovat 
yksilön kokemusrakenteet” (Silvonen 1992, 212—213). Tämä on myös Habermasin käsitys 
psykoanalyysista (Habermas 1979a, 267). 

18 Laplanche 1993, 438—440. 
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omaksutaan ei-tietoisesti sen kummemmin kenenkään niitä tietoisesti opettamatta 
arkisten toimien ohessa19 tulkitsemalla20 sosiaalisen vuorovaikutuksen sisältämiä 
piiloisia merkitysrakenteita (piiloisia sanomia). Vähitellen yksilö alkaa toimia ja tulkita 
todellisuutta yhteisön edellyttämällä tavalla. Hän rajoittaa sisäistetyn kontrollielimen, 
kokemustensa ja toimintansa (merkityksenantonsa) esiymmärtyneisyyden avulla omaa 
merkityksenantoaan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tulkintaansa. 

Sosiaalinen tietoisuus ja tiedostamaton (latentti merkitysrakenne), yhteiset kokemus-
rakenteet sekä Yliminän muodostuminen ovat ilmauksia yhteisön, so. muiden ihmisten 
kyvystä muokata yksittäisten jäsentensä kokemuksia ja toimintaa yhteneviksi ja näin 
turvata yhteisön ”häiriötöntä” toimintaa ja vuorovaikutusta. Kasvatus ja erilaiset yksilöä 
sosiaalistavat sosiaalisen kontrollin järjestelmät laajasti ymmärrettynä ovat mekanismit, 
joilla yksilön kokemusrakenteita, sosiaalista tietoisuutta ja tiedostamatonta sekä Yliminää 
tuotetaan, ylläpidetään ja yhteisöllisellä tasolla edelleen uusinnetaan. Ja päin vastoin 
nämä rakenteet puolestaan ylläpitävät ja uusintavat yhteisöllisiä vuorovaikutusmuotoja ja 
merkitysrakenteita. 

Psykologinen näkökulma ei yksin riitä yksilön kokemuksen ja toiminnan sisältämän 
merkityksenannon ymmärtämiseen (Kuvio 3.). Näen yksilön kokemusmaailman, 
toiminnan ja sen sosiaaliset ja kulttuuriset ilmaukset myös sosiaalisesti mielekkäinä, pei-
tettyjen merkitysrakenteiden, sosiaalisen tietoisuuden, kulttuurin tai tradition, jota ihmiset 
toiminnallaan ilmentävä, välittävät ja ylläpitävät, määrittämiksi ja jäsentämiksi. Joskin ne 
suodattuvat ja saavat kokemuksellisen ilmauksen yksilön tulkitsemina, ovat siten 
viimekädessä hänen luomuksiaan hänen sopeutuessa yhteisöllisiin vaatimuksiin 
autonomiantunteensa säilyttäen. Tässä psykologinen tapa tarkastella kokemusta ja 
toimintaa eroaa sosiologisesta. Ne lähestyvät kokemuksen ja toiminnan sisältämää 
merkityksenantoa eri suunnista nähden saman ilmiön eritavoin. Se, kumpi lähestymistapa 
viimekädessä tavoittaa kokemuksen ja toiminnan mielekkyyden ja tekee sen 
ymmärrettäväksi, on ollut kiistan aihe tieteiden välillä. Kiistelyn paremmuudesta sijaan 
hedelmällisempää on ajatella, että tieteellisen keskustelun tehtävänä on selvittää 
sosiologisen ja psykologisen lähestymistavan mielekkyys, soveltuvuus ja rajat kussakin 
tilanteessa. 

Psykologisen ymmärtämisen kannalta edellä esittämäni tarkoittaa kokemusta ja sosi-
aalista toimintaa saattelevan ja ohjaavan kulttuurin sisältämien peitettyjen merkitysraken-
teiden syväanalyysia hermeneuttisten tai ymmärtävän sosiologian menetelmien avulla. 
Tämä analyysi toimii psykologisen ymmärtämisen reunaehtojen tai rajojen 
määrittämisenä tai ainakin sen tulisi merkitä sosiologisen tulkinnan mahdollisuuden 
tiedostamista ja psykologisen ymmärtämisen paikantamista. 

Kokemusmaailmaa, toimintaa (toiminnan suuntautumista ja tavoitteiden valintaa) ja 
merkityksenantoa, jos tarkastelemme niitä kokonaisvaltaisesti ei pelkästään joko 
psykologian tai sosiologian näkökulmasta, määrittävät ja raamittavat, so. tekevät ne 

                                       
19 Karjalainen & Siljander 1993, 337. 
20  Laplanche (1993, 444) kirjoittaa traumaattisten sanomien kääntämisestä. Hän kirjoittaa nimen-

omaan sanomien kääntämisestä, ei niiden sisäistämisestä. Myös hänelle ihminen on 
hermeneuttinen ”eläin”. Koko ihmiselämä on Laplanche mukaan sanomien kääntämistä, 
jatkuvaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa välittyvien viestien tulkintaa, sen tulkintaa, mitä ei 
suoraan ole sanottu. 
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mielekkäiksi ja ymmärrettäviksi kaksi toisiinsa kietoutuvaa tekijää: Psyykkinen ja sosiaa-
linen, yksilöllinen ja yhteisöllisesti jaettu kokemus- ja merkitysmaailma. Kokemuksen ja 
toiminnan sisältämän merkityksenannon ymmärtävä tutkimusasetelma voidaan esittää 
Kuvion 3. muodossa. Se esittää kokemuksen jäsentymiseen ja toiminnan mielekkyyteen 
liittyvän psyykkisen ja sosiaalisen, kokemuksen, toiminnan tavoitteiden ja merkitysten 
valinnan sekä kokemusten ilmausten ja ilmitoiminnan käsitteellistä erottamista ja 
suhdetta. Sitä ei pidä esitystavastaan huolimatta tulkita jonkinlaisena kokemuksen ja 
toiminnan määräytymisen vaihekaaviona siten, että ensin on jotakin ja tästä seuraa sitten 
jotakin muuta. Kuvion pyrkimyksenä on hahmottaa, miten yksilön kokemuksen ja 
toiminnan mielekkyys tulee ymmärretyksi siihen yhteydessä olevien psyykkisten ja 
sosiaalisten merkitysyhteyksiensä kautta. 
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Kuvio 3. Kokemuksen ja toiminnan psyykkinen ja sosiaalinen määräytyminen, mielekkyys. 

 
 
Psykologisessa ymmärtämisessä lähdetään yksilöstä ja hahmotetaan psyykkisten ja 

sosiaalisten tekijöiden suhdetta kokemuksen ilmausten ja toiminnan mielekkyyteen, so. 
niiden määräytymiseen yksilön subjektiivisen merkityksenannon näkökulmasta. 
Kokemusta ja toimintaan sisältyvää merkityksenantoa psykologisesti lähestyttäessä on 
kuitenkin muistettava psykologisen ymmärtämisen rajat ja niiden sosiologisen 
ymmärtämisen mahdollisuus. Lisäksi on syytä huomauttaa seikoista, joka jää usein 
vähälle huomiolle. Nimittäin reaalisen toimintatilanteen, ulkoa asetetun tehtävän, 
sosiaalisten roolivaatimusten tai kunkin hetkisten tavoitteiden osuudesta kokemusten ja 
toiminnan sisältämän merkityksenannon määräytymisessä. Vaikka kokemus, toteutunut 
toiminta ja niissä ilmenevät merkityssuhteet määräytyvät, saavat mielekkyytensä vii-
mekädessä yksilöstä itsestään, tilannetekijät asettavat raameja kulloisenkin kokemuksen 
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muodostumiselle ja toiminnan toteuttamiselle. ”Emme voi antaa toiminnallemme aina 
haluamaamme muotoa, vaan sellaisen muodon, jonka toteuttamisen reaaliset olosuhteet 
mahdollistavat”21. Vaikka yksilön kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenan-
non tietoisten ja tiedostamattomien subjektiivisten taustarakenteiden tavoittaminen onkin 
ensisijaista niiden mielekkyyden ymmärtämiseksi, kokemuksen ja toiminnan konteksti ja 
konkreetti toimintatilanne on huomioitava. Usein tämä antaa välittömän vastauksen 
siihen, mikä on yksilön toiminnan mielekkyys (rationaalinen psykologinen 
ymmärtäminen), joskaan se ei vielä välttämättä kerro, mikä on mahdollistanut ja tehnyt 
toiminnan välttämättömäksi. Myöskään se ei välttämättä kerro, miksi ihminen toimii niin 
kuin hän toimii, eikä jollakin muulla tavalla, mikä on hänen toimintansa todellinen 
mielekkyys ja miksi joku toinen toimii vastaavassa tilanteessa toisella tavalla? Tähän 
tarvitaan niiden merkityssisältöjen ymmärtämistä, joita kukin yksilö tilanteelle, 
roolivaatimuksille ja asetetuille tehtäville antaa (metapsykologinen ja näyttämöllinen 
psykologinen ymmärtäminen). 

 
 
 

2.2. Merkitys psykologisen ymmärtämisen kohteena 
 

Täsmennän tässä luvussa tutkimukseni väitettä 1 psykologisesta merkityksen käsitteestä. 
Ihmistieteiden erityisyyttä suhteessa luonnontieteisiin on lähestytty merkityksen käsitteen 
avulla. Ihmistieteissä22 merkitys23, so. kun jokin alkaa tarkoittaa jotakin tai viitata 
johonkin, mitä se ei itsessään ole, on inhimillisen merkityksenannon kautta läsnä 
ihmistieteissä tutkimuskohteen olemisen tavassa. Näin on olipa sitten kysymys historian 
tutkimuksesta, arkeologiasta, psykologiasta, kielitieteestä, taiteentutkimuksesta tai 
sosiologiasta tieteenä. Merkityksen sisältyminen inhimillisiin ilmiöihin erottaa ihmisen 
kokemuksen, toiminnan ja niiden jälkeensä jättämät ilmaukset luonnon tapahtumista, 
esim. verenkierrosta, vesisateesta tai eläinten käyttäytymisestä.  

Lauri Rauhalan toteamuksessa, että ihmis- ja humanistisissa tieteissä ”perimmältään 
on kysymys merkityksen ongelmasta, siis siitä, miten merkityssuhteet kehkeytyvät ja 
joskus objektivoituvat kulttuuriksi” on jotain perin oikeaan osuvaa. Ihmisen kokemuksen, 
toiminnan ja niiden ilmausten sisältämillä merkityksillä hän tarkoittaa kaikkea, ”mikä 
asettaa ihmisen mielelliseen suhteeseen todellisuuteen”. Ymmärrän tämän niin, että ”to-
dellisuus”, johon ihminen voi olla ”mielellisessä suhteessa” voi olla ulkoista fysikaalista, 
sosiaalista, ihmisen omaan ruumiiseen tai mieleen (so. omaan kokemusmaailmaan) 
liittyvää todellisuutta. Rauhalan mukaan ”humanistisissa tieteissä joudutaan aina viime-
kädessä paneutumaan merkitysten kehkeytymisten ja muutosten ongelmaan”. Erityisesti 
psyykkisiä tapahtumia, kokemusta tutkittaessa on kysymys merkityksen ongelmasta. 

                                       
21 Pehunen 1991, 44. 
22 Sijoitan psykologian diltheylaisittain ymmärrettyihin ns. ihmistieteisiin. Näistä tieteistä 

erotuksena luonnontieteistä on käytetty myös nimityksiä humanistiset tai henkitieteet. 
23 Filosofiassa ja semiotiikassa on tehty ero mielen ja merkityksen käsitteiden välillä (Sinn-

Bedeutung, significance-meaning, mening-innehåll). Tämä erottelun on monessa suhteessa 
mielekäs. Tästä huolimatta en seuraavassa erota niitä toisistaan, vaan käytän termiä merkitys, 
mielekkyys. 
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Psyykkisten tai tajunnallisten ilmiöiden tutkimus asettuu ihmis- tai humanistisissa 
tieteissä keskeiseksi nimenomaan siksi, että näissä tieteissä on kysymys   niin kuin 
Rauhala esittää   siitä, ”miten merkityssuhteet ihmistajunnassa kehkeytyvät” ja saattavat 
saada objektivoidun muodon, esim. toimintana tai taideteoksena. Merkitysten ”syntyä ja 
olemassaoloa”, ilmenevät ne sitten millaisessa muodossa tahansa, ”ei voida käsittää 
ilman merkityksiin kietoutuvaa ja niissä etenevää ihmistajunnan luovaa henkistä tapahtu-
maa”.24 Ihmisen kokemusmaailma, mieli, psyyke on se, missä merkitykset kehkeytyvät, 
ilmenevät ja tulevat ymmärretyiksi. Ihmisen kokemusmaailma, mieli, ei mikään muu, on 
merkitysten ja merkityssuhteiden luoja, kantaja ja tulkitsija. Se, mitä kutsumme kynäksi, 
on kulttuuriesine, merkitysten kantaja, niiden merkityksenantojen ja tulkintojen kautta, 
joita me, yksilöllisesti tai yhteisöllisesti kulttuuriperinteessä, siihen sijoitamme. Itsessään 
en näe kynäksi kutsumamme esineen merkityksiä sisältävän. Sellainen henkilö, joka ei 
tietäisi kynän käyttötarkoitusta tai merkitystä kulttuuriesineenä, näkisi siinä pelkän 
esineen tai, omaa kulttuuritaustaansa vasten, vaikkapa huonon nuolen kärjen. 

Miten merkitystä, merkityssuhdetta, merkityksenantoa ja muita merkityksen 
ongelmaan liittyviä käsitteitä voidaan analysoida psykologiseen ymmärtämiseen 
soveltuvaan muotoon? Mistä merkityssuhde psykologisessa mielessä koostuu, mitä se 
pitää sisällään? Mistä merkityksessä ja merkityssuhteen muodostumisessa, so. 
merkityksenannossa rakenteellisesti on kysymys? Rauhalan esittämä merkityssuhteen 
osatekijöiden erottelu on tarkoitukseeni käyttökelpoinen. Yksinkertaisimmillaan 
merkityssuhteessa on kolme osatekijää: ”objekti tai asia, merkitys tai mieli ja tajunta, 
psyyke tai tietoisuus, jolle merkitys tai mieli on”. Neljäntenä voimme lisätä tähän 
Rauhalan tavoin merkin, sanan tai symbolin, jolla merkitystä esitetään ja välitetään. Vii-
dentenä voimme vielä erottaa ajattelun tapahtumana (laajemmin psyykkisen 
tapahtumisen), ajattelemisena, merkkien ja symbolien käyttönä. Voimme puhua 
merkityssuhteesta, kun ihmisen mielessä (kokemusmaailmassa) ilmenee jokin merkitys, 
”joka asettuu yhteyteen tietyn objektin tai asian kanssa siten, että tuo objekti tai asia ym-
märretään ko. mielen (merkityksen) avulla”.25 Merkityksenantoa tapahtuu, kun jokin 
alkaa tarkoittaa jollekin jotakin, jokin alkaa viitata johonkin. Merkitys, merkityssuhde, 
syntyy kokemusmaailmamme, mielemme merkityksenantotapahtumassa (ajattelussa, 
kokemusten, mielikuvien ja tunteiden muodostumisessa) meidän suhteenamme johonkin 
objektiin ja sen tulosta voimme käsitellä mielessämme ja välittää muille erilaisten 

                                       
24  Rauhala 1989, 5—6 ja 11 (kursivointi TL). Rauhala käyttää tässä termejä mieli, mielellinen 

tarkoittaen samaa kuin minä termeillä merkitys, mielekkyys. Hermeneutiikka näkee sosiaalisen 
ja kulttuurisen todellisuuden merkitysten läpäisemänä ja näihin sisältyvien ilmiöiden tutkimisen 
merkitysten etsimisenä (Juntunen & Mehtonen 1977, 125). Kun psykoanalyysi ja ymmärtävä 
psykologia kuvaa ihmisen ympäristöä, se kuvaa sitä merkityksinä, ei esim. fyysisinä kappaleina, 
energiaprosesseina tai näiden avaruudellisina suhteina. 

25 Rauhala 1993, 15 ja 127—128 (lisäys TL). Tämä peruserottelu ei ole Rauhalalta alunperin. Se 
esiintyy semioottisessa merkityksen ja merkityssuhteiden analyysissa eri muodoissa Charles 
Piercestä ja Ferdinand de Saussuresta lähtien. Toisaalta tämä jaottelu tällaisenaan ei ole 
yleisesti hyväksytty, vaan merkityksen ongelmasta (merkityksen merkityksestä) ja merkityssuh-
teen komponenteista esiintyy erilaisia tulkintoja taustalla olevasta filosofisesta traditiosta 
riippuen. On myös sellaisia henkilökohtaisia, yksilöllisiä merkityksenantoja, joita ei kyetä 
välittämään muille jaettujen symbolien puuttuessa. Näistä toiset eivät voi kylläkään tietää 
mitään. 
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merkkien, esim. sanojen ja symbolien avulla. 
Psykologisen ymmärtämisen näkökulmasta keskeistä tämäntyyppisessä merkityksen 

komponenttien analyysissa on, että merkitykseen ja merkityssuhteeseen liitetään 
tarkoitteen (objektin), merkityksen ja subjektin kolminaisuuden lisäksi merkityksiä 
sisältävä kokemusmaailma ja merkityksiä merkkien avulla luova mielen tapahtuminen. 
Psykodynaaminen psykologinen ajattelu näkee merkityssuhteiden muodostumiselle 
tietynlaisen ihmisen kokemusmaailmasta, mielestä johtuvan dynamiikan. Psy-
kodynaaminen psykologinen merkitysten teoria lisää merkityksen analyysiin merkityksen 
tai merkityssuhteen psykologisessa mielessä ns. kognitiivisen osatekijän rinnalle merki-
tyksenannon subjektin ja merkityksen välisen elämyksellisen, emotionaalisen, so. 
merkityksenannon tunnevarauksen voimakkuuden sisältävän osatekijän. 
Psykodynaamisen psykologian näkökulmasta merkitys sisältää merkityssuhteita, ei vain 
merkin ja tarkoitteen (objektin), vaan merkityksiä luovan ja kokevan subjektin ja tar-
koitteen, objektin välillä. Psykodynaamisesta näkökulmasta merkitykset ovat merkityksiä 
meille itsellemme, ne sisältävät itseemme kuulumisen ulottuvuuden26, itseemme 
kuulumisen ominaisuuden elämyksellisine tunnevoimakkuuksineen27.  

Merkityksiä antavan subjektin ja merkityksenannon lisääminen merkityssuhteen 
analyysiin liittää semioottisen merkityksen käsitteen psykodynaamiseen psykologiseen 
merkityksen käsitteeseen28. Tutkimukseni alussa asetin väitteen, että psykodynaamisessa 
psykologisessa merkityksen käsitteessä merkitys muodostuu asemasta psyykkisissä 
yhteyksissä, jonka jokin ilmiö, asia, tapahtuma tai ihminen yksilön mielessä saa. 
Merkitys on yhtä kuin asema psyykkisten yhteyksien verkossa psyykkisten yhteyksien 
määräämänä, psyykkisissä yhteyksissä mielekkäänä. Tämä määrittää merkityksen 
käsitteen psykodynaamisena psykologisena käsitteenä. Ilmiön tai kohteen (objektin) 
merkitys määräytyy eli se saa merkityssisältönsä subjektista ja hänen mielensä 
dynamiikasta ja kokemushistoriastaan käsin. Kokemuksessa ja toiminnassa tapahtuvan 
merkityksenannon subjektiivinen ”minuus” -ulottuvuus, merkityksen subjektiivisuus ja 
merkityksen muodostumisen yksilön mielen sisäinen dynamiikka on psykodynaamisen 
psykologisen ymmärtämisen kohteena.  

Filosofi Paul Ricoeur tekee tarkastellessaan Freudia psykodynaamisen psykologisen 
merkityksen käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeän erottelun merkin ensimmäisen tai 
ilmeisen merkityksen ja symbolin, merkin kätketyn merkityksen, välillä. Tällä voidaan 
tarkentaa tähän tutkimukseen omaksumaani psykologista merkityksen käsitettä. Hän 
kirjoittaa: ”Sanat (merkkeinä) ... ilmaisevat merkityksen ja merkityksensä ansiosta ne 
tarkoittavat jotakin. Merkitä jotakin sisältää ilmauksen ja tarkoitteen kaksinaisuuden”. 
Sanat, ilmaisuina, ovat se, mitä sanotaan ja tarkoite on se, mihin sanottu viittaa, mitä sillä 
tarkoitetaan. Symboli menee merkin ensimmäistä, ilmeistä merkitystä pitemmälle. 

                                       
26 Ks. Lomas 1987.  
27 Vrt. Lundhin (1983) käsitykseen mielestä tunnelatautuneista merkitysrakenteista koostuvana. 

Hänestä minun oli vaikea hahmottaa, mihin psykologian suuntauksen hän sijoittuu. Hän viittaa 
systematisoinnissaan moneen psykologian perinteeseen aina psykoanalyysista ja 
fenomenologiasta kognitiiviseen ja behavioralistiseen. Hänellä on akateemisen kokeellisen 
psykologian tausta, jota hän laajentaa psykoanalyyttiseen ja fenomenologiseen suuntaan. 

28 Merkityksen subjektiivisuus luonnehtii myös fenomenologisen psykologian merkityksen 
käsitettä (Giorgi 1986, 17—19). 
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Symboleilla on ilmeisen, manifestin tai sananmukaisen merkityksen, merkin ja merki-
tyksen, merkityksen ja asian, kohteen (objektin), kaksinaisuuden lisäksi merkityksen ja 
merkityksen, ilmeisen ja piilomerkityksen, välinen suhde. Symbolifunktion — tällä hän 
ilmeisesti viittaa ihmismielen toimintaan — tehtävänä on Ricoeurin mukaan merkitä 
jotain muuta kuin mitä on sanottu. Tulkinnasta on kysymys silloin, kun menemme 
sanotun, merkin ensimmäisen ilmeisen merkityksen taakse, johonkin muuhun 
merkitykseen, johon sanottu lisäksi viittaa.29  

Psykologinen ymmärtäminen sen psykodynaamisessa metapsykologisessa ja 
näyttämöllisessä muodossa on tulkintaa, menemistä ilmeisenä näyttäytyvän merkityksen 
taakse siinä kätkettyihin merkityssisältöihin ja -suhteisiin. Tulkinnan käytetään apuna 
psykodynaamista psykologista teoriaa inhimillisten merkityssuhteiden synnyn, kehkey-
tymisen ja muuttumisen sekä piiloisen merkityksen ilmeisenä näyttäytymisen dyna-
miikasta. Tulkintaprosessin tuloksena ymmärrämme ilmiön merkityksen, eli kykenemme 
näkemään sen aseman psyykkisten yhteyksien verkossa psyykkisten ilmiöiden 
määräämänä eli subjektiivisesti mielekkäänä.  

Merkityksenanto tapahtuu kokemuksessa ja merkityssuhteet ilmenevät havaittavissa 
kokemusten kuvauksissa ja ilmauksissa sekä toiminnassa ja sen tuotoksissa. Ne ovat 
inhimillisinä ilmiöinä merkityksenantoa. Merkityksenanto erottaa ihmisen kokemuksen ja 
toiminnan luonnon tapahtumista ja ilmiöistä. Psykologinen merkityksenannon ymmärtävä 
tutkimus tapahtuu kokemuksen ja toiminnan tutkimuksena. Merkityksiä, yksilön 
subjektiivista merkityksenantoa, toisen yksilön kokemusta ja toiminnan sisältämää 
merkitystä emme näe, emmekä kuule. Se on aina ilmeisessä, näytetyssä, puhutussa, 
kirjoitetussa näyttäytyvän merkityksen tulkintaa vaativa mielen sisäisen 
merkityksenantotapahtuman rekonstruktio. Kun tässä tutkimuksessa puhun 
merkityksenannosta ja sen psykologisesta ymmärtämisestä, se sisältää kokemuksessa ja 
toiminnassa tapahtuvan merkityksenannon ja näiden kuvausten ja ilmausten 
ymmärtämisen. Kokemuksen ja toiminnan ilmaukset voivat olla puhetta, kirjoitettua 
tekstiä, taideteoksia, esineitä, toimintaa ja sosiaalisia tapahtumia. 

Mitä on kokemus? Mieltä, psyykeä eri näkökulmista tarkoittavien käsitteiden 
kokemus-, elämys- ja merkitysmaailman taustalla olevat käsitteet kokemus, elämys ja 
merkitys suhtautuvat toisiinsa siten, että mieli, psyykkinen rakentuu, koostuu 
kokemuksista, mieli on kokemuksia. Tästä tulee myös mieleen, kokemusten 
kokonaisuuteen viittaava sana kokemusmaailma. Kokemus puolestaan on yhtä kuin 
elämys ja merkitys. Toisin sanoen kokemus sisältää ja siihen liittyy aina eriasteisesti 
elämys ja merkitys (tunne ja mielikuva), elämyksellisyys ja mielekkyys. Tarkastelen näitä 
käsitteitä tarkemmin luvussa 3., 4.2.1. ja 4.2.2.. Tässä riittää kokemuksen, elämyksen ja 
merkityksen kiinteän yhteyden esiintuominen. Kokemus sisältää elämyksellisen 
merkityksenannon, kokemus on elämyksellistä merkityksenantoa. Ymmärtävä psykologia 

                                       
29 Ricoeur 1970, 12—13 (käännös englannista TL, kursivointi alkuperäinen). Ks. symbolisesta 

prosessista luku 4.2.1.. Tulkinnassa voidaan erottaa kaksi tasoa. Ensimmäinen taso, joka 
perustuu yhteisen kielen ja tulkintahorisontin, kulttuurin kautta puheen, ilmaisun ja tekstin 
”välittömän” ilmiasun ja sen ilmeisen merkityksen ymmärtämiseen (vrt. Lorenzerin looginen 
ymmärtäminen: ”ymmärrän, mitä sinä sanot”) ja toinen taso, jossa ilmaisun sisältämä 
merkityssisältö vaatii tulkintaa tullakseen ymmärretyksi (vrt. Lorenzerin psykologinen 
ymmärtäminen: ”ymmärrän, mitä sinä tarkoitat”) (Lorenzer 1976; Ks. myös luku 5.2.4.). 
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tutkii elämyksellisiä, mielekkäitä psyykkisiä ilmiöitä eli kokemusta. 
Merkityksen ja kokemuksen käsitteiden lisäksi on syytä tuoda esille toiminnan 

käsite30. Mitä toiminta tässä tarkoittaa? Tarkoitan toiminnalla kaikkea ihmisen tekemistä, 
joka sisältää merkityksenannon, on mielekästä, saa tämä millaisen ilmauksen tahansa, on 
sen alkuperä mikä tahansa ja on tekeminen ihmiselle itselleen tietoista tai ei31. Siksi 
toiminnan määrittäminen joksikin tekemisen muodoksi, esim. tietoiseksi, tavoitteelliseksi 
tai päämääräsuuntautuneeksi toiminnaksi ja sen erottaminen esim. ulkoapäin määräy-
tyneestä käyttäytymisestä tai tiedostamattomasta toiminnan ohjautumisesta on tarpee-
tonta32. Riittää, kun tekeminen on mielekästä, niin se on inhimillistä toimintaa ja voi olla 
psykologisen ymmärtämisen kohteena. Eli kun seuraavassa kirjoitan toiminnasta ja sen 
ilmauksiin sisältyvästä merkityksenannosta, en rajaa niitä mitenkään, vaan tarkoitan 
kaikkea ihmisen kokemuksen ilmausta, joka ilmenee toimintana ja sen ilmauksina ja, 
joka voidaan tulkita merkityksen sisältäväksi tai mielekkääksi. Tällä haluan sanoa sen, 
ettei psykologisen ymmärtämisen näkökulmasta ole eroa sillä puhummeko käyttäytymi-
sestä, toiminnasta, ohjautumisesta tai vaikkapa inhimillisestä tapahtumisesta viitatessam-
me ihmisen tekemisten ymmärtämiseen. Psykologinen ymmärtäminen näkee ihmisen toi-
minnan viimekädessä sisäisesti motivoituneena, subjektiivisesti mielekkäänä ja merkityk-
sellisenä ja tulevan ymmärretyksi vain toiminnalle annettujen merkitysten paljastamisen 
ja tavoittamisen kautta ovat toiminnan muut ehdot, raamittajat ja määrittäjät kullakin 
hetkellä millaisia ja mitä alkuperää tahansa. Toiminta, joka on mielekästä, jolla on 
subjektiivinen merkitys, on psykologisen ymmärtämisen kohteena. Jos se ei sitä ole, se ei 
ole psykologisen ymmärtämisen kohteena. 

Psykodynaamiseen psykologiseen ymmärtämiseen liittyvän merkityksen, kokemuksen 
ja toiminnan käsitteiden täsmennyksen jälkeen psykologisen ymmärtämisen tarkastelua 
voimme jatkaa seuraavan Kuvion 4. avulla. Siinä olen kuvannut merkityksenannon 
kehkeytymisen, kokemuksen ilmauksen ja kuvauksen sekä toiminnan ja sen tuotosten 
määräytymisen, eli mielekkyyden, ja näiden ymmärtämisen ja tulkinnan suunnat. Toisin 
sanoen esitän kokemuksen ja subjektiivisten toimintaperusteiden sekä kokemuksen 
ilmausten ja kuvausten, toiminnan ja sen tuotosten välisen suhteen. Edellisiä kutsun 

                                       
30 Toiminnan käsite on sikälikin tärkeä, sillä ihmistä tutkivat ns. ihmistieteet tutkivat ihmisen 

toimintaa ja toiminnan tuotoksia tai ilmauksia niiden eri muodoissa. Esim. historia tutkii 
ihmisen toimintaa, joka on jo menneisyyttä, arkeologia ihmisen toimintaa toiminnan jättämien 
aineellisten jäänteiden kautta, kielitiede ihmisen luomaa kieltä ja sen ominaisuuksia, sosiologia 
ihmisten sosiaalisen toiminnan eri muotoja, psykologia ihmisen psyykkistä toimintaa, jne. 
Ihmistä tutkiville ihmistieteille on yhteistä toiminnan käsite jossakin muodossa. Toiminnan 
käsitettä ihmisen olemassaoloa luonnehtivana voidaan pitää yhtenä keskeisenä ihmistieteitä 
konstituoivana käsitteenä. Ihmistieteissä kunkin tieteen kohdalla on sitten mietittävä, miten 
empiiristä tutkimusta tehdessämme toiminnan ymmärrämme ja miten ihmisen toiminta eroaa 
luonnon tapahtumista. 

31 Myös tekemättä jättäminen ja tekemisen laiminlyönti voidaan joissakin tilanteissa ymmärtää 
merkityksellisenä ja mielekkäänä kokemuksen ilmauksena. 

32 Vrt. Karjalaisen toiminnan, käyttäytymisen ja ohjautumisen käsitteiden erottamisesta (Karjalai-
nen 1991, 28—32). Vaikka koneesta, esim. kellosta, voimme sanoa, että se toimii tai se ei 
toimi, emme voi sanoa, että kello olisi toimija, so. toiminnan subjekti. 
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yksilön subjektiivisiksi merkityksenannoiksi, so. kokemuksiksi ja toimintaperusteiksi 33. 
Merkitykselliset kokemuksen ilmaukset ja kuvaukset ja toiminta ja sen tuotokset  
sisältävät ja ilmentävät yksilön34 subjektiivisia kokemuksia ja toimintaperusteita, mer-
kityksenantoja. Tästä näkökulmasta Kokemukset ovat vastauksia kysymykseen, mikä 
subjektiivinen merkityssisältö ja mielekkyys jollakin yksilön kuvaamalla tapahtumalla, 
toiminnalla tai sen ilmauksilla ja tuotteilla yksilölle, toimijalle tai niiden tuottajalle on. 
Toimintaperusteet liittyvät toiminnan motiiviin ja ovat vastauksia kysymykseen, miksi 
yksilö toimii niin kuin hän toimii, mikä on hänen toimintansa subjektiivinen mielekkyys. 
Vaikka olen käsitteellisesti erottanut kokemuksen ja toimintaperusteet toisistaan, 
kysymyksessä on sama merkityksenanto. Kokemus on jonkin kokemuksen ilmauksen tai 
kokemusmaailman kuvauksen sisältämä merkitys ja toimintaperuste on toiminnan koettu 
merkitys, sen mielekkyys. Mahdollisista sekaantumisesta huolimatta toiminnan ym-
märtämisessä on mielekkäämpää puhua sen subjektiivisista perusteista kuin toiminnan 
sisältämistä kokemuksista. 

 
 

Merkityksen ymmärtämisen ja tulkinnan suunta

Merkityksen kehkeytymisen, kokemuksen ilmausten ja

rusteet
tiiviset toimintape-

toiminnan määräytymisen, so. mielekkyyden synnyn suunta

kuvaus, toiminta ja sen

Ilmaus

Kokemus ja subjek-

Merkityksenanto

tuotokset

Kokemuksen ilmaus ja

 
 
 
Kuvio 4. Kokemuksen kuvaus ja toiminta; Kokemukset ja subjektiiviset toimintaperusteet. 

 
 
Lähden oletuksesta, että merkityksenantaja, kokija tai toimija itse parhaiten tietää 

kokemustensa ilmausten ja toimintansa sisältämät merkitykset, kokemustensa sisällön ja 
toimintansa perusteet. Ihminen itse tietää, mikä on hänen kokemuksensa ilmausten ja 
toimintansa merkitys ja mielekkyys. Tutkimuksellisena ja metodisena periaatteena tämä 
tarkoittaa asennetta, johon Freud aikoinaan viittasi tutkiessaan ja tulkitessaan 
potilaittensa unia: 

 

                                       
33 Vrt. Silvonen 1991, 17, jolta termin toimintaperuste olen tähän ottanut. Se lienee Klaus 

Holzkampilta lähtöisin. Toimintaperuste ei tarkoita psykodynaamisessa psykologisessa 
ymmärtämisessä samaa kuin rationaalisessa psykologisessa toiminnan ymmärtämisessä, vaan 
viittaa toiminnan sisältämiin merkityksenantoihin, sen subjektiivisesti koettuun mielekkyyteen 
yksilölle. Toisin sanoen toimintaperuste on yhtä kuin toiminnan merkitys yksilölle, sen asema 
psyykkisissä yhteyksissä. 

34 Tässä voitaisiin puhua myös yhteisöstä tai ryhmästä. 
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”So soll uns auch der Träumer selbst sagen, was sein Traum bedeutet”35. 
 
Vielä jyrkemmin sanottuna Freudin kuvaama ajattelutapa tarkoittaa, että esim. 

toiminnan ymmärtämisen kohdalla ”vasta (yksilön) subjektiivisiin toimintaperusteisiin 
(merkityksenantoihin) pureutuminen kertoo meille, miksi yksilö toimii niin kuin hän 
toimii”36. Toiminnan ja kokemusten ilmausten nähdään määräytyvän ja saavan 
mielekkyytensä yksilön subjektiivisista perusteista ja merkityksenannoista. Toiminta ja 
kokemusten ilmaukset ymmärretään pureutumalla subjektiivisiin toimintaperusteisiin ja 
kokemuksiin (merkityksenantoihin) kysymällä toimijalta itseltään ja antamalla hänen 
reflektoida omaa toimintaansa ja sen sisältämiä merkityksenantoja ja antamalla hänen 
kuvata kokemuksiaan. 

Teen lisäyksen ja täsmennyksen siihen, mitä psykologisella ymmärtämisellä tarkoitan. 
Psykologinen ymmärtäminen viittaa sellaiseen merkityksenannon, so. kokemuksen 
kuvausten ja ilmausten sekä toiminnan ja sen tuotosten ymmärtämiseen, joka kohdistaa 
huomionsa kokijan ja toimijan sisäiseen kokemusmaailmaan näiden merkityksen ja 
mielekkyyden ymmärtämisen lähtökohtana. Voimme sanoa, että psykologisessa ymmär-
tämisessä yksilön kokemusmaailmasta lähtien ”yksilön toimintaa (kokemuksen 
ilmauksia) ei tarkastella satunnaisena ja mielivaltaisena, vaan subjektiivisesti 
perusteltuna (mielekkäänä) toimintana (kokemuksen ilmauksena)”37. Kokemuksen 
ilmauksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon nähdään olevan yksilön kannalta 
mielekäs tai sillä on mielekäs peruste. Psykologinen ymmärtäminen on ilmiön, 
kokemuksen ilmauksen tai toiminnan aseman osoittamista psyykkisissä yhteyksissä, 
psyykkisten tekijöiden määräämänä. Näin niiden mielekkyys tulee psykologisesti 
ymmärretyksi. 

Kokemuksen ja toiminnan ja näiden erilaisten ilmausten sisältämien merkitysten 
psykologinen ymmärtäminen ja tulkinta vaikuttaisi suhteellisen mutkattomalta, jos 
olettaisimme ihmisen kokemuksen ja toiminnan olevan tietoista ja hänen siten kykenevän 
kertomaan oman kokemuksensa sisällön ja toimintansa perusteet ja, jos ajattelisimme, 
että voimme siten tyytyä kokijoiden ja toimijoiden itsensä antamiin kuvauksiin, 
perusteluihin ja tulkintoihin. Kysyisimme ihmisiltä, mitä he kulloinkin kokevat ja tekevät, 
miksi he kokevat ja toimivat niin kuin he kokevat ja toimivat, mitä he milläkin 
tarkoittavat ja minkä merkityksen he millekin antavat. Kun tavoittaisimme kokemuksen 
ja toiminnan sisältämän merkityksenannon ja kuvaisimme sen, kysymyksessä olisi ”yhtä 

                                       
35 Freud 1991, 96. ”Siis kertokoon myös unennäkijä itse, mitä hänen unensa merkitsee” (käännös 

TL). 
36 Silvonen 1991, 17. Silvonen huomauttaa, ettei yksilö aina ole tietoinen subjektiivisista toimin-

taperusteistaan. Myös Silvonen, niin kuin minä jatkossa, erottaa subjektiivisista toimintaperus-
teista tietoiset ja tiedostamattomat toisistaan (Silvonen 1991, 17; lisäykset TL). 

37 Silvonen (1988, 282; lisäykset TL). Silvonen viittaa esityksessään saksalaiseen psykologiin 
Klaus Holzkampiin ja tämän psykologiseen teoriaan, ei psykodynaamiseen psykologiaan tai 
ymmärtämiseen. Hänen käyttämänsä käsitteet ja ajatustapa yksilön toiminnan mielekkyyden 
ymmärtämisestä ovat kuitenkin tarkoitukseeni käyttökelpoisia kuvaamaan psykologista 
metodologista ajatteluani liittämättä niihin muuta Silvosen kuvaamaa holzkampilaista 
psykologiaa. 
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hyvin ymmärtäminen”38.  
 
 

IlmaisuTietoiset toimintape-toimintaperusteet,
kokemukset rusteet, kokemukset
Tiedostamattomat

Kokemuksen ilmausten ja toiminnan määräytyminen; mielekkyyden kehkeytyminen

Kokemuksen ilmausten ja toiminnan, merkityksenannon, ymmärtäminen ja tulkinta

"yhtähyvin ymmärtäminen""paremmin ymmärtäminen"

tuotokset

"Ilmiasu"

toiminta

Merkityksenanto, mielekkyys

 
 
 
Kuvio 5. Ilmaisu, toiminta, kokemukset, toiminnan perusteet ja merkitykset; Kokemuksen ja 
toiminnan sisältämän merkityksenannon määräytymisen ja tulkinnan suunnat. 
 
 

Jo arkiymmärryksen perusteella tiedämme, etteivät ihmiset suinkaan aina kykene 
kertomaan oman kokemustensa sisältöjä eivätkä toimintansa perusteita tai mielekkyyttä. 
He eivät tiedosta, miksi he kokevat ja toimivat niin kuin he kokevat ja toimivat, ja miksi 
he tulkitsevat asiat niin he kuin tulkitsevat. Eikä tämä johdu vain kielellisen ilmaisukyvyn 
ja sopivien käsitteiden puutteesta ja siten kyvyttömyydestä ilmaista itseä ja löytää 
kokemuksille sanoja, vaan myös siitä, etteivät ihmiset välttämättä ole (tai halua olla) 
tietoisia kaikista omien kokemustensa merkityssisällöistä ja toimintansa perusteista. 
Pelkästään subjektiivisiin, jos subjektiiviset ymmärretään tietoisiksi, kokemuksiin ja toi-
mintaperusteisiin pureutuminen ei riitä kokemuksen ja toiminnan sisältämän 
merkityksenannon ymmärtämiseen. Aiemmin Kuviossa 4. subjektiivisiksi kutsumani 
kokemusten sisällöt ja toiminnan perusteet ja merkitykset tulee jakaa toimijalle itselleen 
tiedostettuihin ja ei-tiedostettuihin. Korjaan Kuviota 4. Kuvioksi 5.. Jos ei-tietoiset 
kokemusten sisällöt ja toimintaperusteet ja merkitykset ovat tiedostamattomina 
toimijoiden itsensä tavoittamattomissa, niin tutkijoina tavoittaessamme ne voimme puhua 
”paremmin ymmärtämisestä”. Paremmin ymmärtäminen tulee tässä ymmärtää siten, että 
ennen kuin tutkittava itse tavoittaa tai kykenee tavoittamaan aiemmin itselleen 
tiedostamattoman kokemustensa ja toimintansa merkityssisällön, ymmärrämme häntä 

                                       
38 ”Yhtä hyvin ymmärtämiseen” sisältyy muutakin kuin pelkästään kysymistä ja eläytymistä 

tutkittavan subjektiiviseen kokemusmaailmaan, lähinnä konteksti- ja historiallisten tekijöiden 
huomioimista tulkintataustaksi. Joka tapauksessa kysymyksessä olisi rationaalinen psykolo-
ginen ymmärtäminen tai fenomenologinen tietoisen kokemuksen kuvaus, ei psykodynaaminen 
psykologinen ymmärtäminen. 
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paremmin kuin hän itse. Viime kädessä kuitenkin ihminen itse parhaiten tietää oman 
kokemuksensa sisällön ja toimintansa mielekkyyden, vaikkei hän tätä syystä tai toisesta 
tietyllä hetkellä kykenisi tiedostamaan. Paremmin ymmärtämiselle on hermeneutiikassa 
viitattu lähinnä historiallisen henkilön tai aikakauden tekstien, tradition ymmärtämiseen, 
jolloin tulkitsijalla on tekstin tuottajaa laajempi horisontti tekstin ymmärtämiseen eikä 
henkilöltä itseltään voida kysyä. Tällöin paremmin ymmärtämisen käsite on mielekäs. 

Ymmärtääkseen toiminnan sisältämiä tiedostamattomia merkityksiä tutkijan tulee siis, 
niin kuin Karjalainen osuvasti sanoo, ”subjektiivisen mielenymmärtämisen lisäksi kurot-
tautua ’objektiiviseen mielenymmärtämiseen’”. Hänen on kurottauduttava subjektiivisten 
merkityksenantojen taakse, jos objektiivinen ymmärretään tässä kohtaa psykologisesti 
tiedostamattomana. Hän päätyy hermeneutikon ymmärtämisprosessissaan kohtaamaan 
dilemmaan, jonka lähtökohtina ovat39: 

  
1) vain toimija tietää toimintansa subjektiiviset perusteet, 

mutta 
2) toimija ei välttämättä tiedosta sitä merkitysrakenteen kokonaisuutta, joka 

hänen toimintaansa määrää ja, jota hän toiminnallaan toteuttaa. 
 

En ole tähän jaotteluun vielä tyytyväinen, sillä toimiva ihmisten välinen sosiaalinen 
vuorovaikutus ja toistemme kokemusten ymmärtäminen ei olisi mahdollista tai se olisi 
sattumaan perustuvaa, jos kokemus, toiminta ja merkityksenanto olisivat vain yksilöön 
sidottua ilman mitään yksilösubjektia ”ylittävää”. Emme ymmärtäisi toistemme 
kokemusta, toimintaa ja merkityksenantoja, elleivät nämä sisältäisi jollakin tapaa jaettuja 
kokemusrakenteita ja toimintaperusteita (toimintarationaliteettia), jaettua merkityksen-
antoa. Tämä yhteinen, jaettu perustuu sosiaalistumiseen yhteiseen kulttuuriin ja sen 
kokemusta, toimintaa ja merkityksenantoa jäsentävään toimintarationaliteettiin ja 
merkitysmaailmaan. Tällainen on esim. yhteinen kieli. Mutta miten ymmärtäisimme 
vieraita kulttuureja tai vaikkapa psyykkisesti häiriintyneen kokemusmaailmaa, jos meillä 
ei ole henkilökohtaista kulttuurisesti tai kokemuksellisesti jaettua merkitysmaailmaa. 
Meidän on lisäksi oletettava erilaisille inhimillisen kokemisen muodoille ja kulttuurisille 
toimintatavoille jotakin rakenteellisesti yhteistä mielekkyyttä, universaalia tai ”lajityypil-
listä”. Tämän universaalin tai ”lajityypillisen” ei tarvitse olla biologista tai geneettistä   
vaikka se sitä saattaa osittain olla  , vaan ihmisenä olemiseen ja sosiaaliseen vuorovai-
kutukseen rakenteellisesti väistämättä liittyvää. Viimekädessä tämä universaali mahdol-
listaa ihmisten välisen ymmärtämisen. 

Teen kaksi tarkentavaa erottelua, jotta lähtökohtani merkityksen käsitteeseen, 
kokemuksen ja toiminnan psykologiseen ymmärtämiseen ja psykologisen ymmärtämisen 
paikka tulee täsmennetyksi. Voimme jakaa kokemusten ilmausten ja toiminnan sisältämät 
merkityksenannot — niin kuin edellä totesin — toimijalle tiedostettuihin ja hänelle 
tiedostamattomiksi jääviin. Mutta voimme myös puhua yksilölle ominaisista kokemus-
rakenteista ja toiminnan perusteista ja yhteisön jäsenille ominaisista, jollakin tapaa 
yhteisistä tai jaetuista, kokemusrakenteista ja toiminnan perusteista (toiminnan 
rationaliteetista). Lisäksi voimme puhua inhimillisesti universaaleista kokemisen ja mer-

                                       
39 Karjalainen 1991, 32. 
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kityksenannon, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja toiminnan rakenteellisista piirteistä 
(Kuvio 6.). Viimeksi mainitut ovat sekä yksilön kokemusta, toimintaa ja 
merkityksenantoa että jaettua kokemusta, sosiaalista vuorovaikutusta ja merkityksenantoa 
jäsentäviä, niille mielekkyyttä antavia merkityksenannon taustarakenteita. Tällaisia ovat 
esim. kielen rakenteelliset piirteet ja psyykkisen tapahtumisen ja kokemusmaailman 
rakentumisen periaatteet, jotka jäsentävät konkreettia kokemusta, kielenkäyttöä ja 
merkityksenantotapahtumaa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen rakenteellisen piirteet. 
Tekemäni erottelu on ymmärrettävä käsitteellisenä. Merkitysten synnyssä tai kehkeyty-
misessä kokemuksessa ja toiminnan määräytymisessä ja näiden tulkintaprosessissa eri 
kokemusrakenteiden, merkitysten ja toimintaperusteiden tasot ovat dialektisessa 
suhteessa toisiinsa. Ilmiö saa mielekkyytensä esiintymis-, synty- ja kehitysyhteyksiensä 
kokonaisuudessa. Kuviossa 6. merkitysten tasoja läpäisevä kehä kuvaa tätä eri tasojen 
dialektiikkaa merkityksenantotapahtumassa. 
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Kuvio 6. Merkitykset, kokemus ja toiminta ja niiden taustarakenteet; Tiedostetut ja ei-
tiedostetut, yksilölle ja yhteisön jäsenille ominaiset ja universaali psyykkinen ja sosiaalinen. 

 
 
Tekemäni ero toisaalta tiedostettuihin ja ei-tiedostettuihin ja toisaalta yksilöllisiin, yh-

teisöllisiin ja universaaleihin merkityksiin ja mielekkyyden ymmärtämisyhteyksiin on 
jaottelultaan samankaltainen kuin objektiivisessa hermeneutiikassa esitetyt ”merkityk-
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sellisen toiminnan tasot”. Objektiivisessa hermeneutiikassa tulkinta sosiologisen 
ymmärtämisen mukaisesti kohdistuu kokemuksen ja sosiaalisen toiminnan sisältämän 
merkityksenannon taustalla oleviksi ajateltuihin sosiaalisiin, jaettuihin merkitysra-
kenteisiin. Totesin edellä objektiivisen hermeneutiikan olevan sosiaalisen tulkintaa. Siinä 
on lähtökohtana, että ”sosiaalisen todellisuuden merkityssuhteet ... antavat rakenteen toi-
minnallemme”40. Sosiaalisen todellisuuden merkityssuhteet määräävät, so. antavat 
mielekkyyden toiminnallemme ja merkityksenannollemme. 

Psykologinen ymmärtäminen puolestaan suuntautuu kokemuksessa ja toiminnassa 
tapahtuvan merkityksenannon ilmiasun taustalla oleviin kokijalle ja toimijalle ei-tiedos-
tettuihin mielen tapahtumiin ja rakenteisiin. Se on siten psyykkisen, kokemusmaailman 
ymmärtämistä ja tulkintaa. Edelleen objektiivisen hermeneutiikan sosiaalisen tulkinnalle 
analogisesti psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen katsoo, että 
kokemusmaailman merkityssuhteet ja merkityksenannon ehdot antavat mielekkyyden toi-
minnallemme ja kokemustemme ilmaisuille, määräävät tai saattelevat merkityksen-
antomme ilmiasua. Molemmat suuntautuvat toimijoille tiedostumattomiin kokemuksen 
ilmauksen sisältämän merkityksenannon ja toiminnan perusteiden (rationaliteetin) 
ymmärtämiseen ja tulkintaan. Näkökulmat kokemukselle ja toiminnalle mielekkyyden 
antaviin kokijalle ja toimijalle itselle tiedostumattomiin ja universaaleihin sääntöjärjes-
telmiin ja merkitysrakenteisiin ja -suhteisiin ovat vain erilaiset, toisessa sosiologinen ja 
toisessa psykologinen. Painotan uudelleen edellisessä luvussa esiintuomaani näkemystä, 
ettei kumpikaan näkökulma yksinään riitä yksilön kokemuksen ja toiminnan sisältämän 
merkityksenannon ymmärtämiseen. 

Lähdin oletuksesta, että toimija itse tietää oman kokemuksensa sisällön ja toimintansa 
mielekkyyden. Hän itse tietää kokemustensa ja toimintansa ilmausten merkitysperustan ja 
mielekkyyden, mitä merkityksiä hänen kokemustensa ja toimintansa ilmaukset sisältävät 
ja miksi hän kokee niin kuin kokee ja toimii niin kuin toimii. Hänhän on itse se, joka 
kokee, toimii ja antaa merkityksiä tekemisilleen. Tämä oletus ei riitä, eikä ole sen 
kummemmin psykologiassa kuin sosiologiassakaan tutkimuksellisesti kestävä. Yksilö ei 
aina itse tiedosta kokemuksensa ja toimintansa taustoja. Näihin päästään vain tekemällä 
oletuksia, asettamalla tulkintoja, ei-tietoisiksi jäävistä kokemuksen ja toiminnan 
ilmaisujen sisältämistä subjektiivisista kokemuksista, merkityksenannoista ja toiminnan 
perusteista. Lopulta meidän on hyväksyttävä, ettemme kykene tyhjentävästi ymmär-
tämään tai selvittämään, millaisia merkityksenantoja ja mielekkyyttä johonkin yksilön 
kokemuksen ilmaisuun ja toimintaan sisältyy ja miksi joku kokee tai toimii jossakin 
tilanteessa niin kuin hän kokee tai toimii. Kaikki ymmärtäminen jää väistämättä 
puutteelliseksi ja tulkintamme olettamuksiksi, jotka saavat myöhemmin joko tukea ja 
tuntuvat uskottavammilta tai eivät saa tukea ja joudutaan hylkäämään tai pitämään 
entistä epävarmempina. 

 
 
 

2.3. Systeeminen lähestymistapa 
                                       
40 Karjalainen & Siljander (1993, 335). Tarkoitan Karjalainen & Siljanderin esittämän tulkinnan 

mukaisesti. Heidän tulkintansa poikkeaa esim. Ülrich Oevermannin esittämästä objektiivisesta 
hermeneutiikasta. 
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Tutkimuksessani psykologisen teorian jäsentämisessä käyttämääni metateoreettista 
lähestymistapaa voi luonnehtia systeemiseksi. Systeemisen analyysi-, ajattelu- tai 
lähestymistavan avulla voidaan jäsentää ja tehdä ymmärrettäväksi mielen tapahtumia ja 
mielen suhteita sille ulkoisiin somaattisiin, sosiaalisiin ja fysikaalisiin maailmaan 
kuvaavia empiirisiä psykologisia teorioita. Johann von Wright41 on luonnehtinut yleistä 
systeemiteoriaa metateoriaksi, joka luo yleiset perusteet systeemeiksi tai järjestelmiksi 
ajateltuja ilmiöitä käsitteleville erityisteorioille. Se toimii hänen mukaansa ajattelua ja 
ilmiöiden hahmottamista ohjaavana yleisenä viitekehyksenä. Juuri tässä 
metateoreettisessa empiirisiä psykoanalyyttisia teorioita jäsentävässä merkityksessä 
systeeminen ajattelutapa liittyy tutkimukseeni. Sen avulla kuvaan metateoreettisella 
tasolla, millä tavalla empiirisen teorian tasolla teoreettisesti psykoanalyyttisten teorioiden 
kautta lähestyn mielen tapahtumia, kokemuksen ja toiminnan mielekkyyden 
muodostumista.  

On tärkeää huomata, ettei systeeminen ajattelu- tai lähestymistapa mielen 
tutkimukseen tarkoita systeemisten tai kyberneettisten käsitteiden ja termien tuomista 
empiirisen psykologisen teorian tasolle kuvaamaan mieltä. Psykoanalyysin kehityksessä 
erityisesti kolmikon Hartmann, Kris & Löwenstein kehittämän ns. ego-psykologian 
synnyttyä on ollut tietoisesti tai tahattomasti pyrkimystä tähän suuntaan. Se on merkinnyt 
elämyksellisyyden ja kokemuksellisuuden katoamista mieltä kuvaavista valtavirran 
psykoanalyyttisista teorioista ja käsitteistä. Metapsykologiaan tekemäni korjaukset ovat 
Kohutin, Tähkän ja muiden psykoanalyyttista strukturaaliteoriaa kritisoineiden tavoin 
yritystä toisaalta palauttaa Freudin käsitteiden kokemuksellisuutta ja toisaalta kehittää 
paremmin kokemuksellisuuden säilyttäviä käsitteitä. Näyttämöllinen lähestymistapa 
tämän hetkisestä kehittymättömyydestä huolimatta on mielestäni lähimpänä mielen 
kokemuksellista käsitteellistämistä. 

Systeemianalyysi on siis ensisijaisesti metateoreettinen tutkimusmetodi tutkittavan il-
miön jäsentämiseksi. Systeemistä lähestymistapaa voidaan pitää metateoreettisena viite-
kehyksenä tai analyysimenetelmänä, jonka soveltaminen on riippuvainen kunkin tutki-
muksen kohteena olevan konkreettisen ilmiön erityisluonteesta. Yrjö Ahmavaara huo-
mauttaakin systeemisen lähestymistavan olevan hyödyllistä vain ”mikäli tutkija ymmärtää 
käyttää sitä oman ajattelutapansa perusteiden hahmotteluun”.42 Ahmavaaran tavoin von 
Wright korostaa sitä, että systeemisessä lähestymistavassa keskeistä on kyky soveltaa sitä 
konkreettiseen empiiriseen tutkimuskohteeseen43. Menetelmänä systeeminen lähestymis- 
tai ajattelutapa on ennen kaikkea tapa hahmottaa tutkittavia ilmiöitä osasysteemeistä tai 
elementeistä koostuvina kokonaisuuksina, toisiin systeemeihin kosketuksissa ja 
yhteydessä olevina vuorovaikutusjärjestelminä ja dynaamisina tapahtumina. 

Systeemeiksi ajateltujen kokonaisuuksien systemaattinen tarkastelu edellyttää I. V. 

                                       
41 von Wright 1985, 243 ja 246. 
42 Ahmavaara 1976, 9 ja 197. Ahmavaara puhuu kybernetiikasta ja systeemianalyysista. On syytä 

muistaa, että systeemistä lähestymis- tai ajattelutapaa löytyy muualtakin niin yhteiskunta- ja 
psykologiatieteestä kuin eksplisiittisesti systeemistä käsitteistöä käyttävistä teorioista. Kysymys 
on tietynlaisesta metateoreettisesta lähestymistavasta olevaisen ilmiöihin tämän 
käsitteellistämistavan erilaisuuksista huolimatta. 

43 von Wright 1985, 244. 
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Blauberg, V. N. Sadovsky ja E. G. Yudinin käsityksen mukaan niiden tarkastelemista vä-
hintään kolmelta kannalta44: 

 
1) systeemin ulkoisten ja sille kokonaisuutena ominaisten piirteiden kannalta. 
2) systeemin sisäisen rakenteen kannalta, ts. miten systeemin osat vaikuttavat 

sen ns. systeemisten ominaisuuksien muotoutumiseen. 
3) sen kannalta, miten asianomainen systeemi nivoutuu laajemman systeemin 

osasysteemiksi tai sen elementiksi. 
Systeemisessä lähestymistavassa oleellista on tapa nähdä tutkittavat ilmiöt toistensa 

kanssa vuorovaikutuksessa olevista erilaisista elementeistä tai osajärjestelmistä 
koostuvina vuorovaikutusjärjestelminä sekä hahmottaa näiden kokonaisuuksiksi 
ymmärrettyjen järjestelmien 1) ns. järjestelmäominaisuuksia, ts. niiden perusluonnetta ja 
toiminnan perusperiaatteita, 2) niihin kuuluvien osajärjestelmien tai elementtien kes-
kinäistä sijaintia, ts. järjestelmän sisäistä rakennetta, elementeissä ilmeneviä tapahtumia, 
näiden välisiä suhteita, vuorovaikutusta ja vuorovaikutusmekanismeja sekä 3) järjes-
telmien sijaintia ja vuorovaikutusta osajärjestelminä tai elementteinä laajemmassa jär-
jestelmässä. Näin tutkittavat ilmiöt kyetään sijoittamaan asianmukaiseen paikkaansa ja 
yhteyksiinsä kokonaisjärjestelmässä, -suhteissa ja -tapahtumissa. Systeeminen ajattelu on 
holistista ajattelua. Siinä ilmiöiden ajatellaan tulevan ymmärrettäviksi vain mielekkäinä 
kokonaisuuksina, jossa ilmiön eri elementit tai osat liittyvät sisäisesti (so. systeemisesti) 
toisiinsa, ei erilaisina toisistaan riippumattomien osasten yksinkertaisina yhteenliittyminä. 
Juuri tällä samalla tavalla esitin psykologisesti ilmiön merkityksen yksilön mielessä 
muodostuvan ja tulevan ymmärretyksi, so. sisäisesti mielekkyytensä kautta toisiinsa 
liittyvinä psyykkisinä yhteyksinä, osana mielekästä kokonaisuutta. 

Valitusta tarkastelunäkökulmasta ja -tasosta riippuen sama ilmiö voi näyttäytyä 
järjestelmänä, joka koostuu osajärjestelmistä tai elementeistä tai se voidaan nähdä olevan 
laajemman järjestelmän osajärjestelmä, sen elementti45. Samoin jokin ilmiö saattaa 
muodostua tai siihen saattaa liittyä elementteinä useista erilaisista, vieläpä olemukseltaan 
erityyppisistä systeemeistä koostuvia osia. Esimerkiksi tämän tekstin kirjoittaminen muo-
dostaa tiettyyn päämäärään suuntautuneen toimintajärjestelmän, joka on mielekkäästi 
ymmärrettävissä vain kokonaisuutena, systeeminä, johon sisältyy erilaisina elementteinä 
fysikaalisia ympäristööni, somaattisia ruumiiseeni, psyykkisiä mieleeni sekä sosiaalisia ja 
kulttuurisia yhteisööni kuuluvia elementtejä. Tämän kirjoittaminen tulee siten 
ymmärretyksi vain tiettynä toiminnallisena kokonaisuutena, ei pelkästään esim. 
psyykkisenä, sosiaalisena tai vaikkapa tieteenhistoriallisena ilmiönä, vaikka eri tieteillä 
saattaakin olla hyvin erilaiset abstraktionäkökulmat tähän samaan kirjoittamiseksi kut-
suttuun ilmiöön.46 

Systeemeiksi ajateltujen ilmiöiden tarkastelussa keskeisenä on ilmiön (systeemin) 
ulkoinen tarkastelu eli se, miten ilmiö (systeeminä) nivoutuu laajemman ilmiöverkon 
(systeemin) osaksi. Tällöin systeemien tarkastelussa puhutaan systeemin olemassaolon 
ehdoista, niistä ehdoista, joilla jokin systeemiksi ajateltu ilmiö, toimintarakenteena jatkaa 
                                       
44 Blauberg, Sadovsky, & Yudin 1977, 133. 
45 Vrt. Järvilehdon systeeminen ajattelu (1994). 
46 Vrt. Järvilehto 1994, 100—101. Vrt. myös Rauhalan (esim. 1990) holistinen ihmiskäsitys, jossa 

ihminen rakentuu erilaisista olemuspuolista. 
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olemassaoloaan omia toimintaperiaatteita noudattaen osana laajempaa systeemiä, lyhyesti 
säilyttää toimintakykynsä ja rakenteensa hajoamatta. Biologit Laihonen, Salo ja 
Vuorisalo ovat tarkastelleet nk. automaattien olemassaolon peliä. He kirjoittavat: 

 
”Automaattien olemassaolon pelissä tarkastellaan automaattien säilyvyyden 

mekanismeja (...) millä tavoin (...) automaatin tulee käyttäytyä, jotta se olisi 
havaittavissa kahtena peräkkäisenä tarkkailuhetkenä”. 

 
He sanovat automaattien säilyvän vain, jos ne ovat rakentuneet niin, että niiden 

toiminta ja rakenne kestävät ympäristön niihin kohdistaman valintapaineen47, jos ne 
”sopivat” ympäristöönsä. Tässä em. biologien käyttämää psykologiseen tarkasteluun 
mielestäni epäonnistunutta termiä automaatti ei pidä ymmärtää kirjaimellisesti koneena, 
johon se helposti johtaa ajattelua. Se on mielestäni jossain määrin harhaanjohtava jo 
biologisia järjestelmiä tarkasteltaessa ja vielä enemmän tarkasteltaessa merkityksiä 
sisältäviä psyykkisiä ja sosiaalisia järjestelmiä. Oleellista systeemisessä ajattelutavassa 
on heidän esittämänsä tutkimuksen kohteena olevan ilmiön (systeemin) olemassaolon 
jatkuvuuden ehtojen tarkastelu.  

Tarkasteltaessa mieltä systeeminä ja sen ulkoisia suhteita on muistettava, että 
psyykkisen systeemin, vaikka sen ajatellaan erottuvan sisäiseltä olemukseltaan 
merkityssuhteista koostuvana muista systeemityypeistä, esim. aivotoiminnasta tai 
sosiaalisista järjestelmistä, sen ulkoiset suhteet ovat monella tapaa sisäisiä. Tämä 
tarkoittaa, että psyyke ja soma sekä psyykkinen ja sosiaalinen (lopulta psyyke-soma-
sosiaalinen kokonaisuus) kietoutuvat toisiinsa ainakin osittain sisäisten suhteiden kautta. 
Niiden rakentuminen on toisistaan kietoutunut48. Somaattinen tunkeutuu 
elämyksellisyytenä psyykkiseen vaatimuksena psyykkisestä työstä antaen sille sen 
dynamiikan ja psyykkiset tekijän ovat osa somaattisten prosessien muodostumista ns. 
psykosomatiikassa. Psyykkinen on kehityksessään oleellisesti sosiaalista vuorovaikutusta 
tulkitseva vuorovaikutusmielikuvien muodostumisprosessi, alunperin sosiaalisena 
ilmenneen sisäistämisprosessi. Merkityksistä rakentuneiden psyykkisten ja sosiaalisten 
ilmiöiden keskinäisiä suhteita ja vuorovaikutusta kumpaankaan suuntaa ei kyetä ymmär-
tämään tarkastelemalla niiden suhteita pelkästään ulkoisina vuorovaikutussuhteina, jossa 
psyykkisen ajateltaisiin vaikuttavan sosiaaliseen tai sosiaalinen psyykkiseen. 

Sisäisesti tarkasteltuna systeemi on toisiinsa liittyneiden elementtien ”kokonaisuus, 
jonka osat ovat suhteessa toisiinsa siten, että kokonaisuuden tila riippuu osien tilasta ja 
niiden välisistä suhteista”. Systeemiksi ajatellulla ilmiöllä on siten aina tietty rakenne tai, 
niin kuin itse sanoisin, sisäinen toiminnallinen organisaatio. Systeemin kokonaisuuden 
kannalta systeemin elementtien sisäisten suhteiden, säätely-yhteyksien, merkitys on siinä, 
että ne ”pyrkivät joko systeemin tasapainon ylläpitämiseen tai systeemin muuttamiseen 
olosuhteiden edellyttämällä tavalla”.49 Kokonaissysteemin toiminnallinen rakenne ja sen 

                                       
47 Laihonen, Salo, & Vuorisalo 1986, 358. 
48 Erityisesti psyykkinen ja sosiaalinen molemmat merkityksistä rakentuneina ovat toisiinsa 

kietoutuneita rakentumisprosesseissaan. Soma ja psyyke kietoutuvat elämyksellisyyden ja 
tunteiden kautta toisiinsa. Sisäinen yhteen kietoutuminen on psyyke-soma-sosiaalinen 
kokonaisuudessa ymmärrettävä suhteellisena. 

49 von Wright 1985, 243. Ks. myös Anderson 1976, 40; Järvilehto 1994, 64—66. 
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elementtien suhde pyrkii muodostumaan sellaiseksi, että kokonaissysteemi säilyttää oman 
olemassaolonsa siinä ympäristössä, jossa se toimii50.  

Erilaisissa systeemeiksi ymmärretyissä ilmiöissä voimme siten ajatella olevan 
kysymys toisaalta tasapainojärjestelmistä, jotka pyrkivät olemassaolonsa jatkuvuuden li-
säksi säilyttämään rakenteensa, ja toisaalta itseohjautuvista järjestelmistä, jolloin myös 
systeemin rakenteellinen ja toiminnallinen muutos, kokonaisuutena ja elementtien 
välisenä ja kokonaisuuden ja sille ulkoisten elementtien välisenä suhteena, on mah-
dollista. Voimme ymmärtää esim. toiminnan tai tietyn toimintakokonaisuuden itse-
ohjautuvana järjestelmänä, jota voidaan tarkastella systeemisestä näkökulmasta. Vuorisen 
mukaan ”itsesäätelykäsitteistön avulla toimintaa voidaan tarkastella suhteessa pää-
määrään korjautuvana prosessina.” Toiseksi ”systeemisen käsitteistön avulla voidaan 
määritellä itseohjautuvan järjestelmän tasapainotila”, joka kuvaa systeemin optimaalista 
toimintaa.51 Toiminta, esim. tämän luvun kirjoittaminen, muodostaa erilaisista 
elementeistä koostuvan kokonaisuuden, toiminnallisen rakenteen, jota voidaan tarkastella 
systeemisestä näkökulmasta tiettyyn toiminnalliseen päämäärään, esim. luvun lop-
puunsaattamiseen siten, että olen sen sisältöön tyytyväinen, suuntautuvana ja jatkuvasti 
korjautuvana prosessina.  

Mieltä voidaan systeemisestä metateoreettisesta näkökulmasta tarkastella itseohjau-
tuvana järjestelmänä, jolla on jokin, joskin vain hetkellinen, tasapainotila. Tasapainotilan 
käsite on ihmisen mielen kohdalla jossain määrin epäonnistunut. Mieli järjestelmänä 
ajateltuna on itseohjautuva järjestelmä, joka muuttaa toiminnallista rakennettaan ja 
sisäisiä ja ulkoisia suhteitaan pyrkiessään säilyttämään ja jatkamaan olemassaoloaan. 
Kyse on mielen dynaamisesta tasapainopyrkimyksestä, joka pakottaa jäsentämään 
kokemuksia, ajatuksia, mielikuvia, tunteita, toimimaan ja uudelleenorganisoitumaan, ei 
mielen tasapainotilasta staattisessa mielessä, niin kuin esim. termostaatin tai kemiallisen 
prosessin kohdalla. 

 
 
 

2.4. Näyttämön käsite ja näyttämöllinen lähestymistapa psykologiassa 
 

Näyttämön käsite (Szene) on alun perin Freudin käyttöön ottama ja jossain määrin 
käyttämä52. Hän ei tuotannossaan eksplisiittisesti luo metapsykologista teoriaa 
ihmismielestä näyttämö -analogian ja näyttämöllisen käsitteistön avulla. 
Metapsykologiassaan hän pikemminkin näkee psyyken apparaattina kuvaten sitä 
abstrakteilla käsitteillä, mutta hänen kirjoituksistaan ja tavastaan kuvata kliinisiä 
tapauksia voidaan päätellä, että mieli on hänelle näyttämön kaltainen, joten sen 
rakennetta ja toimintaa voidaan havainnollistaa näyttämö -vertauksen sekä 
teatterimaailmasta peräisin olevien analogioiden ja käsitteistön avulla. Freudin ajattelussa 
on epäsuhta implisiittisen konkreettisen kokemuksellisen hermeneuttisen näyttämöllisen 
metodin ja eksplisiittisen abstraktin luonnontieteellisen metapsykologisen mielen teorian 

                                       
50 Vrt. Järvilehto 1994, 64—66. 
51 Vuorinen 1990a, 85—87 (kursivointi alkuperäinen). 
52 Esim. Freud 1964. 
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ja käsitteellistämisen välillä. Psykoanalyysin historiassa tämä epäsuhta on korostunut ja 
näyttämöllinen lähestymistapa hämärtynyt. 

Freudilaisessa psykoanalyyttisessa kirjoittelussa mielen näyttämön teoreettiselle ja 
metodologiselle pohdinnalle on kuitenkin omistettu vain vähän huomiota eikä se juuri 
esiinny nykyanalyytikkojen kirjoituksissa53. Esimerkiksi Laplanche & Pontalis´n 
tunnetussa freudilaisen psykoanalyysin sanakirjassa The Language of Psychoanalysis 
näyttämön käsite ei esiinny lainkaan. Carl Gustav Jungin ajattelusta alkunsa saaneessa 
jungilaisessa psykoanalyysissa näyttämöllinen ajattelutapa ja käsitteistö näkyy 
freudilaista psykoanalyysia selvemmin, ehkä Lorenzeria ja Mcdougallia lukuun 
ottamatta. Freudin metapsykologia ja sen vakiintunut freudilainen tulkinta on abstraktia, 
kun taas Jungin metapsykologiassa on runsaasti käsitteitä, jotka ovat hyvin 
näyttämöllisiä. Jungilaisessa psykoanalyysissa mielen rakenteita ja esim. 
kehitysprosesseja kuvataan tavalla, joka on näyttämöllistä ja käsitteillä, jotka ovat kuin 
teatterin näyttämön hahmoja, näytelmän käsikirjoituksia, tapahtumien lavastuksia. 
Jungilla näyttämöllinen ajattelu jää implisiittiseksi, mutta implisiittisen näyttämöllisen 
ajattelun ja eksplisiittisen metapsykologisen teorian välillä ei ole sellaista epäsuhtaa kuin 
Freudilla. Jungilla näyttämöllisyys on helpommin havaittavissa kuin Freudilla. Toisaalta 
taas freudilaisen McDougallin monet psyykkisiä tapahtumia kuvaavat näyttämölliset 
ilmaisut ovat hyvin jungilaisia (arkkityyppiseen viittaavia). Tästä huolimatta 
näyttämöllinen teoreettinen tai metodinen ajattelutapa ja käsitteistö ei jungilaisessa 
psykoanalyysissa ole eksplisiittisesti esillä. Esim. Samuels, Shorter & Plautin jungilaisen 
psykoanalyysin sanakirjasta Wörterbuch Jungscher Psychologie ei näyttämön käsitettä 
löydy. 

Näyttämön ja näyttämöllisen ymmärtämisen käsitettä ovat käyttäneet lähinnä 
Lorenzer54 ja hänen oppilaansa55. Lorenzer on kehittänyt näyttämön (Szene) käsitettä 
teoreettisesti erityisesti suuntautuen psykoanalyyttiseen sosiaali- ja sosialisaatio-
tutkimukseen sekä tähän soveltuvana näyttämöllisenä metodisena käsitteenä. Hän ei 
käytä mielen näyttämön käsitettä, mutta mielen näyttämön käsitteeni sisältää Lorenzerin 
Szenen kaltaisia ideoita. Hänellä on myös eksplisiittinen näyttämöllisen ymmärtämisen 
käsite (Szenisches Verstehen), mutta sen varsinaisena kohteena on 
vuorovaikutusmuotojen analyysi. Se on siten metodisesti sosiaalipsykologinen käsite, ei 
psykologinen kuten minulla. Lorenzer ei myöskään tarkastele mieltä näyttämöllisen 
käsitteistön avulla kuten mainitsemani ranskalainen psykoanalyytikko Joyce 
McDougall56. Tämä käyttää mielen näyttämö -käsitettä vastaavaa mielen teatteri -
käsitettä ja muita teatterianalogioita psyykkisten ilmiöiden kuvailun välineenä. Hän 

                                       
53 Lähellä näyttämön ideaa on freudilaisen psykoanalyysin kliinisissä kuvauksissa silloin tällöin 

esiintyvä termi Urszene (suomennettu kantanäky), joka viittaa tietyntyyppiseen mielen 
perusnäyttämöön. Suomessa näyttämöstä on kirjoittanut Lorenzerin psykoanalyysi käsityksiä 
esittelevässä artikkelissa Jussi Silvonen (1992, 208—217 ja 1997, 109— 127). 

54 Lorenzer 1995. Lorenzer käyttää Szene -käsitettä spesifimmässä merkityksessä kuin minä. 
55 Lohnmann 1986b. Kokoomateos sisältää artikkeleita, joissa useissa sovelletaan Lorenzerin 

kehittämään näyttämöllistä lähestymistapaa sosiaalitutkimukseen. Sen edelleen kehittämistä 
psykologiseen teorianmuodostukseen tai metodologiaan teos ei sisällä. 

56 McDougall 1999. Myös ranskankielisessä alkuteoksessa McDougall käyttää käsitettä mielen 
teatteri, Théâtre du Je. 
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kuvaa esim. hysteerisen mielen teatterin tietynlaisena, joskin hänen tekstinsä on pääosin 
tavanomaista freudilaista metapsykologista kieltä ilman näyttämöllisyyttä. Hänen 
näyttämön käsitettä vastaava teatterin käsitteensä ja sen mukana tuomien analogioiden 
käyttö kuvaamaan mieltä ja sen tapahtumia on joka tapauksessa paljon rikkaampaa kuin 
Lorenzerilla, mutta hänellä ei puolestaan ole eksplisiittistä näyttämöllisen ymmärtämisen 
käsitettä. Hänen käsitteensä psykoanalyyttinen näyttämö viittaa psykoanalyyttiseen 
tilanteeseen, eikä se ole metodinen käsite. 

Psykologit Ari Ollinheimo & Risto Vuorinen käyttää näyttämöllinen 
vuorovaikutusmielikuva -käsitettä paikoin rinnan vuorovaikutusmielikuva -käsitteen 
kanssa sitä kuitenkaan teoreettisesti tai metodisesti pitemmälle kehittämättä57. Vaikka 
käsitteet viittaavat vuorovaikutusmielikuvien näyttämöllisyyteen, viittaus jää 
implisiittiseksi. Näyttämön, mielen näyttämön, näyttämöllisen vuorovaikutusmielikuvan 
tai näyttämöllisen ymmärtämisen käsitettä ei Vuorisen muissa aiemmissa kirjoituksissa 
esiinny. Sylvia Kade58 esittelee Lorenzerin näyttämön ja näyttämöllisen ymmärtämisen 
ideaa yhtenä mahdollisena metodina käsitellessään ymmärtämistä pedagogisessa 
tutkimuksessa. Tämä jää kuitenkin Lorenzerin ajatusten esittelyksi ilman näyttämön ja 
näyttämöllisen ymmärtämisen käsitteiden edelleen kehittämistä. 

Huolimatta näyttämön ja näyttämöllisen ymmärtämisen käsitteen eksplisiittisestä ja 
implisiittisestä esiintymisestä, psykoanalyyttisesta ajattelusta ei löydy tukea 
näyttämölliseen mielen ja mielen ymmärtämisen metodin kuvaukseen. Freudin, Jungin, 
Lorenzerin ja McDougallin näyttämölliset käsitykset ja viittaukset mielestä ja mielen 
tutkimuksesta kuitenkin rohkaisevat tarkastelemaan psykodynaamisesti mieltä 
näyttämönä, psykologista ymmärtämistä näyttämöllisenä ja yritykseen kehittää 
näyttämöllistä käsitteistöä ja metodologiaa. Tutkimuksessani lähestyn psykoanalyyttisia 
käsityksiä mielestä ja sen tutkimuksesta metapsykologisen tarkastelutavan lisäksi 
näyttämöllisen ajattelutavan ja käsitteistön kautta heidän innoittamana. Näyttämön 
käsitteen ja sen teoreettisen ja metodisen käytön ymmärrän heistä poikkeavasti. 

Näyttämö -analogia kuvaamaan ihmisen mieltä vaikuttaa erityisen hyödylliseltä 
teoreettiselta ja metodologiselta välineeltä psykologisessa ymmärtämisessä. Se suo 
tutkijalle mahdollisuuden laatia mielen rakenteesta ja toiminnasta kuvauksia, jotka 
säilyvät mahdollisimman uskollisina inhimillisen kokemuksen konkreettiselle kielelle. 
Pidän tätä tärkeänä perusteluna näyttämölliselle lähestymistavalle. Sitä käytettäessä 
kokemusta ja psykodynamiikkaa kuvaavat käsitteet ja muu vaikeasti ymmärrettävä 
abstrakti metapsykologinen termistö ei pääse vaikeuttamaan mieltä koskevien kuvauksien 
ja tutkimusselostusten ymmärtämistä. Ymmärrän hyvin, että psykologisissa tieteellisissä 
raporteissa näyttämöllisen ymmärtämisen ajattelutavan mukaista kokemuksen kuvausta ei 
ole helppo hyväksyä. Esim. psykoanalyytikko Julia Kristevan teokset 
vaikeatajuisuudessaan ovat esimerkkejä kokemuksellisesta kielestä, jota on vaikea 
hyväksyä nykypsykologiaan tieteellisinä raportteina. Se on vierasta vallitsevalle 
psykologia -tieteen kielelle huolimatta narratiivisten ja fenomenologisten 
lähestymistapojen tulosta psykologiaan.  
                                       
57 Ollinheimo & Vuorinen 1999. Tapaamisessamme 13.04.2000 Vuorinen käytti szene -käsitettä 

sivumennen viitaten sillä Freudin tapaan mielikuvien näyttämöllisyyteen, mutta mielen 
näyttämö -käsite ei ole hänelle keskeinen tapa lähestyä teoreettisesti ja metodisesti mieltä. 

58 Kade 1983. 
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Olen erottanut psykodynaamisen metapsykologisen ja psykodynaamisen 
näyttämöllisen psykologisen ymmärtämisen toisistaan psykologisen ymmärtämisen 
kohteen, mielen tapahtumisen (kokemuksen) empiirisen käsitteellistämis- ja kuvaustavan 
perusteella. Molemmat ovat käsitteellisiä tapoja selkiyttää ymmärtämisen kohdetta ja 
metodisia välineitä ymmärtää ilmausten ja toiminnan taustalla olevaa subjektiivista 
merkityksenantoa. Molemmat ovat lähtökohdiltaan ja lähestymistavaltaan 
psykodynaamisia ja metodisesti pyrkivät ajatuksellisen kuvan muodostamiseen mielen 
sisäisestä dynamiikasta. Ne pyrkivät kokemuksessa, toiminnassa ja näiden ilmauksissa 
tapahtuvan merkityksenannon rekonstruktioon. Ero niillä on tavassa, jolla kokemus-
maailmaa käsitteellistetään ja kuvataan, ei niinkään metateoreettisella tasolla erossa 
lähestymistavassa mielen tapahtumiin ja mielen tutkimukseen. Toisin sanoen jatkossa 
erotan kaksi psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen tapaa siten, että psyko-
dynaaminen metapsykologinen ymmärtäminen ja tulkinta, merkityksen metapsykologinen 
rekonstruktio ja metapsykologinen kuvaus viittaavat abstraktin metapsykologisen 
käsitteiden käyttöön ja ilmiön metapsykologiseen ymmärtämiseen. Näyttämöllinen 
psykologinen ymmärtäminen ja tulkinta, merkityksen näyttämöllinen rekonstruktio ja 
näyttämöllinen kuvaus viittaavat näyttämö -analogian ja näyttämöllisen konkreetin 
käsitteistön käyttöön ja ilmiön näyttämölliseen ymmärtämiseen. Molemmat ovat 
psykodynaamisen psykologisen  ymmärtämisen käsitteellisiä apuvälineitä. Edellinen 
käyttää Freudin termein ilmaistuna psykoanalyyttista metapsykologista abstraktia 
teoreettista käsitteistöä ja jälkimmäinen näyttämöllistä kokemuksellista käsitteistöä 
mielen ja kokemusten käsitteellistämiseen. Metodisesti edellinen pyrkii merkityksen, 
kokemuksen ja mielen sisäisten tapahtumien ja ilmiön yhteyksien rekonstruktioon 
abstraktin ajatuksellisen kuvan avulla, jälkimmäinen konkreettisen näyttämöllisen kuvan 
avulla.  

Se, missä määrin psykodynaamista metapsykologista ja psykodynaamista 
näyttämöllistä ymmärtämistä on mahdollista kehittää itsenäisinä ymmärtämisen 
muotoina, joilla on oma ymmärtämisen kohteen, kokemusmaailman käsitteellistämistapa 
ja oma metodi ymmärtää ilmausten taustalla olevaa merkityksenantoa, on vaikea 
kysymys. Itse näen, että ne ovat yhteisestä ontologisesta taustastaan, yhteisestä 
systeemisestä tai holistisesta ja psykodynaamisesta lähestymistavastaan mieleen ja 
yhteisestä hermeneuttisesta ymmärtämisen logiikastaan johtuen lähellä toisiaan. Niiden 
itsenäisyys tulisi kummankin omasta tavasta käsitteellistää tutkimuskohde ja 
ymmärtämisen metodi, omasta kielestä ja metaforisesta tavasta kuvata kokemusta ja sen 
ymmärtämistä. Tähän olen viitannut sillä, että metapsykologisen ymmärtämisen 
käsitteistö on abstraktia ja näyttämöllisen ymmärtämisen käsitteistö konkreettista. Ero 
abstraktiin metapsykologiaan ja konkreettiseen näyttämölliseen ajatteluun on nähtävä 
suhteellisena, sillä eri psykoanalyytikkojen välillä ero metapsykologiassa on 
abstraktisuuden ja konkreettisuuden suhteessa suuri. Näen asian niin, että näyttämöllinen 
psykologinen ymmärtäminen pyrkii uudistamaan abstraktiksi muodostunutta 
metapsykologiseen kieleen perustuvaa psykologista ymmärtämistä paremmin 
tutkimuskohdetta, välitöntä kokemusta ja sen ymmärtämistä vastaavalla käsitteistöllä ja 
kuvauksilla. Tämän kaltaisia pyrkimyksiä paremmin kokemusta vastaavaan 
konkreettiseen kieleen ja käsitteellistämiseen on psykoanalyysin historiassa ollut, joskin 
ne ovat jääneet minusta yrityksiksi ja perinteisen metapsykologisen ajattelutavan ”van-
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geiksi”59. Kysymykseen, miten itse onnistun irtaantumaan kokemukselle vieraaksi 
muodostuneesta metapsykologisesta ajattelusta ja ”uudistamaan” psykodynaamista 
ymmärtämistä näyttämölliseksi, vastaan, että jos tämä on hyvä alku siihen suuntaan, niin 
oma tämän hetkinen tavoitteeni on toteutunut. 

Näyttämön käsitteeseen ja näyttämölliseen ajattelutapaan tutustuminen kannattaa 
aloittaa tarkastelemalla näyttämö käsitteen käyttötapoja. Tuon seuraavassa samalla esille 
myös näyttämöllisen ajattelutavan ja perinteisen metapsykologian rinnakkaisuuden. 
Voimme ajatella näyttämön viittaavan mieleen yleensä: Ihmisen mieli, kokemus-, 
elämys- ja merkitysmaailma on teatterin näyttämön kaltainen60. Välitön kokemukseni 
omasta mielestäni on, että se on näyttämön kaltainen. Se, millainen toisten ihmisten 
mielet ovat, en tiedä. En voi sitä koskaan varmasti tietää, koska en toisten mieliin näe, 
mutta oletan, että muilla ihmisillä mieli on samankaltainen näyttämö kuin minun. Näin 
jotkut ovat minulle myös kertoneet. Mieli on kuin näyttämöksi rajattu tila tai avaruus, 
jossa esitetään dialogeja, tapahtumia ja tarinoita teatterin näyttämön tavoin. Mielen 
näyttämön dialogit, tapahtumat ja tarinat pitävät sisällään käsikirjoituksen, jonka joku on 
kirjoittanut jollekin, jossakin tarkoituksessa. Joku dramatisoi käsikirjoituksen 
näyttämölle, joku ohjaa näyttämöiden tapahtumia. Vaihtuvat näyttämöt muodostuvat 
tarinoiden kaltaisiksi. Tarinoissa on juoni, dialogeissa vuorosanat. Näyttämö on 
lavastettu ja lavasteet vaihtuvat näyttämöiden vaihtuessa, henkilöt on puvustettu ja 
maskeerattu. Näytökseen liittyvät näyttelijät, jotka joku on valinnut tiettyihin rooleihin, 
katsojat ja kuiskaaja, joka korjaa unohduksia. Joku tekee puvustuksen, joku hoitaa valot, 
joku valvoo, mitä näyttämöllä esitetään.  Jotakin tulee jostakin näyttämölle, jotakin 
poistuu näyttämöltä, jotakin rajautuu näyttämön ulkopuolelle.61  

                                       
59 Esim. Roy Schaferin ”action language” ja Kohutin ja tämän oppilaiden self-psykologinen 

käsitteistö ja myös McDougallin näyttämöllinen kieli ovat yrityksiä tähän suuntaan. Niiden 
taustalla on tyytymättömyys freudilaiseen abstraktiin metapsykologiaan. Parhaiten 
kokemuksellisen kielen suuntaan metapsykologiassaan on edennyt Tähkä. Hän käsittelee 
metapsykologiaa ja kokemuksellista kieltä mielen tapahtumien kuvaamisessa teoksessaan 
Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen hoitaminen (1996), joskaan hän ei 
kokemuksellisessa kielessään tarkastele mieltä eksplisiittisesti näyttämöllistä käsitteistöä 
käyttäen. Joka tapauksessa hän pitää tärkeänä, että mielen tapahtumia kuvataan vain 
kokemuksellisilla käsitteillä. Jungilainen käsitteistö ja tapa kuvata kokemuksia on 
psykoanalyyttisista metapsykologista teorioista lähimpänä näyttämöllistä ajattelua sellaisena 
kuin sen ymmärrän. 

60 Mieli on näyttämö -väite ei kumoudu, vaikka kysymyksessä olisi syntymästä saakka sokea. 
Mieli on näyttämö, mutta se voi olla hyvin erilainen näyttämö; yhdelle kuvallinen, toiselle 
abstrakti, käsitteellinen, jollekin äänistä koostuva, jollekin pimeä tai hämärä muodoista 
koostuva, mutta kaikille mielen näyttämö kuitenkin. 

61 Unet ovat selkein esimerkki siitä, että mieli on näyttämö ja, että esitämme mielessämme 
kokemuksiamme näyttämöinä. Tästä esimerkkinä uni, jonka näin joulukuussa 1999 jätettyäni 
tutkimukseni esitarkastukseen ja saatuani tietää keitä kysytään mahdollisiksi esitarkastajiksi. 
Uni (unikuva) oli seuraavanlainen. Seison matalan pyöreän kahvipöydän edessä. Kahvipöydän 
ääressä istuu kolme henkilöä. En näe heitä kunnolla, mutta tiedän, että vasemmalla puolellani 
istuva henkilö on professori X ja oikealla puolellani istuva henkilö on dosentti Y. (kumpikaan 
heistä ei sitten tullut väitöskirjani lopulliseksi tarkastajaksi.) Heidän välissään vastapäätäni 
istuvaa henkilöä en tunnista. Professori X sanoo: ”Tässä tutkimuksessa ei ole mitään uutta”. 
Dosentti Y vastaa: ”Olen eri mieltä. Tässä on esitetty uusi synteesi”. Uni päättyy tähän. Unen 
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Mielen ajatteleminen näyttämöksi tai teatterin näyttämön kaltaiseksi ei tarkoita, että 
sanomme, että mielessä on konkreettisesti ohjaaja, käsikirjoittaja, erilaisia näyttelijöitä, 
jne. mielen rakenteina tai, että puhuisimme mielen ohjaajasta, käsikirjoittajasta ja 
näyttelijöistä. Kysymys on analogian tai metaforan käytöstä, joka auttaa ymmärtämään 
mielen tapahtumista sellaisen avulla, jonka tunnemme ja ymmärrämme. Samankaltainen 
analogia on kognitiivisen psykologian tapa käyttää tietokonetta ja tietokoneohjelmistoja 
analogiana ihmismielen tiedonkäsittelystä. Itse asiassa erilaisten analogioiden ja 
metaforien käyttö on yleistä tieteessä. Kysymys onkin siitä, mikä käsitteellistämisen tapa, 
metafora tai analogia kuvaa osuvimmin esim. mieltä ja mielen tapahtumista tehden sen 
paremmin ymmärrettäväksi62. Onko näyttämö -analogia parempi kuvaamaan mieltä kuin 
tietokone -analogia? Kuvaavatko ne kenties molemmat mieltä, mutta tavoittavat siitä eri 
puolia? Vai kuvaako toinen mielen ja toinen aivojen toimintaa? 

Käsite näyttämö viittaa myös konkreettisiin mielen näyttämöihin, näytöksiin tai 
kohtauksiin, jotka mielikuvien virran mukana alati vaihtuvat mielessämme ja, joilla 
esitämme kokemuksiamme. Lorenzerin näyttämön käsite viittaa konkreettisiin mielen 
näyttämöihin, jotka liittyvät joihinkin nimenomaisiin yksilön menneisyyden 
vuorovaikutustapahtumiin63. Se näyttämö mielikuvien, kokemusten virrasta, josta 
olemme kullakin hetkellä selvillä, jonka näemme mielessämme, on tietoinen mielen 
näyttämö64. Tietoinen mielen näyttämö on tietoisen kokemisen alue. Esitietoiset mielen 
näyttämöt ovat mielikuviemme virrasta, kokemuksistamme se osa, jonka kykenemme 
saattamaan tietoiselle näyttämölle tarkkaavaisuutemme suuntaamisen avulla. Koska 
olemme kullakin hetkellä selvillä, so. tietoisia vain tietoisen mielen näyttämömme 
sisällöistä, kaikki mielen ymmärtäminen tapahtuu tietoisen näyttämön kautta. 

Tietoisen (esitietoisten) näyttämön takana on psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen varsinainen kohde, olettamus tiedostamattomista, tietoiselle kokemukselle 
vieraista piiloisista mielen näyttämöistä. Piiloiset mielen näyttämöt ovat 
tiedostamattoman kokemisen aluetta. Se, että tietoisella näyttämöllä esiintyy tietoiselle 
kokemukselle vierasta, jota emme ymmärrä, johtaa oletukseen näyttämöistä, jotka eivät 
ole välittömästi havaittavissa. Tutkimuksessa piiloiset mielen näyttämöt rekonstruoidaan 

                                                                                               
(eräs) sisältö on helppo tulkita. Unessa esitän näyttämönä kaikkien väitöskirjatekijöiden tapaan 
kokemani epävarmuuden (uniajatus) oman tutkimuksen arvosta ja ansioista hetkellä, jolloin 
tehty työ on luovutettu arvioitavaksi, mutta sitä ei ole vielä arvioitu eikä annettu palautetta. 
Näyttämö on lavastettu ja dialogi etenee väitöstilaisuuden asetelman tapaan, mutta leppoisasti 
kahvipöydän ääreen (näyttämö ja näytös). Väittelijän paikalla on dosentti Y, vastaväittäjän 
paikalla on professori X. Kustoksena toimivaa henkilöä en tunnista (kustosta ei ollut määrätty). 
Minä olen tilaisuuden yleisönä (näyttämön hahmot). Miten ja miksi senhetkistä kokemustani 
kuvaava asetelma (näyttämöllepano) on muodostunut juuri tämänkaltaiseksi uneksi tiettyine 
näyttämön asetelmineen ja hahmoineen, veisi tässä liian paljon tilaa analysoitavaksi.  

62 Esimerkkejä metaforien käytöstä kuvaamaan tiettyjä mielen tapahtumia ja kokemuksia sekä 
metaforien käytöstä mielen käsitteellistämisessä löytyy Buchholzin (1993) toimittamasta 
teoksesta Metaphernanalyse.  

63 Tämä on epätarkka rinnastus omaan näyttämön käsitteeseeni, sillä Lorenzerin näyttämö -käsite 
kuvaa sosiaalisen vuorovaikutuksen näyttämöitä, joista mielen näyttämöt sisäistetään. Freudin 
Szene on tarkoittamani konkreettinen mielen näyttämö. 

64 Jatkossa käytän rinnan ilmauksia tietoinen mielen näyttämö ja tietoinen näyttämö, esitietoinen 
mielen näyttämö ja esitietoinen näyttämö, jne. tarkoittaen niillä samaa.  
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tietoisen näyttämön avulla. Tämä perustuu toisaalta siihen, että piiloiset näyttämöt 
tunkeutuvat, aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus, tietoiselle näyttämölle sekoittamaan 
kokemusten tietoista näyttämöllepanoa ja näyttämöitä. Toisaalta se perustuu vapaiden 
assosiaatioiden hyväksikäyttöön, jonka avulla tietoiselle näyttämölle tunkevasta voidaan 
pyrkiä pääsemään piiloisille näyttämöille ja nostamaan kokemuksia tietoiselle 
näyttämölle.  

Tietoinen mielen näyttämö ja piiloiset, tiedostamattomat mielen näyttämöt kuvaavat 
mielen perusrakenteita tai rakenteellisia piirteitä kokemisen alueina. Luvussa 4. 
huomamme, että Freudin ja Jungin mielen topografisessa lähestymistavassa tietoisesta ja 
tiedostamattomasta kokemisen alueesta mielen rakenteina puhutaan esittämistäni mielen 
tietoisesta ja tiedostamattomista näyttämöistä ja niiden näyttämöllepanon keinoista tai 
tavoista. Heidän metapsykologiassaan tämä ilmaistaan topografisen teorian tietoisena ja 
tiedostamattomana mielen rakenteina ja niiden toimintaperiaatteina. Tietoisella ja 
piiloisilla mielen näyttämöillä on erilaiset näyttämöllepanon keinonsa tai –tapansa, joilla 
näyttämöllepano, kokemusten näyttämöllä esittäminen, tapahtuu. Näyttämöllepanolla 
viittaan prosessiin, jonka tuloksena kokemustamme esittävä näyttämö syntyy ja 
näyttämöllepanon keinot viittaavat niihin tapoihin, joilla näyttämöllepano tapahtuu, so. 
millä keinoilla esitämme kokemuksiamme mielen näyttämöllämme. Näyttämölle panon 
keinoja ovat esim. Freudin unien tulkinnassa kuvaamat kuvittaminen (symbolisaatio), 
siirtäminen ja tiivistäminen ja psykoanalyysissa mielen suojatoimenpiteinä kuvatut 
projektio, tyhjäksi tekeminen, reaktionmuodostus,  ylevöittäminen, rationalisaatio, jne.. 
Näyttämöllepanon ehdot tarkoittavat niitä ehtoja, jotka näyttämöllepanon on täytettävä, 
jotta mielen sisältöjä voitaisiin esittää mielen näyttämöllä ylipäätänsä ja tietoisella 
näyttämöllä erityisesti. Näyttämöllepanon ehtoja kuvataan metapsykologiassa mielen 
perusprosesseilla, jotka mielen tapahtumisen on täytettävä. Näitä ovat esim. häiritsevän 
poistaminen (mielihyväperiaate), toiveen toteutuma, reaaliteettiperiaate, jne.. 
Näyttämöllepanossa koetamme näyttämöllepanonkeinojen avulla täyttää 
näyttämöllepanon ehtoja ja koetamme myös kiertää tietoisen näyttämöllepanon ehtoja 
saadaksemme kokemuksia tietoiselle näyttämölle. Näyttämöllepanosta, näyttämöllepanon 
keinosta ja näyttämöllepanon ehdoista voimme käyttää yhteistä nimitystä näyttämöllinen 
dramaturgia. Palaan esittämiini käsitteisiin luvussa 4., jossa tarkastelen metapsykologista 
teoriaa ja tulkitsen sitä näyttämöllisestä lähestymistavasta käsin. 

Edelleen näyttämön käsitettä voidaan käyttää viittamaan ihmisenä olemista kuvaaviin, 
tietyn kokemuksellisen sisällön ja rakenteen omaaviin, ihmisten mielissä kerta toisensa 
jälkeen toistuviin näyttämöihin, mielen perusnäyttämöihin. Tarinoina, kohtauksina ja 
dialogeina rakentuvat perusnäyttämöt toistuvat mielessämme tietyllä tavalla, niitä 
kuvataan psykoanalyyttisissa teorioissa ja käytetään tulkinnassa ymmärtämisen apuna. 
Mielen perusnäyttämöillä esitetään tiettyjä toistuvia teemoja tai perustarinoita, -
dialogeja. Mielen perusnäyttämöitä ovat mielen rakentumisen vaiheita kuvaavat 
kehitykselliset mielen näyttämöt ja erilaisia peruskokemuksia ja -suhteissa olemisen 
tapoja kuvaavat perusnäyttämöt. Esimerkki kehityksellisestä mielen näyttämöstä on 
vaikkapa freudilainen oidipaalinen mielen näyttämö, joka rakentuu ja etenee tarinana, 
näyttämöllisenä asetelmana, näyttämöiden vaihtumisena tietyllä tavalla tai nuoruuden 
mielen näyttämö, jolla on oma rakenne, lavastus, roolihenkilöt ja kehityksellinen 
käsikirjoitus. McDougallin psykopatologioita kuvaavat näyttämöt ovat esimerkkejä 
erilaisista häiriintyneistä itsen ja toisen kokemisen tapoja kuvaavista perusnäyttämöistä, 
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joissa toistuvat tietyt teemat. Myös samankaltaisina toistuja ihmiselämän tilanteet, esim. 
menetyksen kokemukset, traumaattisesta tilanteesta toipuminen, rakastuminen, 
vanhemmaksi tuleminen, vanhuus, muodostavat samankaltaisina toistuvia mielen 
perusnäyttämöitä. Metapsykologiassa kehityspsykologinen teoria, psykopatologia ja 
erilaisia elämän tilanteita käsittelevät teoriat kuvaavat mielen perusnäyttämöitä. 

Mielen näyttämöllisestä lähestymistavasta ja mielen perusnäyttämöiden näkökulmasta 
jungilainen psykoanalyysi metapsykologisena teoriarakennelmana on freudilaista 
psykoanalyysia näyttämöllisesti konkreettisempi ja rikkaampi. Se sisältää runsaasti 
erilaisia näyttämöllisiä kuvauksia ihmisenä olemiseen liittyvistä peruskokemuksista, 
kehityksellisistä tapahtumista ja perussuhteista, so. mielen perusnäyttämöistä teemoineen. 
Esim. arkkityyppi -käsite sisältää näyttämöllisiä piirteitä kuvaten ihmisen mielessä 
tietyntyyppisinä näyttämöinä toistuvia kokemuksia. 

Edelleen voimme puhua mielen näyttämöiden hahmoista, joiden avulla esitämme 
kokemuksiamme itsestämme, toisista ja suhteistamme toisiin ja elämäntilanteisiimme. 
Näyttämöiden hahmot esittävät itseämme, kohtaamiamme toisia ja kokemuksiamme 
heidän kanssaan näyttämöllisinä asetelmina, kuvina ja dialogeina. Kun tietoinen ja 
piiloiset mielen näyttämöt viittaavat mielemme rakentumiseen näyttämöinä, siihen, että 
mielemme on näyttämö ja näyttämöitä, niin näyttämön hahmot ovat se, jota mielessämme 
on. Metapsykologiassa strukturaalinen teoria kuvaa mielen näyttämöiden hahmoja ja 
niiden ominaispiirteitä. Näyttämöllisessä mielessä jungilainen psykoanalyysi on 
nimenomaan tässä suhteessa freudilaista psykoanalyysia moni-ilmeisempi ja näyttämön 
hahmoiltaan rikkaampi. Siinä kuvataan runsaampi määrä erilaisia näyttämön hahmoja, 
joiden avulla esitämme kokemuksiamme. Jungilainen metapsykologia pitää sisällään 
näyttämöllisiä piirteitä, joilla voidaan ns. self-psykologian ja objektisuhdeteorian ohella 
mielen abstraktia metapsykologista ja konkreettia näyttämöllistä käsitteellistämistä 
lähentää toisiinsa. Pelkästään jungilaisen metapsykologian varaan ei näyttämöllistä 
mielen kuvausta voida kuitenkaan rakentaa. Myös sitä tulee kehittää eksplisiittisemmin 
näyttämölliseen suuntaan. 

Lopuksi voimme puhua mielessämme olevista vuorovaikutusnäyttämöistä65, joilla vii-
tataan ihmisten ”välille” syntyviin, kokemuksellisesti jaettuihin mielen näyttämöihin. 
Kun äiti ja lapsi, tutkija ja tutkittava, analyytikko ja analysoitava, kaksi rakastavaista 
jakavat keskenään riittävän samankaltaisen kuvitelman, mielikuvat, heidän mieliinsä 
syntyy jaetun illuusion66 kautta vuorovaikutusnäyttämö67. Ihmisten välinen 

                                       
65 Mielen sisäistä vuorovaikutusnäyttämöä ei pidä sekoittaa ulkoiseen vuorovaikutukseen, 

sosiaaliseen vuorovaikutusnäyttämöön. Siten esim. kasvatus ja terapia ulkoisena, sosiaalisena 
toimintana ja kasvatuksellinen ja terapeuttinen näyttämö mielen sisäisinä jaettuina mielikuvina 
ovat eri asioita. 

66 Kysymys on kyvyssä luoda illuusio varhaislapsuuden siirtymävaiheen elämyksen pohjalta ensin 
äidin mielikuvan (sisäistetyn objektin) kanssa. Myöhemmin kyky illuusioon siirtyy aikuisen 
kyvyin ja keinoin ulkoiseen vuorovaikutukseen, jossa toisen osapuolen on mahdollista 
osallistua elämyksen ja mielikuvien jakamiseen yhteisessä kokemuksessa, jaetussa illuusiossa. 
(Ks. Hägglund 1991, 158, 280—284 ja 290—292; Vuorinen 1997, 345 ja 347; Winnicott 
1988.). Illuusio tarkoittaa mielikuvaa, joka yhdistää objektiivista ja subjektiivista, reaalisesti 
olemassaolevaa ja mielikuvitustamme. Illuusio on näiden vuorovaikutuksen tulosta, jotakin 
niiden välillä olevaa. Tästä käy hyvänä esimerkkinä taikurin korttitemppu. Me näemme kuinka 
taikuri käsittelee korttia, sitten kortti katoaa ilmaan kuin tyhjään, mutta emme näe kuinka se 
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ymmärtäminen on mahdollista vain tämän mielessä illuusiona muodostuvan jaetun 
vuorovaikutusnäyttämön kautta. Psykologisesti esim. sosiaalinen ylipäätänsä on jaetun 
illuusion kautta vuorovaikutusnäyttämöitä, joilla saamme toinen toistemme mielissä 
tietyn aseman, roolin68. Sosiaalista syntyy vain silloin, kun kykenemme jaettuun 
illuusioon ja sosiaalinen vuorovaikutus on mahdollista vain jaettujen illuusioiden kautta. 
Jaettuina illuusioina mielissämme ilmeneviä vuorovaikutusnäyttämöitä voimme erottaa 
erilaisia. Ihmisen mielen näyttämöt ylipäätänsä rakentuvat sisäistysten kautta tietyistä 
ulkoisen vuorovaikutuksen synnyttämistä mielen perusnäyttämöistä. Voimme puhua 
kasvatuksen tuottamasta kasvatuksellisesta vuorovaikutusnäyttämöstä ja erilaisista 
vuorovaikutuksen perusnäyttämöistä. Tällainen on esim. vanhemman ja nuoruusikäisen 
mieliin heidän välisessä vuorovaikutuksessa syntyvä vuorovaikutusnäyttämö. Edelleen 
voimme ajatella, että terapia69 ja ohjaus psyykkisinä ilmiöinä puolestaan tapahtuu ja 
mieli korjaantuu terapeuttisen vuorovaikutuksen synnyttämällä jaetulla terapeuttisella tai 
ohjauksellisella näyttämöllä, joka syntyy jaettuna illuusiona terapeutin ja terapoitavan 
mieliin. 

Näyttämöllinen lähestymistapa tarkoittaa näyttämö -analogian ja -käsitteen käyttämistä 
myös metodisesti. Tämän ajattelutavan mukaan ajattelen niin, että psykologinen 
ymmärtäminen tapahtuu tutkimuksellisella näyttämöllä, jonka muodostuminen jaettuna 
illuusiona tutkijan ja tutkittavan mieliin on välttämätön ymmärtämisen onnistumiseksi. 
Tutkittava luo kokemuksensa kuvauksella tai toimintansa ilmauksella illuusion, joka 
ymmärretään mielen näyttämön kuvauksena tai ilmauksena. Tutkittavan kokemuksen 
kuvauksen tai ilmauksen ja oman ajattelunsa ja mielikuviensa avulla tutkija pyrkii 
luomaa näyttämöllisen kuvan tutkittavan kokemuksesta. Jos tutkittavan kuvaama ja 
tutkittavan mielessään rekonstruoima näyttämö ovat riittävän samankaltaisia, he jakavat 
mielissään saman illuusion. Tutkija ymmärtää tutkittavaa. Tämän voi sanoa myös niin, 
että jotta tutkittavan ymmärtäminen voisi tapahtua, tutkijan on kyettävä jakamaan 
tutkittavan illuusiona luoma mielen näyttämö, kyettävä astumaan tutkittavan kanssa 
samalle tutkittavan mielen vuorovaikutusnäyttämölle.  

Näyttämöllisessä psykologisessa ymmärtämisessä tutkimus perustuu psykologisen 
ymmärtämisen tutkimuskohteen, mielen käsitteellistämiseen näyttämönä, sen 

                                                                                               
sujahtaakin taikurin hihaan. Me näemme jotakin ja sen, mitä emme näe, täydennämme 
mielikuvillamme ja saamme aikaa illuusion kortin katoamisesta tyhjään ilmaan.  
Toisen ihmisen puheen tai toiminnan sisältämän merkityksen ymmärtäminen perustuu 
vastaavaan illuusioon. Me kuulemme jotakin tai näemme jotakin (reaalista), mutta 
ymmärtääksemme hänen tuottamaansa äänen virtaa tai toimintaansa täydennämme sitä 
olettamuksilla, so. tulkitsemalla kuulemaamme ja näkemäämme (mielikuva).   

67 Ollinheimo & Vuorisen (1999) näyttämöllinen vuorovaikutusmielikuva ei tarkoita samaa kuin 
esittämäni vuorovaikutusnäyttämö, vaan se viittaa, minusta hyvin, siihen, miten mielikuvat 
mielissämme ovat näyttämöinä rakentuneita itsen ja toisen sisältäviä mielikuvia 
(vuorovaikutusmielikuvia). 

68 Rooli-termi viittaa tässä psykologiseen näyttämölliseen kieleen, ei sosiologiseen rooli -käsit-
teeseen. 

69 McDougallilla (1999, 33— 35) on käsite psykoanalyyttinen näyttämö. Hän ei eksplisiittisesti 
käytä näyttämöllisen ymmärtämisen käsitettä eikä teoreettisesti näyttämöllistä käsitteistöä, vaan 
metapsykologista käsitteistöä kuvaamaan mieltä, hänen kokemusten rekonstruktionsa jää 
implisiittisesti näyttämölliseksi. 
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teoreettiseen kuvaamiseen teatterin näyttämö -analogian ja siihen liittyvien käsitteiden 
avulla. Näyttämö -analogian käyttäminen metodisesti tarkoittaa kokemuksen, toiminnan 
ja merkityksenannon tutkimuksessa ja ymmärtämisessä niiden näkemistä ja 
rekonstruoimista näyttämöinä. Näyttämöllinen psykologinen ymmärtäminen on 
pyrkimystä kokemusten kuvausten, toiminnan ja niiden ilmausten ja tuotosten taustalla 
olevan kokemuksina ilmenevän mielen sisäisen dynamiikan näyttämölliseen 
rekonstruktioon. Eläytymistä metodisena välineenä käyttävä psykologinen 
ymmärtäminen edellyttää tutkijan kykyä ”astua” tutkittavan kokemustensa kuvauksella 
tai ilmauksilla luomaan illuusioon, so. tutkittavan mielen näyttämölle. Se edellyttää 
tutkijan kykyä jaettuun illuusioon. Tutkimuksen tuloksena tutkittavan kokemus, hänen 
mielensä dynamiikka ja tutkittavat ilmiöt kuvataan näyttämöinä ja näyttämöiden 
tapahtumina. 
 
 
 

2.5. Psykodynaamisen psykologian paikka psykologia -tieteessä 
 

Psykologiatieteen nykytilaa kuvaa muiden ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tavoin pirstoutu-
minen erilaisiin tutkimuksen osa-alueisiin, esim. kognitiivinen psykologia, 
psykofysiologia, havaintopsykologia, ympäristöpsykologia, työpsykologia, differentiaali-
psykologia, kehityspsykologia, oppimisen psykologia, jne., ilman eri osa-alueiden integ-
raatiopyrkimystä70. Psykologia tieteenä on myös ymmärretty monella tapaan, milloin 
luonnontieteenä, milloin yhteiskuntatieteenä, harvemmin humanistisena tieteenä. Esitän 
joitakin psykologian luonnehdintoja hakiessani ymmärtävän psykologian erityispiirteitä 
ja paikkaa psykologia -tieteessä.  

Tuntuisi jokseenkin luonnolliselta ajatella, että psykologia71 (sielutiede) sanalla 
viitatun tieteenalan tutkimuskohteena on psyykkinen tapahtuminen, ilmiöt, joita voidaan 
kutsua psyykkisiksi ilmiöiksi erotuksena esim. fysikaalisista ilmiöistä, kuten tulivuoren 
purkauksesta, somaattisista ilmiöistä, kuten aivojen aineenvaihdunnasta tai sosiaalisista 
ilmiöistä, kuten siirtolaisuuden lähtöalueiden jakautumisesta. Tällä tavalla tieteistä 
ajatellen tutkimuskohteen erityisluonne tietynlaisena todellisuuden olomuotona erottaisi 
perustieteitä toisistaan antaen niille niiden erityispiirteet. Useat todellisuuden ilmiöt 

                                       
70 Suomalaisessa psykologiassa poikkeuksen muodostavat Eino Kailan jälkeen professorit Timo 

Järvilehto ja Risto Vuorinen, joiden viimevuosien tuotantoa on luonnehtinut pyrkimys yleisen 
psykologian teorianmuodostuksen kautta psykologian osa-alueita integroimiseen niin paljon 
kuin he lähtökohdiltaan ja teoriakehitelmiltään toisistaan poikkeavatkin. Lasken 
psykoanalyytikko Veikko Tähkän kehityspsykologisen teorian kehittäjänä myös heidän 
harvinaiseen joukkoonsa. 

71 Sijoitan psykologian Juntunen & Mehtosen (1977, 22) tavoin humanistisiin tieteisiin 
historiatieteiden, kielitieteen ja esteettisten tieteiden rinnalle, en yhteiskuntatieteisiin enkä 
luonnontieteisiin, myös silloin kun psykologian ajatellaan olevan ihmisen toiminnan 
määräytymisen tutkimusta. Ehkä tätä kantaani voisi lieventää ja täsmentää siten, että 
psykologian reuna-alueella sijaitsee neuropsykologia, joka sijoittuu luonnontieteisiin 
käyttämine käsitteistöineen ja menetelmineen. Vastaavasti psykologian toisella reunalla oleva 
sosiaalipsykologia sijoittuu (ymmärtäviin) yhteiskuntatieteisiin. 
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(tapahtumat) ovat kuitenkin sellaisia, että ne sisältävät ontologisesti monen tyyppisiä 
ilmiöitä, eikä niiden ymmärtäminen jonkin ilmiötyypin piirissä anna niistä oikeaa kuvaa. 
Ihmisenä oleminen tai ihmisen toiminta on sellainen sisältäen fysikaalisiin, somaattisiin, 
psyykkisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin liittyviä ilmiöitä, konkreettista tapahtumista ja 
merkityksiä sisältäviä, symbolisia ilmiöitä. Toisaalta totesin jo aiemmin ihmis- tai 
humanistisille tieteille olevan yhteistä merkityksen (sekä kokemuksen ja merkityk-
senannon sisältävän toiminnan) käsitteen. Vaikka johonkin pisteeseen saakka on 
paikallaan tarkastella ihmistä jostakin yksipuolisesta näkökulmasta, esim. lääketieteessä 
ihmisen geneettisen perimän vaikutusta psyykkisiin sairauksiin, ei oikeastaan minkään 
ihmisenä olemiseen liittyvän ilmiön ymmärtämiseen riitä sen tarkasteleminen vain esim. 
somaattisena, psyykkisenä tai sosiaalisena ilmiönä. Meillä ei ole nimitystä empiiriselle 
tieteelle72, joka tutkii ihmistä ja ihmisenä olemista kokonaisuutena. Tämä olisi myös 
yhdelle tieteelle ja tieteentekijälle jokseenkin mahdoton tehtävä. Nykyinen ihmistutkimus 
on jakaantunut eri tieteenaloiksi, joiden jako ei välttämättä noudata todellisuuden 
ilmiöiden jakautumista. Meillä on, usein ihmisenä olemista yksiulotteistavia, eri 
näkökulmia ihmisen tutkimukseen, kutsutaan näitä tieteitä sitten esim. psykologiaksi tai 
sosiologiaksi. 

Jos pidämme psykologiaa psyykkisiä, sielullisia, mielen ilmiöitä tutkivana tieteenä73 
ja psykologisena näkökulmana ihmisen merkityksenantoon, so. kokemukseen ja 
toimintaan tai tietyn ihmisenä olemiseen liittyvän puolen erityisesti huomioonottavana ja 
erityisesti sen osuutta tutkivana tieteenä, niin mihin psykologia kiinnostuksen kohteensa 
suuntaa ja mikä näkökulma sillä on ihmisen tutkimukseen? Aluksi on syytä palauttaa 
mieleen, mitä psyykellä tai mielellä tarkoitan. Tutkimuksessani lähden siitä, että käsitteet 
kokemusmaailma, elämysmaailma ja merkitysmaailma tarkoittavat mieltä kuvaten sitä 
eri näkökulmista riippuen mistä ”kulmasta” kolmiota kokemus-elämys-merkitys mieltä 
tarkastellaan. Tätä käsitystä mielestä voidaan havainnollistaa siten, että mieli, psyyke, 
psyykkinen, ilmenee meille kokemuksiimme liittyvinä välittöminä elämyksinä tai tunte-
muksina, tietoisuuden ja olemassaolon elämyksinä, havaintoelämyksinä, tunnetiloina, 
mielikuvina, ajatuksina, merkityssuhteina, jne., jotka koemme sisäisinä, toisin sanoen 
jollakin tapaan itseemme — tai siihen minkä koemme ja tunnemme itseksi, minuun 
kuuluvaksi — emmekä johonkuhun toiseen tai ulkomaailmaan kuuluvaksi. Siten 
psykologisessa, erotuksena esim. aivofysiologisesta tai sosiologisesta, mielen 
tapahtumien tutkimuksessa mielen sisäiset, elämys- ja kokemusmaailman tapahtumat ja 
toimintaperiaatteet asettuvat tarkastelun lähtökohdaksi ja ihmisen ymmärtämisessä 
keskeisiksi.74 

Käsitykseni psyykestä, mielestä vastaa psykoanalyyttista käsitystä. Esim. Tähkä 

                                       
72 Antropologia olisi tälle sopiva nimitys. Antropologia -tieteen nykyinen sisältö ei kuitenkaan 

vastaa yleistä ihmistiedettä tarkoittamassani mielessä. Antropologiaa, yleistä ihmistiedettä, vai-
vaa sama hajanaisuus kuin mitä tahansa muuta ihmistä tutkivaa tiedettä. Pyrkimystä ihmistä 
koskevaan integroivaan näkemykseen ei nykyantropologiassa juurikaan ole. 

73 Tämä näkökulma ei tarkoita, että psyykkiset ilmiöt ovat riippumattomia muista ilmiöistä, vaan 
että psyykkiset, ihmisen mieleen liittyvät ilmiöt olisivat olemukseltaan erityyppisiä ilmiöitä 
kuin esim. tähtien liikkeiden kaltaiset fysikaaliset ilmiöt tai aivotoiminnan kaltaiset somaattiset 
ilmiöt. 

74 Ks. luku 2.2.. Vrt. Vuorinen 1990a, 13, 15 ja 117. 
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tarkoittaa psyykellä mentaalista kokemusmaailmaa ja käyttää nimitystä mieli. Hänen 
mukaansa mieltä tulee käsitteellistää käyttämällä vain kokemukseen viittaavaa kieltä ja 
välttää sellaista käsitteistöä, joka ei viittaa kokemukseen.75 Psykoanalyytikko Barnaby 
Barratt määrittelee psyykkisen yksilön kokemus- ja ymmärrysmaailmaksi vastakohtana 
ulkoiselle, faktuaaliselle tai materiaaliselle, ns. objektiiviselle todellisuudelle. Barratt 
tarkoittaa psyykkisellä jotakin subjektille kokemuksellisesti sisäistä vastakohtana 
kokemuksellisesti ulkoiselle, objektiiviselle todellisuudelle.76 Psykologia 
psykoanalyyttisesti ymmärrettynä on mielen sisäisen maailman, kokemusmaailman, 
kokemuksen tutkimusta77, 78. Psykoanalyytikkojen esittämä psykodynaaminen käsitys 
psykologian tutkimuskohteesta vastaa myös fenomenologisessa psykologiassa esitettyä 
näkemystä psykologiasta tieteenä. Juha Perttula kuvaa fenomenologisen käsityksen siten, 
että psykologian tutkimuskohteena on kokemus79. Psykologiassa tai edes psyko-
analyysissa rajausta psykologiasta kokemusta ja kokemusmaailmaa tutkivana tieteenä ei 
välttämättä tehdä. Psykologian historiasta tiedämme, että psykologia on useimmiten 
ymmärretty ja edelleen ymmärretään havaitun käyttäytymisen tutkimuksena. Mielen 
tutkimus on ollut itse asiassa sivuosassa psykologiassa. 

 Vuorinen laajentaa psykologian tehtävän mielen tutkimuksesta tehtäväksi  ”selittää 
yksilön toiminnan määräytymistä80 ... (tehdä) tieteellisin perustein ymmärrettäväksi, 
miksi yksilö toimii tilanteessa tietyllä tavalla”. Psykologia on psykologinen näkökulma 
ihmisen toiminnan tutkimukseen. Siinä tarkastellaan ihmistä, hänen toimintaansa ja mer-
kityksenantojaan psyyken, hänen elämys- ja kokemusmaailmansa näkökulmasta. 
Vuorinen pitää psykologian tehtävänä nimenomaan ihmisen toiminnan selittämistä 
(ymmärrettäväksi tekemistä), syiden etsimistä siihen, miksi ihminen toimii niin kuin hän 
toimii. Hän asettaa psykoanalyysin tutkimuksena samaan asemaan katsoen myös 
psykoanalyysin tutkivan muiden psykologian teorioiden tapaan yksilön toiminnan 
määräytymistä.81 On mielekästä ajatella, että (psykodynaaminen) psykologia pyrkii 
tekemään ymmärrettäväksi sekä ihmisen mieltä (kokemusta) että toimintaa. 
Toisenlaisesta tieteenteoreettisesta lähtökohdastani johtuen en puhu Vuorisen tapaan 

                                       
75 Tähkä 1996, 22 ja 36. 
76 Barratt 1984, 4—5 ja 7. Ks. myös luku 1.2.. 
77 Lorenzer näkee psykoanalyysin kokemustieteenä, kokemusanalyysina, joka tutkii yksilön 

kokemusrakenteita, kokemushistoriaa (Lorenzer 1972, 13 ja 1984, 199 ja 213—214). ”Psyko-
analyysissa on kysymys inhimillisten kokemusrakenteiden `syvähermeneutiikasta´” (Silvonen 
1992, 215). 

78 Fairbairn (1986b, 102—103) esittää omana näkemyksenään, edellisistä poiketen, että 
psykoanalyysi on objektisuhteiden psykologiaa ja psykologia tutkii yksilön suhteita objekteihin 
(toisiin). 

79 Perttula 1995a, 38—40. Ks. myös Giorgi 1986, 17—21. Giorgi edustaa fenomenologista 
psykologiaa yhtenä sen keskeisistä nykyedustajista. 

80 Ymmärtävässä psykologiassa määräytyy on yhtä kuin saada mielekkyytensä, määräytynyt on 
yhtä kuin olla mielekäs. Vuorinen ei tarkoita määräytymisellä samaa kuin minä. Hänen 
käsityksensä määräytymisestä on ilmiöitä, myös psyykkisiä ilmiöitä, kausaalisesti selittävää, 
empiiris-analyyttistä. 

81 Vuorinen 1990a, 11 ja 80. Vrt. Järvilehdon käsitykseen (1987, 11) psykologiasta psyykkistä 
toimintaa ja käyttäytymistä tutkivana. Järvilehdon käsitys psyykkisestä on tosin toinen kuin 
tässä esittämäni. 
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toiminnan selittämisestä, vaan toiminnan ymmärrettäväksi tekemisestä. 
Silvonen luonnehtii psykologia -tieteen luonnetta kokemuksen lisäksi toimintaa 

tutkivana tieteenä sellaisena kuin sen ymmärrän mielestäni Vuorista onnistuneemmin, 
vaikkakin näen heidän eronsa näkemyksestä psykologiasta myös toimintaa tutkivana 
enemmän tieteenteoreettisista metodologisista lähtökohtaeroista johtuvana kuin 
periaatteellisena psykologian tutkimuskohdetta koskevana. Silvosen mukaan psykologian 
tutkimuskohteena on kyllä ihmisen toiminta, mutta siten, että varsinainen kohde on 
”intentionaalisesti ja tarkoituksellisesti toimiva yksilö subjektina”. Hän näkee 
psykologian tehtäväksi inhimillisen toiminnan ymmärtämisen niiden toimintaperusteiden, 
merkitysten kautta, joita ihminen toiminnalleen antaa. Pyrkiessään tekemään 
ymmärrettäväksi, miksi yksilö toimii niin kun toimii, psykologia pureutuu toiminnan 
taustalla oleviin subjektiivisiin toimintaperusteisiin. Näen Silvosen tavoin, että lopulta 
vain toiminnan taustalla olevien ”subjektiivisten toimintaperusteiden kautta voimme 
ymmärtää inhimillisen toiminnan logiikkaa”. Psykologisessa toiminnan tutkimisessa ei 
ole kyse toiminnan selittämisestä luonnontieteellisessä kausaalisessa mielessä. Psyko-
loginen tieto, Silvonen kirjoittaa viitaten psykologisen tutkimuksen merkityksiä etsivään 
ymmärtävään luonteeseen ja tutkijan ja tutkittavan väliseen dialogiseen tutkimus-
prosessiin, ”on yksilöiden toiminnan merkitysperustan analyysia ja avaamista tutkijan ja 
tutkittavien yhteisessä vuorovaikutusprosessissa”.82  

Miten voimme ymmärtää toimintaa psykologisesti? Vuoriselta löytyy tähän 
psykodynaaminen vastaus. Toimintaa tarkastellaan minuuden ylläpitämisen 
näkökulmasta. Sen nähdään palvelevan mielen sisäisiä päämääriä. Toiminta määräytyy 
minuutta ylläpitävän psyykkisen työn välittämänä, jota yksilö tekee omassa mielessään 
ja, joka tuottaa toiminnan sisäisen mielekkyyden. On syytä täsmentää, että Vuorinen 
puhuu dynaamisesta psykologiasta, tietynlaisesta psykologisesta näkemyksestä 
psyykkiseen tapahtumiseen ja toimintaan. Psykodynaamisesta, mielen sisäisestä näkö-
kulmasta lähtien ulkoisen toiminnan nähdään palvelevan mielen sisäisiä tavoitteita, elä-
myksellisellä tasolla pyrkimystä eheään kokemukseen itsestä. Toiminnan sisältämän 
merkityksenannon ymmärtämisessä keskeiseksi teoreettiseksi tehtäväksi psykologiassa 
asettuu siten minuuden tuottamisen lainalaisuuksien tutkiminen.83 Toisin sanoen 
kokemuksen ja kokemusmaailman tutkimus84. 

Vaikka mielen sisäiset tapahtumat asettuvat tarkastelun keskipisteeseen toiminnan 
psykologisessa ymmärtämisessä ei ajatella, että se määräytyy, so. saa mielekkyytensä 
yksinomaan mielen sisäisistä tekijöistä ja on kokonaan riippumaton sosiaalisista ja 
kulttuurisista tekijöistä. Kunkin hetkisen toiminnan katsotaan Vuorisen mukaan mää-
räytyvän yksilön sisäisten ”toimintavalmiuksien ja toimintahetkellä vallitsevan tilanteen 
pohjalta”. Ottaessaan huomioon sosiaaliset tekijät toiminnan raamittajina ja reunaehtoina 
psykologisen toiminnan tutkimuksen tehtävänä on määritellä ne mielen sisäiset, 
psyykkiset ehdot, joiden kautta tilannetekijät ovat mukana toiminnan muodostumisessa 

                                       
82 Silvonen 1991, 13 ja 17—18. Vaikka olen käyttänyt tässä toimintaperusteiden käsitettä, 

ymmärrämme Silvosen kanssa toimintaperusteet eri tavalla. 
83 Vuorinen 1981, 386; 1990a, 3 ja 14 ja 1990b, 433. 
84 Perttulan (1995a ja 1998) teksteistä käy selväksi, että vaikka fenomenologinen psykologia 

tutkii kokemusta, toiminta yksilön siihen liittämien kokemusten, so. merkitysten kautta on 
myös hänen käsityksen mukaan psykologisen tutkimuksen kohteena. 
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havaitulla tavalla.85 Se, mitä psykologisessa toiminnan tutkimuksessa halutaan painottaa, 
on se, ettei sosiaalinen todellisuus — sen enempään kuin ei ruumiillinenkaan — ”kos-
kaan sellaisenaan ’määrää’ ihmisen toimintaa”. Ulkoinen, sosiaalinen todellisuus 
nähdään pikemminkin avautuvan ”yksilölle merkitysrakenteiden järjestelmänä”, joka ei 
määrää yksilön toimintaa, vaan on hänelle toimintamahdollisuuksia ja merkityssuhteiden 
muodostumisen aiheita. Ulkoiset olosuhteet eivät määrää yksilön merkityksenantoa tai 
toimintaa, ne ovat aina viimekädessä subjektiivisesti perusteltuja.86 

Psykologian tutkimuksen kohteena on siis ihmisen kokemus ja toiminta, viime kädessä 
mieli kokemusmaailmana ymmärrettynä. Ovat kokemusta ja toimintaa määrittävät muut 
tekijät mitä tahansa ne tulevat tulkituiksi yksilön kokemusmaailman, mielen kautta. 
Käsitystä, että kokemus muodostuu ja toiminta määräytyy, so. ne saavat mielekkyytensä 
aina viimekädessä subjektiivisista, mielen sisäisistä tavoitteista käsin, voidaan edelleen 
perustella psykodynaamisen psykologian näkemyksillä. Ulkoinen todellisuus ei näyttäydy 
meille selvästi määriteltynä yksiselitteisenä tosiasiana. Esimerkiksi jokainen käsitys ul-
koisesta todellisuudesta ja siten ulkoisten tekijöiden vaikutus ”riippuu väistämättömästi 
siitä psyykkisestä järjestelmästä, joka testaa ja tulkitsee sitä”87. Psykoanalyytikko Pentti 
Ikosen mukaan ”objektiivisimmatkin käsityksemme ... maailmasta ovat lujasti sidottuja 
persoonallisuutemme dynamiikkaan”88. Ihmisen elämässä näyttää siltä, että sanonta 
”näen sen, kuulen sen, mitä uskon, mitä toivon, mitä pelkään” pitää (valitettavasti) 
useimmiten enemmän paikkaansa kuin vanha sanonta ”uskon sen, mitä näen”. Kunkin 
hetkinen sisäinen todellisuutemme määrittää sitä, millaisena ulkoisen todellisuuden 
havaitsemme ja millaiseksi sen tulkitsemme. Tässä ei siis kielletä sitä, että 
kokemustemme, toimintamme, merkityksenantomme ja myös mielen tapahtumat ja 
rakenteiden jäsentyminen on kulttuuristen suhteiden ja merkitys(kokemus)rakenteiden 
raamittamaa. Joka tapauksessa psykologian näkökulmasta on virheellistä kysyä esim. 
mitkä sosiaalisesti määräytyneet objektiiviset merkitysrakenteet jäsentävät ja määräävät, 
so. antavat mielekkyyden kokemuksellemme ja toiminnallamme. Oikeampaa on kysyä, 
miten tai millä tavalla — ts. mitkä ovat tämän tapahtuman mielen sisäiset ehdot — 
tietynlaiset sosiaalisesti määräytyneen, so. sosiaalisesti mielekkyytensä saaneet kulttuuri-
set (objektiiviset) merkitysrakenteet muuttuvat mielessämme kokemustamme ja toimin-
taamme, so. merkityksenantoamme jäsentäviksi ja saatteleviksi? 

 
 
 
2.6.  Psykoanalyysi psykodynaamisen ymmärtämisen perustieteenä ja 

tutkimuksen kohteena 
                                       
85 Vuorinen 1990a, 180 ja 1991, 381. Vuorinen käyttää ilmaisua vaikuttavat. Puhun tämän sijaan 

toiminnan määräytymisen, so. toiminnan mielekkyyden muodostumisen elämäntilanteeseen, 
elämismaailmaan tai toimintakontekstiin liittyvistä ehdoista, aiheista, synty-yhteydestä tai 
rakennetekijöistä. 

86 Silvonen 1991, 17. Maailman näyttäytyminen ihmiselle merkitysrakenteiden järjestelmänä ja 
merkityksenantojen mahdollisuuksina erottaa ihmisen eläimestä. 

87 Furman 1991, 159. Tämä sama näkemys sisältyy myös fenomenologiseen psykologiaan (esim. 
Giorgi 1985 ja 1986). 

88 Ikonen 1991, 57. 
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Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen perustuu esikuvana ja mallina pitämääni 
psykoanalyyttiseen ajatteluun. Vaikka tutkimukseni tavoitteena ei ole selvittää, mitä 
psykoanalyysi on tai väittää jotakin psykoanalyysista, on lyhyesti tarkasteltava 
psykoanalyysia tutkimuksen kohteena. Psykoanalyysia on Freudista itsestä lähtien pidetty 
ihmisen mieltä tutkivana tutkimusmenetelmänä, ihmisen mielen rakennetta ja toimintaa 
koskevana teoriana sekä psyykkisten häiriöiden hoitomenetelmänä. Se, missä 
järjestyksessä nämä psykoanalyysin kolme puolta on esitetty, on kuvannut kunkin 
analyytikon jonkin psykoanalyysin puolen painotusta. Esim. Tor-Björn Hägglund 
luonnehtii psykoanalyysia juuri tässä järjestyksessä: Tutkimusmenetelmä, teoria ja 
terapiamenetelmä89. Myös toinen merkittävä suomalainen psykoanalyytikko Veikko 
Tähkä sijoittaa psykoanalyysin tutkimuksena ensimmäiseksi ja terapiana viimeiseksi. 
Hän kirjoittaa psykoanalyyttisen terapiatekniikan kehittyneen rinnan persoonallisuus-
teorian kehittymisen kanssa. Se oli Tähkän mukaan alusta alkaen psykoanalyyttisen 
persoonallisuusteorian terapeuttinen sovellus ja sen pääasiallinen psykologinen tutkimus-
menetelmä. Psykoanalyysin mielenkiinnon kohteeksi on hänen mukaansa jäänyt tiedon 
saaminen analysoitavan persoonallisuudesta ja tämän tiedon välittäminen analysoitavalle. 
Terapeuttiset vaikutukset ovat ymmärtämisen välittämisen toissijaisia seurauksia.90 
Amerikkalainen psykoanalyytikko Paul Dewalt näkee psykoanalyysin edellisten tapaan 
katsoessaan psykoanalyyttisen terapian pohjautuvan psykoanalyyttiseen teoriaan91. 
Saksalainen psykoanalyytikko Robert Waelder pitää psykoanalyysia ensisijaisesti tie-
teenä92. Reenkolan näkemys psykoanalyysista poikkeaa edellisistä siinä, että hän näkee 
psykoanalyyttisen teorian psykoanalyysin kolmantena ulottuvuutena psykoanalyyttisessa 
tutkimuksessa ja terapiassa saadun tiedon varaan rakentuvana93. 

Psykoanalyysin sidonnaisuutta nimenomaan psykoanalyyttiseen tilanteeseen ja siinä 
ilmeneviin — psyykkisiin ja vuorovaikutukseen liittyviin — ilmiöihin on toistuvasti ko-
rostettu. Psykoanalyytikko Simo Salonen kiteyttää tämän niin, että psykoanalyysi ”on 
sidottu tutkimaan psyykkisiä ilmenemismuotoja sellaisina kuin ne ilmenevät suhteessa 
analyytikkoon tai tilanteissa, jotka saavat hoidon kuluessa transferenssimerkityksen”94. 
Psykoanalyyttisen tutkimuksen avulla hankitun tiedon, psykoanalyyttisen teorian 
varsinaisena päämääränä on psykoanalyytikko Eero Rechardtin95 mukaan kuvata aktii-
visen dissosiaation, psyyken jakautumisen tiloja, kehitystä ja sisältöjä sekä niiden 
poistamisen mahdollisuuksia, edellytyksiä ja menetelmiä. Psykoanalyyttinen tieto ei 
hänen mukaansa kuvaa psyykkistä toimintaa yleensä, se ei ole yleistä psykologiaa, vaan 
palvelee aktiivisen dissosiaation vähentämiseen tähtäävää käytännön toimintaa, psyko-
analyyttista terapiaa.  
                                       
89 Hägglund 1985, 105. 
90 Tähkä 1982, 92—93. 
91 Dewalt 1969, 99. 
92 Waelder 1971, 193. 
93 Reenkola 1980, 345. 
94 Salonen 1991, 100. 
95 Rechardt 1977, 48. Psykoanalyysin lähtökohtana oleva aktiivisen dissonanssin tila kuvaa 

psyyken jakautumista tietoiseen ja tiedostamattomaan, itseen kuuluvaksi koettuun kokemisen 
alueeseen ja itsekokemuksesta poislohkaistuun, torjuttuun kokemisen alueeseen. 
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Tämän käsityksen mukaan psykoanalyyttinen metodi ja tieto on sidottu erityisellä 
tavalla rakentuvaan psykoanalyyttiseen tilanteeseen ja siinä ilmeneviin ilmiöihin. On 
syytä ja perusteltua tehdä ero varsinaiseen psykoanalyysiin psykoanalyyttisessa terapeut-
tisessa tilanteessa ja psykoanalyysiin pohjautuvaan ja sitä mallina ja esikuvana pitävään 
psykodynaamiseen psykologiseen ymmärtämiseen tämän ulkopuolella. Psykoanalyysi 
metodina sellaisena kuin se psykoanalyysin kontrolloidussa ”kokeellisessa tilanteessa” 
näyttäytyy trasferensseineen, vastarintoineen, regressioineen ja näiden terapeuttisine 
hyväksikäyttöineen soveltuu vain tähän tilanteeseen. Kysymyksessä on strukturoitu, 
kokeellisen asetelman kaltainen tilanne, jossa erityisin tilanteen ulkoisin järjestelyin 
päästään seuraamaan mielensisäisiä tapahtumia mahdollisimman vähäisin ulkopuolisin 
häiriötekijöin. Psykoanalyyttisen metodin käyttö tämän tilanteen ulkopuolella, jossa 
psykoanalyysin kaltainen ulkoinen tilanne ja sen tuottamat ja mahdollistamat psyykkiset 
ilmiöt puuttuvat, ei ole psykoanalyysia, ei ainakaan tässä perinteisessä mielessä 
ajateltuna. Psykoanalyyttisen metodin ja tietämyksen soveltamisessa psykoanalyyttisen 
tilanteen ulkopuolella on tämän käsityksen mukaan kysymys kokemuksen ja toiminnan 
sisältämän merkityksenannon psykodynaamisesta psykologisesta ymmärtämisestä, joka 
saattaa ja voi hyvin käyttää mallina ja esikuvana psykoanalyysiin sisältyviä, esim. Reen-
kolan, Lorenzerin tai Leschen mallin hahmottaman kaltaisia, metodologisia periaatteita 
sekä soveltaa psykoanalyyttisia mielen teorioita ja käsitteitä ymmärtämisen ja tulkinnan 
teoreettisena perustana. 

Kaikki psykoanalyytikot eivät rajaa psykoanalyyttisen tiedon aluetta koskemaan pel-
kästään psykoanalyyttisen tilanteen terapeuttisen tutkimuksen keskeistä tutkimuskohdetta 
aktiivista dissosiaatiota, sen psyykkisiä seurauksia ja poistamismahdollisuuksia. Katson 
Leschen tavoin myös psykoanalyysin tutkivan ylipäätänsä ”sielullisia ilmiöitä, ihmisten 
elämyksiä ja tekoja”96, ihmisen kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon 
määräytymistä psykologiselta näkökulmalta. Psykoanalyysi on siten yleistä psykologiaa 
ja voimme puhua psykoanalyyttisesta psykologiasta. On syytä huomauttaa, ettei 
myöskään Freud, jota voisimme pitää ”ylimpänä auktoriteettina”, itse rajannut psykoana-
lyysia teoriana kuvaamaan vain psyykkisen dissosiaation tiloja ja klassista 
psykoanalyyttista tilannetta eikä psykoanalyysia tutkimusmenetelmänä vain 
terapiatilanteeseen. Tästä ovat osoituksena hänen unien, myyttien, taiteen, uskonnon, 
kulttuurin ja arkielämän virhesuoritusten, unohtamisien, jne. psykoanalyyttinen tutkimus 
ja käsitys mielen rakenteesta ja normaalista ja patologisesta kehityksestä, joka käsittää 
sekä tietoisen että tiedostamattoman kokemisen alueen. 

Tieteenä tai tieteellisenä tutkimusmenetelmänä psykoanalyysi on monella tapaa 
poikkeuksellinen. Ensisijaisesti psykoanalyysi on tutkimusmenetelmä tutkia tiedosta-
mattomia psyykkisiä ilmiöitä, erityisesti aktiivisen dissosiaation tiloja ja kehittymistä, 
niiden seurauksia ja vaikutuksia yksilön kokemukseen ja toimintaan sekä tämän pois-
tamisen mahdollisuuksia intensiivisessä, pitkäaikaisessa terapeuttisessa 
vuorovaikutuksessa. Varsinaisessa psykoanalyysissa tutkimusmenetelmä, vaikka se 
nähdään ensisijaisena ja käsitteellisesti erillisenä, on sidottu psykoanalyyttiseen 
käytäntöön eli terapia- ja hoitotilanteeseen. Psykoanalyysissa ja psykoanalyysin 
harjoittamisessa kietoutuvat yhteen psykoanalyyttinen tutkimus- ja hoitomenetelmä sekä 

                                       
96 Lesche 1978, 211. Vuorinen (1990a, 80) ajattelee psykoanalyysista samalla tavoin. 
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persoonallisuusteoria, lyhyesti teoria ja käytäntö97. Osa psykoanalyytikoista korostaa 
psykoanalyysia tutkimuksena hoidon kustannuksella. Lesche puhuu ns. puhtaasta psyko-
analyysista, tutkimuksesta ilman terapeuttisia tavoitteita98. Osa taas korostaa psykoana-
lyysia terapiana ja terapeuttista vuorovaikutusta. Englantilaisen psykoanalyytikon Peter 
Lomasin mukaan Freudin edellyttämä analyytikon ”tieteellisen neutraalisuuden” vaa-
timus on käytännön analyysitilanteessa mahdoton. Terapiana psykoanalyysiin kuuluu 
tutkimuksen lisäksi myös hoivaava puoli. Analyytikko ei voi olla vaikuttamatta 
analysoitavaan. Hänen on Lomasin mukaan vain toivottava, että hänen vaikutuksensa on 
potilaalle hyväksi ja että hän itse ymmärtää mitä hän kulloinkin tekee. Lomas99 korostaa 
analyytikon persoonaa analyysitapahtumassa   nimenomaan terapiana. Hän näkee 
psykoanalyysin psykoterapiana   so. käytännöllisenä toimintana   sekoituksena 
toisaalta objektiivista, puolueetonta ja persoonatonta tieteellistä tutkimusta ja toisaalta 
perinteistä shamanismia ja sielunhoitoa, jossa harjoittajan persoonallisuudella on suuri 
merkitys.  

Tähkä on tarkastellut ja systematisoinut Lomasin mainitsemaa psykoanalyysin 
hoidollisuutta. Hänen mukaansa psykoanalyysin hoidollisuus on vuorovaikutuksessa, 
siinä tavassa, jolla analyytikko välittää ymmärryksensä potilaalle.100 Hän ymmärtää 
analyytikon puolueettomuuden tai neutraalisuuden tavalla, joka mahdollistaa ”tieteellisen 
tutkimuksen” ja ”sielunhoidon” samanaikaisen toteutumisen analyysitilanteessa. 

Tutkimus- ja hoitomenetelmän läheinen sidonnaisuus aiheuttaa joitakin ongelmia 
psykoanalyysia tutkittaessa. Psykoanalyytikot itse sanovat, ettei psykoanalyysia voi 
harjoittaa kuin nimenomaisessa psykoanalyyttisessa hoitotilanteessa ja vain siihen erityi-
sen teoreettisen ja terapeuttisen koulutuksen saanut henkilö. Tämä pitää paikkansa psyko-
analyyttisen terapian kohdalla siihen kuuluvine tutkimus- ja hoitotilanteineen ja siinä 
syntyvine psyykkisine ilmiöineen. Se kuuluu kaiken terapiatyön tavoin asianmukaisesti 
koulutetuille ammattihenkilöille, tässä tapauksessa psykoanalyytikoille. Myös 
psykoanalyysin ymmärtämistä ja tutkimista on sanottu lähes mahdottomaksi ei-psyko-
analyytikoille, joilla ei ole omakohtaista kokemusta psykoanalyyttisesta prosessista. 

                                       
97 Sveitsiläisen psykoanalyytikon Mario Erdheimin mukaan Freudin psykoanalyysissa erityistä, 

originaalia on sen käytäntö, Freudin antaumuksellinen työskentely potilaiden kanssa hänen 
tutkiessaan mitä heidän mielessään liikkuu, ei Freudin teoreettiset näkemykset, jotka voidaan 
hänen mukaansa löytää monien viimevuosisadan filosofien ja psykiatrien kirjoituksista 
(Erdheim 1992, 158). Ks. samankaltaisista näkemyksistä ja Freudin saamista vaikutteista esim. 
Ellenberger 1973 ja Drews 1984. 

98 Lesche 1978, 224— 225. 
99 Lomas 1987, 9, 97— 98 ja 142. Lomasin lisäksi monet muutkin psykoanalyytikot ovat 

psykoanalyysin historian aikana kritisoineet Freudin positivistisen tieteenihanteen mukaista 
ihannetta analyysitilanteesta ja sen tulkinnasta ja ovat halunneet korostaa analyysiprosessia 
dialogina, esim. jo varhain Sandor Ferenzci ja Otto Rank sekä myöhemmin Lomasin ohella 
esim. Erich Fromm, Donald Winnicott, Charles Rycroft ja psykoanalyysista sittemmin 
luopuneet Alice Miller ja Jeffrey Masson. On syytä huomata, ettei Freud ollut kannassaan 
johdonmukainen. Esim. sanoessaan psykoanalyysia jälkikasvatukseksi (Nacherziehung), jossa 
analyytikko vaikuttaa analysoitavaan kasvatuksellisen suggestion avulla, hän poikkesi tieteelli-
sestä neutraliteetista (Freud 1991, 430—431).  

100 Tähkä 1996. 
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Edelleen katson tämän pitävän paikkansa psykoanalyyttisen terapian, terapeuttisen 
tutkimustilanteen ja siinä paljastuvien voimakkaiden regressio-, vastarinta- ja 
transferenssi-ilmiöiden kohdalla. Sen, mitä pitkäaikaisessa analyysitilanteessa lopulta 
tapahtuu   esim. transferenssi (neuroosi), regressio, vastarinta   ymmärtäminen vaatii 
osallistumista tähän prosessiin, analysoitavana ja/tai analyytikkona. Vaikka tämä 
saattaakin olla jossain määrin liioittelua, eikä saisi olla esteenä psykoanalyysiin ja 
psykoanalyyttiseen ajatteluun   myös terapiatilanteeseen   kohdistuvalle ”maalli-
koiden” harjoittamalle tutkimukselle, on syytä noudattaa varovaisuutta psykoana-
lyyttisesta tilanteesta saatujen tutkimustulosten ja psykoanalyyttisen terapeuttisen tiedon 
ja tutkimusmenetelmien soveltamisessa tämän ulkopuolelle. 

Ongelmaa voidaan välttää, jos tehdään edellä esittämäni ero psykoanalyyttisessa 
tilanteessa tapahtuvaan psykoanalyysiin ja sen ulkopuolella tapahtuvaan psykoanalyytti-
seen psykodynaamiseen ymmärtämiseen. Psykoanalyysi ja psykoanalyyttinen terapia 
käyttää psykoanalyyttisen teorian ja vapaan assosiaation menetelmän lisäksi hyväkseen 
terapiatilanteessa muodostuvaa transferenssia, regressiota, vastarintaa ja muita terapia-
teknisiä keinoja keskeisinä osatekijöinään. Psykoanalyyttinen psykodynaaminen 
ymmärtäminen soveltaa psykoanalyyttista mielen metapsykologiaa ja tutkimus- ja 
tulkintamenetelmän peruslogiikan ideoita. Tällöin psykoanalyyttisen terapeuttisen 
tutkimustilanteen tekniset välineet ja terapeuttiset tavoitteet puuttuvat. Tämän erottelun 
Freud itse käytännössä teki tutkiessaan myyttejä, unia, arkielämän unohtamisia, 
virhetekoja, -sanomisia ja muita virhesuorituksia, taidetta, uskontoa ja erilaisia kulttuuri-
ilmiöitä käyttäen hyväkseen psykoanalyyttista teoriaa ja lähestymistapaa. Siten on 
olemassa psykoanalyyttista psykologiaa, psykoanalyyttista sosiaalipsykologiaa, 
psykoanalyyttista kirjallisuuden, psykoanalyyttista historian, jne. tutkimusta. Kun 
seuraavassa käytän psykoanalyysi nimitystä, teen eron psykoanalyysiin psykoana-
lyyttisessa terapiatilanteessa ja psykoanalyyttiseen tutkimukseen sen ulkopuolella. 
Käyttöyhteydestä selviää kummassa mielessä kulloinkin tarkastelen psykoanalyysia 
psykologisena teoriana ja ymmärtävänä tutkimusmenetelmänä. Selvyyden vuoksi kutsun 
omaa psykoanalyysia esikuvana ja mallina pitämääni ymmärtävän psykologian 
menetelmää psykodynaamiseksi psykologiseksi ymmärtämiseksi erotuksena 
psykoanalyysista. 

Freud kirjoittaa, että psykoanalyysia oppii itseään tutkimalla. Hänen mukaansa monia 
sielullisia ilmiöitä voi kuka tahansa analyysin tekniikkaan jonkin verran perehtynyt 
tutkia. Tällä on kuitenkin rajoituksensa ja pitemmälle pääsee Freudin mukaan vain se, 
joka asettuu itse analysoitavaksi.101 Myös Reenkola ja Vuorinen esittävät, että tiedos-
taminen, siis tiedostamattomien ilmiöiden tutkiminen ja tietoiseksi saattaminen, on 
mahdollista terapian ulkopuolella, arkielämässäkin102. Oma lähtökohtani psykoanalyysia 
kohtaan on tämä Freudin, Reenkolan ja Vuorisen esittämä. Siten ”maallikkoina” voimme 

                                       
101 Freud 1991, 17. Tässä hän ei viittaa psykoanalyyttiseen terapiaan, joka edellyttää transferens-

sin, regression ja vastarinnan hyväksikäyttöä. Vrt. Freud 1990b, 210. 
102 Reenkola 1984, 139—140 ja Vuorinen 1990a 276—277. Reenkola on tässä kirjoituksessaan 

käsitellyn mm. itseanalyysin mahdollisuuksia. Myös yksi psykoanalyysin varhaisista 
edustajista Karen Horney on tarkastellut itseanalyysin mahdollisuutta. Freudin monet keskeiset 
teoreettiset näkemykset ovat hänen itseanalyysinsa tulosta. Itseanalyysi ei siis ole ollut 
mahdoton ajatus psykoanalyysin historiassa, olkoonkin, että sillä on nähty rajoituksensa. 
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oppia psykoanalyysia   tiettyyn rajaan saakka   tutkimusmenetelmänä ja teoriana 
ihmisen mielestä perehtymällä psykoanalyysin menetelmään, teoriaan, tapaus- ja 
tutkimusesimerkkeihin ja sen sovellutuksiin sekä tutkimalla ”sielullisia ilmiöitä” ja niiden 
vaikutuksia itsessämme ja toisissa psykoanalyysin ulkopuolella. Tämä edellyttäen, että 
teemme sen pitäen mielessämme ja ymmärtäen tähän sisältyvät rajoitukset103 sekä 
säilyttäen tieteellisen nöyryytemme vaikeasti lähestyttävää kohdetta kohtaan.  

Psykoanalyytikkojen esittämä vaikeus psykoanalyysin ymmärtämiseen maallikoille ei 
kuitenkaan tässä yhteydessä välttämättä ole voittamattoman suuri ongelma. 
Tarkoituksenani on hahmottaa psykoanalyyttisen teoreettisen ja metodisen ajattelun 
tarkastelun avulla psykodynaamista metapsykologista ja näyttämöllistä psykologista 
ymmärtämistä kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon ymmärtämiseen ja 
tulkintaan. Ajattelen Reenkolan tavoin tämän olevan arkielämän spontaanin 
ymmärtämisen systematisoitu, tieteellinen käsitteellistys. Hän kirjoittaa vieläpä myös 
psykoanalyysin itsensä olevan parhaiten ymmärrettävissä tällaisena käsitteellistyksenä104. 
Asetelma kääntyykin kokonaan päälaelleen kysymyksestä kykenevätkö ei-psyko-
analyytikot ymmärtämään psykodynaamisen ymmärtämisen ja psykoanalyysin periaat-
teita kysymykseksi siitä, ovatko psykoanalyytikot kyenneet kehittelemään ja käsitteellis-
tämään arkielämän spontaania ymmärtämisprosessia ja sen taustalla olevia implisiittisiä 
psykologisia teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia mielekkäällä tavalla. Korostan, 
etten puhu tässä psykoanalyyttisesta terapiatilanteesta ja erityisesti siinä ilmenevistä ilmi-
öistä, vaan ihmisen psykologisesta ymmärtämisestä ylipäätänsä. 

Psykoanalyysin soveltamistani psykoanalyyttisen tilanteen ulkopuolelle puoltaa 
edelleen se, että psykoanalyysia teoriana ja tutkimusmenetelmänä on katsottu voitavan 
hyödyntää psykoanalyyttisen tilanteen ulkopuolella esim. yhteiskunnan, historian ja 
ideologioiden näennäisten lainalaisuuksien paljastamisessa ja kulttuurin tulkinnassa. 
Ricoeurin mukaan kulttuurin tulkinta on psykoanalyysin soveltamista analogisena unien 
ja neuroosien tulkintaan. Psykoanalyysin soveltamisalueilla ei olisi rajoja. Kun 
psykoanalyyttista psykodynaamista ajattelua sovelletaan terapian ulkopuolella rajoitutaan 
psykoanalyysin ns. metapsykologiseen teoriaan. Toisin sanoen psykoanalyysin sovelta-
mista määrittää psykoanalyyttinen teoria mielestä.105 Freud106 katsoi, että 
                                       
103 Kysyessäni Veikko Tähkältä itseymmärryksen mahdollisuuksia ja rajoja ns. arkielämässä 

verrattuna psykoanalyyttiseen tilanteeseen hän näki sen rajoituksena transferenssin 
puuttumisen. Transferenssin avulla voidaan saattaa tiedostamattomia mielen sisältöjä 
näkyviksi ja tietoiseen käsittelyyn. (Tähkä 2000.) Vuorisen mukaan erityisesti ristiriitatilanteet 
ovat mahdollisuus itseymmärryksen lisääntymiseen (Vuorinen 2000). 

104 Ks. luku 5.1.. 
105 Ricoeur 1970, 153. 
106 Freud 1990b, 209— 210. Freud itse sovelsi psykoanalyysia yhteiskunta- ja humanistiseen 

tutkimukseen erityisesti uransa loppupuolella. Waelder kirjoittaa, että psykoanalyysin käyttö-
alueena on kaikki ilmiöt, joihin liittyy tiedostamattomia tapahtumia (Waelder 1971, 54). Tä-
män toi esille myös saksalainen psykoanalyytikko Peter Kutter esitellessään psykoanalyysin 
sovellutuksia eri tieteissä ja käytännön työn alueilla (henkilökohtainen haastattelu, Frankfurt 
am Main 16.12.1992 ja luentosarja Einführung in die Psychoanalyse II. Psychoanalyse und ihre 
Anwendungen. 19.10.1992—25.1.1993). Jo varhaiset psykoanalyytikot alkoivat soveltaa 
psykoanalyysia empiiriseen yhteiskuntatutkimukseen, mm. Erich Fromm frankfurtin 
koulukunnan piirissä (ks. Leithäuser 1986, 90—91). Lloyd de Mause (1975) on perustanut 
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syvyyspsykologiana, teoriana tiedostamattomista psyykkisistä tapahtumista, psyko-
analyysi voi olla välttämätön kaikessa yhteiskunta- ja humanistisessa tutkimuksessa. Hän 
itse asiassa kirjoitti, että psykoanalyysi terapiana ei ehkä ole psykoanalyysin tärkein so-
vellutus. Freudilta itseltään löytyy runsaasti esimerkkejä psykoanalyysin soveltamisesta 
terapiatilanteen ulkopuolelle. Esim. hänen tekemänsä Leonardo tutkielma, Totem und 
Tabu -teos ja muut kulttuuri-ilmiöitä koskevat tutkimukset ovat Steelen mukaan psy-
koanalyysin sovellutuksia tekstitulkintaan107. Tähän psykoanalyysin sovellutuksiin 
tekstitulkintaan voidaan liittää Freudin teokset Der Witz und seine Beziehung zur 
Umbewussten, Das Traumdeutung, Zur Psychopatologie des Alltagsleben, Das 
Unbehagen in der Kultur ja lukemattomat muut myöhempien psykoanalyytikkojen 
taidetta, myyttejä, satuja, kansaperinnettä sekä muita historian ja kulttuuri-ilmiöitä 
koskevat tutkimukset ja kirjoitukset108. 

Psykoanalyysin sovellutusalueena on pidetty sellaisia tunneilmaisuja, lausumia ja 
tekoja, jotka normaalisti sopivat toistensa kanssa yhteen, mutta jotka jostain syystä ovat 
ristiriidassa keskenään. Kyse on, jos tätä ilmaisua käytetään, normaalin ”kielipelin” 
hajoamisesta, jossa sen sisältämät kolme kategoriaa — tunteet, ajatukset ja teot — eivät 
enää sovi yhteen.109 Reenkola ja Vuorinen tiivistävät omaksumani näkemyksen 
kirjoittaessaan psykoanalyyttista teoriaa voitavan soveltaa analyysitilanteen ulkopuolella 
ja sen paikkansapitävyyttä arvioida samoilla tutkimustuloksilla ja havainnoilla — myös 
arkielämän havainnoilla — kuin muitakin psykologisia teorioita tukeutumatta 
psykoanalyysin kliiniseen aineistoon110. Esim. psykoanalyyttista kehityspsykologista 
teoriaa on viime vuosikymmeninä kehitetty rinnan sekä kliinisinä havaintoina 
analyysitilanteessa että empiirisinä lapsihavaintotutkimuksina analyysitilanteen 
ulkopuolella. 

Psykoanalyyttista teoriaa ja psykoanalyyttista ymmärtämisen mallia on siten katsottu 
voitavan soveltaa yleensä ihmisen psykologiseen ymmärtämiseen. Psykoanalyysiin 
pohjautuva psykodynaaminen psykologia tutkii yksilön kokemus- ja mielikuvamaailmaa, 
sen toiminnan ja kehityksen lainalaisuuksia ylipäätänsä ja antaa tälle teoreettiset ja 
metodiset lähtökohdat. Psykodynaaminen ymmärtäminen tavoittelee kokemukseen ja 
                                                                                               

psykohistoriana tunnetun historiatutkimuksen suuntauksen psykoanalyysiin (ks. myös Siltala 
1989). Psykoanalyytikko Mario Erdheim näkee psykoanalyysin sovellutusalueina jopa 
filosofian ja tieteen, lähinnä näiden kritiikin muodossa. Hän itse etnografina on soveltanut 
psykoanalyysia varhaisten psykoanalyytikkojen Erik H. Eriksonin ja Abraham Kardinerin 
tavoin etnologiseen tutkimukseen. (Erdheim 1992, 146—154.) 

107 Steele 1982, 230. 
108 Psykoanalyysia psykologisessa tutkimuksessa on tarkastellut Steinar Kvale (1986 ja 1996). 

Ks. psykoanalyysista kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksessa esim. Belgrad, Görlich, König, 
& Schmid Noerr 1987; Habermas 1979; Lohnmann 1985 ja 1986b; Lorenzer 1974. Prof. 
Kutter näkee psykoanalyysilla laajan sovellutusalueen. Hän käsitteli luentosarjassaan 
psykoanalyysin sovellutusmahdollisuuksia teemoilla: Psykoanalyysi ja 1) terapia, 2) lääketiede, 
3) pedagogiikka, 4) organisaatiot, 5) ohjaus- ja sosiaalityö, 6) koulu, 7) sosiaali- ja kulttuuritut-
kimus. Psykoanalyysi tutkii tiedostamattomia psyykkisiä ilmiöitä ja niiden vaikutuksia siten 
hyvin monenlaisissa tilanteissa. (Kutter 1992b.) 

109 Ks. Freud 1990b, 210; Dewald 1969, xix; Lesche 1978, 221—223; Rechardt 1977, 52; 
Rechardt & Ikonen 1977a.  

110 Reenkola 1996; Vuorinen 1990a, 3. 
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toimintaan sisältyvää merkityksenantoa saattelevaa mielen sisäistä dynamiikkaa. 
Psykodynaaminen ymmärtäminen perustuu ajatuksellisen, joko metapsykologisesti tai 
näyttämöllisesti perustellun kuvan muodostamiseen mielen sisäisestä tapahtumisesta, jota 
ihminen joutuu — ja on joutunut — omassa psyykkisessä todellisuudessaan tekemään 
tunteittensa, halujensa, ahdistuksensa, toiveittensa, pelkojensa, ajatustensa ja mie-
likuviensa kanssa säilyttääkseen sisäisen eheytensä. Reenkola111, kuten muistamme, ei 
pidä psykodynaamista ajattelua vieraana ns. arkiajattelulle. Hänen mukaansa ihmiset 
jokapäiväisessä kanssakäymisessään toistensa kanssa spontaanisti muodostavat ajatuk-
sellisen kuvan toistensa sisäisestä maailmasta. Tämä on psykoanalyyttiseen 
perustieteeseen nojaavan ja sen tietämystä soveltavan psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen peruslähtökohta. 

Ensimmäisinä tärkeimpinä psykodynaamisina suuntauksina voidaan pitää Henri 
Ellenbergin mainitsemia Sigmund Freudin, Carl Gustav Jungin, Alfred Adlerin ja Pierre 
Janet’n teorioita. Hän nostaa Janet’en ja Adlerin Freudin ja Jungin rinnalle dynaamisen 
psykiatrian varhaisvaiheen keskeisinä, mutta myöhemmin näiden varjoon jääneinä 
hahmoina. He kaikki vaikuttivat psykologiaan ja psykiatriaan vuosisadan taitteessa ja 
tämän vuosisadan alkupuolella, kolme ensin mainittua vaikuttavat omien psy-
koanalyyttisten koulukuntien ja koulutusjärjestelmien muodossa edelleen. Ellenberger on 
Erdheimin tavoin havainnollisesti osoittanut, että viime vuosisadan lopun seksuaalipato-
logisessa ja ns. elämänfilosofisessa ajattelusta löytyvät useimmat Freudin ja Jungin myö-
hemmin esittämät ajatukset. Henkilö, joka olisi tuntenut ajan elämänfilosofiaa, olisi hyvin 
saattanut esittää samat Freudin tai Jungin ajatukset.112 Freud ja Jung kuitenkin toivat 
näihin seksuaalisten kummallisuuksien kuvailuihin ja elämänfilosofisiin pohdiskeluihin 
empiirisen perustan kliinisen potilasaineiston muodossa ja systematisoivat ajatuksensa 
kokonaisvaltaisiksi psykologisiksi teorioiksi mielestä ja mielen normaalista ja 
patologisesta kehityksestä. 

Nykyisessä   lähinnä angloamerikkalaisessa   psykoanalyysissa psykoanalyytikko 
Morris N. Eagle erottaa neljä suuntausta, joista kaksi pyrkii teoreettisessa ajattelussa 
tavalla tai toisella säilyttämään freudilaisen viettiteorian ja kaksi hylkää sen113. 
Margareth Mahler, Rene Spitz ja Otto Kernberg sijoittuvat Eaglen jaottelussa 
ensimmäiseen, Freudin viettiteoriaa uskollisimmin seuraavaan suuntaukseen, Heinz 
Kohut ns. kahden faktorin suuntaukseen, jossa on mukana toisaalta viettiteoria ja 
toisaalta self-psykologia, ja viettiteorian hylkääviin sijoittuvat Morrisin itsensä lisäksi 
John Guntrip, George S. Klein ja Hans Gedo. Yhdyn Morrisin itse edustamaan kantaan, 
jonka mukaan perinteisessä mielessä ymmärretty viettiteoria estää psykoanalyysin 
kehitystä ja esim. Mahlerin, Kohutin ja muiden self- psykologien ja objektisuhde-
teoreetikkojen kehittämät ajatukset ovat suoranaisesti ristiriidassa varhaisen viettiteorian 
kanssa114. Mahlerin ohella Morrisin mainitsemat kaksi viimeistä suuntausta vaikuttavat 
mielenkiintoisista, erityisesti Kohut ja myös Kernberg, jos häntä tulkitaan näiden kautta. 

Psykoanalyytikko Charles Rycroft erottaa englantilaisessa psykoanalyysissa kolme 
suuntausta. Anna Freudin ja Melanie Kleinin johtamat suuntaukset sekä edellisten 
                                       
111 Ks. Reenkola 1980, 349—350 ja 353—354. 
112 Ks. dynaamisen psykiatrian kehityksestä Ellenberger 1970. Ks. myös Erdheim 1992. 
113 Eagle 1984, 18—19. 
114 Ks. tarkemmin Eagle 1984, 6— 28 ja 115—126. 
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suuntausten väliin sijoittuvat kolmannen suuntauksen, jonka edustajista tunnetuimpia 
ovat Donald. W. Winnicott ja R. W. D. Fairnbairn115. Lisäksi klassisesta psykoanalyysin 
valtavirrasta eronneet ovat perustaneet omia riippumattomia suuntauksia ja vahvojakin 
koulukuntia. Näistä voidaan Carl Gustav Jungin116 ja ns. uusfreudilaisten Harry Stack 
Sullivanin, Karen Horneyn ja Erich Frommin ohella mielenkiintoisina mainita Martin 
Heideggerista vaikutteita saanut eksistentiaalinen psykoanalyysi (Medart Boss, Ludwig 
Binswagner), joka on Suomessakin koulukuntana edustettuna (esim. Martti Siirala, 
Pirkko Siltala) sekä ranskalainen Jacques Lacanista alkanut psykoanalyysin lingvististä ja 
strukturaalista tulkintaa korostava ranskalainen koulukunta (Jean Laplance, Jean-Paul 
Pontalis, Joyce Mcdougall ja Julie Kristeva). Saksalaisella psykoanalyysilla on ollut sen 
alkuajoista lähtien yhteiskuntakriittinen pohjavire. Merkittävinä saksalaisista tuntemistani 
toisen maailmansodan jälkeisistä psykoanalyytikoista pidän Alexander Mitscherlichiä ja 
Alfred Lorenzeria, joista jälkimmäinen on vaikuttanut tutkimukseni teoreettiseen ja 
metodiseen ajattelutapaan. 

Sadan vuoden historian aikana psykoanalyysin sisällä on tapahtunut teoreettista 
kehitystä ja erkaantumista Freudin joistakin keskeisinä pitämistään ajatuksista. 
Psykoanalyysissa viettiteorian rinnalle Freudin vuoden 1923 metapsykologisista 
kirjoituksista alkunsa saanut ja myöhemmin laajaksi kehittynyt ns. ego-psykologia tuo 
psykodynaamiseen ajatteluun merkittäviä lisäyksiä. Eräitä keskeisistä ego-psykologian 
kehittäjistä psykoanalyysin piirissä on ollut Anna Freudin ohella Amerikassa vaikuttanut 
kolmikko Heinz Hartmann, Ernst Kris ja Ernst Löwenstein sekä Margareth Mahler. 
Erityisen mielenkiintoisilta näyttävät self-psykologian ja objektisuhdekoulukunnan 
edustajien parin viime vuosikymmenen aikana tehdyt kehittelyt, joista osa irtaantuu   
osa implisiittisesti ja osa eksplisiittisesti   Freudin biologisesta viettiteoriasta. 
Mielenkiintoisilta heistä vaikuttavat Donald W. Winnicott ja viettiteorian hylkäävät 
Heinz Kohut, Roy Schafer, John E. Gedo, Morris N. Eagle, George S. Klein, H. Guntrip, 
R. W. D. Fairbairn.117  

Suomalaisista psykoanalyytikoista mielenkiintoisina ja psykologiseen teoreettiseen ja 
metodiseen ajatteluuni vaikuttaneina pidän Turo Reenkolaa, Eero Rachardtia ja Pentti 
Ikosta sekä erityisesti suomalaisen psykoanalyysin ”grand old man’ia” Veikko Tähkää. 
Hän on tuntemistani psykoanalyytikoista se, joka on eniten vaikuttanut omaan 
psykodynaamiseen metapsykologiseen teoreettiseen ajatteluuni sitä kokoavasti ja sille 
perusvireen antavasti. 

                                       
115 Rycroft 1985, 119—155. 
116 Samuels (1987) erottaa jungilaisessa psykoanalyysissä kolme koulukuntaa. 
117 Psykoanalyysin kehityksestä ja uusista suuntauksista on tehty runsaasti hyviä teorioita 

esitteleviä ja arvioivia teoksia. Ks. esim. Bacal and Newman, 1990; Buckley, 1986; Eagle, 
1984; Grotstein and Rinsley 1994; Karderud og Monsen 1997; Reppen 1995; Shane, Shane, & 
Gales 1997. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Psykologisen ymmärtämisen ontologiset lähtökohdat 

- Mielen näyttämön ontologia 
 

Aloittaessaan tutkimusta   millä tahansa tieteenalalla   tutkijan tulee ensimmäiseksi 
selvittää tutkimuskohteensa teoreettisen hahmottamisen ja tutkimuksen metodologisten 
kysymysten ja metodisten valintojen kannalta olennaisia tutkimuskohdetta koskevia 
ontologisia, sen perusluonnetta koskevia kysymyksiä; kysymyksiä siitä, millaisena hän 
tutkittavan ilmiön perusrakenteeltaan ja -ominaisuuksiltaan ymmärtää. Yleisemmällä 
tasolla kysymys on siitä, minkä tyyppisten ilmiöiden ryhmään tai olemassaolon muotoon 
tutkittava ilmiö kuuluu ja millaisia nämä ilmiöt perusrakenteeltaan ja -ominaisuuksiltaan 
ovat? Mikä on niiden olemus? Jokainen tutkija sitoutuu tutkimuksessaan johonkin 
käsitykseen tutkimuskohteesta, on tämä valinta hänelle tietoista tai ei. Tutkimuksen 
kannalta on eduksi, jos ontologiset valinnat tehdään tietoisesti. Silloin teoriat ja metodit 
eivät niin helposti vie tutkijaa, vaan tutkija valitsee ne itse. Toisin sanoen tutkimuksen 
aluksi tulee konkreettisesti miettiä onko tutkittavassa ilmiössä kysymyksessä esimerkiksi 
sähkökemiallinen ilmiö niin kuin aivojen aineenvaihdunta, fysikaalinen ilmiö kuten 
tähtien liikkeet, ahdistuksen tai ilon kaltainen psyykkinen, kokemuksellinen ilmiö vai 
onko kysymyksessä sosiaalinen ilmiö, josta esimerkkinä on vaikkapa kasvatus1, ja 
millaisia tällaiset ilmiöt olemukseltaan ovat? Psykologiassa mieltä ja mielen tapahtumia 
tutkittaessa ensimmäinen kysymys siten kuuluu: Mitä ihmisen mieli, psyyke ja 
psyykkinen on?  

Seuraavassa täsmennän tutkimukseni väitteitä 1 ja 4 tarkastelemalla miten mielen, jon-
ka aiemmin määrittelin kokemus-, merkitys- tai elämysmaailmana, olemuksen, so. sen 
perusrakenteen ja -ominaisuudet ymmärrän, mitä psykologisen ymmärtämisen kohde, 

                                       
1 Tässä on huomautettava, että monet empiiriset ilmiöt, esim. ahdistus tai kasvatus, sisältävät 

ontologisesti monen ”tasoisia” ilmiöitä, jotka ovat perustaltaan erilaisia, fysikaalisista ja 
kemiallisista psykologisiin ja sosiaalisiin. Oleellista tässä on se, että esim. merkityksiä 
sisältäväksi ymmärretty ihmisen toiminta tulee asianmukaisemmin ymmärretyksi sosiaalisena ja 
psyykkisenä ilmiönä kuin esimerkiksi fysikaalisena ilmiönä, erilaisina tilassa ja ajassa 
tapahtuvina paikan ja energian muutoksina. 
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mieli perimmältään on? Tämä on ontologisten sitoumusteni2 esiintuomista ja toimii 
perustana empiiriselle psykologiselle käsitykselleni mielestä ja mielen tapahtumisesta, 
kokemusten ja toiminnan määräytymisestä, so. niiden mielekkyydestä muodostumisesta. 
Se on ontologinen perusta psykologisen ymmärtävän tutkimuksen empiiriselle 
tulkintateorialle. Otan luvun lopuksi myös kantaa Freudin viettiteorian 
käyttökelpoisuuteen tai tarpeellisuuteen psykologiassa kokemuksen ja toiminnan 
motiiviperustana. Psykologian oppikirjoissa ja historian kirjoissa, jos niissä 
psykoanalyysia esitellään, viettiteoria on esitetty itsestään selvästi psykoanalyysiin 
kuuluvana. Psykoanalyysin historia ja erityisesti nykykehitys kertoo, ettei näin suinkaan 
välttämättä ole3. Viettiteoria on jakanut psykoanalyytikkoja viettiteorian hyväksyviin ja 
viettiteorian hylkääviin ja toisenlaisista peruslähtökohdista ajattelussaan lähteviin. 
Jälkimmäisten näkemysten osuus on psykoanalyyttisessa kirjoittelussa lisääntymässä. 

 
 
 

3.1.  Mielen näyttämön olemus haluna, elämyksenä ja merkityksenä 
 

Olen edellä puhunut mielestä, psyykestä jossakin yhteydessä kokemusmaailmana, 
jossakin toisessa yhteydessä elämysmaailmana tai merkitysmaailmana. Ymmärrän näiden 
mieleen viittaavien käsitteiden suhteutuvan toisiinsa seuraavan kuvion esittämällä tavalla 
(Kuvio 7.). Kuvio pitää sisällään seuraavan ajattelutavan. Luvussa 2.2. esitin, että 
(yksittäinen) kokemus on yhtä kuin elämys ja merkitys, jokainen kokemus sisältää 
elämyksen ja merkityksen4. Kokemuksista rakentuva mieli, so. kokemusten 
kokonaisuudesta rakentuva kokemusmaailma on siten elämyksiä ja elämyksellisyyttä, 
merkityksiä ja merkityksellisyyttä (mielekkyyttä). Kaikki kokemuksemme, se, mikä 
mielessämme, mielen näyttämöllämme on, on elämyksiä ja merkityksiä, elämyksellistä ja 
merkityksellistä (mielekästä). Kokemusmaailma kokemusten kokonaisuutena, sen 

                                       
2 Sijoitan ontologisen käsitykseni ns. emergentin materialismin suuntauksiin. Ajattelen lyhyesti 

kuvattuna niin, että olevaisessa on perustaltaan erilaisia olemassaolon muotoja, jotka voidaan 
ymmärtää hierarkkisina toinen toistensa päälle rakentuvina olemassaolon tasoina. Niitä voidaan 
kuvata vaikka käsitteillä eloton (fysikaalis-kemiallinen), elollinen, psyykkinen ja sosiaalinen. 
Olemassaolon tasolta toiselle siirryttäessä on syntynyt aidosti uusia ominaisuuksia, jotka eivät 
ole palautettavissa alemman tason ominaisuuksiin. Tasojen välillä on yhteys, mutta yhteys on 
”heikko”. Yhteys toisaalta elottoman ja elollisen ja toisaalta psyykkisen ja sosiaalisen välillä on 
vahvempi kuin elollisen ja psyykkisen välillä, jossa on tapahtunut perustavampi emergenttinen 
”hyppäys”. On tapahtunut siirtyminen konkreettisesta olemassaolon muodosta symboliseen 
olemassaolon muotoon. Käsitykseni merkitsee tietoteoreettisesti esim. sitä, ettei tutkimuksessa 
voida tehdä reduktiota alemmalle tasolle. Siten esim. merkityksiä sisältäviä psyykkisiä ilmiöitä 
ei voida tutkia aivotoimintaa tutkimalla, eikä sosiaalisia ilmiöitä voida tutkia pelkästään yksilön 
mieltä tutkimalla. 

3 Esim. Veikko Tähkä kysyessäni tästä sanoi, että psykoanalyysissa tullaan hyvin toimeen ilman 
vietin käsitettä (Tähkä 2000). 

4 Kokemus, elämys, merkitys ja näihin viittaavat kokemusmaailman, kokemuksellisuuden, 
elämysmaailman, jne. käsitteet pitävät siten sisältään viittauksen toisiinsa. Tämä on 
hermeneuttisen käsitteenmäärittelyn ja ajattelutavan mukaista, jossa käsite saa merkityksensä 
käsitteellisen kokonaisuuden osana. 
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rakenneosa kokemus ja sitä kuvaava adjektiivi kokemuksellisuus viittaavat tässä 
merkityksessä mieleen kokonaisuutena. Toisin sanoen mieli on kokemusmaailma, mieli 
sisältää ja rakentuu kokemuksista ja mieli, mielen näyttämö on kokemuksellista. 
Elämysmaailma viittaa vastaavasti elämysten kokonaisuuteen ja merkitysmaailma 
merkitysten kokonaisuuteen mielessämme. Mieleen viittaavat käsitteet elämys- ja 
merkitysmaailma kuvaavat siten kokemusmaailmaa kokemusten sisältämän 
elämyksellisyyden ja merkityksellisyyden (mielekkyyden) kautta tai näkökulmista. Ilmiön 
kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja merkityksellisyys (mielekkyys) määrittää tietyn 
todellisuuden osan tai olemassaolon muodon, mielen, psyyken psykologian 
tutkimuskohteena erotuksena muista todellisuuden ilmiöistä ja muiden tieteiden 
tutkimuskohteista.  

Jos mieli rakentuu kokemuksista, elämyksistä ja merkityksistä, niin mitkä ovat tai 
miten voimme kuvata mielen perusominaisuuksia? Kolme keskeistä ominaisuutta, joilla 
psykodynaamisen näkemyksen mukaisesti ihmisen mieltä, kokemusmaailmaa ja sen 
tapahtumista voidaan luonnehtia ovat mielen, kokemusmaailman 1) haluava luonne, 2) 
sen elämyksellisyys ja 3) mielekkyys (merkityksellisyys). Mielen, kokemusmaailman 
olemusta määrittävät sen perusominaisuuksien halun, elämyksellisyyden ja mielekkyyden 
dynamiikka. Arkikielellä voimme puhua haluamisesta, tuntemisesta ja ajattelusta5. 
Kokemusmaailman perusominaisuuksia kuvaavat käsitteet käyvät myös yksiin mielen 
perusrakennetta kuvaavien kokemus, elämys ja merkitys –käsitteiden kanssa. 
Psykodynaamisessa ajattelussa kokemuksista rakentuva mieli on halua, sillä on haluava 
luonne ja halu sisältää elämyksellisyyden (elämyksen) ja mielekkyyden (merkityksen). 

 

 
Halun käsitteellä viittaan mielen, kokemusmaailman, kokemusten dynaamiseen, halua-

                                       
5 En tarkoita ajattelulla pelkästään sanamielikuviin, so. käsitteisiin perustuvaa kielellistä 

symbolista prosessia, vaan sisällytän siihen kuvallisina, auditiivisina, kinesteettisinä, tunto- ja 
hajumielikuvina tapahtuvan merkityssuhteiden muodostumisen ja niiden mielessä käsittelemisen. 

     
 Mieli (psyyke) 
 Kokemusmaailma 
 kokemus 
 kokemuksellisuus 
 

    
 Elämysmaailma  Merkitysmaailma 
 elämys merkitys 
 elämyksellisyys merkityksellisyys  
  (mielekkyys) 
 
 
Kuvio 7. Mieli kokemus-, elämys- ja merkitysmaailmana. 
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vaan perusluonteeseen tai -ominaisuuteen6. Mielen tapahtumisen, kokemusten 
muodostumisen taustalla on haluaminen. Mieli ja mieleen liittyvä, kokemukset, 
kokemuksellisuus on haluamista tai haluavaa. Halun, kokemusten haluavaa 
perusluonnetta tai -ominaisuutta tarkasteltaessa voisimme lähteä Freudin tavoin vietistä 
ja viettiteoriasta   perimmältään biologisesta kysymyksen asettelusta  , jota hän piti 
psykoanalyysin keskeisimpänä lähtökohtana ja teoriana. Hänen ajattelunsa mielen 
dynaamisuudesta, mielen normaalista ja patologisesta kehityksestä perustui viettiteoriaan, 
viettien olemassaolon oletukseen. Hänen esimerkiksi ajatteli, että kaikkien psyykkisten 
häiriöiden syynä on somaattispohjaisten viettivaatimusten ja niihin kohdistuvan 
vastarinnan ja torjunnan ristiriita7. Mielen dynaamisuuden tarkastelussa voisimme lähteä 
myös sosiaalisesta ja sosiologisesta kysymyksen asettelusta ja päätyä näkemyksiin mielen 
tapahtumisesta ja mielen rakenteista sosiaalisesti rakentuneina. Näin on historian 
kuluessa myös tehty ja häivytetty psyykkinen palauttamalla se sosiaaliseen. On totta, että 
ihmisen ruumiillisuus ja sosiaalisuus molemmat tuovat psyykkiseen tapahtumiseen omaa 
dynamiikkaa, ei pelkästään ulkoisina vaikutuksina, vaan ihmisenä olemisen 
kokonaisuuteen sisäisestä kietoutuneina niiden psyykkisen, kokemuksellisen haltuunoton 
kautta. 

Mielen, psyyken, jos ajattelemme sen erityisenä olemassaolon muotona, joka jollakin 
tapaa eroaa muista ilmiöiden olemassaolon tavoista tai olemisen muodoista, tarkastelussa 
meidän tulee lähteä mielestä, kokemusmaailmasta, valita mieli tarkastelun abst-
raktionäkökulmaksi. Myös ruumiillisen ja sosiaalisen asemaa ja merkitystä mielen 
tapahtumisessa tulee tarkastella tästä näkökulmasta. Elämyksellistä, mielekkyyden ja 
merkityksen sisältävää kokemusta empiirisesti psykologisesti tarkasteltaessa on 
mielekästä lähteä hahmottamaan sen perimmäistä dynamiikkaa psykoanalyysin ns. self-
psykologian ja objektisuhdeteorian kaltaisista kysymyksen asetteluista. Tästä 
viitekehyksestä voimme sanoa, että ihmisen psyykkisen tapahtumisen dynamiikan 
taustalla on halu, joka psykologisena käsitteenä, itsekokemuksen tuottamisen 
näkökulmasta tulkittuna, viittaa mielen sisäiseen pyrkimykseen paikata itsen ideaalitilaan 
tullut särö, pyrkimykseen palauttaa psyykkinen eheys8.  

Ennen kuin jatkan halun käsitteen tarkastelua, terminologian suhteen on sekaannusten 
välttämiseksi syytä tehdä seuraava täsmennys. Käytän termiä halu kahdella tavalla ja 
merkityksessä. Halulla isolla alkukirjaimella kirjoitettuna viittaan mielen perimmäiseen 

                                       
6 Halu ja mielen haluava luonne voidaan ilmaista myös intentionaalisuuden käsitteellä. 

Intentionaalisuuden käsitteellä onkin usein viitattu mielen perusominaisuuteen. Pidän kuitenkin 
halun käsitettä intentionaalisuuden käsitettä osuvampana mieltä kuvaavana käsitteenä, sillä se 
ilmaisee paremmin millä tavalla mieli on intentionaalinen. 

7 Freud 1989, 51. Freud antoi mahdollisuuksia myös toisenlaiseen tulkintaa psyykkisten häiriöiden 
synnystä. 1938 hän kirjoitti patologisten tilojen synnyn edellytyksenä olevan Minän heikkoudesta 
johtuvan kyvyttömyyden selviytyä esim. Yliminän ja ulkomaailman paineista ja ylläpitää mi-
nuutta (Organization aufrechtzuhalten) ja autonomiaa ("Selbständigkeit zu behaupten"). 
Patologiset tilat nähdään siten ilmauksena Minän heikkoudesta ylläpitää minuutta ja autonomiaa, 
ei voimattomuutena viettivaateiden edessä. (Freud 1975a, 31.) Myöhempi ns. self-psykologia 
lähtee tämänkaltaisesta ajattelusta psykopatologiassa (esim. Kohut 1971 ja 1988). Jatkossa 
huomaamme, että käytän tätä mahdollisuutta tulkita Freudia. 

8 Ks. Kohut 1984; Reenkola 1980; Tähkä 1996. 
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ominaisuuteen, psyykkisen luonteeseen. Halulla pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna 
viittaan Halun konkreettisiin sisältöihin, konkreettisiin haluihin. Halu on ontologinen 
käsite ja halu empiirinen psykologinen käsite9. Freud määritteli halun aikaisempien 
tyydytyskokemusten muistikuvaksi10. Kun aiempi tyydytysmuistikuva viriää uudelleen, 
tarpeet tyydyttävästä kohteesta on tullut halun konkreetti sisältö. Halu ja halut liitetään 
somaattisperäisten tarpeiden tyydyttymiseen. Tämän näkemyksen mukaan haluamisen 
taustalla on pyrkimys tyydyttymiskokemukseen.11 Halujen synty liittyy siten somaattisiin 
tarpeisiin, mutta itse käytän haluista Halun tapaan psykologista määritelmää ja 
terminologiaa. Varaan tyydytyksen viittaamaan konkreettisten somaattisten puutostilojen 
poistumiseen. Tyydytyksen elämyksellinen vastine on rauhoittuminen, 
tyydyttymiskokemuksen elämyksellinen vastine on rauhoittumiskokemus ja 
tyydytyskokemuksen muistikuvan elämyksellinen vastine on rauhoittumiskokemuksen 
muistikuva tai muistikuva rauhoittavasta vuorovaikutuksesta. Ero on sama kuin 
somaattisen tarpeen ja elämyksellisen halun välinen ero12. Omassa viitekehyksessä 
määrittelen siten halun, so. Halun konkreettisen sisällön, aikaisempien 
rauhoittumiskokemusten muistikuvaksi tai muistikuvaksi rauhoittavasta vuorovai-
kutuksesta, jossa rauhoittavasta toisesta tulee sitten halun konkreetti sisältö. 

Mistä Halussa on kysymys? Mihin Reenkolan metapsykologisesti määrittelemä Halun 
käsite viittaa, jos sitä tarkastellaan ontologisesti? Ajattelen niin, että Halu, 
elämyksellisesti koettu haluaminen liittyy puutteen, jonkin puuttumisen elämykseen13. 
Halu, haluaminen kumpuaa puutteen elämyksestä ja pyrkii sen poistamiseen. Kun 
puutteen elämys saa merkityssisällön, syntyy puutteen kokemus, Halu. Mielen, kokemus-
maailman perusominaisuus, on puutteen kokemuksesta nouseva Halu. En ajattele 
kuitenkaan niin, että ontologisella tasolla ajatellen ensin on puute ja sitten tulee Halu tai, 
että ensin on puutteen elämys sitten puutteen kokemus. Halu ei seuraa puutteen 
kokemuksesta tai elämyksestä. Halu on puutteen kokemuksen (toinen) elämyksellinen 
ilmentymä. Ne ovat saman asian eri puolia, sisäisesti toisiinsa liittyviä. Ilman puutetta ei 
ole Halua. Puutteen kokemusta ei ole ilman haluamista. Puutteen kokemus ja Halu eivät 
viittaa mielen ontologisen tarkastelun tasolla mihinkään konkreettiseen puutteeseen tai 
jonkin tietyn asian haluamiseen, vaan epämääräiseen jonkin puuttumisen ja haluamisen 
kokemukseen. Jotakin tuntuu puuttuvan, jotakin halutaan. Haluaminen ilmenee tai 
koetaan esim. erilaisina toiminnan yllykkeinä, tunteina tai konkreettisina 
vuorovaikutusmielikuvina sisällön saaneina haluina. Reenkolan tulkinta Halusta 

                                       
9 Ontologisten kokemuksen, elämyksen ja merkityksen ja konkreettisten empiirisen sisällön 

omaavien kokemuksen, elämyksen ja merkityksen käsitteiden välillä ei tule yhtä helposti 
sekaannusta, sillä niiden käyttöyhteys ilmaisee paremmin kummassa merkityksessä niitä 
käytetään. Tämän vuoksi en erota niitä kirjoittamalla ne tilanteesta riippuen joko isolla tai 
pienellä alkukirjaimella. Mainittujen käsitteiden kaksoismerkityksessä on kysymys samasta 
asiasta kuin, jos käytän vaikkapa sanaa kissa tarkoittamaan kissoja tai kissaa yleensä, so. kissan 
käsitettä ja toisessa yhteydessä jotakin nimenomaista kissaa, empiiristä kohdetta. 

10 Freud 1991. 
11 Vuorinen 1995, 74 ja 297. 
12 Ks. tarpeen ja halun välisestä erosta Reenkola 1980. 
13 Puutteen käsitteen perusidean olen ottanut ranskalaiselta psykoanalyytikolta Jacques Lacanilta 

antamatta sille erityisesti lacanilaista merkitystä sen eri vivahteineen. 
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pyrkimyksenä paikata psyykkiseen eheyteen tullut särö on sen tulkinta metapsykologisen 
teorian tasolla minuuden tuottamisen näkökulmasta. Minuuden näkökulmasta puutteella 
tarkoitan kokemusta minuuden tai psyykkisen eheyden puuttumisesta. Puutteen kokemus 
viittaa siten minuuden tunteeseen, itsen ideaalitilaan tulleeseen elämykselliseen säröön. 
Tuntuu, koetaan, että jotakin puuttuu. Puute koetaan elämyksellisesti rauhattomuutena, 
levottomuutena, mielenrauhan menetyksenä, ahdistuksena ja, kun puute poistuu, se 
koetaan rauhoittumisena, levollisuutena, minuuden eheyden tunteen, mielenrauhan 
palautumisena.  

Kuvasin edellä mielen näyttämönä. Näyttämöllisesti ilmaistuna esitämme ja 
käsittelemme mielen näyttämöllämme omaa puutteen kokemuksesta nousevaa rauhatonta, 
loputonta haluamistamme, Halumme kohtaloita. Mielen näyttämömme on haluista 
rakentunut. Halun sisällöt, muistikuvamme halumme kohteista ja rauhoittavasta 
vuorovaikutuksesta heidän kanssaan toiveineen ja frustroivasta vuorovaikutuksesta 
pettymyksineen, muodostavat mielen näyttämömme hahmot ja vaihtuvan näyttämöllisen 
dialogin. Mielen näyttämö on minuutemme näyttämö, jossa rakennamme minuuttamme 
yhä uudelleen ja uudelleen siihen tulleita säröjä korjaten ja pyrkien suojautumaan uusilta 
säröiltä. 

Toinen mielen olemusta kuvaava käsite on elämyksellisyys, elämys. Mieli on 
elämyksiä, elämyksellisyyttä. Arkikielellä voimme puhua tunteesta tai psyyken 
tunnepuolesta. Nämä kaikki kuvaavat mielen energeettistä, voimaa sisältävää, tuovaa, 
vaatimaa ja käyttävää puolta. Mielen elämyksellisyyteen ja mielen tarkasteluun 
metapsykologisesti energeettiseltä kannalta tai energia –metaforan avulla liittyy sitomisen 
ja sitomispakon käsitteet, jotka on tässä yhteydessä syytä mainita, vaikka ne kuuluvatkin 
mielen empiiriseen tarkasteluun. Halu on sitomispakon kautta psyyken intentionaali-
suuden, suuntautuneisuuden taustalla antaen tietyt perusehdot ja -suunnan, jossa psyyk-
kisen tapahtumisen on tapahduttava ja merkityksenannon ja toiminnan noudatettava. 
Energeettiseltä näkökulmalta tarkasteltuna Halu puutteen kokemuksineen, 
elämyksellisyytenä on sidottava, jotta puutteen kokemus ja haluaminen lakkaisivat. Kun 
puute poistuu, halu lakkaa, elämyksellisyys on sidottu. 

Haluamisen ja elämyksellisyyden lisäksi kolmas mielen olemusta määrittävä käsite on 
merkityksen (mielekkyyden) käsite. Mieleen liittyy aina merkitysulottuvuus, mieli on 
merkitystä, merkityssuhteita, merkityksellisyyttä, mielekkyyttä. Kaikki psyykkiset ilmiöt 
kuuluvat kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden lisäksi merkityksen alueelle. Ricoeur 
kiteyttää tämän dynaamisen käsityksen psyykkisestä merkityksenä lainaten Vergotea: 
”Psyykkinen määritellään merkityksenä, ja tämä merkitys on dynaaminen ja histo-
riallinen”14. Mielen merkityksellisyyteen, mielekkyyteen liittyy merkityksenanto ja 
merkityksenantopakko (mielekkyydenanto, mielekkyydenantopakko), jotka ovat 
sitomiselle ja sitomispakolle rinnakkaisia merkityksen metapsykologian tasolla. 
Ilmiöiden mielekkyys, merkitysulottuvuus on mielen tutkimuksessa, ja ylipäätänsä 
ihmistieteissä, aina läsnä itse tutkimuskohteessa, sen olemisen tavassa. Ihmisen oleminen 
psyykkisenä ja sosiaalisena olentona on kauttaaltaan merkitysten, merkityssuhteiden ja 
mielekkyyksien läpäisemää toisella tavalla kuin luonnonilmiöiden oleminen. Mielessä 
elämys ja merkitys ovat aina yhdessä. Mielen haluaminen, suuntautuneisuus on 

                                       
14 Ricoeur 1970, 379 (käännös englannista TL). 
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elämyksellistä ja mielekästä, elämyksellisyys ja merkityksellisyys on haluavaa, 
suuntautunutta. 

Kolme mielen, kokemusmaailman ontologiaa kuvaavaa perusominaisuutta, 
kokemusmaailman haluava suuntautuneisuus Halu, elämyksellisyys ja mielekkyys — 
lyhyesti ilmaistuna myös Halu, elämys ja merkitys15  — liittyvät kiinteästi toisiinsa ja 
mielen ontologiseen rakenteeseen (Kuvio 8.). Omassa ajattelussani näen, ettei mielessä 
näistä yksikään ole ilman toisia. Ricoeur kirjoittaa, että Halun kohtalot, psyyken dyna-
miikka ovat sen psyykkisten representaatioiden kohtaloita. Lisään tähän 
elämyksellisyyden kohtaloita. Kysymys Ricoeurin mukaan kuuluu: ”Miten halu muuttuu 
puheeksi?” Tai miten halu ei kykene puhumaan tai mikä saa puheen epäonnistumaan?16 
Ricoeurin käyttämän termin puhe tilalle voimme nähdäkseni laittaa hyvin esim. 
mielekkyys, merkitys tai merkityksellinen ilmaus ja mielekkyyden sisältämä toiminta. 
Voimme kysyä, miten Halu saa merkityksen kokemuksessa, toiminnassa ja näiden 
ilmauksissa. Edelleen voimme kysyä, miten rauhattomuus, elämys tai tunne, esim. 
ahdistus sitoutuu merkitysyhteyksiin? Tai voimme kysyä, miten Halu ei kykene 
ilmaisemaan itseään ja elämyksellisyys, tunne, ahdistus jää sitomatta ja merkityssisältöä 
saamatta? Nämä kaikki representoivat tai ilmentävät tavalla tai toisella Halua, enemmän 
tai vähemmän rauhatonta mielekkääseen ilmaisuun pyrkivää ihmisen mielen haluavaa 
perusominaisuutta ja minuuden etsintää sekä kokemusmaailman elämyksellisyyttä. 
Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta keskeistä on 
näkemys, että Halun kohtalot voidaan saavuttaa vain seuraamalla merkitysten, 
merkityksenantojen ja elämyksellisyyden, tunnesitomisten kohtaloita ihmisen 
kokemuksissa, toiminnassa ja niiden ilmauksissa. Vastaavasti ei merkitysten ja merkitys-
yhteyksien kehkeytymistä ja muuttumista kokemuksessa ja toiminnassa eikä 
elämyksellisyyttä ja tunteiden ”kohtaloita” voida ymmärtää ottamatta ymmärtämis-
prosessin ja tulkinnan lähtökohdaksi haluina ilmenevää minuuden tuottamisen 
dynamiikkaa ja sen säännönmukaisuuksia. 

Halua pidetään dynaamisen psykologian17 mukaan mielen olemuksena. Käsityksen 
ihmisestä olemukseltaan haluavana olentona ja mielen tapahtumien haluamisen 
ohjaamasta perimmäisestä dynamiikasta mukaan psykodynaaminen psykologia tar-
kastelee mieltä ja sen Halun ohjaaman jäsentymisen säännönmukaisuuksia (so. Halun, 
elämysten ja merkitysten kohtaloita). Se tarkastelee Halun merkitystä kokemuksen ja toi-
minnan määräytymisessä, toisin sanoen merkityksenantojen mielekkyyden kehkeyty-
misessä ja uudelleenmuodostumisessa. Halu, elämys ja merkitys ovat läsnä kaikissa 
psykoanalyyttisissa mieltä koskevissa teorioissa riippumatta tarkastelunäkökulmasta ja 
siitä, onko niissä eksplisiittistä halun käsitettä. Esim. erilaiset psykoanalyyttiset teoriat ja 

                                       
15 Jos käsitteitä haluaisi konkretisoida, niin sen voisi tehdä seuraavasti: Halua voisi kuvata 

termeillä (kokemuksiin liittyvä) kaipaus, tahto, intentio, pyrkimys, vietti. Elämystä ja 
elämyksellisyyttä voisi kuvata termeillä voima, tunne, tunnevaraus, emootio, libido, energia. 
Merkitystä ja mielekkyyttä kuvaavia termejä ovat esim. mielikuva, ajattelu, kognitio, symboli, 
puhe, kieli. 

16 Ricoeur 1970, 5—6 ja 137. 
17 En viittaa tällä mihinkään erityiseen psykodynaamisen psykologian suuntaukseen, vaan siihen 

käsitykseeni, mikä psykodynaamisessa psykologiassa on olennaisinta ja tekee psykologiasta 
nimenomaan psykodynaamista.  
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niiden näkökulmat mieleen ovat psykologisia teorioita ihmismielen haluamisesta, 
elämyksellisyydestä ja mielekkyydestä. 

Merkitysten näkökulmasta Halu viimekädessä tekee ymmärrettäväksi, miksi 
kokemukset mielikuvina, merkityksenantoina, ajatuksina ja tunteina mielen näyttämöllä 
muodostuvat sellaisiksi kuin ne muodostuvat. Mielen ymmärtämisen näkökulmasta Halu 
on perimmäinen kriteeri, jonka kokemusten, ajatusten, tunteiden ja toiminnan sisältämien 
mielikuvien ja  merkitysten on täytettävä. Ne saavat mielekkyytensä viimekädessä 
Halussa. Kokemus ja toiminnan sisältämä merkityksenanto ovat Halussa ontologisesti 
esiymmärretty. Kokemus ja mielekkyyden sisältämä toiminta kertovat Halusta, minuuden 
etsinnästä. Merkitykset ovat merkityksiä ihmiselle hänen pyrkiessään jäsentämään 
elämyksiään ja vaikutelmiaan   mistä ne sitten kumpuavatkin   mielekkäällä, so. 
itselle hallittavalla, hyväksyttävällä ja ymmärrettävällä ja mielen tasapainonsa (minuuden 
tunteensa) kannalta mielekkäällä tavalla. Merkityksenannot representoivat, edustavat 
Halua, ihmisen teot ovat Halun tekoja, ihmisen puhe on puhetta Halusta, kieli on Halun 
kieli ja ilmaus, mieli on Halun näyttämö. 

Elämyksellisyyden näkökulmasta tutkimukseni tavoitteena on tuoda esille psy-
kodynaaminen lähtökohta ihmisestä haluavana olentona, jonka Halu suuntautuu 
elämyksellisyyden hallintaan, mielen tasapainon ylläpitämiseen ja palauttamiseen ja, joka 
tässä mielen tapahtumisessa tuottaa kokemuksia ja toiminnan mielekkyyttä. 
Elämyksellisellä empiirisellä tasolla tätä voidaan kuvata pyrkimyksenä elämyksellisesti 
koetun häiritsevän poistamiseen, rauhattomuuden, mielihyvän, elämysmaailman, mi-

MIELEN, KOKEMUSMAAILMAN ONTOLOGIA 
Kokemus 

PERUSRAKENNEOSAT  
 Elämys   Merkitys 
 
PERUSOMI-  Halu (Puute)  
NAISUUDET   

Elämyksellisyys   Merkityksellisyys  
       (Mielekkyys) 
 
MIELEN, KOKEMUSMAAILMAN METAPSYKOLOGIA 
      Kokemukset (Mielikuvat) 
RAKENNEOSAT  
   Elämykset   Merkityksenannot 

(Tunteet)   (Ajatukset) 
    Minuuden tuottaminen (Toistamispakko)  
PERUSPERIAATTEET 
 Sitomispakko    Merkityksenantopakko 

  
       
Kuvio 8. Mielen ontologinen ja empiirinen rakenne, perusominaisuudet ja -periaatteet.  
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nuuden eheyden tai rauhantilan ja mielekkään itsekokemuksen tunteisiin sekä toiminnan 
itsemääräytymiseen. Tunteet, mielikuvat mielen näyttämöllä ja kokemus ilmauksineen 
ovat psykologisesti katsottuna sen johdannaisia ja ymmärrettävissä ja tulkittavissa sen 
kautta. Ne ovat Halun ilmauksia. 

 
 
 

3.2. Kommentti psykoanalyyttiseen viettiteoriaan 
 

Viettiteoria on ollut freudilaisen psykoanalyysin perusta, jopa niin, että sen hy-
väksyminen tai hylkääminen on jakanut ja jakaa edelleen psykoanalyytikkoja. Freud esitti 
viettiteoriastaan eri versioita ja usein keskenään ristiriitaisia käsityksiä, jotka mah-
dollistavat erilaisia vietti -käsitteen tulkintoja. Freud piti ns. viettiteoriaansa psykoana-
lyysin keskeisimpänä teoreettisena lähtökohtana tietoinen-tiedostamaton erottelun ohella. 
Hän puhui siitä jopa ”meidän mytologianamme”. Tarkastelen seuraavassa viettiteoriaa, 
koska se on edelleen keskeisellä sijalla suuren osan psykoanalyytikkojen ajattelussa. 
Vietin on katsottu kuvaavan mielen perusolemusta ja olevan kaiken psyykkisen 
tapahtumisen taustalla dynaamisena voimana. Sitä on myös syytä tarkastella siksi, että 
omassa psykodynaamisessa psykologisessa viitekehyksessäni luovun siitä sen 
psykoanalyysiin vakiintuneessa muodossa mielen tapahtumista ymmärrettäväksi tekevänä 
perimmäisenä ihmistä liikkeelle panevana voimana. 

Freud esitti viettiteoriastaan tuotannossaan kaksi toisistaan poikkeavaan perusver-
siota18. Ensimmäinen viettivastakohtapari hänellä oli seksuaali- ja minävietit. Jo varhain 
psykoanalyyttisessa ajattelussaan Freud lähti siitä, että ihmisen kaikkien toimintojen   
tunteiden, ajattelun ja toiminnan   takana täytyy olla jokin perimmäinen dynaaminen 
voima, joka tekee ne ymmärrettäviksi niiden itsepintaisuudessaan ja pakottavuudessaan. 
Tätä voimaa hän alkoi kutsua libidoksi, tarkemmin seksuaalivietiksi, olettaen sen olevan 
seksuaalista luonteeltaan. Libido oli Freudin ajattelussa ensisijassa määrällinen käsite, 
voima, jolla biologinen seksuaalivietti pyrkii tavoitteeseensa, joskin se sai hänellä myös 
konkreettisia sisältöä erilaisina omia tavoitteita omaavina osavietteinä, joita oli sitten 
lukuisa määrä. Hän vertasi libidoa usein nälkään, nälkävietin elämykselliseen 
ilmentymään. Libidossa on kysymys siten elämyksellisestä, psyykkisestä ilmiöstä, ei 
biologisesta. Vastavoimaksi seksuaalivietille hän oletti tuotantonsa tässä varhaisemmassa 
vaiheessa minävietit jakaen vietit kahteen ryhmään: Yksilöä edustavaan minä- tai itsesäi-
lytysviettiin ja lajia edustavaan seksuaaliviettiin.19 

Muutos Freudin viettiteoriassa voidaan aatehistoriallisesti paikantaa vuoteen 1920, 
jolloin hän esitti teoksessaan Jenseit des Lustprinzips ensimmäisen kerran uuden 
viettiteoriansa tarkentaen sitä vielä myöhemmin. Muutos edelliseen viettiteoriaan oli 

                                       
18 Tarkemmin ottaen viettiteorioita voidaan Freudilla katsoa olleen kolme, jolloin kolmas 

viettipari käsitti narsistisen ja objektilibidon. Ajallisesti nämä sijoittuvat karkeasti siten, että 
ensin Freudin ajattelussa oli seksuaali- ja minäviettien vastakohta, sitten narsistisen minälibidon 
ja objektilibidon vastakohta ja viimeisenä vaiheena hän esitti elämän- ja kuolemanvietin vasta-
kohtaparin. 

19 Freud, 1990e, 48 ja 1991, 299 300 ja 393 397. 



 

 

90

 

perustava. Sitä seurasi 1923 hänen strukturaalinen teoriansa mielestä sekä muiden hänen 
aikaisempien teorioidensa tarkistaminen uudesta viettiteoriasta ja psyyken 
strukturaalisesta tarkastelutavasta käsin. 

Freud muutti aikaisempia näkemyksiään vieteistä alkaen kutsua libidoa laajemmin 
elämänvietiksi, Erokseksi. Erokseen hän katsoi sisältyvän aiemmin vastakohdiksi 
katsomansa vietit, seksuaalivietin ja sen tavoitteeseen estyneet johdannaiset sekä minään 
kuuluvan itsesäilytysvietin. Näiden vastavoimaksi hän oletti nyt kuolemanvietin, jonka 
hän näki myös ihmisessä olevaksi toteutumistaan odottavaksi pakottavaksi 
sisäsyntyiseksi viettimäiseksi pyrkimykseksi. Uusi viettivastakohtapari tuli olemaan 
elämänvietti (seksuaalivietti tai Eros) ja kuolemanvietti (aggressiiviset, hyökkäävät tai 
tuhoavat vietit). Elämänvietti oli Freudille vietti, joka pyrkii elollisuuden yhdistämiseen 
laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi kokonaisuuksiksi ja kuolemanvietti oli tälle vastak-
kainen pyrkimys palauttaa aiempi, lopulta eloton tila. Elämän ja kuoleman vietit toimivat 
elollisten jokaisessa solussa.20 Freudin viettien tarkastelu oli muuttunut fysiologisesta 
biologiseksi. Vietti oli nyt enemmän jokaisessa solussa vaikuttava (elämän tai kuoleman) 
voima kuin psyykeen elämyksinä heijastuva fysiologinen prosessi. 

Freud siis oletti aggressiivisuuden tai kuolemanvietin ulospäin kääntyneen johdan-
naisen tuhoamisvietin   niin kuin Freud sitä myös kutsui   olevan ihmisessä 
rakenteellisesti. Hän näki tämän ihmisessä olevan viettimäisen aggressiivisuuden ja 
tuhoamispyrkimyksen jatkuvana uhkaavana voimana, jota on alituisesti pidettävä aisois-
sa.21 Myöhemmät psykoanalyytikot englantilaisen, Freudin näkemyksiä jopa 
radikalisoineen Melanie Kleinin koulukuntaa lukuun ottamatta, ovat vierastaneet Freudin 
esittämää elämänvietti kuolemanvietti vastakohtaparia ja korvanneet sen epämääräisellä 
seksuaalivietti aggressiovietti parilla. Suomalaisten psykoanalyytikkojen Rechardt & 
Ikosen22 tulkinta kuolemanvietistä poikkeaa sekä Freudin, Kleinin että freudilaiseen 
psykoanalyysiin vakiintuneesta aggressiovietti tulkinnasta. He ymmärtävät kuoleman-
vietin häiritsevän poistamispyrkimyksenä. Pidän tätä tulkintaa mielenkiintoisena ja 
käyttökelpoisena, mutta poikkeavan perinteisestä freudilaisesta viettiteoriasta. Se kuvaisi 
psyyken peruspyrkimystä. 

Freud oletti viettimäiset pyrkimykset ihmisen toiminnan perimmäisiksi käyttövoi-
miksi. Mitä Freud tarkoitti vietillä? Freudin vietti -käsitteessä voidaan mielestäni erottaa 
kolme erityistä piirrettä. Ensinnäkin näkemys vietistä ja sen taustalla olevasta vietti-
kiihotuksesta ruumiillisena sisäsyntyisenä jatkuvana yllykkeenä. Freud piti viettiä 
pysyvänä kehonsisäisenä voimana, jonka lähde on organismissa itsessään, orgaanisessa 

                                       
20 Freud 1975a, 11 13; 1989, 79, 84 88; 1990c, 192 193 ja 1990d, 160 161. Erich Fromm 

on esittänyt, että Freudin viettiteorian muutos liittyi I maailmansodan aikaiseen ja jälkeisiin 
yhteiskunnallisiin muutoksiin. Viime vuosisadan yleinen kehitysoptimismi vaihtui Freudillakin 
sodan ja sen jälkeisen ajan pessimismiin. (Fromm 1989, 39 44.) Taustalla oli kaiketi myös 
kliinisiä havaintoja, joita Freud ei enää kyennyt sijoittamaan aikaisempaan teoriaansa. Hän 
halusi ilmeisesti edelleen säilyttää dualistisen ajattelumallinsa ja kehitti uuden ajatteluaan ja 
havaintojaan mielestään paremmin vastaavan vastakohtaparin. 

21 Freud 1989, 66 67 ja 1990c, 193. Aggressiivisuus kohdistuu alunperin sisäänpäin yksilöön 
itseensä. Freud näki yksilön kannalta helpotuksena, jos aggressiivisuus voitaisiin suunnata 
ulospäin ja sublimoida esim. kilpailuna. 

22 Rechardt & Ikonen, 1977b. 
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kiihotuksessa. Tämä vietin sisäsyntyisyys luo psyykkisille prosesseille jatkuvan somaat-
tisperäisen paineen. Toiseksi Freud tarkoitti vietillä tämän jatkuvan somaattisen 
kiihotuksen psyykkistä, elämyksellistä vastinetta, joka psyykeen representoituessaan 
asettaa vaatimuksen psyykkisestä työstä. Hän siis kutsui myös psyykeen representoituvia 
ruumiillisia tarpeita ja yllykkeitä (Körperdürfnisse) vieteiksi. Vietit edustavat ruumiillisia 
voimia psyykessä. Freud kirjoitti, että vietissä ”on kysymys biologisesta psykologiasta, 
biologisten ilmiöiden psyykkisistä vastineista”. Kolmas vietin määritelmä löytyy tavasta, 
jolla hän sijoitti vietin, toisaalta orgaanisena alkuperältään ja toisaalta psyykkisenä 
ilmiönä, henkisen ja fyysisen välimaastoon eräänlaiseksi rajakäsitteeksi.23 Vietti oli 
Freudille jotain sekä somaattista että psyykkistä, samanaikaisesti molempiin kuuluvaa ja 
jotakin somaattisen ja psyykkisen välillä. 

Freudin viettikäsite ei ole niin yksiselitteinen kuin edellä olen antanut ymmärtää. Hän 
esitti sen eri tavoin puhuen joskus vietistä biologien tapaan, joskus vietistä pelkästään 
epämääräisenä yllykkeenä, joskus seksuaali-, aggressio-, itsesäilytys-, elämän- ja kuole-
manvietistä, jopa näiden lukuisista osavieteistä antaen vietille konkreettisen sisällön ja 
tavoitteet, vietistä orgaanisena ja psyykkisenä ilmiönä, jne.. Freudin viettikäsitteen monet 
erityyppiset määritelmät ja ristiriitaisuudet, fysiologisen, biologisen, psykologisen ja 
metafyysisen tarkastelutavan ja käsitteiden monet sekaannukset ja viettiteorian pitäminen 
”meidän mytologianamme”24 ovat aiheuttaneet paljon keskustelua ja sekaannusta 
psykoanalyytikkojenkin keskuudessa. 

Mitä vietti -käsitteelle pitäisi tehdä? Miten vietti tulisi määritellä, jos sille halutaan 
säilyttää paikka dynaamisessa psykologiassa? Dewald on tiivistänyt psykoanalyyttisen   
tai ainakin psykologisesti mielekkään   vietti -käsitteen tarkoittamaan biologista ylly-
kettä, joka representoituessaan psyykeen ilmenee pakottavana tarpeena25. Somaattista 
alkuperää olevat vietit, vaistot, yllykkeet tai tarpeet   miksi niitä sitten halutaan kutsua 
ja millaisia ne somaattiselta luonteeltaan ovatkaan   luovat psyykeen jatkuvaa 
somaattisperäistä dynamiikkaa ja muodostavat representoituessaan, so. tullessaan 
elämyksellisesti koetuiksi ja saadessaan merkityssisällön, mieleen sen somaattisia 
yllykkeitä edustavan psyyken kerroksen26. Vietti somaattisena käsitteenä sijoittuu siten 

                                       
23  Freud 1989, 79—80; 1990b, 156; 1990d, 144 ja 1990e, 44—47. (Käännös TL.) 
24 Käsitys vieteistä metafyysisinä myyttisinä ”olentoina” on Freudin vietti -käsityksistä se, joka 

mielestäni itse asiassa parhaiten sopisi psykologiaan. Silloin viettejä ei käsitettäisi 
konkreettisesti, niin kuin on taipumus nykypsykoanalyysissa. Ilmeisesti kyvyttömyys ymmärtää 
Freudin ajattelun myyttistä, hermeneuttista puolta ja hänen tämän rinnalla kulkeva pyrkimys 
metapsykologiseen kieleen, joka mahdollistaa empiiris-analyyttisen lääketieteellisen tulkinnan, 
on usein johtanut vietti -käsitteen konkreettiseen tulkintaa seksuaali- ja aggressiovietteinä ja 
vietin reifikaatioon. Jungin arkkityypeille, jotka ovat myös parhaiten ymmärrettävissä 
metafyysisinä myyttisinä ”olentoina”, on jungilaisessa psykoanalyysissa toisinaan tapahtunut 
samankaltainen reifikaatio. Ne on usein alettu ymmärtää konkreettisina mielessä olevina, jopa 
geneettisesti periytyvinä, mielen rakenteina. 

25 Dewald 1969, 7. Ricoeur kirjoittaa Freudia analysoidessaan, että ”Vietti edustaa ruumista 
mielelle” ja, että (somaattisen) ”Vietin kohtalot ovat sen (psyykkisten) representaatioiden 
kohtaloita” (Ricoeur 1970, 137; Käännökset ja lisäys TL). 

26 Käsitteen Se (Es) psyyken rakenteellisena elementtinä voidaan katsoa sisältävän somaattisten 
yllykkeiden representaatioiden lisäksi myös tiedostamattomia, puutteellisesti tai huonosti 
sidottuja sekä kuvallisesti, auditiivisesti, kinesteettisesti ja hajumielikuvina representoituja 
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biologia -tieteen alueella eikä sen käyttö psykologisessa tarkastelussa ole tarpeen tai se 
on psykologiassa samassa asemassa kuin sosiaaliseen viittaavat sosiologiset käsitteet. Se 
edustaa jotakin psyykkisesti ja elämyksellisesti merkityksellistä somaattista. Tullessaan 
sosiaalisten ilmiöiden tavoin elämyksellisesti koetuksi somaattiset yllykkeet vaativat 
mielen sisäistä, psyykkistä käsittelyä, so. sitomista ja merkityksenantoa. 

Mielen toimintaa voitaisiin tarkastella lähtien viettiteorian tavoin ihmisenä olemisen 
somaattisesta ulottuvuudesta, niin kuin yhtä hyvin voitaisiin lähteä ihmisenä olemisen 
sosiaalisesta ulottuvuudesta. Painotan edelleen ja uudelleen sitä käsitystäni, että mieltä 
tarkasteltaessa meidän tulee lähteä mielestä, kokemusmaailmasta itsestään, valita mieli 
psykologisen tarkastelun abstraktionäkökulmaksi, psyykkisten ilmiöiden käsitteellistä-
misnäkökulmaksi. Viettiteoreettista kysymyksen asettelua mielekkäämpää on lähteä 
psykoanalyyttisesta ns. self-psykologisesta ja objektisuhdeteoreettisesta kysymyksen 
asettelusta ja varata vietti -käsite somaattiselle alueelle ja ihmisen biologiseen 
tarkasteluun27. Ilmaisen käsitykseni mielen tapahtumisesta siten, että mielen tapah-
tumisen dynamiikan taustalla on Halu, joka mieltä kuvaavalla metapsykologisella tasolla, 
so. kokemukseen ja elämykseen viittaavana käsitteenä, tarkoittaa mielen sisäistä pyrki-
mystämme korjata minuuden tunteeseemme tullut särö, palauttaa psyykkinen eheytemme, 
koettu itsen ideaalitila28.  
 

                                                                                               
ympäristön elämyksellisiä aistimuksia sekä primaariprosessin ja mielihyväperiaatteen 
luonnehtimia ”irrationaalisia” (myyttisiä?) mielensisältöjä. Sen vuoksi myös näillä voidaan 
sanoa olevan viettimäinen, tietoisen minän hallinnan ulkopuolella oleva luonne (ks. luku 
4.4.2.1.). 

27 Tähkä (1996, 66—70) tekee samankaltaisen ratkaisun pitäen viettiä somaattisena määrällisenä 
käsitteenä, joka ei kuulu psykologian alueelle luopuessaan psykoanalyysiin vakiintuneesta ns. 
freudilaisesta viettiteoriasta ja ottaessaan käyttöön psykologisen, kokemuksellisen 
lähestymistavan ja terminologian. Kysyessäni perusteita viettiteoriasta luopumiselle Tähkä 
korosti kokemuksellisten ja mentaalisten käsitteiden tärkeyden lisäksi ettemme psykologisesti 
pysty sanomaan vietistä mitään ja, että psykoanalyysissa tullaan hyvin toimeen ilman vietti –
käsitettä muussa kuin määrällisessä merkityksessä (Tähkä 2000). Tähkän ratkaisu vietin 
suhteen on sama, jonka Jung teki jo varhain pitäen libidoa yleisenä psyykkisenä energiana, so. 
pelkästään määrällisenä käsitteenä (ks. esim. Jung 1956, 137 ja 143—144 ja 1985, 228). 

28 Vrt. Reenkola 1980, 351. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Psykologisen ymmärtämisen teoreettiset lähtökohdat 

- Psykodynaaminen merkityksen ja tulkinnan teoria 
 

Asetin tutkimukseni kahdeksi tehtäväksi täsmentää ja perustella väitteitäni 1 ja 4, jotka 
koskevat psykologista merkityksen käsitettä ja psykologisen ymmärtämisen 
tulkintateoriaa. Toisin sanoen asetin tavoitteekseni rekonstruoida teoriaa mielestä ja 
mielen näyttämön tapahtumisesta, so. subjektiivisesta merkityksestä ja merkityksenan-
nosta. Kysymys on psykologisesta kokemuksen ja toiminnan määräytymisen, niiden 
subjektiivisen mielekkyyden muodostumisen teoriasta. Psykologisessa ymmärtämisessä 
mieltä koskeva teoria toimii habermasilaisittain ajateltuna yleisinä tulkintoina. Teorian 
avulla pyritään tunnistamaan tutkittava ilmiö, rekonstruoimaan ilmiö sen psyykkisten 
yhteyksien verkossa ja näin ymmärtämään ilmiön merkitys ja mielekkyys yksilölle, so. 
sen psyykkinen määräytyminen. Ilman teoriaa, käsitteellistä viitekehystä ja näkökulmaa1 
emme ylipäätänsä kykene tunnistamaan ilmiöitä. Tarkasteluni on empiiris-teoreettista 
(kohdeteoreettinen) käsitellessäni mielen rakenteita ja tapahtumia, jotka määrittävät ha-
lun, elämysten ja merkityksen kohtaloita. Mielen rakenteet ja perusprosessit jäsentävät 
merkityksenannon, kokemuksen ja toiminnan taustalla olevaa mielen näyttämön 
tapahtumista. Konkreettisesti kysymys on psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen 
teorian, yleisten psykodynaamisten metapsykologisten ja näyttämöllisten tulkintojen 
(käsitteistön ja kielen) rekonstruktiosta psykoanalyyttisen teoriaperinteen tarkastelun 
pohjalta.  

Psykoanalyyttisen teorian tarkastelu ei ole helppoa. Psykoanalyyttisen kirjallisuuden 
määrä on vuosisadan mittaisen historian kuluessa kasvanut valtavaksi, mahdottomaksi 
yhden ihmisen hallita. Laajasta kirjallisten lähteiden määrästä saattaa olla vaikea 
hahmottaa, mikä siitä on oleellista ja tärkeää ja mikä epäoleellista tai kehittyneempien 
näkemysten syrjäyttämää. Eikä tämä tarkoita sitä, että uudemmat psykoanalyyttiset 

                                       
1 Teoreettisten näkemyksillä ja käsitteillä on tutkimuksessa kahtalainen merkitys: Ilman niitä 

emme kykene havaitsemaan ja tunnistaman ilmiöitä, mutta teoria voi myös estää havaitsemasta 
ja tunnistamasta ilmiöitä. Kysymys ei ole: Teoriaa vai ei, vaan millainen teoria auttaa tekemään 
ilmiöitä paremmin ymmärrettäviksi. Tiede on keskustelua, jossa teorioita korjataan ilmiöitä 
paremmin ymmärrettäväksi tekeviksi ja tunnistamista ja havaitsemista estävistä sen paremmin 
mahdollistaviksi. 
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näkemykset itsestään selvästi olisivat kehittyneempiä kuin psykoanalyysin 
varhaisvaiheessa esitetyt. Kirjallisten lähteiden suuren määrän lisäksi vaikeuksia 
psykoanalyysiin tutustumisessa aiheuttaa se, että psykoanalyysin historian aikana on 
esitetty useita erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia mieleen ja runsaasti erilaisia 
teorioita mielestä ja sen kehityksestä. Toiset psykoanalyytikot painottavat enemmän ja 
pitävät joitakin lähestymistapoja keskeisimpinä kuin toisia. Erilaiset teoreettiset 
näkemykset saattavat olla keskenään ristiriitaisia, käsitteistö ja terminologia voi olla 
hyvinkin erilaista. Yhteisten psykoanalyyttisten näkemysten löytäminen on joskus 
vaikeaa, ei vain psykoanalyysin eri ”koulukuntien” välillä, vaan myös koulukuntien tai 
suuntausten sisällä. Psykoanalyysissa valitsee tällä hetkellä teoreettinen pluralismi2. Ei 
ole rekonstruoitavissa yhtä psykoanalyyttista kokemuksen muodostumisen ja toiminnan 
sisältämän merkityksenannon tulkintateoriaa, vaan on useita erilaisia psykoanalyyttisia 
lähestymistapoja ja näiden sisällä erilaisia teoreettisia näkemyksiä. Pitkästä historiasta 
huolimatta emme ole vielä psykoanalyysin kehityksessä siinä vaiheessa, että voisimme 
riittävällä varmuudella sanoa, mitkä mieltä koskevat teoriat ovat paikkansapitäviä, mitkä 
virheellisiä ja sitten esitellä ne oikeat ja paikkansapitävät. Psykoanalyyttisten 
näkökulmien, käsitteiden käyttötapojen ja teoreettisten näkemysten moninaisuutta on 
pidettävä monista sekaannusmahdollisuuksistaan ja vaikeasta hallittavuudestaan 
huolimatta hedelmällisenä. Psykoanalyyttinen ajatteluperinne erilaisine näkökulmineen ja 
teorioineen tarjoaa yleisten psykologisten tulkintojen kokoelman, jonka avulla on 
mahdollista rekonstruoida teoreettisesti perusteltua psykologisia tulkintoja. Tutkijan 
teoreettisesta perehtyneisyydestä, onnistuneesta aineistonhankinnasta ja kyvystä 
eläytyvään ymmärtämiseen sitten riippuu kuinka hyvin ja uskottavasti hän 
ymmärtämisprosessissaan onnistuu.  

Tarkasteluni etenee rakentuen mielen ja mielen tapahtumisen metapsykologiseen 
jäsentämiseen, mutta pyrin tuomaan esille myös näyttämöllistä tapaa käsitteellistää mieltä 
ja mielen tapahtumia tulkitsemalla psykodynaamista metapsykologiaa näyttämölliselle 
kielelle. Tämä etenemistapa on perusteltua syystä, että metapsykologista teoriaa mielestä 
on valmiina käytettäväksi ja edelleen kehitettäväksi, näyttämöllistä teoriaa ei vielä ole. 
Toinen syy on se, että näen mielen metapsykologisen ja näyttämöllisen 
käsitteellistämistavan molempien taustalla saman psykodynaamisen ajattelutavan. Siksi 
niiden kuvaaminen yhdessä on perusteltua. Erotan metapsykologisen ja näyttämöllisen 
mielen kuvauksen käsitteellisesti toisistaan erilaisen mielen kuvaustavan perusteella, 
vaikka molemmat, myös näyttämöllinen mielen käsitteellistämistapa, ovat Freudin 
tarkoittamassa mielessä mielen, psyyken metapsykologiaa.  

Tarkoituksenani on rekonstruoida psykologisen ymmärtämisen teoriaa lähtien 
liikkeelle Freudin mieltä koskevasta teoriasta, jota hän kutsui metapsykologiaksi, niiltä 
osin kuin katson sen psykologisen ymmärtämisen kannalta mielekkääksi tässä esitellä. 
Vaikka psykoanalyyttiseen teoriaan pohjautuva tulkintateoriaa koskeva osa on 
suhteellisen pitkä, esitän vain joitakin keskeisiä näkökohtia. Eri teorioiden vertailu ja 

                                       
2 Lohnmann 1986, 15—16; Rohde-Dachser 1992, 7—8. Ks. myös edellä luku 2.6.. Kysyessäni 

Veikko Tähkältä arviota psykoanalyysin nykytilasta hänen näkemyksensä oli, että psykoanalyysi 
teoriana ja terapiamuotona voi hyvin ja on monimuotoista ja kehittyvää, vaikka historian 
kuluessa psykoanalyysi on julistettu moneen kertaan kuolleeksi. Psykoanalyysin teorian tulevaa 
suuntaa hän piti vaikeaa arvioida. (Tähkä 2000.) 



 95

käyttökelpoisuuden arviointi kuhunkin tutkimustilanteeseen jää hyvin vähäiseksi. 
Kokemuksen ja toiminnan ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta tärkeät mielen 
kehitysteoria ja sukupuolten erilaisuuden, so. kehityksellisten näyttämöiden kuin myös 
psykopatologisten ilmiöiden (näyttämöiden) tarkastelu jää myös vähälle huomiolle. Pidän 
näiden tarkastelua välttämättömänä osana psykologisen ymmärtämisen tulkintateoriaa. 
Ihmisen mielen näyttämöllä on samanaikaisesti läsnä eri kehitysvaiheista peräisin olevia 
näyttämöitä, sekä onnistuneesti läpikäytyjä että keskenjääneitä tai pysähtyneitä 
(patologisia).  

Freudin mukaan psyykeä ja psyykkistä tapahtumista tuli tarkastella kolmen eri 
näkökulman avulla: Dynaamisen, ekonomisen ja topografisen3. Nämä näkökulmat olivat 
Freudilla keskeiset, mutteivät ainoat näkökulmat mielen tapahtumiin. Myöhemmin 
psykoanalyysissa psyykeä on Hägglundin mukaan lähestytty useista näkökulmista: 1) 
topografisesta, tiedostamisen asteiden näkökulmasta, 2) strukturaalisesta näkökulmasta, 
jossa tarkastellaan psyyken rakenteiden välisiä suhteita, 3) energeettisestä (ekonomisesta) 
näkökulmasta, jossa tarkastellaan persoonallisuuden rakenteisiin sitoutunutta energiaa, 4) 
kehityksellisestä tutkittavan kehityksen kulkua kuvaavasta näkökulmasta, 5) psykodynaa-
misesta näkökulmasta, joka tutkii psyykkisten ilmiöitä suhteessa erilaisiin vaikuttimiin ja 
6) narsismin näkökulmasta, jossa tutkitaan psyykeä itse- tai omanarvontunnon 
näkökulmasta.4 Mangs & Martell lisää 7) adaptiivisen näkökulman, jossa tutkitaan, miten 
yksilö sopeuttaa sisäisiä pyrkimyksiä toisiinsa ja ulkoisiin olosuhteisiin5 ja Reuben Fine 
lisää vielä 8) kulttuurisen ja 9) inter-persoonallisen näkökulman6. Mainittujen näkökul-
mien lisäksi on syytä vielä tuoda esille psykoanalyysin ns. self-psykologisen ja 
objektisuhdekoulukunnan näkökulmat, joissa tarkastellaan yksilön objektisuhteita, itse- ja 
objektirepresentaatioiden eriytymistä ja itsen ja toisen kokemisen tapojen kehittymistä7. 
Eri näkökulmat mieleen eivät ole toisiaan poissulkevia. Ne täydentävät toisiaan antaen 
monipuolisen kuvan psykoanalyyttisesta tavasta lähestyä mieltä. 

Olen nähnyt yleisen systeemisen ajattelutavan metateoriana mielekkääksi lähestyä ja 
jäsentää psykoanalyyttista metapsykologiaa, vaikka olisin hyvin voinut kuvata 
tutkimukseni psykologista tulkintateoriaa koskevan osan ilman eksplisiittistä viittausta 
systeemiseen ajatteluun. Psykoanalyyttista metapsykologiaa ja psykodynaamista ajattelua 
voidaan pitää metateoreettisesti ns. systeemisenä lähestymistapana psyykkiseen 
tapahtumiseen ja ihmisen toimintaan sellaisena kuin systeemisen lähestymistavan sen 
yleisessä muodossa edellä luvussa 2.3. hahmotin. Näyttämöllisestä lähestymistavasta 
mieli näyttämönä on kokonaisuus, jota kuvaamaan systeeminen mielekkäitä 
kokonaisuuksia hahmottava metateoreettinen ajattelutapa soveltuu myös hyvin, joskin on 
muistettava, että sen biologiasta ja kybernetiikasta peräisin olevaa näyttämölliselle 
ajattelutavalle vierasta termistöä ei pidä tuoda empiirisen psykologisen näyttämöllisen 
teorian tasolle. Edelleen rekonstruktiivinen hermeneuttinen metodi on yhtenevä yleisen 

                                       
3 Ks. esim. Freud 1990f, 86 ja 1991, 358 ja 416. 
4 Hägglund 1985, 106. 
5 Mangs & Martell 1982, 58 59. 
6 Fine 1975, 4. 
7 Ks. psykoanalyyttisista objektisuhdeteorioista ja self-psykologisista teorioista esim. Eagle 1984, 

6 19 ja 20 28. 
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systeemisen ajattelutavan kanssa. Freud8, vaikka hän puhui psyykestä apparaattina, ei tuo 
systeemistä ajattelutapaa kirjoituksissaan eksplisiittisesti esille, vaan se löytyy 
implisiittisenä ajattelutapana hänen psyykkisen tapahtumisen ja sen jäsentymisen 
tarkasteluissaan. Myöhemmin systeemistä psykodynaamista psyyken lähestymistapaa ja 
metapsykologiaa on käsitelty systemaattisemmin. Tällä tarkastelulla voidaan tarkentaa 
Freudin ja psykoanalyysin myöhempiä ajatuksia mielen toiminnasta ja rakentumisesta. 
Korostan vielä, että systeemistä lähestymistapa on ymmärrettävä metateoriana ja 
sovellettava sitä kunkin empiirisen ilmiön luonteen mukaisesti. Systeemistä 
metateoreettista termistöä ei pidä sellaisenaan tuoda empiiriseen psyykkisten ilmiöiden 
teoreettiseen kuvaamiseen eikä ymmärtämisen metodologian kuvaamiseen.  

Olen jäsentänyt tämän luvun alaluvut Blauberg, Sadovsky & Yudinin esittämän 
systeemien systemaattisen tarkastelukulmien mukaisesti (ks. luku 2.3.). Nämä 
tarkastelukulmat soveltuvat hyvin psykoanalyyttisten metapsykologisten teorioiden tar-
kasteluun pohjautuvan psykodynaamisen mielen ja kokemuksen muodostumisen 
metapsykologisen ja näyttämöllisen tulkintateorian jäsentämiseen. Aluksi tarkastelen 
mieltä kokonaisuutena (luku 4.1.) ja mielen rakenteiden tai kokemisen alueiden toiminta-
periaatteita (luku 4.2.) ja tapahtumista kuvaavia piirteitä (luku 4.3.). Näyttämöllisesti 
tulkittuna nämä luvut kuvaavat, miten mieli rakentuu näyttämöiksi ja mitkä ovat mielen 
näyttämöiden näyttämöllepanon keinot ja ehdot. Sitten käsittelen mielen jäsentymisestä 
toiminnallisiksi rakenteiksi (luvut 4.4. ja 4.5.). Tässä on kysymys mielen näyttämöiden 
hahmoista ja niiden erityispiirteistä. Lopuksi tarkastelen psyykeä psyko-sosiaalisessa 
kokonaisuudessa (luku 4.5.), so. sosiaalisen vuorovaikutusnäyttämön osuutta mielen 
näyttämöiden rakentumisessa, sekä joitakin kehityksellisiä näkökohtia (luku 4.6.), 
näyttämöllisesti mielen kehityksellisiä perusnäyttämöitä. Luku tarkentaa edellä luvussa 3. 
esittämiäni mieltä koskevia ontologisia lähtökohtia, nyt mielen tarkastelun psykologisella 
empiiris-teoreettisella, so. mielen tarkastelun metapsykologisella tasolla. 

 
 
 

4.1. Mieli systeemisestä näkökulmasta 
 

                                       
8 Freudin aikana eksplisiittistä systeemiteoriaa metateoriana ei vielä ollut kehitetty empiiristen 

tieteiden teorioiden jäsentämiseen sovellettavaan muotoon, mutta systeeminen tarkastelutapa on 
sisäänrakennettu Freudin ajatteluun. Reenkola ilmaisee Freud systeemisen ajattelutavan 
kirjoittaessaan tämän ns. metapsykologiassaan tarkastelevan psyykeä apparaattina, joka käsittelee 
sisäisiä jännitystiloja säilyttääkseen oman ideaalitilansa (Reenkola 1984). Saksalainen psy-
koanalyytikko prof. Peter Kutter esittäessäni hänelle systeemistä lähestymistapaani mielen ja 
psykoanalyyttisen teorian jäsentämiseen totesi sen soveltuvan hyvin psykoanalyyttisen ajattelun 
kuvaamiseen. Hän ei itse erityisemmin tuntenut systeemistä teoriaa, mutta piti sitä lähellä 
psykoanalyysin lähestymistapaa mieleen. (Kutter 1992a.) Kysyessäni toiselta saksalaiselta 
psykoanalyytikolta prof. Christa Rohde-Dachserilta, hän ei systeemistä lähestymistapaa 
tuntematta (ilmeisen pidättyvämpänä?) halunnut ottaa asiaan kantaa (Rohde-Dachser 1992a). 
Niinikään saksalainen psykoanalyytikko Karen Brecht puolestaan tarkastelee kirjassaan psyko-
analyyttista minä-psykologiaa ja sen historiaa eksplisiittisesti systeemiteorian tai systeemisen 
ajattelun viitekehyksestä (ks. Brecht 1982, 202 207). 
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Olen todennut, että psykodynaaminen psykoanalyyttinen mieltä, sen toimintaa ja 
kehitystä koskeva teoria on esimerkki mielen systeemisestä tarkastelutavasta. Systeemiksi 
ymmärrettyä mieltä, sen alasysteemejä ja niiden välisiä suhteita sekä systeemin ulkoisia 
suhteita rekonstruoidaan minuuden, itsekokemuksen näkökulmasta. Se on mielen 
näyttämön tarkastelun teoreettinen lähtökohta, josta erilaiset mielen näyttämön osatekijät 
saavat oman paikkansa mielen näyttämön rakentumisessa, so. mielen näyttämön 
muodostamassa elämyksellisessä ja merkityksellisessä kokonaisuudessa. Esitän tässä 
luvussa näkemyksen mielestä ja mielen näyttämöstä systeemisestä metateoreettisesta 
näkökulmasta taustana edellä luvussa 2.3. tarkastelemani yleinen systeeminen 
lähestymistapa. Luku on myös tarkennus luvuissa 2.5. ja 3.1. esittämääni käsitykseen 
mielestä, psyykestä kokemus-, elämys- ja merkitysmaailmana.  

Mielen systeemisessä psykodynaamisessa lähestymis- tai tarkastelutavassa lähdetään 
siis yksilön kokemusmaailman näkökulmasta. Myös yksilön toimintaa tarkasteltaessa 
toiminnan ulkoista tavoitteellisuutta tarkastellaan mielen sisäiselle dynamiikalle alistei-
sena. Tämä perustuu Reenkolan mukaan käsitykseen, että ”psyykkisten toimintojen 
välittömänä tavoitteena ei ole esineellisen todellisuuden tai organismin ja ympäristön 
välisen suhteen hallinta, vaan psyykkisten sisältöjen käsittely”. Mieli suuntautuu siten 
ensisijaisesti oman toimintansa jatkuvuuden turvaamiseen. Mielen kohdalla tätä 
pyrkimystä kuvaa Halu, ihmisen pyrkimys itsekokemuksen eheyden tunteeseen 
palauttamalla minuuden tunteeseen, itsen ideaalitilaan tullut särö. Tämän 
lähestymistavan mukaan mieleen (ollessamme vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa) 
kohdistuvia ympäristövaikutuksia tarkastellaan aina mielen sisäisen dynamiikan näkökul-
masta. Reenkola kuvaa mielen sisäisten tavoitteiden ensisijaisuuden psykologiassa siten, 
että ”Somaattiset prosessit ja ympäristöolosuhteet otetaan metapsykologiassa huomion 
vain siltä kannalta, että ne mielessä representoituessaan asettavat vaatimuksen psyykki-
sestä työstä tai saavat tehtävän tässä työssä”.9 

Reenkola kirjoittaa psykoanalyyttisesta dynaamisesta psykologiasta toisessa 
yhteydessä tarkastellen psyykeä ja psyykkistä tapahtumista edellistä vielä selvemmin 
systeemisestä ajattelutavasta. Hän kuvaa mielen rakentumisen psyykkisen työn kautta 
tapahtuvana ulkoisten vaikutusten haltuunottona, jota olemme pakotettu tekemään 
säilyttääksemme itsekokemuksemme, so. pysyäksemme itsenämme10. Psykoanalyytikko 
James Hillman näkee dynaamisen psykologian Reenkolan tavoin. Se tutkii hänen 
mukaansa mielen sisäisiä tapahtumia, jotka ilmentävät ihmisen pyrkimystä olla oma 
itsensä11. Tämä on se sama pyrkimys, jota Laihonen, Salo ja Vuorisalo kuvasivat 
systeemien keskeiseksi pyrkimykseksi12. 

Psykoanalyysissa mieli nähdään omia päämääriään tavoittelevana avoimena tai, niin 
kuin Jung13 asian ilmaisee, suhteellisen suljettuna tai suhteellisen avoimena 
itsesäätöisenä systeeminä, toisiinsa yhteen liittyvistä osista koostuvana kokonaisuutena, 
joka avoimuutensa vuoksi on altis sekä somaattisille että ympäristön sosiaalisille ja 

                                       
9 Reenkola 1980, 351 ja 355 ja 1984, 127. 
10 Reenkola 1984, 135. 
11 Hillman 1972, 16 ja 34. 
12 Ks. luku 2.3.. 
13 Jung 1960, 7. 
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fysikaalisille vaikutuksille14. Ympäristö somaattisina, sosiaalisina ja fysikaalisina 
vaikutuksina voi ”häiritä” mielen tasapainoa ja eheyttä. Mielellemme ulkoisena 
kokemamme somaattiset yllykkeet ja fysikaalisen ja sosiaalisen ympäristön ”häiriö-
tekijät” representoituessaan mieleemme, ts. niiden tultuaan elämyksellisesti koetuiksi, 
pakottavat meidät käsittelemään sisäistä todellisuuttamme, omaa elämyksellistä 
tilaamme. Vuorinen15 kirjoittaakin, että mielen tapahtumisen säännönmukaisuuksia 
voidaan kuvata mielen ”sisäisinä tavoitteina, joihin yksilö pyrkii ympäristön ja elimistön 
asettamien vaatimusten ja mahdollisuuksien puitteissa.” 

Vuorinen on kuvannut mielen tapahtumista psyykkisen itsesäätelyn käsitteen avulla. 
Hänen mukaansa ”psyykkinen itsesäätely käsittää kaikki ne prosessit, joilla ihminen 
aktiivisesti muokkaa sisäistä elämysmaailmaansa ja ohjaa ulkoista toimintaansa psyyken 
päämäärien palveluksessa.” Olen Vuorisen kanssa yhtä mieltä siinä, että systeeminen 
metateoreettinen ajattelutapa on välttämätön psykologiassa, vaikka se ei mielestäni 
edellytä suoraan systeemiteoriasta peräisin olevan käsitteistön käyttöä. Hänen mukaansa 
vain mielikuvien varassa tapahtuvaa mielen itsesäätelyä tarkastelevalla käsitejärjes-
telmällä kyetään kuvaamaan ulkoisten tekijöiden vaikutusta ja asemaa ihmisen 
mielessä.16 Toisin sanoen asettamalla ne mielen sisäisiin, psyykkisiin yhteyksiinsä, 
kyetään tavoittamaan niiden mielekkyys. Muuten ne jäävät irrallisina mielekkyyttä vaille. 

Psykodynaamisessa psykologisessa17 ymmärtämisessä myös ulkoista toimintaa tarkas-
tellaan yksilön mielen sisäisen eheyden ylläpitämisen näkökulmasta. Psykodynaamisessa 
psykologisessa toiminnan ymmärtämisessä on kysymys toiminnan sisältämän 
merkityksen, subjektiivisen mielekkyyden tavoittamisesta. Psykodynaamisen ajattelun 
mukaan toiminnan ulkoiset tavoitteet valitaan (toiminnan sisäisten ja ulkoisten ehtojen 
rajoissa) mielen sisäistä eheyttä palvelevalla tavalla. Yksilön ulkoinen toiminta ja 
toiminnan tavoitteellisuus nähdään siten osana yksilön mielen sisäisiä tavoitteita ja ovat 
ymmärrettävissä vain suhteessa niihin.18 Ulkoisen toiminnan tavoitteellisuuden ja sen 
sisäisen mielekkyyden välisen yhteyden näkeminen saattaa olla vaikeaa silloin, kun 
kokemusmaailman jäsentyminen on edennyt pitkälle ja toiminta ja siihen sisältyvä 
merkityksenanto ovat tulosta monimutkaisten suojatoimenpiteillä muokattujen 
sisäistyneiden ristiriitojen kompromisseista. Toimintaa saattaa edeltää pitkä 
mielensisäisten tapahtumien ja yhteyksien kehityksellinen verkko, jota tulee seurata ja 
”purkaa” vähitellen kerros kerrokselta taaksepäin kunnes toiminnan asema psyykkisissä 
yhteyksissä, so. sen mielekkyys yksilölle tavoitetaan. 

Psyykkisen itsesäätelyn käsitteistössä psyyken tasapainoa kuvaavana minuuden tai 

                                       
14 Jacobi 1979, 2—10. 
15 Vuorinen 1982, 100; 1986a, 163—164 ja 1986b, 268. 
16 Vuorinen 1980, 351; 1990a, 88, 92 ja 99 ja 1991, 390 (Kursivoinnit alkuperäiset). 
17 Esim. Rauhala (1990, 50) näkee eksistentiaalis-fenomenologisessa ihmiskäsityksessään ihmisen 

avoimena järjestelmänä, joka toiminnassaan on itseohjautuva ja muuntuva. Hänen holistinen 
ihmiskäsityksensä on systeeminen, vaikkei hän systeemistä kieltä eksplisiittisesti käytäkään. 
Vastaavasti voitaisiin sanoa, että esittämäni näkemys ihmisestä on myös Rauhalan 
tarkoittamassa merkityksessä holistinen. 

18 Vrt. Vuorinen 1981, 387 ja 1990a, 39, 88 ja 92. 
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itsekokemuksen19 käsite on keskeinen. Sillä voidaan konkretisoida yksilön elämys- ja ko-
kemusmaailman näkökulmasta mielen sisäisen itsesäätelyn tavoitteita, dynamiikkaa ja 
keinoja. Ihmisen pyrkimys itsekokemuksen eheyden tunteeseen, itsen ideaalitilaan kuvaa 
mielen tasapainotilaa, jonka ylläpitämisen palveluksessa niin mielen sisäiset tapahtumat, 
tunteet, mielikuvat ja ajatukset, kuin yksilön ulkoinen toiminta ovat. Psykodynaamisen 
psykologisen ajattelun mukaan yksilön itsekokemus, minuudentunne20 on keskeinen 
myös ymmärrettäessä kokemuksellisesti ulkoisten tekijöiden asemaa yksilön 
kokemuksessa ja toiminnassa. Kokemuksellisesti ulkoisten, niin somaattisten, 
fysikaalisten kuin sosiaalisten tapahtumien merkitys riippuu niiden suhteesta yksilön 
itsekokemukseen, siitä minkä aseman ne yksilön mielessä saavat suhteessa hänen 
kokemukseen itsestään. Vuorinen21 esittää tämän siten, että ”Kaikki ympäristö-
vaikutukset suodattuvat yksilön mielessä muotoon, joka parhaiten palvelee minäkoke-
muksen (itsekokemuksen) elämyksellistä eheyttä.” ...  ja edelleen, että ”vaikka elimistö ja 
ympäristö vaikuttavat tähän (tilanteen) tulkintaan, ratkaisevampaa on se merkitys, jonka 
tilanne saa suhteessa yksilön minäkokemukseen (itsekokemukseen).”  

Pyrkimyksessä eheään itsekokemukseen, itsen ideaalitilaan, minuuden eheyden tunne 
toimii psykodynaamisen käsityksen mukaan mielen toimintaa ohjaavana periaatteena 
määrittäen sen suunnan, johon yksilön psyykkisen tapahtumisen ja ulkoisen toiminnan, 
tavoitteiden ja merkityksenantojen tulee viimekädessä suuntautua. Koettu itsekoke-
muksen (elämys- ja merkitysmaailman) eheys ilmentää mielemme   joskin hetkellistä 
  tasapainotilaa, joka kuvaa sen ”optimaalista” toimintaa ja suhdettamme mielellemme 
ulkoisena koettuun todellisuuteen. Ihmisen kokemusta ja toimintaa, so. merkityksenantoa 
kokonaisuutena luonnehtii mielen sisäinen pyrkimys mielekkääseen ja 
mielihyvänsävyiseen kokemukseen itsestä, itsen ideaalitilan säilyttämiseen. 

Mitä systeeminen psykodynaaminen näkemys mielestä tarkoittaa näyttämöllisellä 
kielellä kuvattuna? Mielen näyttämö on kokonaisuus, jota sitoo ja liittää yhteen tietoisen 
ja tiedostamattomien näyttämöiden sisäinen yhtenäisyys ja mielekkyys, keskinäinen mää-
räytyneisyys. Näyttämöllisen mielekkyyden, yhtenäisyyden ja hallittavuuden 
(ymmärrettävyyden) ylläpitäminen on mielen peruspyrkimys, joka vastaa 
metateoreettisella systeemisellä kielellä systeemin psyyke pyrkimystä ylläpitää omaa 
jatkuvuuttaan sekä empiirisellä psyykkisen itsesäätelyn viitekehyksen teoreettisella 
tasolla mielen sisäistä pyrkimystä mielekkääseen, mielihyvänsävyiseen kokemukseen 
itsestä. Kun mielen näyttämöt muodostavat yksilön kannalta mielekkään, yhtenäisen ja 
ymmärrettävän   vaikkakin suojatoimenpiteillä ylläpidetyn ja suojatun   toisiinsa 
liittyvän kokonaisuuden, se ilmentää kokemusmaailman hallintaa, halu on rauhoitettu, 
minuus, itsekokemus on uudelleen tuotettu. Keskeisellä sijalla mielen näyttämöllä on 
kokemus itsestä. Kaikki mielen näyttämömme tapahtumat ovat suhteessa itseemme, ne 
ovat suhteessa itseemme kerrottuja kertomuksia. 

Totesin edellä Halun tuoman dynaamisen luonteen, elämyksellisyyden tuoman 
tunnelatautuneisuuden ja mielekkyyden mukana mielen luonteen merkityksellisenä 
                                       
19 Itsekokemuksen termin olen omaksunut Tähkältä (1996). Pidän tätä useimmissa tilanteissa 

parempana kuin minäkokemuksen käsitettä. Joka tapauksessa viittaan niillä molemmilla samaan 
ilmiöön, jota kutsumme minäksi, minuksi tai itseksemme. 

20  Ks. näistä luku 4.4.3. ja 4.4.4.. 
21 Vuorinen 1990a, 15 ja 62 (lisäykset TL). 
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olevan keskeiset ominaisuudet, joilla mieltä ja mielen tapahtumista voidaan luonnehtia. 
Siihen millaisia systeemiksi ajateltua psyykeä tai näyttämönä ajateltua mieltä, koko-
naisuutena kuvaavat piirteet, sisäinen toiminnallinen rakenne ja ulkoiset suhteet ovat 
luonteeltaan, käsittelen tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

 
4.2. Mieli ja mielen tapahtumisen perusperiaatteet 

 
Psykoanalyyttinen psykologia näkee mielen dynaamisena. Mielen dynaaminen 
näkökulma tarkoittaa mielen ja mielen tapahtumisen tarkastelemista psyykkisten voimien 
ja pyrkimysten vuorovaikutuksena, psyykkisten konfliktien ja ulkoisten ristiriitojen 
tuloksena, osapuolina minuuden, mielekkään itsekokemuksen ylläpitämiseksi käytävässä 
mielen sisäisessä kamppailussa. Dynaaminen näkemys mielestä sisältää sen ajatuksen, 
että yksilön kunkin hetkinen kokemus ja toiminta merkityksenantona on yhteistulosta 
kaikista hänen mielessään kullakin hetkellä vaikuttavista voimista ja pyrkimyksistä. 
Psyyken dynamiikka, psykodynamiikka sisältää kaikki periaatteet, joita mielen tapah-
tuminen ja mielen rakenteiden muodostuminen ja vuorovaikutus noudattavat.22 

Psykodynaamisessa metapsykologisessa ja näyttämöllisessä ajattelussa ilmaistaan 
empiirisen psykologisen teorian tasolla ihmisen mielen olemus puutteen kokemuksesta 
nousevana haluamisena, ilmaisua etsivänä sanattomana ja kohdetta etsivänä 
kohteettomana Haluna. Ihmistä tarkastellaan haluamisen näkökulmasta. Se, mitkä ha-
luamiset (ja poishaluamiset) kulloinkin ovat tunnelatautuneimpia (positiivisesti tai 
negatiivisesti tunnevarattuja) ja palvelevat haluamisen pääsuuntaa (mielen eheyden 
yläpitämistä) määrittävät mielen tapahtumista, merkityksenantoa kokemuksessa ja 
konkreettisessa esineellisessä tai sosiaalisessa toiminnassa. Millaiseksi ja mihin suuntau-
tuneeksi haluaminen perimmältään ymmärretään, vaihtelee psykoanalyysin ja 
psykodynaamisen ajattelun eri suuntausten ja ajattelijoiden välillä. Freudin ajattelusta 
löytyy aiemmin mainitsemani kolme psykoanalyyttisen ajattelun ihmistä määrittävää kä-
sitystä hänellä painopisteen ollessa ihmisessä mielihyvään suuntautuneena olentona. 
Myöhemmin psykoanalyyttisen ajattelun ihmiskuvassa on korostettu näkemystä ihmisestä 
minuuden tunteen tuottamiseen ja objektisuhteisiin suuntautuvana olentona. Freudilaisen 
psykoanalyysin valtavirrassa ei ole siirretty syrjään perinteisesti ymmärrettyä viet-
titeoreettista näkökulmaa vaikka uusia painotuksia on tullut. Arvioni mukaan myöskään 
viettiteorian peruslähtökohtana hylkäävät psykoanalyysin suuntaukset tai koulukunnat ei-
vät kiellä esim. Freudin käsityksiä biologisen (psykoseksuaalisen) kehityksen vaiheista ja 
niiden osuutta psyykkiseen kehitykseen. Niiden painoarvo ja merkitys mielen kehityksen 
kannalta on vain uudelleen arvioitu ja tulkittu sekä korostettu mielen psykologista, so. 
kokemusmaailmasta lähtevää käsitteellistämistä.  

Lähden tarkastelemaan mieltä viettiteorian sijaan luvussa 3. hahmottelemistani mielen 
ontologisista lähtökohdista mielestä haluamisena, elämyksellisenä ja mielekkyytenä. 
Oleellista mielen tapahtumisen teoreettisessa, psykologisessa kuvauksessa on, että Halu 
mielen olemuksena sisältää sekä merkitysulottuvuuden että voimaa sisältävän 
energeettisen, elämyksellisen puolen, arkikielellä ilmaistuna ajattelun ja tunteen. 

                                       
22 Ks. Freud A. 1986, 3; Reenkola 1984, 122; Samuels 1987, 9; Singer 1979, 6; Tähkä 1982, 7; 

Vuorinen 1990a, 77. 
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Kokemukset sisältävät  merkitysten ja elämyksellisen tunnelatauksen. 
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4.2.1. Mieli merkityksen näkökulmasta 
- Symbolinen prosessi ja merkityksenanto  

 
Täsmennän aiemmin esittämääni käsitystäni mielestä merkitysmaailmana, merkityssuh-
teesta ja merkityksenannosta sekä ontologisia lähtökohtiani mielen mielekkyydestä 
psykologian empiiris-teoreettisella tasolla, sekä metapsykologisesti että näyttämöllisesti. 
Samalla täsmennän psykodynaamista merkityksen käsitettä. Aluksi ennen mielen 
tarkastelua merkityksen näkökulmasta alustavasti symbolisen prosessin ja näyttämöllisen 
prosessin käsitteistä. Jälkimmäisen ymmärrän laajasti symbolisen prosessin toisenlaiseksi 
kuvaukseksi, jos symbolinen prosessi ymmärretään merkitysten, representaatioiden, 
psyykkisten edustusten, mielikuvien tuottamisena, ei vain suppeasti käsitteellisenä tai 
kielellisenä prosessina, joka voidaan ilmaista sanallisesti. Näyttämöllisen prosessi on 
tietynlainen näkökulma kuvata ihmisen tapaa tuottaa mielessään merkityksenantoja, tapaa 
esittää mielessä asioita, tapahtumia ja kokemuksia, tapa antaa mielekkyyttä näyttämöinä. 
Symbolinen prosessi kuvaa mielen tapaa tuottaa merkityksenantoa, näyttämöllinen 
prosessi kuvaa mielen tapaa tuottaa näyttämöitä. Näyttämöllinen prosessi kuvaa siten 
tässä käsitteen laajassa merkityksessä mielen tapaa tuottaa mielekkäistä mielensisältöjä 
ylipäätänsä ja on synonyymi edellä tarkoittamalleni laajalle symbolisen prosessin 
käsitteelle.  

Näyttämöllisen prosessin käsitettä voidaan käyttää myös suppeammin kuvaamaan 
mielen varhaisempaa tai alkuperäisempää kuvallista kokemusten ilmaisun, esittämisen tai 
representaation tapaa. Tällöin symbolinen prosessi suppeassa merkityksessä varataan 
kuvaamaan mielen myöhäisempää kokemusten kielellistä tai sanallista esittämisen tai 
representaation tapaa23. Tässä merkityksessä mielessä olisi representaation ja esittämisen 
muotoja ja tapoja kahta eri tyyppistä, varhaisempaa näyttämöllistä ja myöhempi syntyistä 
symbolista. Näyttämöllisestä prosessista tässä suppeammassa merkityksessä enemmän 
luvussa 4.4.1.2., jossa tarkastelen tiedostamatonta kokemisen aluetta mielen rakenteena 
ja tiedostamattoman tapaa toimia ja esittää kokemuksia. Mielen näyttämöllinen prosessi, 
niin kuin tässä sen suppeassa merkityksessä ymmärrän, noudattaa Freudin ja Jungin 
kuvaamia tiedostamattoman tapoja esittää asioita ja kokemuksia. Vastaavasti symbolinen 
prosessi suppeasti ymmärrettynä noudattaa heidän kuvaamiaan tietoisuuden tapoja esittää 
asioita ja kokemuksia. Seuraavassa kuitenkin ensin ennen kahden mielen merkitysten 
esittämistavan erottamista ja tarkastelemista erikseen mielen symbolisesta prosessista ja 
sen ominaisuuksista yleisesti käsitteen laajassa merkityksessä ymmärrettynä kuvaamaan 
mielen toimintaa merkityksen näkökulmasta. 

Psykoanalyytikko Barnaby Barratt ajattelee mielestä samaan tapaan kuin minä. Hänen 
mukaansa mieli on nähtävä representaatiojärjestelmänä ja psyykkiset prosessit 
konstruktiivisina ja merkityksellisinä (significational). Hänen mukaansa ymmärrämme 
maailmaa vain tämän kokemusmaailman representaatiojärjestelmän merkityksiä 
tuottavan prosessin kautta. Representaatiojärjestelmä, kokemusmaailma on nähtävä 
kokonaisuutena. Kutakin yksittäistä kokemusta ja ymmärrystä määrittävät, so. antavat 
niille niiden mielekkyyden kokemusten ja ymmärryksen kokonaisuus. Yksittäisiä 

                                       
23 Vrt. Lorenzerin (1995) tekemään näyttämöllisen (tiedostamattoman) ja kielellisen (tietoisen) 

psyykkisen tapahtumisen erottamiseen. 
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merkityksenantoja (kokemuksia, näyttämöitä) ja merkityssuhteita määrittävät, antavat 
niille mielekkyyden keskinäiset suhteet. Kukin merkitys (kokemus, näyttämö) tavoitetaan 
vain merkitysten verkon, siihen liittyvien merkitysyhteyksien (näyttämöiden) kautta.24 
Barratt kirjoittaa psykologisesta merkityksen käsitteestä Freudin ja Reenkolan tavoin25. 
Se, että merkitys psykologisesti ymmärretään mielen sisäisinä yhteyksinä, näyttämöllisinä 
yhteyksinä osana kokonaisuutta, on psykodynaaminen psykologinen tapa ymmärtää 
merkitys ja liittää sen ajattelutavaltaan sekä hermeneuttiseen tieteenperinteeseen että 
systeemiseen metateoreettiseen ajattelutapaan. 

Barratt ajattelee merkityksestä ja merkityksiä tuottavan ihmisen kokemusmaailman 
jäsentymisestä hermeneuttisesti. Toisin sanoen hän näkee merkitysten rakentuvan toisista 
merkityksistä ja uusien kokemusten ja yksilön ymmärryksen rakentuvat aiemmille merki-
tyksille, kokemuksille ja ymmärrykselle. Sisäinen representaatio- tai merkitysmaailma 
(mielen näyttämö) on siten jatkuvasti kehittyvä, historiallinen. Sillä on merkityksiä ja 
merkitysyhteyksiä (mielen näyttämöitä) muuntava ja muuttava (transformative) luonne, 
jossa yksilön nykyisyys ja tulevaisuus luodaan menneisyydestä, yksilön 
kokemushistoriasta. Barratt kirjoittaa tähän liittyvän myös sen, että merkitysten 
(merkityssuhteiden) verkon kautta psyykkinen tapahtuminen voi palata — normaalisti 
muistelussa ja luovuudessa, pakonomaisesti neuroosissa ja psykoosissa — aikaisempiin 
kokemisen ja ymmärryksen tapoihin, aikaisempiin merkityssuhteisiin. Hänen mukaansa 
psykoanalyysi liikkuu juuri tällä mielen palautuvalla puolella seuraten halun kohtaloita 
representaatio- tai merkitysmaailman muodostumisessa ja uudelleen muodostumisessa.26 
Psykoanalyysi ja psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen ovat merkitysten koh-
taloita seuratessaan Rauhalan27 esittämää merkityksenantojen ja merkityssuhteiden keh-
keytymisen hermeneuttista johtamista. Näyttämöllisellä kielellä kuvattuna se on 
näyttämöiden muodostumisen seuraamista, ei kausaalista syy—seuraus -suhteen avulla 
tapahtuvaa merkitysten synnyn analyysia. Psykologisesti ilmiön merkitys ymmärretään 
vain yhteyksissään ja kehityksellisten yhteyksiensä kautta. Silloin ilmiö kyetään 
näkemään mielekkäänä ja määrättynä. 

Barratt esittää psyykkisille representaatioille, merkityksenannolle ominaisuuksia, joita 
psykoanalyysi, erityisesti ns. self-psykologia, näyttää keskeisesti käsittelevän. Nämä 
merkityksenannon ominaisuudet ovat psykodynaamisen metapsykologisen ja 
näyttämöllisen ymmärtämisen kannalta merkittäviä. Ensinnäkin psyykkiset merki-
tyssuhteet voivat olla subjektille eriasteisesti ja eritavalla merkityksellisiä, so. niihin 
voidaan sijoittaa erivahvuisia positiivisia tai negatiivisia tunnevarauksia, tuntemuksia 
(haluamisia ja poishaluamisia). Toiseksi psyykkisten merkityssuhteiden tai represen-
taatioiden sisältöjä voidaan erottaa sen mukaan koskevatko ne itseä vai jotakin muuta, 
toista, objektia. Psykoanalyysissa puhutaan toisaalta itse- ja toisaalta objektirepresentaa-
tioista, itse- ja objektimielikuvista.28 Tämä on tärkeä huomio. Me esitämme mielemme 
näyttämöllä itseä ja toisia. Se, mitä mielen näyttämöllämme on, olemme me itse ja ”joku” 
                                       
24 Barratt 1984, 8—9. Barratt ajattelee kantilaisittain sanoessaan ymmärryksemme ja kokemuk-

semme edellytysten olevan mielen rakenteen ja toiminnan jäsentämiä. 
25 Ks. luku 1.2.. 
26 Barratt 1984, 8—9. 
27 Ks. luku 2.2.. 
28 Barratt 1984, 20—21. Ks. myös Kohut 1988; Tähkä 1996; Vuorinen 1997. 
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toinen (toiset), jotka me koemme joko halujemme tai poishaluamisemme, toiveittemme 
tai pettymystemme ja pelkojemme kohteina, ja joille me koemme olevamme halujen tai 
poishaluamisten kohteena.  

Psyykkisissä sisällöissä ei psykodynaamisen näkemyksen mukaan siten ole olennaista 
merkityssuhde ja -sisältö, kognitiivinen edustus ”sinällään vaan sen emotionaalinen 
merkitys yksilölle”29. Tässä on kysymys siitä merkityssuhteeseen väistämättä liittyvästä 
”merkitys minulle” -ulottuvuudesta, josta kirjoitin edellä luvussa 2.2.. Psykodynaaminen 
psykologinen näkemys tuo merkitysten käsitteeseen ja merkityksenannon analyysiin 
näkökulman, jossa merkityssuhteet kohteineen ja niiden edustuksineen mielikuvina 
nähdään subjektille aina eriasteisesti ja eritavalla merkityksellisinä tai merkitsevinä. 
Merkityksillä ja merkityksenannoilla on aina tietty yksilön antama subjektiivinen emotio-
naalinen tunnevaraus. Mielen näyttämöt ovat aina meidän näyttämöitämme, ne ovat 
näyttämöitä meiltä meille. Merkityksenantotapahtumassa me lisäämme jaettuun 
kulttuurisidonnaiseen, ilmeiseen merkitykseen oman subjektiivisen lisämerkityksemme. 
Subjektiivinen merkitys, mielen näyttämöiden subjektiivisuus, on merkityksenannon, 
mielen näyttämöiden osa, joka vaatii tulkintaa tullakseen jaetuksi ja ymmärretyksi. 
Barrattin30 mukaan psykoanalyysi   psykodynaamisena ymmärtämisenä   tutkii juuri 
näitä subjektiivisen merkityksen kohtaloita. 

Ihmisen psyykkiselle tapahtumiselle, kokemusmaailmalle on siis ominaista 
merkityksiä ja merkitysyhteyksiä tuottavan symbolisen prosessin (mielen näyttämöitä 
tuotavan näyttämöllisen prosessin) jatkuva läsnäolo. Rechardt erottaa symboliselle 
prosessille seuraavia (1—431) keskeisiä ominaisuuksia: 

 
1) ”merkitysyhteyksien ekspansiivinen leviäminen eri tahoille”. 

 
Tämä viittaa Barrattin mainitsemaan merkitysten muodostamaan verkkoon, jota kautta 

merkitykset voivat levitä ”eri tahoille”. Näyttämöllisesti kuvattuna tämä tarkoittaa, että 
näyttämöt muodostavat näyttämöiden verkon tai näyttämöiden kokoelman, jotka liittyvät 
merkitysyhteyksiensä so. mielekkyytensä kautta toisiinsa. Näyttämöiden verkon kautta 
näyttämölliset mielikuvat voivat siirtyä tai tunkeutua toisille näyttämöille. 

 
2) ”kyky käsitellä poissaolevaa ja ei-havaittavaa”. Symbolisen prosessin 

tuotteista rakennetaan mielen maailmaa, joka enenevässä määrin valtaa 

                                       
29 Vuorinen 1990a, 90. Ks. merkityksestä ja merkityssuhteista myös edellä luku 2.2.. 
30 Barratt 1984, 12 13. 
31 Rechardt 1985, 38 39. Susan Isaacia ja Hanna Segalia seuraten psykoanalyytikko Henrik 

Carpelan esittää fantasian eli tiedostamattomien mielikuvien olevan yhdysside ruumiillisuutta 
edustavien vietti-impulssien ja minän sekä ulkomaailman ja minän välillä. Ne toimivat sekä 
defenssinä että keskeisenä psyyken rakenteiden muodostuksessa. Fantasialla hän viittaa tässä 
nimenomaan tiedostamattomiin mielikuvanmuodostus prosesseihin. (Carpelan 1987, 87 98.) 
Tämän hyvin freudilaisen näkemyksen tiedostamattomista mielikuvista voi hyvin laajentaa 
tarkoittamaan ylipäätänsä tiedostamatonta näyttämöllistä prosessia sen eri muodoissaan. 
Fantasia, mielen näyttämöt ovat toisaalta itseämme ja todellisuutta yhdistävä yhdysside ja 
toisaalta suoja (defenssi) itsemme ja todellisuuden välissä. Vrt. Winnicottin käsityksiin 
siirtymätilasta luku 5.10.. 
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kunkin hetkistä välittömästi havaittavaa aistimaailmaa. 
 

Menneisyys ja ennakoiden tulevaisuus asettuvat mieleemme nykyhetken rinnalle 
kunkin hetkistä merkityksenantoamme määrittäviksi, so. mielekkyyttä antaviksi. 
Merkitysverkon avulla me kykenemme ”liikkumaan” mielessämme ajassa menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä sekä ajattelemaan sellaista, mitä ei reaalisessa 
havaittavassa maailmassa ole läsnä. Mielen näyttämöt eivät kuvaa vain kulloistakin 
koettua nykyhetkeä, vaan koettua menneisyyttä ja kuviteltua tulevaisuutta. Poissaolevat 
menneisyyden näyttämöt ja tulevaisuutta ennakoivat näyttämöt tunkeutuvat ja me 
voimme tuoda ne nykyhetkessä läsnäolevalle mielen näyttämöllemme. Ihminen elää 
enenevässä määrin mielensä näyttämöillä, ei vain välittömässä aistittavassa nykyhetkessä. 
Myös seuraava Rechardtin kuvaama symbolisen prosessin ominaisuus liittyy ennakoinnin 
kautta poissaolevaan ja ei-havaittavaan. 

 
3) kyky käsitellä päämäärää ja tulosta. 

 
Me kykenemme muodostamaan mielessämme näyttämön, sanokaamme vaikkapa 

odottamastamme tulevasta tärkeästä tapaamisesta, jossa käymme läpi ennakoivaa 
dialogia, jotta tuleva tapaaminen onnistuisi toivomallamme tavalla. Rechardt esittää vielä 
neljännen symbolisen prosessin ominaisuuden. 

 
4) kyky sopia yhteisten merkkien ja symbolien käytöstä, joka mahdollistaa 

kielen kehittymisen ja aikomusten välittämisen ja yhteisten tavoitteiden 
suunnittelemisen ja sopimisen. 

 
Jos symbolinen prosessi ymmärretään tarkoittavan psyykkistä tapahtumista, 

Rechardtin esittämiä symbolisen prosessin ominaisuuksia voidaan pitää psyykkisen 
ominaisuuksina. Ongelmia tulee silloin, jos alamme pohtia kysymystä siitä pidämmekö 
symbolisena prosessina myös ei-kielellistä psyykkistä tapahtumista, niin kuin olen edellä 
olettanut, ja annammeko samalla myös eläinten esittäville toiminnoille symbolisen 
prosessin statuksen. Rechardtin pohjalta voimme näin tehdä ilman, että välttämättä 
annamme eläimille kielellisen kyvyn ihmisen mielessä. Tällöin ajattelen, että hänen 
esittämänsä kohta 4) on symboliselle, so. psyykkiselle potentiaalinen, ihmisen sosiaalinen 
kyky, ei psyykkiseen liittyvä välttämätön ominaisuus, jota eläimet eivät kanssamme jaa. 

Barratt tarkastellessaan mieltä representaatiojärjestelmänä erottaa mielelle kuusi (1—

632) ominaisuutta, joiden avulla hän katsoo voitavan erottaa psykoanalyysin muista 
mieltä tutkivista tieteistä. Tämä toimii mielestäni hyvin yhteenvetona psykodynaamiselle 
psykologiselle näkemykselle mielestä, kokemusmaailmasta symbolisen (näyttämöllisen) 
prosessin tuottamana representaatiojärjestelmänä ja sen tutkimisesta merkitysten, merki-
tyssuhteiden ja mielekkyyksien dynaamisena järjestelmänä: 

 
1) psyykkiselle todellisuudelle annetaan ontologisesti ja tietoteoreettisesti 

ensisijainen asema. 

                                       
32 Barratt 1984, 12—13. 
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Tämä viittaa useaan kertaan edellä esiintuomaani psykodynaamisen psykologian 
käsitykseen mielestä merkityksenannon, kokemuksen ja toiminnan määräytymisen 
teoreettisen jäsentämisen sekä sen psykologisen ymmärtämisen ja tulkinnan abstrak-
tionäkökulmana. Mieli, mielen näyttämö on ihmisen psykologisen ymmärtämisen 
lähtökohta. 

 
2) persoonallinen todellisuus ymmärretään semioottisena representaatiojär-

jestelmänä, jota halun kohtalot muovaavat. 
 

Tässä Barratt kuvaa esittämääni näkemystä mielestä, kokemusmaailmasta 
merkitysmaailmana, jossa Halu, elämys ja merkitys liittyvät yhteen. Mielen näyttämöiden 
muodostuminen on Halun ohjaamaa kokemusten esittämistä. Seuraavat Barrattin 
esittämät mieltä luonnehtivat ominaisuudet liittyvät toisiinsa. Ne kuvaavat 
psykodynaamiseen psykologiseen ajatteluuni omaksumaani psykoanalyyttista käsitystä 
kokevan ja toimivan subjektin jakautuneisuudesta. 

 
3) representaatiojärjestelmän subjekti on jakautunut (tietoiseen ja 

tiedostamattomaan). 
4) subjektin jakautuminen, joka ilmenee torjunnan kohtaloina, torjutun palaa-

misena, tekee ymmärrettäväksi mielen historiallisuuden ja ”hämäryyden”. 
5) mielen tapahtuminen rakentuu jakautuneen subjektin keskeisyydelle. 

 
Jos käsitys subjektin jakautumisesta selvennetään mieltä koskevaksi, mieli Halun 

ohjaamana dynaamisena representaatiojärjestelmänä, merkitysmaailmana on jakautunut 
tietoiseen ja tiedostamattomaan kokemisen alueeseen, tietoiseen ja tiedostamattomiin 
mielen näyttämöihin, joiden vuorovaikutuksen tulosta psyykkinen tapahtuminen, 
kokemus ja merkityksenanto, so. kunkin hetkinen mielen näyttämö, on. Tiedostamatto-
malle, tietoisuudesta poislohkaistulle, torjutuille näyttämöille annetaan keskeinen 
dynaaminen merkitys mielen tapahtumisessa33.  

 
6) psyykkisen todellisuuden tutkimukseen on olemassa tiede, transformoiva 

intersubjektiivinen diskurssi — psykoanalyysi.  
 
Psyykeä, merkitysmaailman tapahtumia tutkiva psykodynaaminen psykologia tai 

lähestymistapa nähdään merkityssuhteita ja subjektin itseymmärrystä muuttavana sub-
jektien välisenä dialogina. Tätä psykoanalyysin luonnetta ja sen merkitystä 
psykodynaamiselle ymmärtämiselle käsittelen myöhemmin psykologisen ymmärtämisen 
metodologiaa koskevissa luvuissa 5.6. ja 5.7.. 

Mieleen merkityksen näkökulmasta liittyy ruumiillisten, fysikaalisten ja sosiaalisten 
tapahtumien herättämille elämyksille ja vaikutelmille merkityksenanto- tai 
mielekkyydenantamisen pakko. Se, mitä tällä tarkoitan, tulee paremmin ymmärretyksi, 
jos tarkastelemme sitä yhdessä mielen elämyksellisyyteen liittyvän sitomispakon kanssa. 
Merkityksenantopakko on mielen merkitysluonteen näkökulmasta sitomispakon vastine 

                                       
33 Ks. tästä tarkemmin luku 4.4.1.2.. 
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tai samanaikainen rinnakkaisilmiö. 
4.2.2. Mieli elämyksellisestä näkökulmasta 

- Elämys, haluaminen ja psyykkinen sitominen 
 

Pidän Freudin esittämää ajatusta psyykkisen energian   elämyksellisesti koetun rauhat-
tomuuden, mielenliikkeiden   sitomisesta, toisin sanoen mielen tarkastelemista 
elämyksellisyyden sitomisen näkökulmasta tärkeänä pyrittäessä ymmärtämään 
psyykkisen tapahtumisen luonnetta ja dynamiikkaa. Yhdessä mielen merkitysluonteen, 
symbolisen prosessin ja merkityksenantopakon kanssa se muodostaa perustaa psyko-
dynaamiselle psykologialle. Sitomis- ja merkityksenantopakko ovat keskeisiä käsitteitä 
ymmärrettäessä psykodynaamista psykologista merkityksen ja merkityksenannon, so. 
kokemuksen ja merkityksen sisältämän toiminnan muodostumisen teoriaa. Freud34 piti 
sitomista mielen primaareimpana pyrkimyksenä, valmistelevana toimenpiteenä, jonka on-
nistuttua vasta psyykkisen tapahtumisen perusilmiöt mielihyväperiaate ja myöhemmin 
realiteettiperiaate voivat toteutua esteettömästi. Tätä ennen sitomispakko toimii hänen 
mukaansa riippumattomasti mielihyväperiaatteesta.  

Mielen elämyksellisestä näkökulmasta sitomisen tehtävänä on kiinnittää 
elämyksellisyys, so. mielen rauhattomuus, häiritsevä, levottomuus, mielenliikutus, tunne, 
ahdistus, vapaa psyykkinen energia, jollakin tavalla johonkin, rauhoittaa levoton Halu. 
Merkityksen näkökulmasta sitominen liittyy mielekkään sisällön, merkityksen ja 
mielekkyyden antamiseen mielenliikkeille, elämyksille, vaikutelmille, tunnetiloille ja 
niiden koetuille aiheuttajille. Se on kohteen ja merkityssisällön antamista Halulle. 
Sitomisessa vapaa elämyksellisyys, psyykkinen energia, koettu rauhattomuus kiinnitetään 
mielekkäisiin tai merkityksellisiin sisältöihin ja merkityssuhteisiin, Halu saa sitomisessa 
merkityssisällön. Sitomistapahtuma on samalla   Halun ohjaama, Halun pakottama   
mielekkyyden- ja merkityksenantotapahtuma. Psyyken sitomispyrkimys, sitomispakko on 
samalla mielekkyydenantamispyrkimys, merkityksenantopakko. Psyyken ontologiset 
perustat elämys ja merkitys, elämyksellisyys (energeettinen) ja mielekkyys liittyvät 
sitomisen ja merkityksenannon kautta Halussa yhteen, ovat samanaikaisia tapahtumia, 
saman tapahtuman kääntöpuolia. 

Sitomistapahtuman tarkastelu on hyvä aloittaa sitomattoman tilan tarkastelun kautta. 
Ns. traumaattinen tilanne on selvimmin tällainen. Ekonomisesta (elämyksellisestä) 
näkökulmasta traumaattisessa tilanteessa on Freudin mukaan kysymys mielen ener-
giatasapainoa järkyttävästä tilanteesta, jossa mieleen kohdistuu sellainen määrä 
ärsykkeitä tai mielenliikutusta (Erregung), niin kuin hän kirjoittaa, jota ei normaalein tai 
tavanomaisin (normalgewohnter Weise) keinoin kyetä purkamalla hallitsemaan. 
Energian, elämyksellisyyden purkaminen toimintaan on ensisijainen keino päästä mieltä 
kohdanneesta sitomattomasta energiasta, elämyksellisyydestä. Toisessa yhteydessä Freud 

                                       
34 Freud 1990d, 145 ja 168. Vuorinen näkee sitomispyrkimyksen ”psyyken synnynnäisenä perus-

tehtävänä” (Vuorinen 1990a, 104). Olen lisännyt merkityksen tai mielekkyyden antamisen 
toisena psyyken synnynnäisenä perustehtävänä. Eksplisiittistä merkityksen- ja 
mielekkyydenantamispakon käsitettä ei psykoanalyyttisesta kirjallisuudesta löydy mielen 
perusprosessina. Ajattelen niin, että sitominen tapahtuu merkityksenantamisen kautta, 
merkityksenantaminen on sitomista. 



 108

kirjoitti psyyken tärkeimpänä tehtävänä olevan vähentää sisäistä jännitystä sitomalla. 
Sitomisen tehtävänä on muuttaa psyykeen virtaavaa energiaa vapaasti virtaavasta 
sidotuksi (lepotilassa olevaksi). Purkamisen ja sitomisen taustalla on Freudin mukaan 
oletus psyyken toimintaa ohjaavasta pyrkimyksestä estää elämyksellisten ärsytys- tai 
kiihotustilojen tai mielenliikutuksen lisääntymistä, alentaa sitä mahdollisimman mata-
lalle, päästä eroon sitä kohtaavasta ärsytyksestä, ja jos on mahdollista, pitää itsensä 
kokonaan ärsyttömässä tilassa.35 Elämyksellisyyden purkaminen toimintaan ja sen sito-
minen mielensisältöihin ovat keinot, joilla elämyksellistä koettua kohonnutta psyykkistä 
jännitystilaa ja siitä johtuvaa mielipahaa pyritään hallitsemaan ja poistamaan. 

Näen, ettei sitomispakon ja mielihyväperiaatteen   ja Halun    suhteita tarvitse 
esittää Freudin tavoin. Sitomis- ja mielihyväperiaatteen käsitteiden avulla ilmaistuna 
ihmisen mielen synnynnäisenä peruspyrkimyksenä on pyrkiä vähentämään psyykkistä 
jännitystä, joka elämyksellisesti koetaan rauhattomuutena, häiritsevänä, levottomuutena 
ja ahdistuksena, aiheuttavaa sitomatonta psyykkistä energiaa. Mielihyvä tarkoittaa 
Freudilla koetun jännityksen laskua36, joka purkamisen tai sitomisen avulla saavutetaan. 
Sitomistapahtumassa ja mielihyväperiaatteen toteuttamisessa molemmissa on kyse sa-
masta mielen itsesäätelystä, oman olemassaolon tunteen jatkuvuuden turvaamisesta, elä-
myksellisesti ilmaistuna minuuden eheyden tunteen ylläpitämisestä ja palauttamisesta. 
Vapaan psyykkisen energia, rauhattomuus, jännitys, ahdistus kuvastaa häiriötä psyyken 
toiminnassa ja suhteessa koettuun ympäristöön, eheään itsekokemuksen tunteeseen, itsen 
ideaalitilaan tullutta säröä. Sitomalla hallittu energian (elämyksellisyyden) säätely liittyy 
psyyken harmoniseen toimintaan. Sitomisessa ja mielihyväperiaatteessa tarkastelukulmat 
tähän elämykselliseen, energeettiseen, ”ekonomiseen prosessiin” ovat vain erilainen. 
Edelleen on muistettava, että jännitys on aina suhteessa koettuun sitomis- ja 
hallintakykyyn, ei jännitykseen tai sen määrään sinänsä. Psyykkinen jännitys, jolle 
koemme meillä olevan mielikuvien muodossa ja/tai toiminnan avulla sitomis- ja/tai 
purkamiskeinot, jonka siis koemme hallintamme piirissä olevaksi tai sellaiseksi 
saatettavissa olevaksi, koetaan miellyttävänä. 

Psyykkisen energian (elämyksellisyyden) tiloja Freud erotti aikalaistaan ja varhaista 
työtoveriaan Josef Breueria seuraten vapaasti liikkuvaan ja sidottuun. Hän käytti näistä 
kirjoituksissaan eri yhteyksissä erilaisia nimityksiä: Vapaasti liikkuva (frei beweglich) tai 
vapaasti virtaava (freitrömende) ja lepotilassa oleva (ruhend, gebunden) tai lepotilassa 
oleva varaus (ruhende besetzung). Toisinaan hän puhui helposti liikkuvasta energiasta 
(leicht beweglicht) ja sidotusta energiasta (eher gebunden, tonisch gebunden), joskus 
ärsytyksestä, jota ei ole millään lailla sidottu (nicht irgendwie gebunden) lisäten edellisiin 
näin kolmannen sitomisen asteen. Freudin mukaan tietoisuudessa oleva psyykkinen 

                                       
35 Freud 1964, 486; 1989, 77—78; 1990a, 45; 1990d, 140, 141, 144 ja 162 ja 1991, 264. Freud pu-

hui tässä yhteydessä myös hermostosta, jonka tehtäväksi hän näki ulkoisten ärsytysten 
käsittelyn. ”Psykoanalyysin oletus, että ihmisen yhtenä peruspyrkimyksenä on elämyksellinen 
rauhantila, kaiken häiritsevän poistaminen.” (Vuorinen 1990a, 92). On syytä tarkentaa, että 
Freud tarkoittaa ärsyttömällä tilalla nimenomaan sitomattoman mielenliikutuksen tilaa, ei 
ehdotonta ärsytyksettömyyden tilaa. En viittaa tässä yhteydessä Freudilta löytyvään ns. nirvana 
-periaatteeseen, joka kylläkin tarkoittaisi pyrkimystä paluuseen ehdottomaan ärsyttömään, jopa 
(ei-psyykkiseen) epäorgaaniseen tilaan. 

36 Ks. mielihyväperiaatteesta luku 3.3.1.2. 
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energia on puolestaan vapaasti liikuteltavaa (frei abfuhrfähig) energiaa tai 
tarkkaavaisuutta. Siten Freudin käsitys sitomisesta sisälsi psyykkisen energian neljä 
sitomisastetta: Sitomaton, vapaasti tai helposti liikkuva, sidottu sekä vapaasti liikuteltava 
psyykkinen energia.37  

Rechardt & Ikonen on analysoinut ja systematisoinut Freudin esittämää psyykkistä 
sitomistapahtumaa. Analyysissaan he lähtevät siitä, että siellä missä on psyykkistä on 
psyykkistä sitomista, ts. pyrkimystä psyykkisen energian ohjaamattoman liikkumisen 
vähentämiseen. Edelleen he ajattelevat, että vähemmän kehittyneellä tavalla sidottu 
energia koetaan häiritsevänä suhteessa kehittyneemmin sidottuun. Ymmärrän tämän 
viittaavan hallinnan tunteen kokemukseen suhteessa elämyksellisyyteen. Sitomisen kaksi 
keskeistä tapahtumaa ovat: Sujuvoittaminen eli psyykkisten tapahtumien ja sisältöjen 
toistumisen helpottaminen ja energian immobilisaatio eli sen varastoiminen psyykkisiin 
sisältöihin. Näistä prosesseista edellinen edesauttaa jälkimmäisen toteutumista.38  

Jos tähän liitetään mielen merkityksen näkökulma, voimme ajatella 
sitomistapahtumasta ja merkityksenantotapahtumasta seuraavasti. Siellä, missä on 
psyykkistä, on merkityksenantoa, so. pyrkimystä antaa vaikutelmille ja elämyksille 
mielekäs ilmaus, representaatio, merkitys tai mielekkyys yksilön itsensä kannalta. 
Mielekkyyden tai merkityksenannon tehtävänä on sitoa mielenliikutuksia, ts. 
elämyksellisyyttä mielikuviin, tunteisiin, ajatuksiin, käsitteisiin, arvostuksiin. 
Merkityksenanto on elämyksellisyyden sitomista kokemuksina ilmeneviin mer-
kityssisältöihin ja -suhteisiin. Tämä puolestaan sujuvoittaa esiymmärtyneisyytenä tulevaa 
mielekkyyden- tai merkityksenantoa. Sitominen ja merkityksenanto kuvaavat samaa 
mielen rauhoittumispyrkimystä (häiritsevän poistamis-, mielihyväpyrkimys), jolla 
elämyksellisesti häiritsevästä pyritään pois ottamalla se haltuun, so. sitomalla ja 
antamalla sille merkitys. Mielen näyttämöt täyttävät psyykkisen sitomisen ja 
merkityksenannon tehtävää. Niiden avulla sitominen ja merkityksenanto tapahtuu 
näyttämöinä, elämyksellisyys sidotaan mielekkäiksi näyttämöiksi39. Meidän 
mielessämme psyykkinen sitominen ja merkityksenanto saa näyttämöllisen muodon 
näyttämöineen, näyttämön hahmoineen ja tarinoineen.  

Rechardt & Ikonen on myös erottanut Freudilla mainitsemani neljä sitomisenastetta. 
He kuvaavat Freudilta löytyviä sitomisen asteita seuraavasti (1—440) lähtien täydellisestä 
sitomattomuudesta yhä paremmin psyyken kokonaisuuteen integroituneisiin, so. 
paremmin hallittuihin muotoihin: 

 
1) puuttuva tai lähes puuttuva sitominen. Sitä ilmenee traumaattisissa tilan-

teissa, joille on ominaista minän heikkous. Sitä ilmenee normaalisti myös 

                                       
37 Freud 1975a, 23; 1990d, 121—122, 137, 141 ja 144 ja 1990f, 91. 
38 Rechardt & Ikonen 1977, 2—3 ja 7. 
39 Jungilaiset arkkityypit ovat esimerkki mielen näyttämöiden perusasetelmista ja -hahmoista, 

joiden avulla tietyntyyppiset tunnetilat, elämykset ja vaikutelmat saavat kokemuksellisen 
näyttämöllisen ilmaisunsa ja eriytyvät omiksi kehityksellisiksi näyttämöikseen. 

40 Rechardt & Ikonen 1977, 10 ja 12—18. Ikonen tiivistää sitomisen asteet siten, että sitomaton 
(puuttuva sitominen) vastaa elämyksellisesti traumaattista tilannetta, lähes sitomaton 
hämmentynyttä kiihtymystä, sidottu omaksuttua tietoa ja kokemusta käyttävää ajattelua ja 
vapaasti liikuteltavassa sitomisessa on kysymys vapaasta tarkkaavaisuudesta.  
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siirryttäessä kehitysvaiheesta toiseen. 
 
Rechardt & Ikosen mainitsema minän heikkous on koettua heikkoutta suhteessa 

traumaattiseen tilanteeseen ja sen aiheuttajaan. Traumaattisessa tilanteessa tai kehitysvai-
heesta toiseen siirryttäessä yksilöllä ei ole käyttövalmiita, sopivia sitomiskeinoja 
(vuorovaikutusmielikuvia, merkityksiä, käsitteitä, arvoja, suhtautumistapoja, jne.), joilla 
elämäntilanteille, tapahtumille tai uusille kehityksellisille vaatimuksille ja tehtäville, 
esim. murrosiässä, kyettäisiin antaa mielekkyys tai merkitys. Tosin sanoen, jos tämä 
sitomismuoto kuvataan merkityksen näkökulmasta, yksilöltä puuttuu merkitysrakenteita, 
vuorovaikutusmielikuvia, kokemusten esiymmärtyneisyyttä, joiden avulla hän voisi 
asettua mielekkääseen suhteeseen elämystensä ja elämäntilanteittensa kanssa ja näin sitoa 
niitä merkitysyhteyksiin ja muodostaa niistä mielensä kokemusrakenteista. Näissä 
tilanteissa yksilön minä voi olla heikko puuttuvine tai puutteellisine sitomis- ja 
merkityksenantokeinoineen. 

 
2) vapaasti liikkuva sitominen. Tämä tapahtuu sellaisiin asiamielikuviin, joissa 

verbaalisten sisältöjen käsittely on vielä mielivaltaista ja noudattaa 
primaariprosessia. 

 
Mielivaltainen, primaariprosessia ja toiveajattelun logiikkaa noudattava sitominen 

kuvastuu merkityksen tasolla merkityksenannon irrationaalisuutena tai epäloogisuutena, 
ajattelun ja mielikuvien myyttisyytenä, ulkoiset realiteetit huomioimattomana, 
tunnevaltaisuutena, helposti siirtyvinä ei-sanallisina, kuvallisina, ääni-, haju-, tunto- ja 
liikemielikuvina41. Ymmärrän näyttämöllisten mielikuvien avulla tapahtuvan sitomisen 
tyypillisesti vapaasti liikkuvan tasoisena sitomisena, joskaan en kokonaisuudessaan, niin 
kuin myöhemmin huomaamme. 

 
3) kiinteä sitominen on tyypillistä sekundaariprosessille. Siinä psyykkinen 

energia sitoutuu sanamielikuviin, käsitteisiin, kieleen, fantasioihin tai 
tunnetiloihin. Kiinteillä sitomisilla on kyky ottaa vastaan ja sitoa 
energeettistä rauhattomuutta. Ne ovat kiinteitä, toimintavalmiita toimintoja 
ja sisältöjä, joihin saattaa kuulua myös defensiivisiä ja psykopatologisina 
oireina ilmeneviä sitomismuotoja. Suurin merkitys kiinteillä sitomisilla on 
psyykkisen sopeutumisen sujuvoittajina. 

 
Ikonen lisää toisessa yhteydessä, että ”mieli pyrkii sitomaan sitomattoman energian jo 

sidotun avulla”42. Kiinteä sitominen perustuu merkityksen näkökulmasta valmiisiin 
merkityksenantoihin ja -suhteisiin, valmiisiin mielen näyttämöihin, siihen 
välttämättömään esiymmärrykseen, jonka avulla yksilö kohtaa ja tulkitsee maailmaa, 
elämäntilanteitaan ja mielen sisäisiä tapahtumiaan ja edelleen muokkaa elämys- ja mer-
kitysmaailmaansa ja kokemuksiaan. Kiinteän sitomisen tasoiset merkityksenannot ja 
mielikuvat ovat enemmän tai vähemmän realistisia, noudattavat realiteettiperiaatetta, 

                                       
41 Ks. tästä luku 4.4.1.2 ja 4.4.2.1.. 
42 Ikonen 1991, 49. 
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normaalilogiikkaa ja toiminnan rationaliteettiperiaatetta, mutta jäykkinä saattavat kääntyä 
päinvastaisiksi, esim. neurooseissa ja ennakkoluuloissa. Käsitteellisten mielikuvien 
avulla tapahtuva sitominen on tyypillisesti kiinteän tasoista sitomista. Neljänneksi 
Rechardt & Ikonen erottaa Freudilla liikkuvan sitomisen. 

 
4) liikkuva sitominen tarkoittaa minän vapaasti liikuteltavissa olevaa 

psyykkistä energiaa. Se vastaa parhaiten reaaliperiaatetta eli psyyken 
kokonaisuuden vaatimusta integroituneessa muodossaan. Sitomisasteen 
kehittyminen tähtää integroituneeseen kokonaisuuteen, joka ottaa huomioon 
sekä sisäiset että ulkoiset realiteetit. Ihmisen psyykkinen vapautuminen on 
liikuteltavan psyykkisen energian lisääntymistä. Minän vapaasti 
liikuteltavat liikkuvat sitomiset ohjaavat tietoisuutta, huomiota sekä tah-
donalaista motoriikkaa. 

 
Merkityksenannon näkökulmasta vapaasti liikuteltava sitominen edustaa ihmisen 

kykyä tarkkaavaisuuden ja ajattelun suuntaamiseen, elämäntilanteiden ja elämysten 
reflektioon, epämielekkäiden merkityssuhteiden muuttamiseen ja uusien mielekkäämpien 
muodostamiseen. Liikkuvaan sitomiseen liitän kyvyn luovaan ajatteluun ja mielikuvi-
tukseen, aikaisemman merkityksenannon ylittämiseen, jota luova näyttämöllinen ja 
käsitteellinen merkityksenanto parhaimmillaan ovat. Liikkuvassa sitomisessa  ei 
mielestäni ole kysymyksessä regressio minän palveluksessa, joka psykoanalyysissa usein 
liitetään luovuuteen, vaan sen hetkisen minän rajojen ylittäminen, minän uutta luova 
progressiivinen transformaatio. Regressio ei muuta minää43, minän rajat ylittävä 
progressio muuttaa. Tämä erottaa luovan psyykkisen tapahtumisen, luovan 
näyttämöllisen tapahtumisen, minän progressiivisen transformaation minän regressiosta 
ja primaariprosessin näyttämöllisestä tapahtumisesta. 

Ikonen korostaa toisessa yhteydessä, etteivät eri sitomisasteita vastaavat psyykkisen 
energian tilat erotu toisistaan jyrkästi, vaan muodostavat siirtymiä sitomattomasta 
vapaasti liikuteltavaan psyykkiseen energiaan44. Vastaavasti voidaan sanoa, etteivät 
erityyppiset merkityksenannot ole toisistaan tarkkarajaisesti erottuvia. Tämä ilmenee 
esim. siten, että erilaiset kokemukset, merkityssuhteet ja kokemusten ja toiminnan 
merkitykselliset ilmaukset saattavat sisältää sekoittuneina irrationaalista ja rationaalista, 
epäloogista ja loogista merkityksenantoa, erilaisia kuvallisia, tunnelatautuneita runollisia 
tai myyttisiä ja selkeitä sanallisia, käsitteellisiä ilmaisuja. Ihmisen kokemukset sisältävät 
eritavalla ja -tasoisesti sidottua elämyksellisyyttä ja monella tavalla esitettyjä 
merkityksenantoja. Mielen näyttämöillä esittäminen tapahtuu sekoituksena erilaisia ja -
tasoisia esittämisen muotoja: Dialogeina, siis käsitteellisesti sanoina, kuvallisesti 
tapahtumina ja lavastuksina, koettuina tunnelmina, ääninä, jne.. 

Psyykkisen sitomisen näkökulmaa voidaan käyttää tekemään ymmärrettäväksi 
merkityksenantoa psyykkisessä tapahtumisessa, kokemuksessa ja toiminnassa. Esim. 
mielen rakenteiden muodostus (rakenteistuminen) on ilmaus sitomistapahtumasta. Se 
merkitsee kiinteiden mielensisältöjen ja käyttövalmiiden psyykkisten toimintojen 
                                       
43 Regressio, jos se johtaa taantumisen tai psyykkiseen häiriöön, toki muuttaa minää, mutta ei vie 

kehitystä eteenpäin, kasvuun, niin kuin minän progressiivinen transformaatio. 
44 Ikonen 1991, 49.  
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kehittymistä. Kiinteisiin mielensisältöihin ”sidottu psyykkinen energia edustaa ... yksilön 
käytettävissä olevia voimavaroja eli hänen edellytyksiään mielensisäiseen ponnisteluun.” 
Sanamielikuvat, symbolit, käsitteet, ajatus- ja merkitysrakenteet, arvot ovat sisäisiä 
voimavaroja, joiden avulla yksilö saa käyttöönsä välineitä sitoa ja suunnata mielen 
sisäisiä energiaprosesseja.45 Voimme nähdä kokemuksen ja toiminnan 
sitomistapahtuman taustaa vasten. Merkityksenanto, esim. tunteiden pukeminen sanoiksi, 
on elämyksellisyyden sitomista kokemuksiksi, sen haltuunottoa. Tästä on esimerkkinä 
vaikkapa se kuinka lapsi oppii äidin avustuksella mitä varpaiden paleleminen tarkoittaa. 
Kipuna tuntuva elämyksellisyys saa merkityksen ja tulee lapsen kokemukselliseen 
hallintaan. Toiminnalla esim. urheilemalla tai taiteellisella ilmaisulla yksilö pyrkii hal-
litsemaan ja sitomaan mielenliikkeitään näihin liittyvän fyysisen toiminnan tai kuvallisen 
merkityksenannon avulla. Elämyksellisyys sitoutuu toiminnan ja ilmaisun 
mielekkyydeksi. Näin rauhaton Halu saa ymmärrettävän ilmaisunsa ja mieli rauhan, 
mielen rauhattomuus on sidottu   vaikka varpaita edelleen palelisikin. 

 
 
 

4.3. Mieli, mielen tapahtuminen ja merkityksenanto 
 

Freudin ajattelulle oli tyypillistä mielen tapahtumisen näkeminen vastakohtien tai 
vastakohtaparien kautta. Tällaisia vastakohtapareja hänellä olivat minävietit seksuaali-
vietit, narsistinen libido objektilibido, elämänvietti kuolemanvietti, rakkaus ja viha, 
jne.. Mieltä ja mielen tapahtumista hallitsevat polariteetit kuvaavat mielen tapahtumisen 
dynaamisia jännitteitä. Freud mainitsi erityisesti kolme sielunelämää hallitsevaa polari-
teettia, joita hän piti jollakin tapaa psyykkisinä peruspolariteetteina46: 

 
Subjekti (Minä)   Objekti (Ei-minä), 
mielihyvä   mielipaha, 
aktiivisuus   passiivisuus. 
 
Nämä mieltä kuvaavat polariteetit ovat mielestäni tärkeitä ja palaan niihin jossakin 

muodossa useaan otteeseen jäljempänä psykodynaamisen psykologisen teorian näkökul-
masta. Seuraavassa joitakin alustavia huomioita jatkotarkasteluani varten. Freudin 
esittämä Subjekti   Objekti tai Minä   Ei-minä -polariteetti tai -vastakohtaisuus voi-
daan ilmaista toisaalta minä- tai itsekokemuksen, kokemuksellisesti minuuteen, itseen tai 
subjektiin kuuluvaksi koetun, ja toisaalta ei-itsen, minuudelle, itselle kokemuksellisesti 
vieraan, minuuteen kuulumattomaksi tai objekteiksi koettujen vastakohtaisuutena. Jäl-
kimmäiset voivat sijoittua ulkoiseen sosiaaliseen ja fyysiseen (oma ruumis mukaan luet-
tuna) maailmaan ulkoisina objekteina tai sisäiseen, minuudelle vieraaseen, tiedostamat-

                                       
45 Rechardt & Ikonen 1977, 22—23; Reenkola 1984, 137; Vuorinen 1990a, 99. (Lainaus Vuori-

selta.) 
46 Freud 1990a, 55—56. Myös Jungin ajattelussa näkyy samankaltainen polariteettinen 

ajattelutapa. Ilmeisesti he katsoivat polariteettien avulla voitavan parhaiten esittää mielen 
sisäisiä kokemuksellisia jännitteitä. 
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tomaan psyykkiseen maailmaan itselle vieraiksi koettuina kokemuksina, haluina, pel-
koina, tunteina tai ulkoisten objektien mielikuvina (representaatioina). Käytän subjekti—
objekti –polariteettiin liittyvistä kokemuksellisista ilmiöistä kulloisestakin tarkastelu-
näkökulmasta riippuen nimityksiä Itse Ei-itse, Minä Ei-minä (Se), Itse objekti 
(toinen), itsekokemus   objektikokemus tai  itsemielikuva — objektimielikuva47.  

Mielihyvä   mielipaha -polariteetin tai mielenrauha   rauhattomuus -polariteetin 
katson viittaavan mielen itsesäätelydynamiikalle keskeiseen psyyken toiminnallista tilaa 
kuvaavaan polariteettiin psyyken integroituneesta vs. disintegroituneesta tilasta. 
Kokemuksellisesti ilmaistuna kysymys on mielen eheyden vs. mielen eheyden tunteen 
puutteen tai kokemusmaailman hallinnan vs. hallinnan puutteen kokemuksesta. Mielihyvä 
on ilmaus mielen eheästä toiminnallisesta tilasta, jota elämyksellisesti kuvaa koettu 
rauhoittuminen ja mielenrauha ja merkityksen näkökulmasta kokemusmaailman 
mielekkyyden tai mielekkään hallinnan (ymmärryksen) kokemus. Mielipaha on ilmaus 
mielen eheyden tilaan tulleesta säröstä. Tätä kuvaa elämyksellisesti mielenrauhan 
puuttumisen tai rauhattomuuden kokemus ja merkityksen näkökulmasta 
kokemusmaailman mielekkään hallinnan puutteen kokemus.  

Aktiivisuus   passiivisuus -polariteetti kuvaa ihmisen kokemuksellista kokonaissuh-
detta kokemuksiinsa ja häneen vaikuttaviin itselle, minuudelle ulkoiseksi tai vieraiksi 
koettuihin somaattisiin yllykkeisiin, sosiaalisiin kokemuksiin ja paineisiin sekä mielen 
sisäisiin liikkeisiin. Mielen aktiivisuus   passiivisuus -polariteettia kuvaa 
elämyksellisesti hallinnan tai sen puuttumisen kokemus. Myöhemmin huomaamme, että 
mielen toimintaa kuvaa pyrkimys passiivisesti koetun muuttamiseen aktiivisesti 
hallituksi, pyrkimys tapahtumisen kohteesta sen subjektiksi. Freudin esittämät kolme 
mielen tapahtumia kuvaavat polariteetit liittyvät yhteen. Ne kuvaavat samaa mielen 
tapahtumista, joka voidaan ilmaista eri tavoin; minuuden, itsekokemuksen tuottaminen, 
häiritsevän (mielipahan) poistaminen ja pyrkimys kokemusmaailman koettuun hallinnan 
tunteeseen ja aktiivisuuteen. 

Freudin jälkeen mieltä hallitsevia polariteetteja ja jännitteitä on tarkasteltu 
systemaattisemmin. Vuorinen on systematisoinut psykoanalyyttisia näkemyksiä mielen 
tapahtumisesta ja kuvaa mieltä kokonaisuutena kuvaavia piirteitä psyykkisen itsesäätelyn 
viitekehyksessään. Tämän viitekehyksen avulla voimme kuvata psyyken itsesäätelyä 
ohjaavia ja määrittäviä tapahtumia ja jännitteitä ja suhteuttaa toisiinsa Freudin, Jungin ja 
tässä mukaan ottamieni psykoanalyytikkojen Margareth Mahlerin ja Erich Neumannin 
ajatuksia mielen dynamiikasta. Ne kuvaavat millaisia periaatteita mielen tapahtuminen 
noudattaa halun, so. elämyksen ja merkityksen, näkökulmista. Seuraavassa luvussa 4.3.1. 
esittämäni käsitteet ovat osin aiemmin esittämäni kertaamista, nyt kootusti mielen 
tapahtumisen dynamiikan tarkastelussa, osaan palaan vielä jatkossa toisissa yhteyksissä. 
Luvussa 4.3.2. tarkastelen mielen tapahtumista merkityksenannon, kokemuksen ja 
toiminnan näkökulmista. 

 
 
 

4.3.1. Mielen tapahtumisen itsesäätelydynamiikka 

                                       
47 Ks. käsitteistä tarkemmin luku 4.4.2.. 
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Psyykkisen itsesäätelyn viitekehyksen taustalla on psykoanalyyttisen teorian ajatus, että 
psyykkinen tapahtuminen ja kehitys on seurausta alkuperäisen psyykkisen eheyden48 ja 
elämyksellisesti koetun hyvänolon tunteen menetyksestä ja tämän erilaisista 
korjausyrityksistä49. Psyyken itsesäätelypyrkimys   Reenkolan termein Halu, esittä-
mieni termein elämys ja merkitys, pyrkimys pois häiritsevästä ja mielekkyyden kokemuk-
seen   on ihmisessä synnynnäisenä luoden olosuhteiden pakosta muita psyykkisiä 
tapahtumia ja pyrkimyksiä. Psykologisesta näkökulmasta myös toimintaan sisältyvän 
merkityksenannon ymmärtäminen lähtee mielen itsesäätelydynamiikasta. Näyttämöllisesti 
mielen itsesäätelydynamiikassa kuvataan näyttämöllepanon ehtoja, jotka näyttämölle 
panon on täytettävä, jotta kokemuksia voitaisiin esittää mielen näyttämöillä sekä teemoja 
ja asetelmia, jotka toistuvat näyttämöillä. 

Mieltä, psyykeä kokonaisuutena ja mielen dynamiikkaa kuvaavista prosesseista 
tärkeimpinä pidän seuraavia: 1) passiivisesti koetun muuttaminen aktiivisesti hallituksi ja 
tähän liittyvä toistamispakko, 2) psyykkinen sitominen ja merkityksenanto, 3) konstanssi-

                                       
48 Sen jälkeen kun mieli, subjektiivisesti koettuna kokemus-, elämys- ja merkitysmaailmana, on 

syntynyt. Tätä ennen mielen eheyden kokemus on tutkijan luoma kuvitteellinen abstraktio. 
Tähän empiiris-teoreettisesti ilmaistun mielen eheyden ja elämyksellisesti koetun hyvänolon tai 
mielenrauhan tunteen menetyksen kokemukseen viittaan aiemmin luvussa 3. esittämälläni 
ontologisella käsitteellä puutteen kokemus ja tästä nouseva Halu. 

49 Samalla psyykkisen itsesäätelyn, so. minuuden, itsekokemuksen tuottamisen näkökulma tuo 
psyykkisten häiriöiden tarkasteluun Freudin viettiteoreettisista lähtökohdista poikkeavan näkö-
kulman. Aiemmin Freudia tulkiten esitin psyykkisten häiriöiden heijastavan puutteellisia tai 
vääristyneitä keinoja ylläpitää sisäistä eheyttä, minuuden tunnetta (ks. myös Vuorinen 1990a, 
232). Psyykkisten häiriöiden tutkiminen on tärkeää siksi, että kun niissä tutkitaan mielen 
häiriintynyttä toimintaa ja kehitystä ja suhdetta ympäristöönsä, tämä valaisee samalla mielen 
asianmukaista toimintaa ja kehitystä. 
Lomas erottaa toisistaan Freudista lähtöisin olevan psyykkisten häiriöiden luonnetta ja syntyä 
kuvaavan defenssiteorian ja konfuusioteorian, jonka tunnetuin edustaja on Gregory Bateson. 
Edellisessä psyykkinen häiriö nähdään seurauksena todellisuuden kieltämisestä; (vietti) toiveet 
ovat niin vahvoja, että ne vääristävät todellisuuden havaitsemista. Kyse on Sen ja Minän 
välisestä ristiriidasta, jossa jälkimmäinen ei kykene hallitsemaan edellistä. Konfuusioteoriassa 
psyykkinen häiriö nähdään seurauksena siitä, että todellisuus toisten esittämänä näyttäytyy niin 
ristiriitaisena, että sitä on mahdoton jäsentää mielekkäästi tai järkevästi. Eheän minuuden tunne 
ei tällöin pääse kehittymään. Kun analyytikko, joka seuraa Freudin defenssiteoriaa, pyrkii 
paljastamaan vietin kohtaloita, analyytikko, joka seuraa konfuusioteoriaa, pyrkii paljastamaan 
sekaannusten ja väärinymmärtämisien alkulähteitä ja auttaa analysoitavaa pääsemään selville 
asioiden todellisesta tilasta ja luonteesta. Edellisessä tapauksessa analyytikko keskittyy seuraa-
maan analysoitavan yrityksiä sopeuttaa viettitoiveensa sosiaalisiin ehtoihin ja paljastamaan 
tämän yrityksen illusorisen luonteen ja auttaa analysoitavaa luopumaan epärealistisista viettitoi-
veistaan. Jälkimmäisessä tapauksessa analyytikko pyrkii esittämään selkeän kuvan sosiaalisesta 
todellisuudesta, ei vain paljastaakseen analysoitavan odotusten ja käsitysten sekavuuden, vaan 
myös sen vuoksi, että tämä oppisi, että ihmissuhteita voi luoda ilman hänen menneisyytensä 
värittämiä todellisuutta vääristäviä kaksoissidoksia (double bind). (Lomas 1987, 59—61 ja 91.) 
Nämä kaksi teoriaa eivät ole ainoat psykologiset teoriat psyykkisistä häiriöistä. Self-psykologia 
tuo minuuden ja itsekokemuksen näkökulman psyykkisiin häiriöihin (esim. Fairbairn 1986a; 
Kohut 1977; Tähkä 1996). 
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periaate ja sitä säätelevä häiritsevän poistamisen (mielihyvä-mielipaha) periaate, 4) 
mielen sisäinen itsesäätelyn (kokemusten, elämysten hallinnan) pyrkimys ja sitä 
luonnehtivat jännitteet 5) autonomia vs. tarvitsevuus -polariteetti ja 6) itsekokemuksen 
(minuuden) tuottaminen. Esittämäni mieltä ja mielen tapahtumista kokonaisuutena kuvaa-
vat prosessit eivät ole toisistaan erillisiä, vaan muodostavat mielen itsesäätelydynamiik-
kaa eri näkökulmista hahmottavia pyrkimyksiä ja jännitteitä. Mieltä kokonaisuutena ja 
mielen dynamiikkaa kuvaavat prosessit, ehkä autonomia vs. tarvitsevuus -polariteettia ja 
itsekokemuksen tuottamispyrkimystä lukuun ottamatta, eivät nähdäkseni kehity toisistaan 
tai edellytä jollakin tapaa ensin toisiaan tullakseen toimiviksi. Viimeksi mainittujen 
edellytyksenä on ainakin jonkinasteinen subjektiivisen itsekokemuksen tunteen synty ja 
havainto tarpeentyydytyksen ja halujen toteutumisen vuorovaikutuksellisista ehdoista. 
Ylipäätänsä kaikki psyykkisinä ilmiöinä edellyttävät mielen (so. kokemusmaailman 
psyykenä) syntyä50.  

Käsittelen mielen toimintaa ja dynamiikkaa kokonaisuutena kuvaavia tapahtumia 
suhteellisen pitkään. Tämä on perusteltua siksi, että ne ovat mielen tapahtumiseen 
kokonaisuutena liittyviä itsesäätelyprosesseja, joiden mukaan merkityksenanto 
kokemuksessa ja toiminnassa määräytyy, so. saa mielekkyytensä ja toimivat psykologisen 
ymmärtämisen ja tulkinnan viitekehyksenä. Lopuksi kuvaan Vuorisen psyykkisen 
itsesäätelyn viitekehyksen, joka kokoaa mielen itsesäätelyn kolmeksi säätöpiiriksi; 
psyykkiseksi, sosiaaliseksi ja somaattiseksi. 

 
 

Passiivisesti koetun muuttaminen aktiivisesti hallituksi, toistamispakko (kokemus-, 
elämys- ja merkitysmaailman hallinta) 
 

Freud kirjoitti yksilön olevan passiivinen suhteessa ulkomaailmaan silloin, kun hän 
vastaanottaa ärsytyksiä ja aktiivinen, kun hän reagoi niihin. Tässä Freudin voimme 
voidaan katsoa tarkoittavan ihmisen subjektikokemusta ja ärsytykset tälle kokemukselle, 
itseen kuuluviksi koettuihin nähden ulkoisista tekijöistä tuleviksi. Freud tarkasteli useissa 
yhteyksissä ihmisen pyrkimystä tapahtuman passiivisesta kohteesta sen aktiiviseksi 
ohjaajaksi tai toimijaksi. Ehkä selkein esimerkki tästä olivat hänen erilaisia 
traumaattisiksi koettujen tilanteita, esim. sotaneuroositapauksia, koskevat tutkimuksensa. 
Freud puhui tässä yhteydessä myös toistamispakosta, joka syrjäyttää jopa mielihyväpe-
riaatteen. Toistamispakon periaatteen mukaan ihminen pyrkii mielikuvissaan yhä 
uudelleen toistamaan traumaattisia kokemuksiaan, joiden kohteeksi hän on joutunut, 
kunnes hän kokee hallitsevansa ne. Hallitessaan kokemuksensa ihminen muuttuu 
tilanteen passiivisesta kohteesta siinä aktiiviseksi toimijaksi.51 Tästä näemme, että 
toistamispakko liittyy siten kokemusmaailman hallintapyrkimykseen ja häiritsevänä 
koetun poistamiseen sekä sitomiseen ja merkityksenantoon, joiden avulla nämä 
toteutuvat. Näyttämöllisesti tämä tarkoittaa, että pyrimme siihen, että mielemme 
näyttämöt ovat meille ymmärrettäviä, kokemuksellisesti hallinnassamme. Emme halua 
olla sekavan, kaoottisen ja käsittämättömän näyttämömme passiivisia sivustakatsojia, 
                                       
50 Ks. tästä tarkemmin luku 4.5. ja 4.6., joissa tarkastelen psyykeä suhteessa sosiaaliseen ja kehi-

tyksellisestä näkökulmasta. 
51 Freud 1989, 87; 1990a, 55—56 ja 1990d, 128, 131 ja 134.  
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vaan ymmärrettävän näyttämömme aktiivisia toimijoita, sen ”käsikirjoittajia ja ohjaajia”, 
jos näitä termejä käytetään metaforina kuvaamaan mielenliikkeiden hallintaa. 

Vuorinen on esittänyt tämän arkikielellä sanottuna siten, että ”kyse on pyrkimyksestä 
olla omien elämysten herra”52. Pyrkimyksessä olla omien elämystensä ”herra”, so. 
aktiivinen toimija, autonominen subjekti, mielen peruspyrkimykset passiivisen 
muuttaminen aktiiviseksi, kokemusmaailman hallintapyrkimys ja toistamispakko 
kietoutuvat toisiinsa. Toistamispakko tekee myös ymmärrettäväksi torjutun paluun. Ne 
ulkoiset elämänkokemukset, elämykset, tunteet, mielikuvat, jotka ovat liian ahdistavina, 
häiritsevinä, hallitsemattomina, kaoottisina tai ”mielettöminä” torjuttu, joita ei olla kyetty 
sitomaan ja mielekkäästi käsittelemään, palaavat toistamispakon kautta vaatien 
työstämistä kunnes ne eivät enää häiritse, kunnes ne saavat hallittavan merkityksen ja 
tulevat elämyksellisesti sidotuiksi. Tämä koetaan kokemusmaailman hallinnan tunteena, 
passiivisesti koettu muuttuu aktiivisesti hallituksi. 

Merkityksen näkökulmasta voimme tiivistää passiivisen muuttamisesta aktiiviseksi 
siten, että ihminen pyrkii löytämään jonkin mielekkyyden, merkityksen 
elämäntilanteilleen, kohtaamilleen tapahtumille, elämyksilleen ja vaikutelmilleen. 
Hallinnan tunteen saavuttamiseksi ihmisellä on tähän suoranainen pakko. Kun 
elämäntilanteet, elämykset ja vaikutelmat tulevat mielekkäästi ymmärretyiksi ja suhteute-
tuiksi itsekokemukseen (kokemusten esiymmärtyneisyyteen), ihminen muuttuu niiden 
passiivisesta kohteesta aktiiviseksi toimijaksi. Toistamispakko liittyy sitomispakon 
lisäksi myös merkityksenantamisen pakkoon. Meissä on pakko toistaa mielessänne 
kokemaamme kunnes kykenemme antamaan sille mielekkäämpiä sisältöjä. Toistamme 
mielen näyttämöillämme mielikuvina elämäntilanteita, tapahtumia, elämyksiä ja asioita, 
jotka ovat puutteellisesti ymmärrettyjä tai jääneet syystä tai toisesta mielekkyyttä tai 
merkitystä vaille, kunnes saamme ne ymmärrettävästi haltuumme. 
Merkityksenantamisessa toteutuu passiivisesti koetun (käsittämättömän) muuttaminen 
aktiivisesti hallituksi (ymmärretyksi). 

 
 

Psyykkinen sitominen, merkityksenanto 
 
Esitän vielä joitakin tarkentavia huomioita sitomisesta ja merkityksenannosta ja liitän 

ne mielen itsesäätelyyn liittyviin käsitteisiin mielikuva, mielen suuntautuneisuus 
(intentionaalisuus), Halun kohde ja sisältö sekä elämyksellisesti häiritsevä. Freud piti 
sitomista psyyken primaareimpana pyrkimyksenä. Viittasin aiemmin hänen 
käsitykseensä, että vasta sitomistapahtuman onnistuttua, mielihyväperiaate ja 
myöhemmin tämän muunnelma reaaliteettiperiaate voivat toteutua esteettömästi.53 
Mielen elämykselliseen ”energiatalouteen” tai ekonomiaan liittyvä sitomispyrkimys ja 
mielen merkitysluonteeseen liittyvä merkityksenanto kietoutuvat toisiinsa. Vuorisen mu-
kaan ”psyykkistä sitomista tapahtuu aina silloin, kun yksilö kykenee muodostamaan 
itseään rauhoittavia, tyydyttäviä, kannustavia, tms. ajatusmielikuvia”54. Mielikuvat 

                                       
52 Vuorinen 1990a, 96 ja 1990b, 434. 
53 Esim. Freud 1990d, 145 ja 168. 
54 Vuorinen 1990a, 121. 
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(merkityksenannot, merkityssuhteet) ovat mielen sisäisiä sitomisen keinoja, keinoja 
käsitellä mielen sisäistä rauhattomuutta antamalla sille jokin mielekkyys. Psyykkisen 
energian sitominen mielikuviin liittää psyyken elämyksellisen (kvantitatiivisen) puolen 
psyyken merkitysluonteeseen (kvalitatiiviseen), merkityksiin ja merkityssuhteisiin.  

Jungilaisessa psykoanalyysissa keskeisellä sijalla oleva mielikuvan muodostuksen ja 
perusmielikuvien (arkkityypin) käsite liittävät onnistuneesti sitomisen ja 
merkityksenannon, elämyksen ja merkityksen toisiinsa, jos tämä ymmärretään 
esittämälläni yleisellä tasolla. Jungilainen psykoanalyytikko Erich Neumann sisällyttää 
perusmielikuviin emotionaalisen latauksen tai tunnevarauksen, symbolisen mielikuvan, 
mielikuvan merkityssisällön ja näitä yhdistävän mielikuvan rakenteen.55 Toisin sanoen 
perusmielikuva, arkkityyppi tai mielikuva ylipäätänsä yhdistää elämyksellisyyden ja mer-
kityksellisyyden symbolisen merkityssisällön omaavaan mielikuvarakenteeseen. 
Arkkityyppisten perusmielikuvien ja yksilöllisten mielikuvien avulla sidomme ja 
annamme merkityksiä vaikutelmillemme ja elämänkokemuksillemme. 

Mielen haluava luonne, intentionaalisuus, suuntautuneisuus voidaan ilmaista sitomisen 
ja merkityksenannon avulla. Voimme lähteä siitä, että ”Kaikki psyykkiset toiminnat 
saavat sisältönsä kohteeseen liittyvän sitomisen kautta” ja, että ”sitomisen seurauksena 
näiden mielikuvien kohde ... saa erityismerkityksen yksilön mielessä”56. Mielikuvien 
kohteesta tulee yksilölle merkityksellinen, Halun kohde ja sisältö. Psykologisessa 
mielessä merkitykset eivät ole pelkästään merkityksiä, vaan ne ovat merkityksiä 
merkityksenantajalle, kuten aiemmin luvussa 2.2. olen esittänyt. Sitomisen kautta 
merkityksiin sidotun tunnevarauksen (energialatauksen) määrä ja laatu (positiivinen vs. 
negatiivinen) asettavat merkitykset, merkityssuhteet ja merkitysten tarkoitteet (objektit, 
toiset) erilaiseen asemaan yksilön mielessä, hänen merkitysmaailmassaan suhteessa 
hänen kokemukseensa itsestä.  

Kohteet, sisältönsä mielen tapahtumat saavat itsensä ulkopuolelta, ruumiillisista 
prosesseista, sosiaalisista suhteista, fyysisestä maailmasta57. Kohteisiin suuntautuneisuus 
(intentionaalisuus) on ilmaus mielen sitomis- ja merkityksenannon pakosta. Sitomisen ja 
merkityksenannon avulla voidaan kuvata, millä tavalla mieli on ulospäin suuntautunut. 
Niiden avulla voidaan myös kuvata miten kokemuksellisesti ulkoinen ruumiillinen, 
fysikaalinen ja sosiaalinen maailma asettuvat mieleen saaden erityisen merkityksensä ja 
muuttuvat mielen sisäisiksi vaikutuksiksi, so. saavat mielekkään aseman mielessä. 
Sitomisen ja merkityksenannon avulla voidaan myös ilmaista, miten kaksi merkityksistä 
koostuvan ”maailman”, psyykkisen ja sosiaalisen suhteet muodostuvat sisäisiksi suh-
teiksi. Kyse ei ole pelkästään ulkoisista suhteista, joissa toinen vaikuttaisi toiseen, vaan 
ihminen halussaan, intentionaalisuudessaan suuntautuu sosiaaliseen, niihin 
vuorovaikutussuhteisiin ja sosiaalisen maailman kohteisiin, josta mieli saa sisältönsä ja 
yksilö keinonsa käsitellä mielen sisäistä rauhattomuuttaan ja antaa mielekkyyttä 
elämäntilanteilleen ja ulkoisille kokemuksilleen. 

Sitominen merkityksenannon avulla on yritystä antaa sisäiselle rauhattomuudelle jokin 
merkitys, näyttämöllinen hahmo tai mielikuva, jolloin rauhattomuus saadaan hallintaan, 
                                       
55 Neumann 1974, 3—4.  
56 Vuorinen 1990a, 110 ja 1990b, 435—436. Ks. konstanssiperiaatteesta jäljempänä. Ks. merkitys-

suhteista myös luku 2.2.. 
57 En unohda sellaisia kuvitteellisia mielensisältöjä, joille ei ole reaalista kohdetta todellisuudessa. 
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häiritsevä poistuu. Merkityksenannossa tapahtuvalla sitomisella pyritään suuntaamaan 
psyykkistä tapahtumista, muuttamaan passiivisesti kohdattu aktiivisesti hallituksi. 
Vuorinen kuvaa hyvin sitomisen merkityksenantona sanoessaan, että se ”edustaa 
passiivisen, kohteettoman ja nimettömän, itsestä riippumattomasti tapahtuvan 
mielenliikkeen muuttamista itsen määrättäväksi ja hallittavaksi kokemukseksi”58. 

Merkityksen tasolla kuvattuna mielenantamisen ja uusien merkityssuhteiden luomisen 
ja vanhojen uudelleen muokkaamisen kautta saamme uusia mielen sisäisiä keinoja (esi-
ymmärtyneisyyttä tai tulkintahorisonttia, vuorovaikutusmielikuvia), jotka sujuvoittavat 
myöhempää merkityksenantoa ja vaikutelmien tulkintaa ja auttavat hallitsemaan tulevia 
mielenrauhaa häiritseviä elämyksiä ja elämänkokemuksia sijoittamalla niitä valmiisiin 
merkityssuhteisiin. Pyrkimys kokemusmaailman, mielen näyttämöiden hallintaan ja 
passiivisesta aktiiviseen, häiritsevän poistaminen, toistamispakko, sitominen ja 
merkityksenanto kietoutuvat toisiinsa.  

 
 

Häiritsevän poistamisen periaate, mielihyväperiaate 
 
Freud esitti Gustav Fechneriltä peräisin olevan paremmin mielihyvä -periaatteena 

tunnetun konstanssi -periaatteen, jonka mukaisesti mieli toimii. Mielihyvä määritellään 
siinä elämyksellisesti koettuna psyykkisen jännityksen   sitomattoman psyykkisen 
energian   laskuna ja mielipaha elämyksellisesti koettuna psyykkisen jännityksen 
nousuna. Mielipaha liittyy siis psyykkisen jännitys- tai ärsytystilan kasvuun ja mielihyvä 
sen laskuun. Mielihyväperiaate pyrkimyksenä on kaikkien niiden mielen tapahtumien 
palveluksessa, jotka pyrkivät vapauttamaan psyyken ärsytystilasta, pitämään psyykkisen 
ärsytystilan vakiona tai niin alhaisena kuin se kulloinkin on mahdollista. Oleellisena 
Freud ei pitänyt jännityksen absoluuttista määrä sinänsä, vaan sen suhteellista muutosta, 
joka koetaan mielipahana tai -hyvänä.59 

Freudin mukaan psyykkisen toiminnan saa aikaa epämiellyttävänä koettu jännitys, jota 
pyritään vähentämään. Juuri tämä koettu jännitys, mielipaha toimii ensisijaisesti mielen 
toimintaan pakottavana, ei mielihyvä ja sen etsiminen. Mielipahaa aiheuttaa nimenomaan 
sitomattoman ärsytystilan määrä ja sen lisääntyminen. Koetamme pitää jännityksen 
määrän mahdollisimman matalana tai ainakin vakiona. Mielen toimintaa säätelee 
primaaristi jännitystilasta välittömästi poispyrkivä mielihyvä(mielipaha) -periaate, jota 
myöhemmin kehittyvä ulkoiset realiteetin huomioiva realiteetti -periaate muokkaa.60 
Koettu jännitys kertoo mielen sisäisestä toiminnallisesta tilasta, jonka tasapaino on 
häiriintynyt ja vaatii korjausta tasapainon uudelleen saavuttamiseksi. 

Tarkastelkaamme lähemmin, hiukan spekuloiden, Freudin mielihyvä -periaatetta, 

                                       
58 Vuorinen 1990a, 97—98. 
59 Freud 1975a, 10; 1990a, 46 ja 1990d, 122—123 ja 168. Freudin käyttämä ärsytys termi ei 

mielestäni ole onnistunut. Se viittaa behavioristiseen S-R näkemykseen. Termiin lienee syynä 
aika, jolloin ja vallinnut tieteellinen kielenkäyttö, jonka avulla Freudin oli käsityksensä 
esitettävä. Freudin muista kirjoituksista ilmenee, ettei hänen näkemyksensä psyykkisestä 
toiminnasta ole behavioristinen, vaan systeeminen, jos systeeminen ymmärretään siinä 
muodossa kuin olen sen edellä hahmottanut. 

60 Freud 1990c, 179 ja 1990d, 121—122. 



 119

jonka hän näki keskeisenä mielen tapahtumista ohjaavana periaatteena. Freud siis esitti 
Fechneriltä peräisin olevan mielihyvä -periaatteen, jossa mielihyvä määriteltiin elä-
myksellisesti koettuna psyykkisen jännityksen laskuna ja mielipaha vastaavasti 
elämyksellisesti koettuna psyykkisen jännityksen   sitomattoman psyykkisen energian 
  nousuna. Kun tämä ajatus liitetään Freudin esittämään käsitykseen kuolemanvietistä, 
joka pyrkii täydelliseen rauhantilaan, kokee täydellistä mielihyvää tai rauhantilaan vain 
syntymätön, esipsyykkisessä tilassa oleva lapsi. Syntymä ja kehitys johtaa väistämättä 
mielipahan potentiaaliseen lisääntymiseen. Rauhantilaa ei voida enää saavuttaa. Ikuinen 
kaipaus takaisin ”paratiisiin”, so. puutteen kokemus sen sijaan säilyisivät, vieläpä 
pakottavana saaden aikaan mielen rakentumisen dynamiikan. Tällainen ajattelutapa 
näkee mielen kehityksen ”negatiivisena” prosessina, alituisena puolustautumisena 
uhkaavaa rauhattomuutta (jännitystä) ja ahdistusta vastaan ja seurauksena syntymää 
väistämättä seuraavasta, mielen ulkoisista häiriötekijöistä johtuvasta mielipahasta ja 
mielipahan välttämispyrkimyksestä. Mielen synnyttyä ihmiselämä on ikuista kamppailua 
ja kaipausta kadotettuun ja saavuttamattomaan rauhantilaan ja mielen rakenteet ovat 
olemukseltaan suojautumista potentiaalista mielenrauhaa alituiseen uhkaavaa ahdistusta 
vastaan.  

Freudin näkemykseen siitä, että toistamispakko syrjäyttää tai edeltää mielihyvä -pe-
riaatetta on syytä tehdä tarkennus. Aiemmin esitin toistamispakon ja sitomisen liittyvän 
toisiinsa. Edelleen sitomispakko liittyy mielipahan poistamiseen jännityksen 
helpottamisen kautta. Mielessä vallitsevat sitomattoman energian sitomispakko, 
häiritsevän, mielipahan (epämiellyttävän jännityksen) poistamispakko sekä toista-
mispakko liittyvät toisiinsa. Jos jokin edeltää mielihyväperiaatetta, mielihyvään 
pyrkimystä, se on näiden kolmen ja merkityksenantopakon toisiinsa liittyvät ”pakkojen” 
kokonaisuus, jotka kaikki liittyvät koetun epämiellyttävän jännityksen hallitsemiseen ja 
elämyksellisesti häiritsevän poistamiseen, ei pelkästään Freudin esittämä toistamispakko. 
Korvaan omassa viitekehyksessäni Freudin esittämät käsitteet paremmin kokemusta 
kuvaavilla elämyksellisillä käsitteillä. Mielihyväperiaatetta mielen pyrkimyksenä kuvaa 
paremmin häiritsevän poistaminen (periaate) ja jännitystä elämyksellisesti koettu 
rauhattomuus.  

Häiritsevän poistaminen ja jonkin häiritsevänä kokeminen on aina suhteessa yksilön 
hallinnan kokemukseen. Jännitys- ja kiihotustilaa ei koeta häiritsevänä eikä siitä pyritä 
pois, jos se koetaan olevan omassa hallinnassa, jos koetaan, että sen sitomiseen ja sille 
mielekkyyden antamiseen on vuorovaikutusmielikuvien muodossa keinot. Mielihyvä ja 
mielipaha -käsitettä en kokonaan hylkää. Ne sopivat joihinkin yhteyksiin hyvin 
kuvaamaan yksilön kokemusta, mutta käytän niiden rinnalla ja mieluummin 
mielenrauhan ja rauhattomuuden käsitteitä. Joka tapauksessa keskeistä on ajatus, että 
ihmisen mieli, mielen näyttämö on paikka, jossa häiritsevää, rauhattomuutta käsitellään ja 
mielenrauhaa palautetaan. 

 
 

Konstanssiperiaate, kokemusten ja elämysten  hallinta, elämän mielekkäänä kokeminen  
 
Olen esittänyt, että psykodynaamisen ymmärtämisen taustalla on keskeisesti oletus 

mielestä itsesäätelevänä järjestelmänä. Mieli nähdään omia päämääriään tavoittelevana 
(suhteellisen) avoimena järjestelmänä, joka avoimuutensa vuoksi on altis ruumiillisuuden 
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ja ympäristön vaikutuksille. Vuorinen kuvaa Freudilta peräisin olevaa ajatusta 
passiivisesta aktiiviseksi muuttamisesta siten, että ihmisen psyykkisistä pyrkimyksistä 
perustavin on kaiken ihmisen toiminnan taustalla oleva pyrkimys (elämyksellisesti 
koettuun) itsemääräämisen tunteeseen sekä mielekkääseen minäkokemukseen. Ihmisellä 
on siis perustava psyykkisestä tilanteestaan johtuva pyrkimys toimia tavalla, joka tuottaa 
elämyksellisen kokemuksen autonomiasta ja kokemustensa hallinnasta, itseensä vaikutta-
misesta ja tätä kautta minuuden tunteesta, itsestä. Vuorinen kutsuu tätä psyykkiseksi it-
sesäätelyksi. Pyrkimystä psyykkisen itsesäätelyyn, kokemusmaailman hallintaan voimme 
mielestäni kutsua keskeiseksi mieltä kokonaisuutena kuvaavaksi toimintaperiaatteeksi. 
Edelleen voimme pitää mielen (itsen) ideaalitilana koettua mielihyvänsävyistä mielenrau-
haa. Tämä saavutetaan pyrkimällä poistamaan elämyksellisesti jännityksenä ja 
rauhattomuutena koettu häiritsevä. Psyykkisen itsesäätelyn taustalla on Vuorisen mukaan 
edellä mainitsemani ns. konstanssiperiaate: Mielen perimmäisenä tasapaino tavoitteena 
on pitää elämyksellinen jännitys   sitomattoman psyykkisen energian taso   mahdol-
lisimman matalana. Psyykkisessä itsesäätelyssä on ekonomisesta näkökulmasta kyse 
vapaan  psyykkisen energian sitomisesta jollakin keinolla.61 Psyykkisen itsesäätelyn 
näkökulma mieleen on kokonaisvaltainen, holistinen lähestymistapa psyykkiseen tapah-
tumisen dynamiikkaan. 

Mitä elämyksellinen konstanssiperiaate tarkoittaa mielen merkityksen näkökulmasta? 
Mielen itsesäätely ja sen taustalla oleva konstanssiperiaate ilmaisee ihmisen pyrkimystä 
kokemusmaailmansa hallintaan, oman elämän, kaikkine tapahtumineen mielekkäänä ja 
merkityksellisenä kokemiseen. Kun ihminen kykenee antamaan mielekkään 
(näyttämöllisen) ilmaisun elämänsä tapahtumille ja vaikutelmilleen, hahmottamaan 
maailmaansa ja paikkaansa siinä sekä luomaan mielekkäitä merkityssuhteita (sitominen 
ja merkityksenantaminen onnistuvat), hän saa kokemuksen elämystensä hallinnasta ja 
itsestä aktiivisena suhteessa kokemuksiinsa ja objekteina koettuun maailmaan. Samalla 
konstanssiperiaate (jännityksen, rauhattomuuden, häiritsevän poistaminen), jota 
merkityksenanto noudattaa, toteutuu. Maailma ja elämä eivät näyttäydy kaoottisena ja 
järjettömänä, eivätkä omat tunteet, ajatukset ja teot hallitsemattomina, elämä tuntuu 
mielekkäältä ja hallittavalta.  

 
 

Turvallisuuden tarpeet vs. autonomia, tarvitsevuus vs. yksilöitymispyrkimys 
 
Psyykkistä itsesäätelyä voidaan edelleen tarkastella tarkemmin kokemukselliselta tai 

elämykselliseltä näkökulmalta. Tästä näkökulmasta ihmisen mielen rakentumista, 
kokemusta ja toimintaa motivoi, so. mielen näyttämöiden tematiikkaa ja asetelmia 
määrittää kaksi ristiriitaista pyrkimystä. Ensinnäkin ihmisen pyrkimys autonomiseen itse-
määräämiseen tai itsemääräytymisen tunteeseen, itsensä toteuttamiseen. Toiseksi 

                                       
61 Vuorinen 1981, 386; 1986a, 163—165 ja 1986b, 268. Tarkastelen didaktisista syistä tässäkin 

mielen sisäistä itsesäätelyä, so. pyrkimystä kokemusmaailman hallintaa erikseen elämysten 
energeettiseltä (tunteen) ja merkityksen (ajatusten) näkökulmilta. Todellisuudessa energeettinen, 
elämyksellinen sitomis- ja symbolinen merkityksenantamistapahtuma toteutuvat samassa 
minuuden tuottamisprosessissa, jossa psyykkinen itsesäätely, kokemusmaailman hallinta, so. 
konstanssiperiaate, toteutuu.  
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edelliselle vastakkaiset riippuvuuden tarpeet, jotka tarkoittavat turvallisuuden, hyvänolon 
ja harmonian tunteiden tavoittelua.62 Tämä pyrkimys luo perustan erilaisille psyykkisille 
riippuvuuksille, jota Vuorinen osuvasti kuvaa käsitteellä tarvitsevuus. Näiden 
pyrkimysten vastakkaisuus, so. ”pakko hallita muihin ihmisiin kohdistuvan 
tarvitsevuuden ja autonomisen itsensä toteuttamisen ristiriitaa on perustana ihmisen 
toiminnalliselle aktiivisuudelle”. Hän jatkaa, että yksilön tiedostaessa oman erillisyytensä 
autonomiapyrkimys, yksilöityminen (individuoituminen) joutuu ristiriitaan symbioottisen 
toiseen sulautumistoiveen kanssa. Vuorinen asettaa näiden pyrkimysten ristiriidan 
keskeiseen asemaan ymmärrettäessä inhimillistä motivaatiota.63 Symbioottisista toiveista 
on luovuttava, jotta kehitys etenisi. Neumannin sanoin minän kehityspyrkimys ja 
psyykkinen inertia takaisin eriytymättömyyteen joutuvat konfliktiin. Tämä konflikti 
määrittää Neumannin ajattelussa ihmisen elämää tästä eteenpäin. Se on seurausta erillisen 
persoonallisuuden synnystä. Autonomiapyrkimyksen ja riippuvuuden peruskonflikti 
näkyy Neumannin mukaan kehityksessä siirtymisessä vaiheesta toiseen siten, että niihin 
liittyy samalla kasvupyrkimys ja sisäistä vastustusta, halua palata aikaisempaan olotilaan, 
joka on voitettava, jotta kehitys voisi jatkua.64 Fairbairn esittää mielen kehityksellisen 
konfliktin lähes Neumannin tavoin. Psykologinen syntymä johtaa hänen mukaansa 
vapauden ja riippuvuuden, autonomian ja heteronomian konfliktiin.65 Kehittyvän yksi-
löllisyyden, autonomian ja riippuvuuden houkutuksen välinen konflikti muodostaa 
psykoanalyyttisen ajattelun mukaan ihmisen mielen toimintaa keskeisesti määrittävän 
dynaamisen jännitteen. 

Vuorinen seuraa pitkälti Margareth Mahlerin ajatuksia. Tämän psykoanalyyttisessa 
ajattelussa keskeisellä yksilöitymisellä on kaksi tehtävää tai tavoitetta. Ensinnäkin sillä 
on tavoitteena yksilön intrapsyykkisen autonomian, itsemääräytymisen kehittyminen. 
Toisena tehtävänä yksilöitymisellä hän näki erillistymiskehityksen irtaantumisena äidistä 
yhdessä psyykkisen eriytymisen kanssa. Mahler puhuikin yksilöitymis-erillistymis-
kehityksestä, jossa erillistyminen tarkoittaa lapsen irtaantumista symbioosista äitiin, 
erillisyyden tunnetta äidistä ja maailmasta, ja yksilöityminen toimintoja, joiden avulla 
lapsi löytää omia yksilöllisiä piirteitään, minuuttaan tai identiteettiään. Yksilöitymisen 
Mahler näki vahvana myötäsyntyisenä sisäisenä psyykkisenä pyrkimyksenä, joka 
vaikuttaa yksilön koko elämän ajan.66 

Yksilöityminen on jungilaisen psykoanalyysin keskeisimpiä käsitteitä. Yksilöityminen 
tarkoittaa jungilaisessa ajattelussa prosessia, jossa yksilöstä tulee erillinen, jakamaton 
kokonaisuus. Se tarkoittaa itsen todellistamista, omien yksilöllisten ominaisuuksien 
löytämistä ja yhtenäiseksi yksilöksi tulemista.67 Jung siis esitti hyvin samankaltaisia 

                                       
62 Nämä kaksi ihmistä motivoivaa ristiriitaista pyrkimystä sisältyvät erilaisiin psykoanalyyttisiin 

teorioihin eri muodoissa esitettynä (ks. esim. Adler 1988; Fairbairn 1986a; Jacobi 1967; Kohut 
1988; Mahler 1985; Neumann 1966). Esittelen tässä vain joitakin. Käsitys psyykkisestä 
kehityksestä yksilöitymisenä sisältyy myös moniin ei-psykoanalyyttisiin psykologisiin 
teorioihin, erityisesti eksistentialistiseen ja humanistiseen psykologiaan. 

63 Vuorinen 1981, 388 ja 390 ja 1982, 101. 
64 Neumann 1959a, 74; 1966, 87 ja 1973, 168. 
65 Fairbairn 1986a, 86. 
66 Mahler 1985, 4, 7—8, 63, 206 ja 208. 
67 Ks. esim. Jung 1953; 1959 ja 1985. 
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ajatuksia yksilöitymisestä ja erillistymisestä kuin Mahler, tosin Jung esitti ajatuksen 
ennen Mahleria.  

Ihmisenä olemiseen liittyvää psyykkistä ristiriitaa tarvitsevuuden ja autonomian, 
muihin liittymisen ja itsemääräämisen välillä on jotenkin käsiteltävä. Se vaatii 
hellittämättä ja alituisesti mielen sisäistä työstämistä ja ratkaisua. Samalla tämä 
työstäminen siirtää ristiriidan mielen rakentumisen myötä laadullisesti uudelle tasolle 
vaatien uutta työstämistä uudella tasolla. Aiemmin totesin, että mielemme näyttämöllä 
olemme me itse ja toinen. Mielen näyttämömme, joilla me itse ja toiset ovat, kuvaavat 
kamppailuamme oman autonomiapyrkimyksemme ja (toisen) tarvitsevuuden välillä 
muodostaen usein vaikeasti tulkittavia monimutkaisia näyttämöitä.  

Mannisen mukaan symbioottinen pyrkimys ei kehityksen ja yksilöitymisen myötä 
katoa. Se jää elämään mieliimme muuntuneena toiveeksi päästä yhteyteen jonkin 
sellaisen kanssa, joka täyttäisi tarvitsevuuden kaipuumme (poistaisi puutteen ja 
rauhoittaisi mielemme). Kehityksen myötä, jos sen eteneminen onnistuu suotuisasti, 
symbioottinen illuusio muuttuu realistiseksi oman tarvitsevuuden myöntämiseksi; 
ymmärrykseksi siitä, että me tarvitsemme toisia ihmisiä minuutemme tunteen ylläpitä-
miseen68 ja identiteettimme hahmottamiseen. Toisaalta autonomiapyrkimyksessä 
minuuden lujittamisesta ja sisäisen autonomian laajentamisesta tulee meille hellittämätön 
pyrkimys, sillä se on ainoa mahdollisuus ylittää passiivinen tarvitsevuus, minuuden ja 
itsemääräämisen tunteen näkökulmasta kaikkein tuskallisin tila. Pyrkimys 
yksilöitymiseen, ts. pyrkimys pois passiivisesta tarvitsijasta aktiiviseksi toimijaksi, jatkuu 
siten läpi ihmisen elämän.69 Samalla psyykkinen tarvitsevuus jatkuu — mahdollisesti 
kehittyen pyrkimykseksi oman autonomian peilaamiseen toisista. Autonomian ja tarvitse-
vuuden jännite ilmenee minuuden tuottamisen näkökulmasta toisaalta illusorisen vs. 
toisaalta realistisen itsekokemuksen (identiteetin) ja autonomian vahvistuksen etsinnän 
välisenä jännitteenä. Mielen näyttämö on paikka, jossa työstämme tarvitsevuutemme ja 
autonomiapyrkimyksemme ristiriitaa. Tämä muodostaa keskeisen mielen näyttämöiden 
tematiikan ja asetelman. 

 
 

Itsekokemuksen, minuuden tuottaminen 
 
Mielen tapahtumisen   rauhattoman halun, elämysten sitomisen ja merkityksenannon 

  dynamiikka on mielekästä nähdä jatkuvana pyrkimyksenä minuuden tunteen, 
itsekokemuksen ylläpitämiseen. Mielen näyttämömme on minuutemme näyttämö, 
itsekokemuksemme ylläpitämistä näyttämöiden avulla. Itse asiassa näen minuuden, 
itsekokemuksen (itse, själv, self, Selbst) tuottamisen keskeisenä käsitteenä mielen 
tapahtumien metapsykologisessa ja näyttämöllisessä tarkastelussa70. Tämä ajatus tulee 
Tähkältä. Hän pitää subjektiivisen itsekokemuksen synnyttyä sen ylläpitämistä yksilön 
                                       
68 Kohut (1971 ja 1988) on käsitellyt yksilön minuuden tunnetta ylläpitävää itse-objektia (self-

object), merkityksellistä toista kirjoituksissaan. 
69 Manninen 1992, 13—15. Täsmällisemmin sanottuna Manninen kirjoittaa yksilöllisyyden ja 

riippuvuuden houkutuksen muodostavan osan psyyken dynamiikkaa. On helppo nähdä, että sekä 
itsemääräämispyrkimys että tarvitsevuus ovat Halun ilmauksia. 

70 Käsitteistä tarkemmin luvussa 4.4.3.. 
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keskeisenä päämääränä ja tärkeimpänä tehtävänä, joka motivoi mielen rakentumista ja 
katsoo, että itsekokemuksen synnyttyä kaikki mielen kehitys tapahtuu suhteessa 
itsekokemukseen71. Rechardt esittää itsen, minuuden merkityksen vielä jyrkemmin: 
”Ihmisen osaksi ja kohtaloksi on muodostunut pyrkimys suojella psykologista minuuttaan 
kaikella ehdottomuudella”72. Minuuden tunteen, itsekokemuksen ylläpitäminen on 
kaiken mielen tapahtumisen, kokemuksen ja viimekädessä myös toiminnan taustalla. 

Vuorisen puhuu mielestäni samasta asiasta kirjoittaessaan ”Mitä psyykkisiä 
kokemuksia toiminnan aikana syntyy ja mistä lähteistä ne kumpuavatkaan, ihmisen 
väistämättömänä tehtävänä on työstää nämä kokemukset siten, että ne ovat yhtäpitäviä 
hänen tietoisen minäkäsityksen kanssa”. Itsekokemuksen tilalla hänellä vain on 
minäkäsitys. Katson, että minuus, itsekokemus, tarvitsevuus, autonomiapyrkimys, sito-
mis- ja merkityksenantopakko sekä häiritsevän poistamiseen tähtäävä konstanssiperiaate 
kietoutuvat mielen tapahtumisen dynamiikassa, so. itsekokemuksen ylläpitämisessä toi-
siinsa. Vuorinen kuvaa tämän niin, että ”konstanssiperiaate ilmaiseen sitomispakon (ja) 
... autonomiapyrkimys määrittelee suunnan, jolla minää (minuutta, itsekokemusta) 
eheyttävä sitominen (merkityksenanto) tapahtuu.” 73 Juuri sitomaton rauhattomuus, 
mielekkyyttä vaille jäänyt elämyksellisyys on uhka itsekokemukselle, minuuden tunteelle. 
Rauhattomuus pyritään sitomaan, antamaan sille merkitys suhteessa itsekokemukseen, 
jotta eheyden tunne säilyy.74 

Itsekokemuksen, minuuden tuottamisessa on kysymys passiivisesti koetun 
saattamisesta aktiivisesti hallituksi toiminnaksi. Juuri hallitsemattomana, kaoottisena, 
käsittämättömänä koettu häiritsee ja aiheuttaa rauhattomuutta. Minuuden tuottamisessa 
on  kysymys tietoisen minäkäsityksen kannalta mielekkään, myönteisessä mielessä 
merkityksellisen suhteen luomisesta elämän tapahtumiin, elämyksiin ja vaikutelmiin. 
Rechardt kirjoittaa minuuden olevan jatkuvasti uhattuna ja, että uhattu minuus, häiritsevä 
käynnistää psyykkisen tapahtumisen, häiritsevän hallintapyrkimyksen75. Itsekokemuksen, 
minuuden ylläpitämispyrkimys on siten suoraan ilmausta autonomiapyrkimyksestä. 
Pyrkimys eheään kokemukseen itsestä on ilmaus Halusta, mielen intentionaalisuudesta. 
Se vaikuttaa meissä mielemme sisäänrakennettuna suuntautuneisuutena, joka vii-
mekädessä määrää kokemustemme muodostumista ja toimintaamme. Vuorisen76 mukaan 
autonomiapyrkimyksen mukaisesti ihminen työstää ja muokkaa   sekä sisäisen että 
ulkoisen toiminnan välityksellä   ”elämyksiään niin, että hän säilyttää itsellään mahdol-
lisimman mielihyvänsävyisen tai edes siedettävän minäkokemuksen.” Koska ihmiselä-
mässä rauhattomuuden ja jännityksen täydellinen välttäminen ei ole mahdollista, Vuo-
rinen ehdottaa minuuden eheyden tunteen subjektiiviseksi määritelmäksi elämän mie-
lekkäänä kokemista. Elämän mielekkäänä kokeminen ilmentäisi yksilön luottamusta 
omiin mahdollisuuksiinsa ja kykyynsä riittävän eheän minuuden ylläpitämiseen   
rauhattomuuden hallintaan ja kokemusten mielekkääseen hahmottamiseen   pitkällä 
                                       
71 Tähkä 1996, 92. 
72 Rechardt 1988, 49. 
73 Vuorinen 1990b, 438—439 ja 1991, 303—304 (lisäykset TL). Tietoisesta minäkäsityksestä 

luvussa 4.4.3. 
74 Vrt. Ikonen 1991, 52. 
75 Rechardt 1988, 40. 
76 Vuorinen 1990a, 93 ja 105 ja 1990b, 433. 
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tähtäimellä elämän vaihtelevissa tilanteissa. 
 
 

Itsekokemuksen, mielen tilojen säätely, psyykkisen itsesäätelyn viitekehys 
 
Olen edellä todennut Reenkolaan ja Vuoriseen viitaten, että mielen tapahtumisen 

välittömänä kohteena on yksilön omien psyykkisten, elämyksellisten tilojen hallinta. 
Edelleen olen todennut Rechardtiin ja Tähkään viitaten, että yksilön perustavin pyrkimys 
on itsekokemuksen, minuuden ylläpitäminen. Vuorinen tarkastelee mielen tilojen säätelyä 
kolmen säätöpiirin kautta tapahtuvana psyykkisenä itsesäätelynä. Näillä voidaan 
konkretisoida, millä keinoilla itsekokemusta ja minuuden tunnetta ylläpidetään ja 
tarkastella kootusti edellä käsittelemiäni mielen dynamiikkaa ja mielen näyttämöiden 
rakentumista, näyttämöllepanoa ja sen ehtoja kuvaavia käsitteitä. 

Kokemusta itsestä, minuutta, mielen sisäisiä tiloja, jännitteitä, mielen rauhattomuutta 
säädellään (puretaan tai sidotaan ja annetaan merkitystä) joko psyykkisin keinoin 
sitomalla elämyksellisyyttä mielikuviin, merkityssuhteisiin ja mielen rakenteisiin, so. 
mielen näyttämöihin (psyykkinen säätöpiiri), psykososiaalisen kehän avulla sosiaalisella 
toiminnalla säätelemällä toiminnan ulkoisia ehtoja ja toimintaan sisältyvällä mer-
kityksenannolla (psykososiaalinen säätöpiiri) tai psykofyysisen kehän avulla 
ruumiillisena tapahtumisena (psykofyysinen säätöpiiri). Mielen sisäiset keinot ovat 
itsekokemuksen säätelyssä ensisijaisia, mutta sosiaalinen toiminta ja ruumis voivat saada 
aseman mielen näyttämöllä itsen tilojen säätelyssä. Psyykkisestä itsesäätelystä (mielen 
tilojen säätelystä) riippumatta minkä säätöpiirin avulla säätely tapahtuu, ts. yksilön pyrki-
myksestä kokea olevansa omien toimintojensa ohjaaja, subjekti, Vuorinen kirjoittaa 
”ihminen itse tuottaa aktiivisesti ne mielikuvat, ajatukset, tunteet ja motiivit, joista hänen 
minäkokemuksensa (itsekokemus, minuus) ja muu elämysmaailmansa koostuu ja joiden 
avulla hän ylläpitää tasapainoaan”.77 

Psyykkisin keinoin tapahtuvaa itsesäätelyä Vuorinen kutsuu Freudia seuraten 
psyykkiseksi työksi. Työ on tässä konkreettista työtä siinä mielessä, että se viittaa 
enemmän tai vähemmän psyykkistä tai henkistä ponnistelua, voimia ja energiaa vaativaan 
aktiiviseen tapahtumiseen. Psyykkisellä työllä, ponnistelemalla mielenliikkeittemme, 
elämystemme, tunteittemme ja mielikuviemme kanssa pyrimme sitomaan mielessämme 
kohonnutta jännitystä, mielipahaa, rauhattomuutta ja käsittelemään sitä tuottavia asioita. 
Tämä ei tapahdu vain ajatuksia, mielikuvia, motiiveja ja tunteita muokkaamalla, vaan 
myös jäsentämällä ja selkiyttämällä suhdettamme itseemme ja ympäristöömme. Toisin 
sanoen säädellessämme itsen tilojamme muokkaamme itse- ja objektikokemuksiamme, 
mielikuviamme itsestä ja toisesta, vuorovaikutusmielikuviamme ja merkityssuhteitamme. 
Mielikuvien, so. merkityksenantojen avulla tapahtuva psyykkinen itsesäätely on mielen 
tasapainon ylläpitämisessä avainasemassa Vuorisen mukaan senkin vuoksi, sillä sen 
avulla voidaan tuottaa myös sellaisia psyykkisiä vaikutuksia, ”joiden synty muuten 
edellyttäisi ruumiillista tai sosiaalista toimintaa” ja psykofyysistä ja psykososiaalista 

                                       
77 Vuorinen 1984; 181—182 ja 185—186; 1986a, 163—165; 1990a, 144 ja 156 ja 1990b, 435 

(Lisäys TL). 



 125

säätöpiiriä.78 Mielikuvissamme, mielen näyttämöllämme voimme tehdä sellaista, mitä 
reaalisesti emme ehkä voisi. Ruumiillinen ja sosiaalinen ovat mielemme ulkopuolisina 
myös väistämättä hallintamme ulottumattomissa tai hallinnastamme riippumattomia 
kunnes saamme yhteyden niihin ja saatamme ne riittävästi kokemuksellisen hallintamme 
ja ymmärryksemme piiriin. 

Edellinen tarkoittaa, että voimme kuvitella mielen näyttämöllämme toivomiamme asi-
oita tapahtuneiksi tai tapahtuneita epämiellyttäviä asioita toisin tapahtuneiksi tai 
tapahtumatta jääneiksi ja tuottaa tällä ainakin tiettyyn rajaan saakka psyykkisiä 
vaikutuksia. Mielikuvissamme voimme tuottaa hyvää oloa, mielenrauhaa, voitonriemua 
tai palauttaa loukattu itsetuntomme ja itsen ideaalitilamme, jotka muuten edellyttäisivät 
konkreettia toimintaa, joka ei sillä hetkellä ehkä ole tai ei ollut mahdollista. On selvää, 
että mielessä tapahtuvalla kokemusten tuottamisella on rajoituksensa. Pelkkä asioiden ku-
vitteleminen mielessä ei aina riitä epämiellyttävien asioiden tai tapahtumien hallintaan, ei 
poista hallinnan ulkopuolella olevaa eikä elämää paremmaksi muuta. Joskus on myös 
konkreettisesti toimittava. Joka tapauksessa mielen sisäiset keinot ovat ensisijaisia 
säädeltäessä mielen tiloja ja pyrittäessä kokemusmaailman hallintaan ja häiritsevän 
poistamiseen. Mielen sisäisen itsesäätelyn itsekokemusta tuottavan ja ylläpitävän 
tehtävän ymmärtäminen auttaa ymmärtämään joskus vaikeasti ymmärrettäviä yksilön 
mielen sisältöjä, näyttämöllisiä ilmaisuja ja toimintaa. Siksi se on yleisenä tulkintana 
keskeinen metodinen väline ymmärtävässä psykologiassa. 

Ns. psykofyysinen säätöpiiri sisältää ruumiillisin keinoin tapahtuvan mielentilojen 
säätelyn. Tämä tekee Vuorisen mukaan ymmärrettäväksi miten mielipaha ja psyykkiset 
jännitystilat voivat purkautua somaattisena oireiluna tai miten mielentiloja voidaan 
säädellä ja sitoa ruumiillisilla keinoilla. Mielipahalle, rauhattomuudelle, ahdistukselle, 
jota emme kykene mielekkäästi käsittelemään, voimme antaa ruumiillisen ilmaisun, 
jolloin sitä käsitellään ruumiillisena ilmiönä, ei psyykkisenä. Toisaalta fyysisillä 
tekijöillä, esim. urheilemalla, voimme tuottaa hyvää mieltä tai alkoholilla peittää 
masennusta, eli tuottaa toivomiamme itsen kokemisen tiloihin liittyviä psyykkisiä 
vaikutuksia. Psykososiaalisen säätöpiirin kautta psyykkinen itsesäätely saa sosiaalisen 
toiminnan ja sen ilmausten kautta sosiaalisia ulottuvuuksia. Vuorinen katsoo kaiken 
ulkoisen toiminnan (ja merkityksenannon) palvelevan jollakin tavalla mielen sisäistä 
hallintaa ja sitä voidaan lähteä kuvaamaan ja tulkitsemaan sitomisen (merkityksenannon) 
ja itsesäätelyn näkökulmasta.79 Psyykkisen itsesäätelyn säätöpiirien avulla voimme 
ymmärtää, miten ruumiillinen ja sosiaalinen astuvat mielen näyttämöllemme meidän 
niille asettamaamme asemaan ja asettuvat osaksi itsekokemuksemme tilojen säätelyä. 
Kuviossa 9. esitän Vuorista mukaillen psyykkisen itsesäätelyn viitekehyksen ja siihen 
sisältyvät säätöpiirit tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen ja käsitteistöön so-
vellettuna lähtien mielen sisäisestä, itsekokemuksen näkökulmasta. 

Sosiaalinen maailma tai kulttuuri sosiaalisine paineineen, rooliristiriitoineen, 
ihmissuhdeongelmineen ja normeineen on meille ehkä keskeisin psyykkisen työn vaati-

                                       
78 Vuorinen 1990a, 120—121. Psyykkisen työn käsite tulee Freudilta. Hän käytti sellaisia nimityk-

siä kuin unityö tai surutyö mielen sisältöjen psyykkisestä työstämisestä. 
79 Vuorinen 1986a, 164—165; 1990a, 144 ja 156 ja 1992, 257. 
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muksen aiheuttajana80. En näe sosiaalista maailmaa vain uhkana mielen eheydelle, vaan 
myös itsekokemuksen säätelyn mahdollisuutena. Toiminnan ja sen sosiaalisten ja kulttuu-
risten ilmausten taustalla voidaan nähdä ihmisten pyrkimys säädellä omia sisäisiä tilojaan 
ja kokemusta itsestään. Tietynlaisiin sosiaalisiin suhteisiin ja rooleihin hakeutuminen, 
niiden muokkaaminen tietynlaisiksi ja sosiaalisen toiminnan ja merkityksenannon 
sosiaaliset ja kulttuuriset ilmaukset   esim. erilaiset sosiaaliset yhteisöt ja niiden sisäiset 
suhteet, tavat ja arvostukset, aatteet ja uskomukset, maailmankuvat ja taiteelliset 
ilmaukset   voidaan nähdä ei vain sosiaalisesti, perinteen, tapojen ja normien kautta 
määräytyneinä toimintatapoina ja merkitysrakenteina, jotka sosiaalistumisprosessissa 
omaksutaan, vaan myös itsekokemuksen säätelyn taustaa vasten. Nämä tarjoavat ihmisille 
keinon ja ilmauksen niin somaattisten yllykkeiden ja muutosten kuin sosiaalisen 
maailman vaatimusten ja ristiriitojen vapauttaman rauhattomuuden sitomiselle ja ko-
kemusten mielekkäälle hallinnalle.  
 
 

                                       
80 Varhaislapsuudessa ennen kuin pieni lapsi kykenee vuorovaikutukseen hoitajan kanssa ja 

paljon myöhemmin liittyy sosiaaliseen yhteisöön somaattiset prosessit ja puutostilat, nälkä ja 
pahaolo, ovat epäilemättä pääasialliset psyykkisen työn vaatimuksen aiheuttajat. Myös 
puberteetti ja vanhenemisen tuomat ruumiilliset muutokset aiheuttavat vaatimuksen 
psyykkisestä työstä, itseen uudelleen orientoitumisen vaatimuksen. Ruumiillisen ja sosiaalisen 
merkitys ja osuus vaihtelevat tässä suhteessa. 
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Kuvio 9. Itsekokemuksen, mielentilojen säätely ja psyykkisen itsesäätelyn säätöpiirit. 
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4.3.2. Mielen toimintaperiaatteet, merkityksenanto, kokemus ja toiminta 
 

Mielen toimintaperiaatteet kuvaavat dynaamisia psyykkisiä tapahtumia, jotka ovat 
mukana kokemuksen muodostumisessa ja toiminnassa tapahtuvassa merkityksenannossa. 
Mielen tapahtumisen periaatteina ne määräävät, so. antavat mielekkyyden yksilön 
kokemukselle ja toiminnalle. Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä mielen 
toimintaperiaatteiden tuntemus toimii yleisinä tulkintoina, joiden avulla pyritään 
tunnistamaan ja rekonstruoimaan psyykkiset yhteydet, jotka tekevät tutkittavan ilmiön 
ymmärrettäväksi. Mielen toimintaperiaatteiden avulla pyritään asettamaan ilmiö 
yhteyksiinsä, osaksi mielen sisäistä psyykkistä työtä ja tekemään ymmärrettäväksi, millä 
tavalla ilmiö on mielekäs eli psyykkisten yhteyksiensä määräämänä mahdollinen ja 
välttämätön.  

Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä mielen toimintaperiaatteita voim-
me käyttää tulkinnassa apuna seuraavasti. Kokemuksessa ja toiminnassa tapahtuvaa mer-
kityksenantoa tarkastellaan suhteessa yksilön kokemukseen itsestä (ja toisesta), suhteessa 
yksilön minuuden tuottamisen dynamiikkaan. Merkityksenanto on viimekädessä 
itsekokemuksen, minuuden tunteemme ylläpitämisen palveluksessa. Edelleen 
kokemukset ja toiminta rakentuvat niin, että se tuottaa kokemusmaailmamme hallinnan 
tunteen — vaikka sitten illusorisenkin — poistaen passiivisesti koetun, rauhattomuutta 
aiheuttavan, häiritsevän, käsittämättömän. Kokemukset ja toiminta pyrkivät toistumaan 
kunnes hallinnan (ymmärtämisen) tunne saavutetaan ja elämyksellisesti häiritsevä 
poistuu.  

Merkityksenanto, jolla elämyksellisyyden sitominen, häiritsevän poistaminen, 
hallinnan tunteen saavuttaminen ja itsekokemuksen ylläpitäminen tapahtuu, voi toteutua 
kokemuksena, so. mielikuvina, ajatuksina, tunteina, mielen näyttämöinä. Kokemuksen, 
mielen näyttämöiden muodostuminen on itsekokemuksen ja mielen tilojen säätelyssä 
ensisijainen keino. Mielen näyttämömme kuvaa kokemustamme itsestämme ja Halumme 
kohteesta, toisesta. Mielen näyttämöt (näyttämön teemat, asetelmat) pyrkivät 
muodostumaan sellaisiksi, että niiden kuvallisen ilmaisun (näyttämöllepanon keinot) 
avulla kykenemme antamaan elämyksillemme ja vaikutelmillemme näyttämöllisesti 
hallittavan ja mielekkään muodon (näyttämöllepanon ehdot). Mielen näyttämöllinen 
mielekkyys ja ymmärrettävyys vs. mielen näyttämön kaoottisuus, käsittämättömyys 
vastaa elämyksellistä hallinnan tunnetta vs. hallinnan tunteen puutetta, kaaosta. 

Itsekokemuksen ja mielen tilojen säätely voi tapahtua myös kokemuksen ilmauksena 
toimintana ja sen sosiaalisina ja kulttuurisina ilmauksina. Sosiaalinen vuorovaikutus ja 
taiteellinen ilmaisu on psykologisesta näkökulmasta mielen näyttämömme ilmaus ja saa 
mielekkyytensä mielen näyttämön kautta, osana sitä. Sosiaalinen maailma ja kulttuuri 
ovat psykodynaamisesta psykologisesta näkökulmasta ilmausta yksilön minuudesta, 
Halusta, pyrkimyksestä etsiä vastauksia ihmisenä olemisen ongelmiin. Sosiaalisen 
maailman ja kulttuurin ymmärtämisen ja sosiaalisten ja kulttuuristen ilmiöiden 
psykologisen ymmärtämisen ja tulkinnan näkökulmasta tämä merkitsee toiminnan ja 
kulttuuri-ilmausten asettamista yksilön itsekokemuksen säätelyn yhteyteen. Se merkitsee 
itsen tilojen säätelyn periaatteiden hyväksikäyttöä pyrittäessä ymmärtämään ja 
tulkitsemaan sosiaalisten tapahtumien ja kulttuuri-ilmausten sisältämiä subjektiivisia mer-
kityksenantoja ja -rakenteita sekä tekemään ymmärrettäväksi niiden esiintymistä, syntyä, 
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muodostumista ja kehittymistä. 
Vaikka näenkin sosiaalisen toiminnan, kulttuurin ja näihin sisältyvän 

merkityksenannon ilmauksena yksilön pyrkimyksestä mielen sisäisten liikkeiden, itsen 
tilojen hallintaan, ajattelen ettemme voi antaa näille millaisia ilmauksia tahansa. Kulttuuri 
ja sosiaalinen yhteisö asettavat raamit ja tarjoavat valmiita toiminnan ja 
merkityksenannon vaihtoehtoja, merkityksenannon sosiaalista esiymmärtyneisyyttä, joita 
ihmiset sitten käyttävät elämystensä, kokemustensa ja elämänsä hallintaan ja 
ymmärrettäväksi tekemiseen ja minuutensa, olemassaolonsa ilmaisuun. Saman yhteisön 
tai kulttuurin jäsenten toiminnan mielekkyydessä ja kulttuurisessa merkityksenannossa on 
samankaltaisia rakenteellisia piirteitä ja merkityssisältöjä. Psykodynaamisessa 
psykologisessa ymmärtämisessä tämä on kokemuksen ja toiminnan sisältämän 
merkityksenannon määräytymisen, so. kokemuksen ja toiminnan mielekkyyden alue, jo-
hon sosiologisella ymmärtävällä tutkimuksella on annettavaa. Vähintäänkin se auttaa 
ymmärtämään psykologisen ymmärtämisen rajoja ja paikkaa ymmärtävässä 
tutkimuksessa. 

Hallinnan tunteen saavuttaminen voi tapahtua myös sanattomasti, somaattisesti, jolloin 
ruumis ja ruumiilliset tapahtumat toimivat sitomiskeinoina, kun emme syystä tai toisesta 
kykene merkityksenantoon ja elämyksellisyyden mielekkääseen hallintaan tai kun 
ruumiillinen luovuus on paras ilmaisu kokemuksillemme. Ruumis toimii silloin 
mielemme näyttämönä. Kysymys on toisaalta psykosomatiikasta ja somaattisesta 
oireilusta, kun kokemuksilta puuttuvat sanat ja toisaalta ruumiin luovuudesta, esim. 
tanssista ja liikunnasta, kun tällainen ilmaus vastaa parhaiten kokemusta. 

 
 

 
4.4. Mielen rakenteellisen jäsentymisen näkökulmasta 

- Mielen rakenteet ja niiden toimintaperiaatteet 
 

Kun puhutaan mielen toiminnallisista rakenteista, on ehkä selvintä ajatella niin, että 
ihmisen mielessä on erilaisia ja erilaista alkuperää olevia kokemuksia, so. elämyksiä, 
pyrkimyksiä ja motivaatiota (haluja, toiveita, pelkoja, jne.) ja niitä vastaavia represen-
taatioita (ajatuksia, mielikuvia) sekä näiden muodostumisen ehtoja. Nämä voidaan 
ryhmitellä samankaltaisuuden perusteella laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Erilaisille 
mielen tapahtumisille ja erilaista alkuperää oleville pyrkimyksille, kokemuksille ja 
merkityksenannon esiymmärtyneisyydelle voidaan antaa kullekin kokonaisuudella 
yhteinen nimitys edustamaan niitä. Näin mieltä ja mielen tapahtumista, kokemuksia ja 
toiminnan mielekkyyttä, so. merkityksenantoa voidaan tarkastella ja kuvata 
suppeammalla määrällä käsitteitä. On muistettava, ettei mielessä ei ole sen kummemmin 
tietoista ja tiedostamatonta systeemiä kuin Itseä, Minää, Yliminää, Sitä erillisinä psyyken 
”osastoina” tai kerroksina. Nämä ovat psykodynaamisen psykologia -tieteen käyttämiä 
abstraktioita, joilla pyritään kuvaamaan ja tekemään mielen tapahtumia ymmärrettäviksi.  

Tarkastelen aluksi psykoanalyyttisia näkemyksiä mielen rakentumisesta ja toiminnasta 
Freudin ensimmäisen topografian mukaisesti, sitten hänen jälkimmäisen, strukturaalisena 
tunnetuksi tulleen näkökulman mukaisesti. Katson lähtemisen liikkeelle perinteisestä 
freudilaisesta lähestymistavasta perustelluksi, vaikka esim. strukturaalista teoriaa Freudin 
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esittämässä muodossa on viime vuosikymmeninä kritisoitu. Siitä on alettu myös osin 
luopua ja esitetty toisentyyppisiä tapoja käsitteellistää mielen rakenteellista jäsentymistä. 
Freudin topografisen teorian suhteen erot eri psykoanalyyttisten teorioiden välillä ovat 
strukturaalista näkökulmaa vähäisempiä. Näyttämöllisesti mielen kokemisen alueita 
kuvaavassa topografiassa on kysymys mielen näyttämöistä ja niiden 
rakentumisperiaatteista, siitä millä tavalla niillä esitetään kokemuksia (näyttämöllepanon 
ehdot ja keinot). Mielen rakenteita kuvaavassa strukturaalisessa teoriassa on 
näyttämöllisesti kysymys mielen näyttämöillä olevista hahmosta ja niiden 
ominaisuuksista. Mielen rakenteellisen tarkastelun lopuksi esitän psykodynaamisesta 
itsekokemuksen, minuuden tuottamisen näkökulmasta mielestäni mielekkään 
metapsykologisen tavan kuvata mielen jäsentymistä kokemusalueiksi ja toiminnallisiksi 
rakenteiksi ja näyttämöllisen tavan kuvata mieltä näyttämöinä ja niiden hahmoina. 
Omassa metapsykologisessa viitekehyksessäni yhdistyy perustaltaan Tähkän ja ns. self-
psykologien sekä myöskin jungilainen tapa nähdä mielen rakenteellinen jäsentyminen 
tulkitsemaani Freudin metapsykologiaan. Tämän avulla tarkennan vähitellen edellisessä 
luvussa esittämääni kuvaa kokemuksen ja toiminnan määräytymisen, so. niiden 
sisältämän mielekkyyden, merkityksenannon muodostumisen psyykkisistä, mielen si-
säisistä ehdoista. Kokoavassa esityksessäni painottuu metapsykologinen näkökulma 
mieleen, mutta pyrin tulkitsemaan metapsykologiaa näyttämöllisesti ja kehittämään 
käsitteistöä myös mielen näyttämölliseen kuvaamiseen näyttämöllisen ymmärtämisen 
teoreettiseksi tulkintaviitekehykseksi. Tämä ei ole helppoa ja jää vielä osin alustavaksi 
luonnokseksi, sillä käyttökelpoista näyttämöllistä käsitteistöä tai mallia, josta voisi 
lähteä, sille ei ole. 

 
 
 

4.4.1. Mieli topografisesta näkökulmasta 
 

Freud käytti käsitteitä tiedostamaton, esitietoinen ja tietoinen kolmessa eri merkityksessä: 
Kuvailevassa, dynaamisessa ja systemaattisessa — tai tooppisessa81, niin kuin hän 
mielen topografian myös ilmaisi. Hän tarkoitti tiedostamattomalla kuvailevassa mielessä 
sellaisia mielen sisältöjä, jotka sillä hetkellä ovat pois mielestä, mutta jotka voidaan 
palauttaa mieleen — saattaa tietoisiksi —, kun niihin suunnataan tarkkaavaisuutta. 
Dynaamisessa mielessä tiedostamattomia ovat tietoisuudesta tarkoituksellisesti 
poispidetyt mielen sisällöt. Kuvailevassa ja dynaamisessa merkityksessä Freud puhui 
kolmesta psyykkisen tapahtumisen kvaliteetista tietoisuuden asteina. Systemaattisessa 
merkityksessä Freud tarkoitti tiedostamattomalla ja tietoisella (esitietoisella) tietyllä 
tavalla toimivia, tiettyjä rakenteellisia ominaisuuksia omaavia psyyken rakenteita.82  

Myös Jung puhuu tietoisuudesta ja tiedostamattomasta Freudin tapaan kuvailevassa, 
dynaamisessa ja systemaattisessa merkityksessä. Rakenteellisesti hän piti tiedostamatonta 
kompensatorisessa suhteessa tietoisuuteen. Tiedostamattomat prosessit syntyvät 
kompensoimaan yksilön tietoisia pyrkimyksiä. Jung näki tiedostamattoman 

                                       
81 Tooppisesta käytetään nykyisin psykoanalyysissa nimitystä topografinen. 
82 Freud 1975a, 20; 1989, 61—62; 1990c, 172—173 ja 1990f, 78—79.  
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kompensatoriset prosessit välttämättömiä mielen itsesäätelylle. Toisiaan täydentäen 
tietoisuus ja tiedostamaton kokemisen alueina yhdessä muodostavat hänen käsityksensä 
mukaan itsesäätelevän psyykkisen kokonaisuuden.83  

Näyttämön käsite soveltuu hyvin kuvaamaan ja havainnollistamaan Freudin ja Jungin 
psykoanalyyttista käsitystä tietoisesta, esitietoisesta ja tiedostamattomasta sekä 
kuvailevana, dynaamisena että systemaattisena käsitteenä. Kuvailevassa mielessä 
tietoinen viittaa siihen, mikä on kullakin hetkellä mielen näyttämöllämme, jonka 
mielessämme näemme84. Tiedostamaton viittaa siihen, mikä ei sillä hetkellä ole mielen 
näyttämöllämme, jota emme näe, mutta jonka voimme saattaa tietoiselle mielen 
näyttämöllemme suuntaamalla siihen tarkkaavaisuutta. Dynaamisessa mielessä 
tiedostamaton kokemisen alue viittaa niihin näyttämöllisiin tapahtumiin, piilossa oleviin 
mielen näyttämöihin, jotta tarkoituksella pidämme poissa tietoiselta mielen 
näyttämöltämme. Systemaattisessa mielessä tiedostamaton kokemisen alueena tarkoittaa 
piiloisia näyttämöitä vastakohtana tietoisen kokemisen alueen tietoiselle näyttämölle 
niille ominaisine näyttämöllepanon keinoineen ja ehtoineen, so., jos viemme näyttämö 
analogiaa pitemmälle,  omine dramaturgisine periaatteineen (näyttämöllepano keinoineen 
ja ehtoineen). Freud ja Jung kuvaavat topografisissa teorioissaan tietoisen ja 
tiedostamattomien piiloisten näyttämöiden rakentumista ja näyttämöllepanon, so. 
kokemusten erilaisia esittämistapoja tai -keinoja. 

Mielen tapahtumien, kokemusten  jakaminen tietoisiin ja tiedostamattomiin on 
psykoanalyysin peruslähtökohta. Freudilainen ja jungilainen psykoanalyysi psykologiana 
ovat ensisijaisesti ja erityisesti tiedostamattoman tai tiedostamattomien psyykkisten 
ilmiöiden ja tapahtumien  tutkimusta. Niissä tiedostamattomiksi tai piilotajuisiksi 
kutsutaan sellaisia mielen tapahtumia, jotka vaikutuksistaan käsin on oletettava 
todellisiksi tai, joiden olemassaolo voidaan päätellä vain niiden vaikutuksista käsin, 
mutta joista itsestään emme tiedä mitään. Tiedostamaton psyykkinen tapahtuminen ja tila 
nähdään alkuperäisenä ja luonnollisena psyykkisen tapahtumisen tilana. Määritelmän 
omaisesti tiedostamaton on tiedostamatonta, josta ei saada tietoa suoraan. 
Tiedostamattomasta mielen sisällöstä saadaan tietoa vain, kun se muuntuu tai kääntyy 
tietoiseksi, toisin sanoen vain sen tietoisten (esitietoisten) johdannaisten tarkastelun 
kautta. Kun psyykkinen tapahtuminen siirtyy tiedostamattomasta tietoisuuteen, se ei ole 
vielä välttämättä tiedostettua, vaan tiedostettavissa olevaa. Se tiedostuu, jos siihen 
kohdistetaan erityistä tarkkaavaisuutta tai huomiota. Kun tarkkaavaisuus ja huomio sitten 
kiinnitetään johonkin muualla, tiedostettu muuttuu takaisin tiedostettavissa olevaksi, 
esitietoiseksi.85 Esitietoisesta voidaan puhua tarkkaavaisuuden suuntaamisen kautta 
psyykkisen, so. mielen sisällön, kokemusten tietoiseksi tulemisen alueesta, viitaten tällä 
sekä mielen tapahtumisen kvaliteettiin että tiettyyn kokemisen alueeseen mielen 
rakenteena. Tiedostamaton kokemisen alueena on puolestaan tietoiseksi tulemisen 

                                       
83 Jung 1953, 175—176; 1964, 15 ja 1969, foreword 17. 
84 Kuulemme, aistimme, so. josta olemme selvillä. 
85 Freud 1975a, 20; 1990c, 171 ja 1990f, 73, 79 ja 92; Jung 1974, 38 ja 62—63 ja 1983, 8 ja 66; 

Neumann 1954, 280 ja 284—285. Tiedostamattoman ja tietoisen välissä olevan sensuurin ja 
minän harjoittaman torjunnan tehtävänä on ylläpitää psyykkistä tasapainoa estämällä sitä 
uhkaavia ja tietoisuuden kieltämiä (tietoiseen minäkäsitykseen sopimattomia) psyykkisiä 
tapahtumia (ajatuksia ja tunteita) tulemasta tietoisiksi. 
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”potentiaalinen alue”, jonka sisältö tiedostuu, kun se tulee tulkituksi ja saa (esi)tietoisen 
ilmauksen.  

Meidän mielessämme kaikki tapahtuu, näytökset esitetään ensisijaisesti piiloisilla 
näyttämöillä, piiloisten näyttämöiden esittämisen keinoin. Tämä on mielemme 
ensisijainen tapa toimia, käsitellä elämyksiä, vaikutelmia, asioita ja antaa niille 
mielekkyyttä. Edelleen piiloiset näyttämöt voidaan rekonstruoida vain epäsuoraan niiden 
tietoisella näyttämöllä esiintyvien johdannaisten kautta, sillä suoraan emme niitä näe. 
Myöhemmin huomaamme, että tarkkaavaisuuden suuntaaminen ei riitä tiedostamattoman 
näyttämön tietoiseksi saattamiseen, tiedostamattoman mielen sisällön tietoiselle 
näyttämölle pääsyyn. Piiloisten näyttämöiden ja tietoisen näyttämön tapa esittää asioita 
on erilainen. Tarvitaan kääntämistä esittämisen tavasta toiselle, jotta tiedostamaton 
kokemus olisi esitettävissä tietoisella näyttämöllä. Toiseksi tietoiselle näyttämölle 
tuotavien mielensisältöjen, kokemusten, mielikuvien, ajatusten, tunteiden on voitettava 
sensuuri, täytettävä tietoisen näyttämön näyttämöllepanon ehdot päästäkseen tietoiselle 
näyttämölle. 

Kiinnitän seuraavassa huomioni tietoisen ja tiedostamattoman käsitteiden rakenteelli-
seen tarkasteluun86. Käytän mielen topografisista rakenteista nimityksiä kokemisen 
alueet. Se välttää systeemeistä puhumista paremmin reifikaation vaarat. Freud erotti 
tuotantonsa alkupuoliskolla ihmisen mielessä kaksi erilaisten toimintaperiaatteiden mu-
kaisesti toimivaa mielen rakennetta, Tiedostamattoman ja Esitietoisen (Tietoisen) 
psyykkisen kokemisen alueen (systeemin). Esim. teoksessaan Die Traumdeutung, jossa 
hän esitti mielen rakennetta koskevan teorian, Freud puhui systeemeistä Esitietoinen (das 
Vorbewußte) ja Tiedostamaton (das Unbewußte). Jung omaksui omaan ajatteluunsa 
Freudin tapaan ajatuksen mielen jakaantumisesta tietoiseen ja tiedostamattomaan 
kokemisen alueeseen. Vaikka Freud tuotantonsa loppupuoliskolla siirtyi tarkastelemaan 
mieltä strukturaalisesta näkökulmasta erilaisina toiminnallisina rakenteina tai psyyken 
instansseina, hän ei luopunut vanhemmasta topografisesta tarkastelutavastaan. Itse 
asiassa tätä varhaisempaa tarkastelutapaa voidaan pitää edelleen hyvin hedelmällisenä. 
Niin kuin aiemmin mainitsin pidän sitä monessa suhteessa käyttökelpoisena mielen 
rakenteellisessa tarkastelussa, jopa parempana kuin psykoanalyysin vakiintunutta 
strukturaalista mielen rakenteiden kolmijakoa. Näistä kumpikaan ei kuitenkaan ole ainut 
mahdollinen tapa mielen rakenteelliseen jäsentämiseen. Palaan tähän myöhemmin, mutta 
tuon tässä esille sen, että jäljempänä luvussa 4.4.3. itsekokemuksen, minuuden 
tuottamisen viitekehyksestä esittämäni ehdotus psyyken rakenteelliseen tarkasteluun 
Itsenä ja siitä poislohkaistuna Ei-itsenä (Freudin Minänä ja Ei-minänä) on ei vain 
psykoanalyysin objektisuhdeteorian ja self-psykologian, erityisesti Kohutin ja Tähkän, 
vaan myös juuri Freudin esittämien varhaisen mielen topografian tietoisesta ja 
tiedostamattomasta kokemisen alueesta (systeemistä) ja psyyken dynamiikkaa kuvaavien 
peruspolariteettien innoittama. 

Freud ja Jung katsoivat mielen kahden rakenteen, psyykkisen kokemisen alueen, 
Tietoisuuden ja Tiedostamattoman toimivan erilaisten, karkeasti ottaen toisilleen 
                                       
86 Viittaan jatkossa selvyyden vuoksi isolla alkukirjaimella nimenomaan mielen rakenteisiin tai 

psyyken struktuureihin Tiedostamaton, Esitietoinen ja Tietoinen. Nämä pienellä kirjoitettuna 
viittaavat mielen tapahtumisen tietoinen, tiedostamaton kvaliteetteihin tiedostamisen asteen 
näkökulmasta. 
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vastakkaisten tai komplementaaristen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Jung käytti tästä 
ilmaisua kompensatorisessa suhteessa toisiinsa. Freudin kohdalla näkyy edellä mainitse-
mani hänen polariteettiajattelunsa. Tiedostamattomaan kokemisen alueeseen (Ubw, 
Unbewußtsein) Freud sijoitti ns. primaariprosessia ja Esitietoiseen kokemisen alueeseen 
(Tietoisuus) (VbW, Vorbewußtsein, Bw, Bewußtsein) sekundaariprosessia noudattavat 
mielen tapahtumat. Jung kutsui näitä samoja prosesseja fantasia-ajatteluksi ja 
suoraviivaiseksi ajatteluksi antaen niille saman sisällön kuin Freud. Hänen näkemyksensä 
tietoisuuden ja tiedostamattoman kokemisen alueen suhteista on kuitenkin Freudia 
monivivahteisempi. Jungin mukaan kompensatorinen voi tarkoittaa esim., että ihminen 
saattaa tiedostamattomasti ottaa realiteetit paremmin huomioon kuin tietoisesti, jos hän 
on tietoisesti joutunut torjumaan realiteetit.87 Primaari- ja sekundaariprosessi, fantasia- ja 
suoraviivainen ajattelu kuvaavat mielen kahden kokemisen alueen, systeemisesti mielen 
kahden osarakenteen keskeisiä systeemiominaisuuksia, kahden mielen näyttämön 
näyttämöllepanon keinoja ja ehtoja, näyttämöllä esittämisen tapoja, dramaturgiaa. 
Psyykkinen tapahtuminen ja merkityksenanto, kokemusten näyttämöllinen esittäminen on 
näiden kahden kokemisen alueen, esittämisen tapojen, kahden näyttämön ja näiden 
dramaturgian, näyttämöllepanon vuorovaikutuksen tulosta tapahtui kokemusten 
esittäminen ja näyttämöllepano lopulta sitten tietoisena tai tiedostamattomana 
kokemisena, tietoisella näyttämöllä tai piiloisilla näyttämöillä. 

 
 
 

4.4.1.1. Tietoinen kokemisen alue88 mielen rakenteena 
 

Freudin kirjoituksista käy hyvin selväksi, että hän antoi Tietoisuudelle suhteellisen 
vähäpätöisen osan Tiedostamattoman rinnalla psyykkisen tapahtumisen suuntaajana. 
Freudille Tietoisuus oli ulkomaailmaa lähinnä oleva psyykkisen apparaatin pintailmiö, 
enemmänkin eräänlainen havaintoelin kuin mielen dynamiikan kannalta keskeinen. 
Tietoisuus on hänelle psyykkisten kvaliteettien (tunnetilojen ja elämysten) havaintoelin, 
jonka tehtävänä on havaita erilaisia ärsytys- ja tunnetiloja ja esittää ulkoisia ja sisäisiä 
tapahtumia. Perimmältä olemukseltaan passiivisen havainto- ja representaatiotehtävän 
lisäksi Freud sijoitti Tietoiseen kokemisen alueeseen myös erilaisten ärsytys- ja 
tunnetilojen, tarkkaavaisuuden säätelyn ja suuntaamisen, ajattelun, tietoisen muistin sekä, 
kokemusten ja toiminnan sisältämän merkityksenannon ymmärtämisen näkökulmasta 

                                       
87 Freud 1964, 440—441, 487 ja 489 ja 1990f, 89 ja 91; Jung 1953, 175—176; 1956, 18; 1964, 15 

ja 1983, 67. Tarkemmin Jung erotti fantasia-ajattelusta persoonallisen ja kollektiivisen fantasia-
ajattelun. Kollektiivinen fantasia tarkoittaa ihmismielelle ylipäätänsä ominaista fantasian ja 
mielikuvien muodostumisen periaatteita ja ehtoja. 

88 Kun seuraavassa puhun mielen rakenteesta (systeemistä) Tietoisuus, tarkoitan sillä tietoista ja 
esitietoista kokemisen aluetta. Se sisältää sekä kullakin hetkellä mielessämme olevaa (tietoista) 
että ei sillä hetkellä mielessämme, mutta tarkkaavaisuuden avulla sinne saatettavissa olevaa 
(esitietoista) mielen tapahtumista ja kokemussisältöä. Tietoisuudesta voimme käyttää siten 
myös nimitystä Esitietoinen sitä paremmin kuvaavana. Tietoisuus on silloin rakenteellisesti 
kullakin hetkellä mielessämme olevaa Esitietoisuuden mielen rakenteen, esitietoisen kokemisen 
pintaa, näkyvissä oleva mielen näyttämö.  
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mielestäni tietoisuuden keskeisen tehtävän, realiteettitestauksen.89 
Jung kirjoitti Freudin tavoin pitäen tietoisuutta orientoitumisvälineenä ulkoiseen ja 

sisäiseen maailmaan90. Tietoisuuden kehittyminen ei rajoitu lisääntyneeseen ulkoisen 
maailman tiedostamiseen ja esittämiseen, vaan siihen liittyy myös kasvava sisäisten 
pyrkimysten ja voimien havaitseminen, tiedostaminen ja esittäminen. Jungilainen 
Neumann tiivistää psykoanalyysin käsitykset tietoisuudesta havainto- ja esittämiselimenä, 
joka havaitsee ulkoisen ja sisäisen maailman kohteita ja esittää (sisäistää) niitä 
mielikuvien avulla niille annetun merkityksen — ja tunnevarauksen — mukaisesti. 
Tietoisuudella tai tietoisella kokemisella ei ole vain tämä havaintotehtävä, vaan sillä on 
myös kontrolloiva funktio, jolla sidotaan ja annetaan merkitystä ja mielekkyyttä 
häiritseville tekijöille, tulevat ne ulkoa- tai  sisältäpäin, sekä ohjataan reagointia niihin.91 
Tietoisuudesta, tietoisesta kokemisen alueesta  muodostuu havainto- ja kontrollitehtävän 
kautta myös psyyken säätelyjärjestelmä. 

Käsitys Tietoisuudesta passiivisena, enemmänkin ”havaintoelimenä” on säilynyt 
psykoanalyyttisessa ajattelussa. Esim. Reenkolan mukaan Tietoisuus (tietoinen 
kokeminen) ilmenee — hän kuitenkin täsmentää tätä näkemystä — ensisijaisesti jonain 
passiivisena. Se rekisteröi ulkoisen todellisuuden tapahtumia erilaisina aistikvaliteetteina 
ja mielen sisäisiä jännitysten vaihteluja epämieluisuuden ja mielihyvän tuntemuksina. 
Freudin, Jungin ja Neumannin tavoin hän sijoittaa Tietoisuuteen ajattelu- ja 
muistitoimintojen ohjailun ja suuntaamisen. Tämä tarkoittaa muun muassa muistikuvien 
uudelleenelävöittämistä, joka on tärkeä itsekokemuksen säätelyssä. Aktiivisen luonteensa 
Tietoisuus (tietoinen kokeminen) saa Reenkolan mukaan tarkkaavaisuusfunktion, minän 
ja realiteettitestauksen kehittymisen myötä. Reenkola näkee Tietoisuuden (tietoisen 
kokemisen) kehityksen ”aktiivisen komponentin voimistumisena passiiviseen verrattuna”. 
Ymmärrän tämän niin, että tiedostaessamme mielemme sisäisiä tapahtumia muutumme 
aktiivisemmiksi mielen tapahtumisen suuntaajiksi. Metapsykologisesti sanottuna 
Tietoisuutemme muuttuu passiivisesta rekisteröintielimestä aktiivisemmaksi psyykkisen 
tapahtumisen suuntaajaksi. Kokemuksellisesti ilmaistuna tiedostaessamme kokemisemme 
muuttuu passiivisesta aktiiviseksi. Tietoisuuden muuttumisessa aktiivisemmaksi 
symbolifunktion kehittymisellä on keskeinen asema. Symbolifunktion muodostumisen ja 
puheen kehityksen avulla saamme, metapsykologisesti Reenkolan sanoin, minä saa mah-
dollisuuden suunnata tarkkaavuutta ja nostaa mielen sisältöjä tietoisuuteen. Sanamieli-
kuvien liittäminen asiamielikuviin mahdollistaa primaariprosessin hallitsemien mielen 
sisältöjen sitomisen käsitteellisemmällä tavalla ja muuttamisen sekundaariprosessin 
hallitsemaksi.92 Sitomisen näkökulmasta Tietoisen kokemisen alueen sitomiset edustavat 
kiinteää sitomista ja aktiivisimmillaan vapaasti liikuteltavaa sitomista. Merkityksen 
näkökulmasta Tietoisen kokemisen alueen merkityksenannot ovat sanallista 
representaatiota ja aktiivisimmillaan luovaa ajattelua. 

Jälkimmäiset esittämäni Reenkolan ajatukset ovat myös lähtöisin alunperin Freudilta. 
                                       
89 Freud 1964, 499—500; 1990d, 135 ja 176 ja 1990f, 91. 
90 Jung 1960, 123. 
91 Neumann 1954, 294, 297 ja 357—358 ja 1958, 13. Jung kirjoittaa, että mielikuvitus on 

tietoisuuden ”äiti” (Jung 1980, 72). 
92 Reenkola 1984, 137—138. Tässä kohdin symbolifunktio on suppeassa merkityksessä kielen 

oppimisena ja käyttönä. 
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Freud erotti tietoisen ja tiedostamattoman representaation siten, että tietoinen 
representaatio sisältää asiarepresentaation (Sachverstellung) lisäksi siihen liittyvän 
sanarepresentaation (Wortvorstellung), kun tiedostamaton representaatio sisältää vain 
objektirepresentaation, esim. kuvina, tapahtumaepisodeina, ääninä, hajuina, liikesarjoina, 
tunnetiloina. Freud esitti tietoisen ja tiedostamattoman psyykkisen esittämisen eron myös 
niin, että Tiedostamaton (kokeminen) sisältää objekteihin ja asioihin liitetyt tunne-
varaukset, asiarepresentaatiot (Sachbesetzung). Esitietoinen (Tietoinen) (kokeminen) 
lisää tähän lisävarauksen (Überbesetzung) siihen liitetyn sanarepresentaation avulla. 
Tämä lisävaraus mahdollistaa korkeamman psyykkisen organisaation (Esitietoisen) ja 
primaariprosessin muuttumisen sekundaariprosessiksi. Tiedostamisen asteiden 
näkökulmasta asiarepresentaatio tai mielen tapahtuminen (kokemus), jota ei lisävarata 
sanarepresentaatiolla jää tiedostumatta. Sanarepresentaation liittäminen asiarepre-
sentaatioon ei vielä kuitenkaan tarkoita, että jokin on tiedostettu (mielessä), vaan se on 
tiedostettavissa olevaa, so. esitietoista. Oleellinen Freudin esittämässä ajatuksessa on, 
että jokin kokemus voi tulla esitietoiseksi/tietoiseksi vain, kun siihen liittyy 
sanarepresentaatio.93 Sitä ennen kokemus on tiedostamaton.  

Kielellä, käsitteellisellä ajattelulla ja merkityksenannolla on siis Freudin mukaan kes-
keinen asema mielen tapahtumisen tietoiseksi (tietoiselle näyttämölle) tulemisessa — tai 
tarkemmin tietoiseksi tulemisen mahdollisuudessa, sitähän esitietoinen on. Tiedostamme 
ne kokemukset, joille voimme esittää sanallisen ilmauksen, joille löytyy sanat. Toiseksi 
se, mitä ei kyetä syystä tai toisesta pukemaan riittävän selkeään sanalliseen käsitteelliseen 
ilmaisuus, saa kuvaannollisen, metaforisen, runollisen tai myyttisen sanallisen ilmaisun 
tai se ilmaistaan ei-sanallisesti, kuvina, tapahtumina, ääninä, liikkeenä. Näin ilmaisun 
saanutta kokemusta, merkitystä meidän on vaikea, ellei mahdotonta välittää muille, 
mahdotonta myös itse tietoisesti ymmärtää. Kuitenkin tiedostamaton kokemusten ja 
merkityksenannon ilmaisutapa tunkeutuu joka paikkaan. Se ilmenee tietoisten ilmaisujen 
”rivien välissä”, sanojen takana, sanomatta jääneessä, ei-verbaalisesti, mutta 
tiedostamaton kokemisen alue ei jätä mitään sanomatta tai ilmaisematta (toistamispakko), 
jos vain se saa tilaisuuden, vaikkakin tiedostamattomien sanomien ymmärtäminen saattaa 
joskus olla perin vaikeaa.  

Näyttämöllisesti käsitteellistettynä Freud kirjoittaa tietoisen ja tiedostamattoman 
mielen näyttämön erilaisista näyttämöllepanon keinoista tai tavoista, erilaisesta 
dramaturgiasta. Hän kirjoittaa siitä, mitä edellytyksiä kokemuksessa tapahtuvan 
merkityksenannon on täytettävä, jotta se pääsisi tietoiselle näyttämölle, so., jotta 
voisimme olla siitä selvillä. Saadakseen tietoisen näyttämöllisen ilmauksen kokemuksen 
on saatava muun, esim. kuvallisen ilmaisun, ohella käsitteellinen ilmaus. Tietoiselle 
mielen näyttämölle pääsyn, tietoisen näyttämöllepanon ehtona on elämysten ja 
kokemusten käsitteellistyminen. Kokemus on kyettävä esittämään myös käsitteellisesti. 
Pelkästään kuvallinen, metaforinen, myyttinen ilmaisu, jota tiedostamattomat mielen 
näyttämöt näyttämöllepanossaan noudattavat, ei riitä kokemusten tietoiselle näyttämölle 
saattamiseen. Edelleen tämä tarkoittaa, että tietoisella näyttämöllä sekoittuvat tietoinen ja 
tiedostamattomat näyttämöt ja näyttämöllepanon keinot. Tiedostamaton ei jätä mitään 
näyttämättä, jos se saa vain siihen tilaisuuden. Jäljempänä huomaamme, että myös 

                                       
93 Freud 1990c, 177 ja 1990f, 101—102. 
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tiedostamattomilla näyttämöillä sekoittuvat mielen kahden eri näyttämön kaksi erilaista 
näyttämöllepanon tapaa. 

Tietoisen psyykkisen kokemisen alueen (näyttämön) toimintaa ohjaa mielen toiminnan 
perusperiaate häiritsevän poistaminen, jota Freud kuvasi mielipahan, ts. jännityksen 
vähentämisenä ja välttämisenä. Tietoisella kokemisen alueella häiritsevän poistaminen, 
toiveen toteutuminen, jännityksen vähentäminen tapahtuu ja ilmenee kuitenkin eri tavalla 
kuin Tiedostamattomassa, joka pyrkii välittömään häiritsevän poistamiseen, so. 
välittömään toiveen toteutumiseen, mielipahan ja jännityksen vähentämiseen, mistään 
piittaamatta. Ulkoisten realiteettien pakosta välitön, mielihalujen ja toiveimpulssien 
ohjaama jännityksen (häiritsevän) poistaminen on Freudin mukaan ihmiselämässä 
mahdotonta. Välittömän häiritsevän poistamisen, mielipahan välttämisperiaatteen rinnalle 
kehittyy realiteettiperiaate. Se mielipahaperiaatteen johdannaisena pyrkii myös 
häiritsevän poistamiseen ja mielipahan välttämiseen, mutta ottaen huomioon tämän ul-
koiset ehdot. Psyykkiseen tapahtumiseen tulee mukaan realiteetteja noudattavia ja 
realiteetteja huomioivia prosesseja vasta ulkoisten olosuhteiden pakosta, olosuhteiden, 
jotka estävät realiteeteista piittaamattoman välittömän häiritsevän poistamisen ja toiveen 
toteutumisen. Nyt psyykkisessä tapahtumisessa on kysymys Tietoisen kokemisen alueen 
(tietoisen näyttämön) sekundaariprosessin merkityksenannon, kokemuksen ja toiminnan 
ulkoiset ehdot huomioivista todellisuusperiaatetta ja realiteetteja noudattavista 
psyykkisistä ilmiöistä. Vaikka Freud näki Tietoisuudella toisarvoisen aseman tavallisessa 
ihmiselämässä, hän kuitenkin katsoi, että jos ihmisen toimintaa ohjaa tietoinen 
kokeminen, toiminta on normaalia.94 

Sanoessaan merkityksenantoa, so. kokemusta ja toimintaa normaaliksi, jos sitä ohjaa 
Tietoinen psyykkinen kokeminen realiteettiperiaatteineen ja sekundaariprosesseineen, 
Freud esittää samalla normatiivisen näkemyksen normaalista ja häiriintyneestä mielen 
toiminnasta. Asianmukainen suhde ulkoisiin realiteetteihin oma ruumis mukaan luettuna, 
todellisuuden huomioiminen, ajattelun ja tunteiden rationaalisuus ja loogisuus, 
harkitsevuus, mielihalujen ja impulssien järkevä reflektointi, kontrolli ja suuntaaminen, 
jne. kuuluvat ihmisen normaaliin mielen toimintaan. Välitön, realiteeteista piittaamaton 
häiritsevän ja mielipahan poistaminen, realiteettitajun puute, vääristynyt suhde 
todellisuuteen ja omaan ruumiiseen, ajattelun ja tunteiden irrationaalisuus, epäloogisuus 
ja harkitsemattomuus eivät kuulu mielen normaaliin toimintaan. Palaan Tietoisuuden, 
tietoisen kokemisen alueen toimintaperiaatteisiin, tietoisen mielen näyttämön 
näyttämöllepanon keinoihin ja tapoihin vielä luvussa 4.4.1.3., kun tarkastelen kootusti 
mielen topografiaa, kokemusta ja merkityksenantoa. 

 
 
 

                                       
94 Freud 1964, 500; 1991, 340—341; 1990a, 11—12; 1990d, 144 ja 1990f, 83 ja 90. Freud puhuu 

kirjoituksissaan useammin mielihyvästä ja mielihyväperiaatteesta kuin mielipahasta ja 
mielipahaperiaatteesta. Olen korvannut mielipahaperiaatteen häiritsevän poistamisella, 
jännityksen vähentämisellä ja mielipahan välttämisperiaatteella (häiritsevän poistamisperiaate, 
mielipahaperiaate). Edellinen sopii elämyksellisenä käsitteenä paremmin viitekehykseeni ja 
jälkimmäiset sopivat paremmin Freudin perimmäiseen ideaan psyyken perustehtävästä, jonka 
hän määritteli mielipahana koetun jännityksen vähentämiseksi ja sitomiseksi. 
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4.4.1.2. Tiedostamaton kokemisen alue mielen rakenteena 
 

Sekä Freud että Jung korostivat Tiedostamattoman mielen sisällön merkitystä psyyken 
dynamiikassa. He pitivät psyykkisen tapahtumisen ensimmäistä vaihetta aina tiedos-
tamattomana, eli psyykkinen tapahtuminen kuuluu aina aluksi Tiedostamattoman 
kokemisen alueelle, siis piiloisille mielen näyttämöille. Freud painotti Tiedostamatto-
massa torjuttuja mielen sisältöjä, Jungin antaessa dynaamista merkitystä myös ei-
torjutuille tiedostamattomille mielen sisällöille. He ajattelivat, että Tiedostamaton mielen 
toiminta sisältää sellaisia tuntemuksia, ajatuksia, havaintovaikutelmia, kokemuksia, jotka 
ovat tahdonalaisesti, so. tietoisesti vähän hallinnassamme. Se, että jokin mielikuva, ajatus 
tai tunnetila painuu torjuttuna tai muulla tavoin pois Tietoisuudesta, ei tarkoita, että se 
lakkaa olemasta tai katoaa, vaan se vain menettää yhteyden Tietoisuuteen ja niiden 
tahdonalaiseen hallintaan. Se vaikuttaa Tietoisuuteen epäsuorasti ilmeten erilaisina 
suojatoimenpiteiden muokkaamina korvikkeina, kiertoilmauksina ja kompromisseina. 
Tiedostamaton kokemus ilmenee tiedostaminamme psyykkisinä oireina, odottamattomina 
tunnetiloina, kielen lipsahduksina, virhetoimintoina, unohtamisina tai irrationaalisena, 
myyttisenä ajatteluna ja merkityksenantona, jota meidän itsemmekin on vaikea 
ymmärtää. Tietoisuuteen tunkeutuvat erilaisten suojatoimenpiteiden muokkaamat tiedos-
tamattomat mielen sisällöt sisältävät sekoittuneina sekä Tiedostamattoman että Tietoisen 
psyykkisen tapahtumisen piirteitä.95 

Millaisia ovat Tiedostamattoman psyykkiset ilmiöt? Mitä toiminta- ja 
rakentumisperiaatteita tiedostamattomat mielen tapahtumat noudattavat? Miten piiloisten 
mielen näyttämöiden tapahtumista, näyttämöllepanoa voidaan kuvata? Freud kuvasi 
Tiedostamatonta kokemisen aluetta luonnehtivia primaariprosessin ilmiöitä mielihyvä   
mielipaha -periaatteen mukaisesti toimiviksi, ajattomiksi, ristiriidattomiksi, ulkoisesta 
todellisuudesta ja realiteeteista piittaamattomiksi ja luonteeltaan häilyviksi. Kun Freud 
kirjoitti primaariprosessin toimivan mielihyväperiaatteen mukaisesti, mitä hän sillä 
oikeastaan tarkoitti? Luvusta 4.3.1. muistamme Freudin tarkoittaneen mielihyvällä tarve-
jännityksestä aiheutuvan psyykkisen jännityksen laskemista ja mielipahalla sen lisään-
tymistä. Mielihyväperiaate on siis ensisijaisesti mielipahan, jännityksen välttämistä, 
häiritsevän, rauhattomuuden poistamista, kuten olen sen ilmaissut sitä mielestäni 
paremmin kuvaavana. Primaariprosessin mukaiset psyykkiset toiminnat tähtäävät välittö-
mään häiritsevän poistamiseen, mielipahan välttämiseen. Tiedostamattomat mielen 
tapahtumat noudattavat siten välitöntä toiveen logiikkaa, itsellemme mieluisaan 
pyrkimystä, mieluisuuden periaatetta. Toiveissamme kaikki on mahdollista, ajalla, 
paikalla eikä realiteeteilla ole merkitystä. Vain toiveittemme täyttymyksellä ja häiritsevän 
poistumisella on silloin merkitystä, mahdollisuuksista ja seurauksista piittaamatta. 
Pyrkiessämme välittömään häiritsevän poistamiseen, psyykkisen jännityksen laskuun 
tiedostamattomat psyykkiset tapahtumat eivät piittaa ulkoisista realiteeteista. Se on 
Freudin mukaan Tiedostamattoman keskeinen piirre, joka tuo mukanaan muita 

                                       
95 Freud 1989, 60—61; 1990c, 171—172; 1990f, 79 ja 93 ja 1991, 283; Jung 1959, 279; 1983, 18 

ja 72. Ks. Freudin tiedostamattoman käsitteen kehittymisestä esim. Reenkola 1984, 121—142. 
Ks. tiedostamattoman ja tietoisen mielen tapahtumisen sekoittumisesta myös jäljempänä luku 
4.4.1.3.. 
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psyykkisen tapahtumisen ominaisuuksia. Tiedostamaton sisältää erilaisia toiveimpulsseja 
(Wunschregungen), jolloin ulkoinen todellisuus korvautuu mielemme sisäisellä 
todellisuudella, realiteetit omilla toiveillamme. Tiedostamattoman primaariprosessin 
kokemusten realiteetit samaistuvat (gleichgesetzt) ulkoisiin havaintorealiteetteihin, 
toiveet niiden täyttymiseen, mielikuvat reaalisiin tapahtumiin.96  

Jos tarkastelemme tiedostamattomia mielen tapahtumia sitomisen ja merkityksenannon 
näkökulmista, Tiedostamattoman kokemisen alueen sitomiset ja merkitykset ovat 
liikkuvia tunnevarausten ja merkitysten siirtyessä helposti kohteesta toiseen. Eri 
kohteisiin sijoitetut tunnevaraukset ja merkitykset voivat myös tiivistyä samaan 
kohteeseen, jolloin samaan mielikuvaan tiivistyy useita kokemuksia. Menneet ja nykyiset 
sitomiset ja merkityksenannot sekoittuvat ja saattavat ilmetä samassa kohteessa. 

Freudin Das Traumdeutung teoksesta voidaan löytää kahdeksan hänen mukaansa 
tiedostamattomia psyykkisiä prosesseja kuvaavia piirteitä. Nämä kuvaavat 
tiedostamattomia kokemisen alueen tapahtumia, joiden avulla piiloiset näyttämöt 
rakentuvat, ne ovat piiloisten näyttämöiden näyttämöllepanon keinoja, piiloisten 
näyttämöiden esittämistapoja, niiden dramaturgisia97 keinoja.  

Freud kuvasi Das Traumdeutung teoksessa tiedostamattomia mielen tapahtumia 
seuraavasti (olen lisännyt niihin näyttämölliset esimerkkini). 1) Vastakohtien (vasta-as-
sosiaatioiden) ykseys. Toisilleen vastakkaiset ajatukset tai tapahtumat voivat yhtyä 
samaan mielikuvaan, esim. samaan henkilöhahmoon tai tapahtumaan piiloisella 
näyttämöllä. 2) Ajattelun rakenteellinen epäjärjestys ja -yhtenäisyys. Tiedostamaton 
ajattelu, piiloinen näyttämö ei noudata normaalin ajattelun logiikkaa. 3) Sekun-
daariprosessin osittainen sekoittuminen primaariprosessiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tiedostamaton tapahtuminen ei ole puhtaasti primaariprosessin läpitunkemaa, vaan myö-
hemmin kehittyvä sekundaariprosessi sekoittuu siihen. Eli tietoisen näyttämön 
esittämistapa tai näyttämöllepano tunkeutuu piiloisille näyttämöille. Esim. unesta 
koetetaan muodostaa mielekäs myös päivätajunnan näkökulmasta, 4) Aikasuhteiden 
huomioiminen ja toisaalta huomiotta jättäminen. Piiloisella näyttämölle eri ikäiset 
näyttämöt saattavat esiintyä rinnan samalla näyttämöllä. 5) Loogisen yhteyden ilmaise-
minen ajallisena yhteytenä, samanaikaisuutena. Asioiden ja tapahtumien looginen yhteys 
ilmaistaan samalla tai samanaikaisena näyttämöllä olona. 6) Kausaalisuhteen esittäminen 
ajallisena peräkkäisyytenä, ajallisesti peräkkäisinä näyttämöinä ja näyttämön 
tapahtumina. 7) Samankaltaisuus yhteenliittymillä, esim. samassa näyttämön tarinassa tai 
hahmossa. Edelliset liittyvät siihen, miten Tiedostamattomassa, piiloisilla näyttämöillä 
esitetään erilaisia objektien ja tapahtumien välisiä suhteita päivätietoisuudesta poikkea-
valla tavalla eli samalla näyttämöllä, yhteisessä tarinassa tai samassa näyttämön 
hahmossa. Sekä lopuksi 8) kyvyttömyys esittää joko tai -suhteita viittaa normaalin 
kaksiarvo -logiikan ristiriidan poissulkevan lain puuttumiseen tiedostamattomasta 

                                       
96 Freud 1990a, 11—12 ja 16; 1990b, 156; 1990d, 144; 1990f, 89—90 ja 1991, 340—341. On 

ehkä vielä syytä muistaa, että tässä luvussa puhun Tiedostamattomasta ja Tietoisesta 
systemaattisessa mielessä kokemisen alueina, ei psyykkisten toimintojen ja tapahtumien 
tiedostamisen asteina niin kuin seuraavassa luvussa. 

97 Richard Jonesin (1980) käsite ”Dream poet”, unirunoilija, jolla hän viittaa unia tuottavaan 
mielen prosessiin, on käsitteenä lähellä metaforaani mielen näyttämön dramaturgiasta, jolla 
dramatisoidaan elämyksiä ja kokemuksia näyttämöllisiksi kuviksi (fantasioiksi). 
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psyykkisestä tapahtumisesta. Tiedostamattomassa ei ole ristiriitaa, vastakkaiset asiat 
voivat olla mielen näyttämöllä yhtä aikaa tai samassa hahmossa.98  

Freud siis näki psyykkisen tapahtumisen, mielen dynamiikan tuloksena Tietoisen 
(Esitietoisen) ja Tiedostamattoman kokemisen alueiden vuorovaikutuksesta. Jung näki 
Tietoisuuden ja Tiedostamattoman välisen suhteen dialektisena ja kuvasi tätä niin, että 
samalla kun Tiedostamaton vaikuttaa Tietoisuuteen, myös tietoisuuden lisääntyminen 
vaikuttaa tiedostamattomaan. Tiedostamattomien sisältöjen tiedostuessa ne muuttuvat. 
Samalla ne muuttavat koko persoonallisuutta Tietoisuuden ja Tiedostamattoman 
suhteiden muuttuessa.99 Freud, sen enempään kuin Jungkaan, ei kovinkaan 
systemaattisesti ja selkeästi käsitellyt Tietoista ja Tiedostamatonta kokemisen aluetta 
luonnehtivia psyykkisen tapahtumisen periaatteita, primaariprosessia ja sekun-
daariprosessia100, mutta Freudin niille eri yhteyksissä antama sisältö voidaan 
rekonstruoida. Tiedostamattoman ja tietoisen psyykkisen tapahtumisen peruserot 
kuvastuvat sellaisissa Freudin esittämissä vastakohtapareissa kuin sisäinen vs. ulkoinen 
todellisuus, toiveimpulssit vs. realiteettien huomioiminen, ei-looginen vs. looginen 
ajattelu, välitön mielipahan välttäminen vs. ulkoisten olosuhteiden huomioiminen, 
mielihyväperiaate vs. realiteettiperiaate, asiarepresentaatio vs. sanarepresentaatio, 
liikkuva sitominen vs. kiinteä sitominen, lineaarinen aika vs. ajan puuttuminen, jne. 
Vastakohtaparit kuvaavat merkityksenantoa kokemuksessa ja toiminnassa määrittäviä 
psyykkisen tapahtumisen tiedostamattomia ja tietoisia periaatteita. Ne ovat psyykkistä 
tapahtumista luonnehtivina polariteetteina tärkeitä tulkinta-apuvälineitä ymmärrettäessä 
ja tulkittaessa merkityksenantoa kokemuksessa ja toiminnassa, so. merkitysten ja 
merkityssuhteiden kehkeytymistä tuloksena kamppailusta erilaisten tietoisten ja 
tiedostamattomien voimien välillä Halun toteuttamiseksi. Sitä, miten Tietoisuuden ja 
Tiedostamattoman toimintaperiaatteiden yhtäaikainen vaikutus mielen tapahtumiin tai 
vuorovaikutus mielen tapahtumisessa näkyy mielen näyttämöiden muodostumisessa ja 
mikä on tämän merkitys psykologisen ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta, käsittelen 
seuraavassa luvussa. 

 
 
 

4.4.1.3. Mielen topografia ja merkityksenanto 
 

Mitä mielen tapahtumisen jakaantuminen Tietoiseen ja Tiedostamattomaan kokemisen 
alueeseen tarkoittaa psykologisen ymmärtämisen näkökulmasta? Eli mitä se tarkoittaa 
kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon määräytymisen, so. näille 
mielekkyyden antavien psyykkisten yhteyksien osoittamisen kannalta? Se tarkoittaa, että 
psyykkistä tapahtumista, kokemukseen ja toimintaan sisältyvää merkityksenantoa mää-
rää, antaa niille mielekkyyden kahden erilaisten toimintaperiaatteiden mukaan toimivan 

                                       
98 Freud 1964, 260—266. 
99 Jung 1983, 90 ja 1985, 347. 
100 Roos arvioi, ettei psykoanalyysissa ylipäätänsä ole Freudin jälkeen juurikaan tarkasteltu 

tiedostamattoman toimintaperiaatteita ja erityispiirteitä. Hän esittää Matte-Blancon 
poikkeuksena tähän. (Roos 1990.) 
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psyykkisen kokemisen alueen, kahden mielen näyttämön vuorovaikutus. 
Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä, kokemukseen ja toimintaan 
sisältyvän merkityksen metapsykologisessa rekonstruktiossa, Tiedostamattoman ja 
Tietoisen kokemisen alueiden toimintaperiaatteiden tunteminen toimii tulkintaohjeistona, 
Habermasin kuvaamina yleisinä tulkintoina. Niitä käytetään tulkintaohjeistona piiloisten 
merkitysten ja merkitysyhteyksien rekonstruoinnissa silloin, kun meillä kokemuksen 
ilmausten ja toiminnan, so. tekstin ymmärryksen katkettua on aihetta olettaa 
tiedostamattomien merkitysyhteyksien ja toimintaperustojen olemassaoloa, so. sellaisten 
mielensisältöjen olemassaolon, joista emme ole selvillä. Mielen näyttämöiden erilaisten 
esittämistapojen, näyttämöllepanon keinojen, kokemusten esittämisen erilaisten 
dramaturgisten periaatteiden tuntemus toimii näyttämöllisessä ymmärtämisessä yleisinä 
tulkintoina. Niitä käytetään näyttämöllisen merkitysten ja merkitysyhteyksien 
rekonstruktion apuna silloin, kun emme ymmärrä kaikkea, mitä tietoisella näyttämöllä 
on, ja mitä siellä tapahtuu ja meillä on aihetta olettaa, että tietoiselle näyttämölle 
tunkeutuu ja sekoittuu piiloisia näyttämöitä sisältöineen ja esittämisen tapoineen. 

Tämän oletuksen pohjalta Freud101 ja Jung toimivat ihmisen mieltä tutkiessaan. Koh-
datessaan potilaittensa puheessa ja toiminnassa realiteeteille, ”normaalille” päivätajun-
nalle, ajattelun logiikalle ja toimintarationaliteetille vieraita piirteitä he olettivat niiden 
taustalle toisenlaisen merkityksenanto- ja toimintalogiikan, vaikkeivät he näitä termejä 
käyttäneetkään. Freud ja Jung eivät löytäneet tiedostamatonta, mutta he löysivät 
tiedostamattoman, piilotajunnan toimintalogiikan, kuvasivat sitä ja käyttivät sen 
periaatteita tulkitessaan muuten mieltä vaille jäänyttä potilaittensa merkityksenantoa, 
kokemusten ilmauksia ja toimintaa. He käyttivät sitä myös tulkitessaan yhteiskuntaa, 
kulttuuria, taidetta ja mytologiaa. Periaatteiden, joilla tiedostamaton merkityksenanto, 
tiedostamaton kokemus ”kääntyy” tietoiseksi merkityksenannon, kokemuksen 
ilmaukseksi ja toiminnan sisältämäksi mielekkyydeksi, avulla voimme purkaa esim. sosi-
aalisessa vuorovaikutuksessa tai jossakin ideologiassa (pintarakenteessa) ilmenevää mer-
kityksenannon vyyhtiä taaksepäin sen yksilön mielen tiedostamattomille alkulähteille 
(syvärakenteeseen). Niiden avulla kykenemme palauttamaan sosiaalisella näyttämöllä 
ilmenevän sen yksilön mielen näyttämöllisille juurilleen osoittamalla sen psyykkiset 
yhteydet ja kehityshistorian, so. sen mielekkyyden yksilön kokemusmaailman 
näkökulmasta. 

Jos tarkastelemme topografista teoriaa edellisessä luvussa 3.1. esittämäni ontologisen 
Halun käsitteen avulla, voimme sanoa seuraavasti: Halu (kokemus, elämys ja merkitys) 
jakaantuu; välittömään, tiedostamattomaan, primaariin, irrationaaliseen ja realistiseen, 
tietoiseen, sekundaariin, rationaaliseen. Halussa etsimme toiveittemme toteutumista, 
häiritsevän, puutteen poistumista kahta tietä. Kokemuksen näkökulmasta kahden 
kokemisen alueisiin perustuvan mielen rakenteen toimintaperiaatteet, primaari- ja sekun-
daariprosessi ilmaisevat miten kokemukset (elämyksenä ja merkityksenantona) syntyvät 
ja niihin sisältyvät merkitysyhteydet muodostuvat. Toisin sanoen ne kuvaavat, mitä 
periaatteita Halua toteuttava kokemuksen muodostuminen tai rakentuminen noudattaa. 
Merkityksenanto Halun ilmiasuna, so. tietoisena kokemuksena ja sen kuvauksena, 
puheena, toimintana ja sen erilaisina ilmauksina, on tulosta ihmismielen ristiriitaisista 

                                       
101 Freudin teos Zur Psychopathologie des Alltagsleben on tästä mainio esimerkki. 
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pyrkimyksistä. Siihen sekoittuu primaari- ja sekundaariprosessin merkityksenannon, 
kokemuksen rakentumisen ja mielen toiminnan logiikka. Halua toteuttavan, kokemusta 
itsestä ylläpitävän merkityksenannon mielen sisäisten ehtojen tunteminen toimii siten tul-
kintaviitekehyksenä tai tulkintahorisonttina, jonka avulla rekonstruoidaan kokemuksen ja 
toiminnan ja niiden merkityksellisten ilmausten merkitysyhteyksien muodostumista ja 
yhteyksiä, etsitään niiden merkitysperustaa ja mielekkyyttä. 

Näyttämöllisellä mielen käsitteellistämisen tavalla voimme esittää tietoisen ja 
tiedostamattoman näyttämön suhteet, näyttämöiden rakentumisen ja toimintaperiaatteet 
seuraavasti: Rakenteeltaan mielen näyttämö on kaksikerroksinen (ks. Kuvio 10.). 
Näyttämöllepanossaan, dramaturgiassaan realiteettiperiaatteen ja sekundaariprosessin 
mukaan toimivan (esi)tietoisen näyttämön ”takana” sijaitsevat näyttämöllepanossaan 
toiveen logiikkaa ja primaariprosessi noudattavat piiloiset näyttämöt. Kaksi mielen 
näyttämöä rakentuvat erilaista dramaturgista (rakentumis-) periaatetta noudattaen. Niiden 
näyttämöllepanon keinot ja näyttämöllepanon ehdot ovat erilaiset, erilaiset sellaisina kuin 
ne edellisessä luvussa Freudiin ja osin myös Jungiin viitaten kuvasin tietoisia ja 
tiedostamattomia mielen tapahtumia. Voimme sanoa, että tietoisilla ja piiloisilla mielen 
näyttämöillämme käytämme erilaista dramaturgiaa esittäessämme ja käsitellessämme 
kokemuksiamme (elämyksiä ja merkityksiä). Lyhyesti voimme sanoa, että piilotajunta on 
toiveittemme näyttämö, jossa pyrimme välittömään toiveittemme täyttymiseen, meitä 
häiritsevän poistumiseen. Tietoisuus, tietoinen kokeminen on realiteettien rajaama tai 
muokkaama toiveittemme näyttämö, jossa toiveiden toteutumiseen ja häiritsevän 
poistumisen pyritään realiteetit huomioon ottaen. Voimme sanoa näin, vaikka 
tiedostamaton toiveen logiikka tunkeutuu tietoiselle näyttämölle ja realiteetit vaikuttavat 
myös tiedostamattomilla näyttämöillä. Esimerkiksi päiväunissa ja haaveissa on mukana 
paljon toiveen logiikkaa ja unohdamme, ainakin hetkeksi, realiteetit (häiritsevän). 
Vastaavasti vaikka unissa pyrimme mielen tapahtumista puhtaimmin välittömään 
häiritsevän poistumiseen (toiveemme toteutumaan), siihen vaikuttavat myös realiteetit ja 
esim. Yliminä unisensuurina.  

Näyttämöllepano (ks. Kuvio 10.) tarkoittaa sitä tapahtumaa, jossa kokemus 
muodostuu elämyksestä, merkityksestä, mielikuvina itsestä ja objektista (toisesta) ja 
esitetään näyttämöllä, tuodaan mielen näyttämölle. Näyttämöllepanon keinot puolestaan 
viittaavat niihin keinoihin ja tapoihin, joita piiloiset ja tietoinen näyttämö käyttävät 
esittäessään asioita ja elämyksiä, so. kokemusten muodostamisessa. Nämä vastaavat 
Freudin primaari- ja sekundaariprosessia ja Jungin fantasia- ja suoraa ajattelua. Lisäksi 
näyttämöllepanon keinot ovat psykodynaamisella kielellä ilmaistuja erilaisia puolustus- 
ja suojatoimenpiteitä (defenssejä), joilla kokemuksia käsitellään ja muutetaan itsellemme, 
so. tietoiselle näyttämöllemme hyväksyttävään muotoon. Se tarkoittaa myös psyykkistä 
työstämistä, jota Tiedostamaton toistamispakon alaisena käyttää muokatessaan 
kokemuksia yrittäen saada piiloisia näyttämöitä mukaan tietoiselle näyttämölle, tietoiseen 
käsittelyyn ja näin yksilön hallintaan poistaen häiritsevän. Näyttämöllepanon ehdot 
viittaavat niihin ehtoihin, jotka näyttämöllepanon on täytettävä, jotta kokemus voitaisiin 
esittää mielen näyttämöllä. Toiseksi ne viittaavat ehtoihin, jotka näyttämöllepanon on 
täytettävä, jotta kokemus pääsisi tietoiselle näyttämölle, saisi tietoiselle näyttämölle 
sopivan (itsellemme hyväksyttävän) ilmaisun. Psykodynaamisessa metapsykologisessa 
käsitteellistämisessä edellinen ilmaistaan psyykkisen tapahtumisen perusperiaatteilla ja 
jälkimmäinen ilmaistaan sensuurin käsitteellä, joka viittaa tietoisuuteen päästettävää 
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mielen sisältöä kontrolloivaan mielen instanssiin tai funktioon. 
Piiloisille näyttämöille suljetaan tarkoituksellisesti mielen sisällöt, jotka eivät täytä 

tietoisen näyttämöllepanon ehtoja. Tämä viittaa nimenomaan dynaamisiin piiloisiin 
mielen näyttämöihin. Tietoisella näyttämöllä puolestaan työstetään sinne päästettyä ja 
tunkeutunutta mieltä häiritsevää. Mielen toimintaa näyttämöllisellä tasolla luonnehtii 
toistamispakko: Elämykset, vaikutelmat, elämäntilanteet, tapahtumat ja asiat, joille ei ole 
kyetty antamaan mieltä, joita ei ole kyetty käsittelemään ja näin ottamaan haltuun ja 
liittämään itseen kuuluvaksi, häiritsevät ja pyrkivät tietoisuuteen kiertoteitse, jotta ne 
voitaisiin ottaa haltuun antamalla niille hallittava ja ymmärrettävä merkitys, mielekkyys. 
Näin niiden häiritsevyys lakkaa ja kykenemme palauttamaan menettämämme 
mielenrauhan. Toistamispakon alaisena sitomispakko, joka merkityksen tasolla tarkoittaa 
välttämättömyyttä antaa mielikuvien muodossa merkitys hahmottomille elämyksille ja 
käsittämättömille asioille, määrää kuitenkin näyttämöiden toimintaa niin, että piiloisille 
näyttämöille torjuttu aines pyrkii tietoiselle näyttämölle, jos torjutulle vain tarjoutuu 
tietoisella näyttämöllä pienikin rooli tai osa tarinassa. (Ks. Kuvio 10.) 

Mielen näyttämöllä tiedostamaton jää suurimmaksi osaksi tuntemattomaksi tietoisen 
näyttämön näyttämöllepanon ehtojen (sensuurin, torjunnan) takia (ks. Kuvio 10.). Tämä 
on syy dynaamisen tiedostamattoman, dynaamisten piiloisten näyttämöiden syntyyn. 
Kaikkia elämäntilanteita, elämyksiä, vaikutelmia, tapahtumia ja niistä heräävää 
rauhattomuutta ei kyetä ottamaan haltuun tietoisen käsittelykyvyn puutteiden vuoksi, 
erityisesti lapsuudessa. Niille ei kyetä antamaan käsityskykymme ja hallintamme 
ulottuvilla olevaa tietoista, mielekästä näyttämöllistä ilmausta. Ne jäävät torjuttuina 
tietoisen käsittelyn ulkopuolelle. Osaa piiloisista näyttämöistä ei edelleen häiritsevänä ja 
itsen ideaalitilaa uhkaavina haluta päästää tietoiselle näyttämölle.  

Toinen syy, miksi osa tiedostamattomasta kokemuksesta jää tiedostamattomaksi, on 
tietoisen ja tiedostamattoman erilainen tapa käsitellä ja esittää kokemuksia, erilaiset 
näyttämöllepanon keinot, erilainen dramaturgia. Esitin edellä luvussa 4.4.1.1. Freudin 
käsityksen, että tiedostuakseen mielen sisältöihin, kokemuksiin tulee liittyä asiarepre-
sentaation lisäksi sanarepresentaatio. Toisin sanoen piiloisen näyttämön konkreettinen, 
kuvallinen, metaforinen, myyttinen fantasiaa käyttävä esittämisen tapa ja kieli tulee voida 
kääntää tai muuntaa tietoisen näyttämön abstraktimmalle, käsitteellisemmälle esittämisen 
tavalle ja kielelle. Esim. varhaislapsuuden mielen näyttämöt ovat esitetty muodossa, jota 
aikuinen mieli ei enää tavoita eikä ymmärrä. Aikuisen mielen näkökulmasta lapsuuden 
mielen näyttämöt ovat hämäriä, outoja, käsittämättömiä, ne ovat aikuiselle mielelle 
kokemuksellisesti vierailta. Kysymys ei siis välttämättä kaikissa tapauksissa ole 
torjunnasta, vaan osa tiedostamattoman tiedostamattomuudesta johtuu lapsuuden mielen 
erilaisesta näyttämöllisestä esittämisen tavasta, joka on esteenä tiedostamattoman 
kokemisen nostamiselle tietoiseksi. 

Koska tiedostamattomien näyttämöllepanon keinojen avulla kuitenkin koetetaan 
täyttää tietoiset näyttämöllepanon ehdot ja sitä kautta päästää tiedostamatonta tietoiselle 
näyttämölle, tietoisessa on aina läsnä piiloista materiaalia, joka mahdollistaa tiedosta-
mattoman tutkimisen (ks. Kuvio 10.). Piiloisia näyttämöitä ei tavoiteta suoraan, vaan 
niitä tutkiva psykodynaaminen näyttämöllinen ymmärtävä menetelmä joutuu käyttämään 
epäsuoraa lähestymistapaa. Tämä menetelmä pyrkii tietoisuudessa sijaitsevien, mutta 
sille vieraiden mielensisältöjen perusteella rekonstruoimaan, mitä siinä näyttäytyvät 
piilosisällöt ovat ja miten tietoisuuteen pyrkivä tiedostamaton tietoiselle näyttämölle 
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pyrkiessään toimii. Toisin sanoen psykodynaamisessa näyttämöllisessä ymmärtämisessä 
rekonstruoidaan se mielen piiloisten näyttämöiden tapahtuminen ja ne psyykkiset 
yhteydet, jotka ovat tuottaneet tiettyjä tietoisia näyttämöllisiä kokemusten ilmauksia. 
Tällöin tutkitaan omia tai toisen erilaisiin ilmiöihin, vaikkapa uniin ja arkipäivän 
virhesanontoihin ja -toimintoihin liittämiä tietoisia ja esitietoisia mielikuvia, 
assosiaatioita ja sitä, miten nämä ovat muodostuneet.  
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MIELEN NÄYTTÄMÖT 
  
(Esi)tietoi-  Ilmisisältö: Tietoiset näyttämöllepanon ehdot täyttävät, tietoisuu- Psykologia 
nen mielen  sessa oleva tai sinne saatettavissa olevat esitietoiset mielikuvat (esi-  tutkimus- 
näyttämö merkiksi unet tai haaveet), assosiaatiot, ajatukset ja tunteet aineisto 
    
 
Näyttämöiden Tietoiset näyttämöllepanon ehdot102 (sensuuri)  Psykologian 
rakentuminen - asia poistaa häiritsevän (rauhoittaa, palauttaa eheyden tunteen) tulkinnan
 - asiaa ei koeta liian ahdistavana, joten se on käsiteltävissä  suunta 
 - asia sopii käsitykseen itsestä (itsekokemus, itsen ideaalitila)  
 - asia sopii sisäistetyn auktoriteetin vaatimuksiin 
 
 Näyttämöllepanon keinot103 (koettaa täyttää näyttämöllepanon 
 ehdot muuntamalla tiedostamattomat mielen sisällöt tietoiselle 
 näyttämölle hyväksyttävään muotoon; kiertää sensuurin) 
 - suojatoimenpiteet (kieltäminen, projektio, introjektio, eristäminen,  
 älyllistäminen, reaktionmuodostus, tyhjäksi tekeminen, torjunta, 
 sublimaatio, läpityöstäminen, huumori) 
 - psyykkinen työstäminen, esimerkiksi unityö (siirtäminen, tiivistä- 
 minen, kuvittaminen, mielekkääksi tarinaksi muokkaaminen) 
 
 
Piiloiset mie- Piilosisältö (pidetään tarkoituksella tiedostamattomana, koska  
len näyttä- sitominen ei ole onnistunut tai aineisto ei sovi  käsitykseen itsestä)  Psykologian 
möt - epäloogiset ajatusrakennelmat, voimakkaat tunteet ja mielikuvat, tutkimus- 
 lapsenomaiset halut, toiveet, ajatukset ja pelot, fantasiat kohde 
(dynaaminen - asia häiritsee, ahdistaa, uhkaa käsitystä itsestä, itsen ideaalitilaa   
piilotajunta) - asia ei sovi sisäistetyn auktoriteetin vaatimuksiin  
   - enemmän tai vähemmän irrationaalinen, hallitsematon mielen osa  
  
      
   
Kuvio 10. Mielen näyttämöt, kokemisen alueet ja psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen tutkimusmenetelmä. 

 
 
Psykodynaaminen näyttämöllisen ymmärtämisen tarkoituksena on siten paljastaa 

kätköön jääneet piiloiset näyttämöt rekonstruoimalla mielen tapahtuminen, jonka 
tuloksena tietoinen näyttämö tai sen ilmaus on syntynyt. Tutkimuksessa pyritään tuomaan 
esiin, mitä kokemuksen ilmauksen, toiminnan ja tietoisen näyttämön takana on ja miksi 

                                       
102 Psykoanalyyttisessa metapsykologisessa kielenkäytössä tietoisia näyttämöllepanon ehtoja 

vastaavat sanat sensuuri ja torjunta, joilla tarkoitetaan mielen tasapainoa uhkaavan asian 
sulkemista ja pitämistä pois tietoisuudesta. Itse olen tulkinnut näyttämöllepanon ehdot 
itsekokemuksen, itsen ideaalitilan näkökulmasta. 

103 Psykoanalyyttisessa metapsykologisessa käsitteistössä näyttämöllepanon keinot koostuvat: 1. 
mielen toimintaperiaatteista, 2. psyykkisestä työstä ja 3. mielen suojatoimenpiteistä eli 
puolustusmekanismeista. 
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se on jäänyt piiloon. 104 
Edellä esitetyn olen tiivistänyt Kuvioon 10.. Siinä esitän näyttämöllistä ajattelutapaa ja 

käsitteistöä käyttämällä tulkitsemani Freudin käsityksen mielen rakentumisesta ja 
toimintaperiaatteista. Mielen näyttämöihin ja Tiedostamattoman ja Tietoisen kokemisen 
alueen erotteluun Freudin varhaisemman topografian mielessä palaan vielä myöhemmin 
luvuissa 4.4.3. ja 4.4.4., kun kokoavasti tarkastelen miten kokemuksellisesta itsekoke-
muksen, minuuden tuottamisen viitekehyksestä ja mielen näyttämöllisestä näkökulmista 
on mielekästä hahmottaa mielen rakenteellista jäsentymistä psykodynaamiseksi 
metapsykologiseksi ja näyttämölliseksi teoriaksi merkityksenannon, kokemuksen ja toi-
minnan määräytymisestä. 
 
 
 

4.4.2. Mieli  strukturaalisesta näkökulmasta 
 

Srukturaaliseksi kutsutussa teoriassaan tai näkökulmassaan Freud tarkasteli psyyken ra-
kenteellisia elementtejä tai toiminnallisia rakenteita ei enää kahtena erillisenä psyykkisen 
kokemisen alueena (psyykkisenä systeeminä), vaan kolmena psyyken agenttina tai 
instanssina. Strukturaalinen tarkastelu sijoittui hänen tuotantonsa jälkimmäiselle puolis-
kolle, jolloin hän siirtyi aiemmasta topografisesta näkökulmasta strukturaaliseen. 
Strukturaalisessa teoriassaan Freud jakoi ihmisen mielen kolmeen funktioiltaan erilaiseen 
rakenteelliseen osaan ja kuvasi näitä nimityksillä Se, Minä ja Yliminä105. Tämä näkemys 
on säilynyt perinteisessä freudilaisessa psykoanalyysissa, jonka mukaan persoonallisuus 
jäsentyy, Freudin tyttären psykoanalyytikko Anna Freudin106 sanoin, viettimäiseen 
Siihen, rationaalisesti suuntautuneeseen Minään ja eettis-moraaliseen, kriittiseen 
Yliminään. 

Freud ei suinkaan luopunut tai unohtanut varhaisempaa tietoisuuden asteisiin 
pohjautunutta topografista näkökulmaa, vaikka hän ei siitä juurikaan enää uutta 
kirjoittanut, vaan se säilyi hänellä perustavana lähtökohtana myös strukturaalisen näkö-
kulman vahvistuessa sisältyen jälkimmäiseen siten, että Se alkoi hänelle edustaa 
tiedostamatonta systemaattisessa mielessä. Se on kokonaan tiedostamaton. Suuri osa 
myös Minästä ja erityisesti Yliminästä on tiedostamatonta, mutta kaiken tietoisen 
tapahtumisen Freud liitti Minään. Karkeasti sanoen uuden strukturaalisen teorian Se ja 
vanhan topografisen teorian Tiedostamaton sekä vastaavasti Minä ja Esitietoinen (Tie-

                                       
104 Käytännön työskentelyssä psykoanalyytikko tavoittelee tätä ymmärtämisen päämäärää 

auttamalla analysoitavaa tarkkailemaan mielenliikkeitään (vaihtuvaa näyttämöiden virtaa) ja 
huomaamaan 1. häiritsevät asiat, joita ei haluta nähdä (piiloiset näyttämöt) ja 2. tavat, joilla 
vältetään häiritsevän tiedostamista (näyttämöllepanon ehdot ja keinot). (Vrt. Ikonen 1991, 58.) 
Psykoanalyyttinen tulkinta on puolestaan keino, jolla mielen tutkimusta viedään eteenpäin 
tarkoittaen ilmeisessä näyttäytyvän piilevän mielekkyyden osoittamista, eli tiedostamattoman 
näyttämön tekemistä tietoiseksi ja sen välittämistä analysoitavalle. (Vrt. Rechardt & Ikonen 
1977 1, 3 ja 12.) 

105 Käytän jatkossa nimityksiä Se, Minä ja Yliminä kirjoittaen ne isolla kirjaimella viitaten niillä 
omaksumani tavan mukaan mielen rakenteisiin. 

106 Freud A. 1986, 3. 
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toinen) vastaavat uudessa ja vanhassa teoriassa toisiaan.107 
Myös Jungin ajattelussa tapahtui siirtymä pois topografisesta tarkastelutavasta ja 

Freudin esittämän kaltainen strukturaalinen näkökulma alkoi vahvistua hänen tuotantonsa 
kuluessa. Hän erotti Freudia enemmän psyyken rakenteellisia elementtejä, jotka voidaan 
mielestäni myös sijoittaa kolmijakoon luontoa, yksilöä ja yhteiskuntaa edustaviin 
(representoiviin) mielen rakenteisiin. Tärkeimmät analyyttisen psykologian psyyken 
rakenteellisia elementtejä kuvaavat käsitteet ovat Minä, Yliminä ja Minään — Freudin 
lähestymistapaa noudattaen — sijoittamani Naamio, Varjo108 sekä Siihen sijoittamani 
Anima/ Animus ja Selbst109. Jung tarkasteli Yliminää ja Minää hyvin paljon Freudin 
tavoin. Esim. Yliminän -käsitteeseen hän ei tuonut mitään uutta nähden sen kollektiivisen 
moraalin edustajana110, Minään kylläkin pitäen sitä tiettyjen mielen funktioidensa 
edustajan lisäksi mielen Tietoisen kokemisen alueen, osajärjestelmän keskuksena. Sen 
käsittely (Anima, Animus, Itse) on sitten Jungilla Freudista poikkeava. Neumann seuraa 
Jungia, mutta lisää Yliminään mielen rakenteena joitakin omaperäisiä huomioita. 
Tarkastelen näitä käsitteitä tarkemmin asianomaisissa luvuissa jäljempänä.  

Näyttämöllisesti mielen rakenteita kuvaavassa strukturaalisessa teoriassa tarkastellaan 
hahmoja, joiden avulla esitämme kokemuksiamme mielen näyttämöillämme. Jungin 
metapsykologiset käsitteet ovat tässä suhteessa Freudin käsitteitä näyttämöllisempiä. 
Jung kuvasi toistuvasti esittämiään mielen rakenteita kokemustemme personifikaatioina, 
erilaisina henkilöhahmoina. Hän esitti konkreettisia esimerkkejä miten näiden 
personifioivat kokemuksemme ilmenevät ulkoisina projektioina. Esimerkkejä sisäisten 
kokemusten projektioista hän löysi menneiden aikojen mytologiasta ja esim. nykyajan 
elokuvaviihteestä ja kirjallisuudesta. 

 
 
 

4.4.2.1. Minä, Itse 
 

Freud kirjoitti Minästä111 (saks. das Ich, engl. the Ego) paljolti samaan tapaan kuin hän 
                                       
107 Freud 1975a, 22—23. 
108 Saksankieliset alkutermit Naamiolle ja Varjolle ovat Persona ja Schatten. 
109 Anima ja Animus -käsitteille ei löydy vakiintuneita eikä sopivia suomenkielisiä vastineita. 

Saksankielinen alkutermi Selbst käännetään terminä Itse. Jungilainen käsite itse tulee 
kuitenkin erottaa ”tähkäläisestä” tavastani käyttää käsitettä Itse. Se vastaa käsitteistössäni 
lähinnä käsitettä Kokonaisminä (ks. luku 4.4.3.). Seuraavassa ei tarkastele miten 
psykoanalyysin eri koulukunnissa on käsitteitä Se, Minä ja Yliminä käytetty enkä miten 
käsitteiden käyttö on psykoanalyysin historiassa muuttunut. 

110 Jung erotti Frommin, Tähkän ja joidenkin muiden nykyanalyytikkojen tavoin yliminämoraalin 
ja henkilökohtaisen moraalin toisistaan. Itse teen saman eron. 

111 Tarkastelen Freudin käsitystä Minästä nimenomaan hänen myöhäisessä strukturaalisessa 
teoriassa psyykkisenä instanssina. Freud tarkasteli käsitettä Minä monessa mielessä tuotantonsa 
eri vaiheissa. Ks. Freudin Minä -käsitteen kehityksestä Drewsin (1982) erinomaista esitystä. 
Freudin jälkeen Minää on määritelty sen funktioiden kautta. Esim. Rohde-Dachser näki 
luennossaan Minälle seuraavia funktioita (arvioitaessa minän häiriöitä): Havaintotoiminta, 
ajattelu, motoriikka, realiteettitestaus, psyyken synteettis-integratiiviset funktiot, impulssi- ja 
affektikontrolli, signaaliaffekti, puolustusmekanismit ja objektirepresentaatiot (Rohde-Dachser 
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aiemmin kuvasi systeemiä Tietoisuus. Mielen rakenteellisena elementtinä Minä ei 
kuitenkaan ole kokonaisuudessaan tietoista, vaan osa siitä on tiedostamatonta. Tämä 
erottaa Minän systeemistä tai kokemisen alueesta Tietoisuus. Freudille Minä oli ennen -
kaikkea eräänlainen aistielin112, joka on suuntautunut pääasiassa ulkomaailmaan 
havainto tietoisuusjärjestelmänä. Minä rekisteröi myös sisältä tulevia, Freudilla lähinnä 
viettiärsytyksiä havainnoimalla, säätelemällä ja välttämällä niiden aiheuttamia 
jännitystiloja. Aistiminen ja havainnointi ovat Minälle sitä, mitä vietit ovat Sille. Freud 
sijoitti Minään myös muistifunktion ja motorisen toiminnan ohjaamisen. Minä edusti 
hänelle mielessä realiteettiperiaatetta, realiteettitestausta, järkeä, malttia ja harkintaa 
suhteessa ulkoiseen ja sisäiseen maailmaan. Minää voidaan pitää mielessä 
realiteettiperiaatteen edustajana tai säätelykeskuksena, joka ulkoisesta pakosta pyrkii 
korvaamaan Sen välittömän häiritsevän poistamisperiaatteen (toiveen logiikan), 
mielipahan välttämisperiaatteen (mielihyväperiaatteen) realiteetit huomioimalla 
realiteettiperiaatteella ja tiedostamattoman primaariprosessin tietoisella sekundaari-
prosessilla.113 Jungilaisessa psykoanalyysissa esitetään Minästä samankaltaisia 
luonnehdintoja114. Lyhyesti voimme luonnehtia Minää niin, että se pyrkii toteuttamaan 
toiveemme realiteettien sallimissa ja omien mahdollisuuksiensa rajoissa. Minä on 
harkitseva toiveittemme toteuttaja, harkitsevaa toiveittemme toteuttamista häiritsevän 
poistamiseksi.  

Havainto- ja rekisteröintitehtävän ohella Freud sijoitti Minään mielen toiminnan sää-
telyn. Tässä tehtävässään Minä luovii ensisijaisesti Sen ja ulkoisten vaatimusten välillä. 
Freud näkikin Minän kehityksellisesti Sen toiminnallisena jatkeena tai osana, joka 
toteuttaa Sen   viettimäisiä, välittömästi häiritsevän poistamiseen, mielipahan 
välttämiseen ja toiveiden toteutumiseen pyrkiviä   tavoitteita ja pyrkimyksiä selvittäen, 
miten niihin parhaiten päästään vahinkoa kärsimättä tai pienimmällä mielipahalla. Minä 
hillitsee ja muokkaa somaattisia pyrkimyksiä ja yllykkeitä ulkoisiin realiteetteihin sopi-
viksi. Freud piti siten Minää realiteettiperiaatteen muodossa ulkomaailman edustajana 
psyykessä, jonka kautta ihminen biologisena olentona kokee ja kohtaa maailmaa. Toinen 
Minän säätelytehtävä liittyy psyyken integraatiopyrkimykseen. Minä tasapainoilee 
ulkomaailman, Sen ja Yliminän välissä pyrkien sovittelemaan näiden erisuuntaiset pyrki-
mykset ja vaikutukset. Freud ilmaisi tämän tasapainoilun niin, että Minä pyrkii 
säilyttämään organisaationsa ja autonomiansa Sen, Yliminän ja ulkomaailman vaati-
musten paineessa. Minä pyrkii säilyttämään itsensä, oman organisaationsa. Sanoessaan 
Minän tehtäväksi minuuden ylläpidon (Selbstbehauptung) Freud viittasi mielen 
kokonaisuuden tai itseksi koetun eheyden ja identiteetin tunteen ylläpitoon. Samaan 

                                                                                               
1992b). Ks. myös Brechtin (1982, 160—182) tarkastelu psykoanalyyttisen Minä -käsitteen 
määrittelystä mielen funktioiden kautta. Hän tarkastelee lähinnä Hartmannia ja Rapaportia. Itse 
tulkitsen Tähkän kokemuksellista lähestymistapaa seuraten Minän itsenä, kokemuksellisena 
minänä. Myöhemmin huomaamme, että myös Freud antaa tähän tulkintaan mahdollisuuden. 

112 Ks. Kuvio 11. luku 4.4.3.. 
113 Freud 1975a, 10 ja 31; 1989, 63—65; 1990a, 15—16 ja 1990c, 179—181.  
114 Neumann 1954, 176 ja 180—181. 
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viittaa se, että Freud115 kutsui Minäksi yksilön koherentteja psyykkisiä toimintoja. Se -
käsite viittaisi tällöin ei-koherentteihin (eheälle itselle vieraisiin) mielen tapahtumiin. 
Minän tehtävänä on näin tulkiten realiteettitestauksen ohella itsekokemuksen tai 
minuuden tunteen ylläpito ja itselle vieraiden, minuuden eheyttä uhkaavien mielen 
sisältöjen torjuminen elämän erilaisten ristipaineiden keskellä. Minä olisi 
kokemuksellinen Itse ja Se olisi Ei-itse, Ei-minä. Tähän Minän tulkinnan 
mahdollisuuteen viittaa myös Vuorisen tulkinta Freudin Minän tehtävistä. Hän näkee 
Minän (toisena) funktiona ”ylläpitää olemassaolon   minuuden   jatkuvuuden tunnetta, 
tunnetta siitä, että olemme sama henkilö kuin eilen tai vaikka kymmenen vuotta 
sitten”116. Tähän Minän tulkintaan minuutena tai Tähkän termiä käyttäen 
itsekokemukseen Itsenä palaan tarkemmin luvussa 4.4.3.. Tässä riittää alustava maininta, 
että Freud antaa mahdollisuuden tekemääni kokemukselliseen Minän tulkintaan. 

Jos eroavaisuuksia freudilaisen ja jungilaisen psykoanalyysin Minä –käsitteen välillä 
haluaa tuoda esille, niin kaksi tärkeintä voi mainita. Jungilainen Minän on kokonaan 
tietoinen. Se edustaa siten yksilön tietoista itsekokemusta, johon suhteessa mielen eheyttä 
ylläpitävät psyykkiset tapahtumat suuntautuvat. Minä, kokemuksellinen itse toimii mieltä 
säätelevänä periaatteena. Toinen eroavuus on se, että Jung erotti Minästä omaksi 
rakenteeksi Naamion. Yksilön sopeutumisprosessi sosiaaliseen todellisuuteen johtaa 
Minästä erkanevan mielen rakenteen, Naamion muodostumiseen. Naamion muodostu-
minen on Minän tuottama suojakeino ja sopeutumisväline yksilön selviytymiseen sosiaa-
lisessa maailmassa. Näkisin Naamion muodostumisen itsestä vieraantumisilmiönä. Tätä 
tulkintaa puoltaa se, että Naamion muodostumisessa tiedostamattomaan torjutut mielen 
sisällöt muodostavat toisen Minästä erkanevan psyyken rakenteen, Varjon (Schatten), 
joka on Minän tiedostamaton puoli.117 Jungilainen Minä, Naamio ja Varjo 
muodostaisivat Freudin kokemuksellisen Minän eri puolia. Pidän näitä käsitteitä 
mielenkiintoisina lisäyksinä mielen ymmärtämiseen rakenteellisessa tarkastelussa 
erityisesti mielen näyttämöllisen käsitteellistämisen näkökulmasta. Ne ovat käsitteitä, 
joilla abstraktia metapsykologista ja kokemuksellista näyttämöllistä näkökulmaa voidaan 
lähentää. Naamio voidaan nähdä valeitsenä ristiriidassa todellisen itsen kanssa ja Varjo 
valeitsen muodostusprosessissa itsekokemuksestamme poislohkaistuna, torjuttuna mielen 
sisältönä, torjuttuna puolena itsestä. Katson, ettei Naamion ja Varjon käyttöönotto mielen 
                                       
115 Freud 1975a, 10 ja 31; 1989, 63—65; 1990b, 156—157 ja 1990c, 175, 179—180 ja 205—206. 

Ks. itsekokemuksesta, minuudesta, itsekokemuksen ja minuuden tunteen ylläpitämisestä ja 
Siitä tarkemmin luku 4.4.2.2.. 
On paikallaan huomauttaa, että Freud käytti Minä -käsitettä myös muussa kuin myöhemmän 
strukturaalisen teorian psyyken agenttina ja erilaisten funktioiden edustajana. Mielenkiintoisin 
tässä yhteydessä Freud Minä -käsitteen käyttötavoista on hänen tapansa asettaa vastakkain 
mielihyväperiaatteen mukaisesti toimiva, toiveen toteutumiin pyrkivä, mielihyvä-minä 
(Lustich) ja itsesäilytykseen pyrkivä reaaliteetti-minä (Real-ich). Minä kävisi muutoksen 
mielihyvä-minästä realiteetti-minään. (Freud 1975a, 10 ja 31 ja 1990a, 15—16.) Tällä 
käsiteparilla voitaisiin kuvata itsekokemuksen, minuuden, minäkäsityksen tai minän kehitystä 
narsistisesta realistiseksi itsekokemukseksi, minuudeksi systeemin tai kokemisen alueen 
Tietoisuus, johon minä sisältyy, kehittyessä. 

116 Vuorinen 1984, 174—178 ja 1990a, 75—76. 
117 Neumann  1954, 35 ja 403 ja 1969, 38—40. Jungilaisten käsitteiden Anima ja Animus kään-

tämisen olen jättänyt tekemättä. Niille ei suomenkielisessä ole vakiintuneita termejä. 
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rakenteina ja mielen näyttämön hahmoina kuvaamaan yksilön kokemusta itsestä edellytä 
koko jungilaisen psykoanalyysin hyväksymistä, esim. kollektiivisen tiedostamattoman ja 
arkkityyppi -käsitteen omaksumista. Käsitteinä ne mielestäni täsmentävät Minän -käsi-
tettä kuvaten sen eri kokemuksellisia puolia. 

Näyttämöllisellä kielellä tulkiten Minä on toisaalta se mielen näyttämön hahmo, jonka 
avulla esitämme itseemme kuuluvaa tai itseemme kuuluvaksi kokemaamme, omimmaksi 
kokemaamme, hallinnassamme olevaa. Tämä olisi Minä suppeassa mielessä118. Naamio 
olisi Minämme suoja ulkoisia vaatimuksia vastaan. Varjo olisi tässä prosessissa Minästä 
poislohkaistua. Minän, Naamion ja Varjon dialogit mielen näyttämöllä kuvaisivat 
kamppailuamme minuutemme säilyttämiseksi ulkoisten sopeutumispaineiden keskellä ja 
tämän kamppailun seurauksia; ristiriitoja itsen ja sosiaalisen väillä, itsestä vieraantumista 
ja itsestä poislohkaistun syntyä ristiriitojen seurauksena119.  

Toisaalta Minä, laajassa mielessä, jos käytämme teatterin näyttämö -analogiaa, on 
teatterin omistaja, johtaja tai tuottaja, joka yhdessä käsikirjoittajan, dramaturgin, 
ohjaajan ja näyttelijöiden kanssa, jotka myös ovat Minän puolia, tuottaa, luo mielen 
näyttämöitä. Tai pikemminkin Minä on mielen näyttämöittemme tuottamista, 
käsikirjoitusten laatimista, dramaturgiaa, ohjaamista ja näyttelemistä, lavastamista, 
sensuroimista, jossa luomme mielemme näyttämöitä erilaisista, useimmiten toisilleen 
vastakkaisista ja ristiriitaisista mieleemme representoituneista vaikutelmista, 
ympäristövaatimuksista, tunteista ja pyrkimyksistä niiden näyttämöllepanon keinojen 
avulla, joita meillä kulloinkin on käytettävissämme ja näyttämöllepanon ehtojen 
asettamissa raameissa, jonka kokemustemme näyttämöllepanon on täytettävä. Mielen 
näyttämöiden tuottamisessa, Minä ottaa, me otamme huomioon kulloisetkin tietoiset 
näyttämöllepanon ehdot, jotka meidän on täytettävä, jotta voisimme tai kykenisimme 
itsenä olemaan katsomassa luomaamme näyttämöä, so. hyväksyisimme sen osaksi 
itseämme, Minäämme. Tätä prosessia kuvasin edellä Kuviossa 10. tietoisen ja piiloisten 
mielen näyttämöiden käsitteiden avulla. Minä tuottaa mielen näyttämöitä, Minä on 
mielen näyttämöiden tuottamisprosessi, Minä on oman dramaturgiansa tulos. Minä on se 
mielen näyttämö, jonka se on itse luonut. Me olemme oma mielen näyttämömme, 
tietoinen ja piiloinen näyttämömme, jonka olemme itse luoneet itsellemme. 

 
 
 

4.4.2.1. Se, Ei-itse 
 

Esitettyään uuden strukturaalisen teoriansa 1923 teoksessaan Das Ich und Das Es Freud 
alkoi käyttää tiedostamattomasta tai piilotajuisesta systemaattisena alueena nimitystä Se 
(saksl das Ich, engl. Id). Sen toimintaperiaatteet ja ominaisuudet vastaavat suurelta osin 
ensimmäisen topografiaan kuuluvan Tiedostamattoman kokemisen alueen toimintape-
riaatteita ja ominaisuuksia120. Freud kuvasi Sen prosesseja samoilla sanoilla kuin hän 
                                       
118 Ks. Minästä suppeassa ja laajassa mielessä tarkemmin myöhemmin luvussa 4.4.3., jossa tässä 

alustavasti esittämäni tarkentuu. 
119 Tähän näyttämön dialogiin ja kamppailuun ottavat osaan muutkin näyttämön hahmot kuin 

tässä esittämäni. 
120 Ks. tästä  esim. Roos 1990, 23. 
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kuvasi varhemmin ensimmäisessä topografiassaan Tiedostamatonta mielen rakennetta  
(ks. luku 4.4.1.2.). Se on kokonaisuudessa tiedostamatonta eikä se itsessään 
Tiedostamattoman tavoin ole tiedostettavissakaan, vaan ainoastaan sen tietoisiksi 
tulleiden johdannaistensa kautta. Se on olemukseltaan   elämyksellisesti   intohimoa 
ja halua. Se edustaa toiveita, mielihaluja ja pyrkimystä mielihyväperiaatteen mukaisesti 
välittömään häiritsevän poistamiseen, jännityksen purkamiseen ulkoisista realiteeteista, 
normaalista logiikasta ja rationaliteettiperiaatteista, sosiaalisista normeista tai moraali-
sista arvoista piittaamatta. Se on Freudille jäsentymätön ja kaoottinen viettien lähde. Hän 
sijoitti Sen rajakäsitteeksi psyyken ja soman välille ja kuvasi Sen kehollisuuteen 
rajoittuvaa aluetta avoimeksi, jota kautta somaattista alkuperää olevat viettipyrkimykset 
muuttuvat representoituessaan, so. tullessaan elämyksellisesti havaituiksi, psyykkisiksi 
ilmiöiksi ladaten psyyken energialla. Se edustaa, representoi mielessä ihmisen geneettistä 
perimää. Sitomisen näkökulmasta Sen viettiyllykkeiden psyykkinen energia   
merkityksen näkökulmasta merkityksenannot   on helposti kohteesta toiseen liikkuvaa, 
häilyvää.121 

Freudin Se -käsitteessä on mielestäni Minän tavoin kaksi erilaista puolta, jotka antavat 
mahdollisuuden erilaisiin tulkintoihin. Ensimmäinen puoli on Freudin se käsitys, että Se 
sisältää kaiken, mikä on synnynnäistä, rakenteellisesti ihmisessä. Tällä hän tarkoitti 
ennen kaikkea ruumiinrakenteesta johtuvia viettejä. Esitin aiemmin, että Freud piti viettiä 
pysyvänä kehonsisäisenä voimana, jonka lähde on organismissa itsessään, orgaanisessa 
kiihotuksessa. Vietillä hän tarkoitti tämän jatkuvan somaattisen kiihotuksen psyykkistä 
vastinetta, sen representaatiota mielessä, joka aiheuttaa elämyksellisesti koettua 
tarvejännitystä. Freud sijoitti vietin psyykkisen ja somaattisen välimaastoon eräänlaiseksi 
rajakäsitteeksi. Somaattista alkuperää oleva psyykkinen Se sitoo psyykkisen 
somaattiseen. Jos psykoanalyysissa painotetaan viettiteoreettista tulkintaa, psykoanalyy-
sista tulee biologista psykologiaa. Näin Freud usein teki olettaessaan viettimäiset, so. 
somaattista alkuperää olevat pyrkimykset ihmisen mielen tapahtumisen ja toiminnan 
perimmäisiksi käyttövoimiksi.122 Suuri osa psykoanalyytikoista on seurannut 
ajattelussaan Freudin tätä Sen tulkintaa kaoottisena viettien lähteenä. Tähän viitataan 
nykypsykoanalyysissa psyyken viettipohjan -käsitteellä, käsitteellä, joka on minusta 
psykologisena käsitteenä epäonnistunut, ellei sillä viitata osan kokemisemme 
myyttisyyteen ilman viittausta kokemusten erityiseen biologiseen alkuperään. 

Mahdollisuuden toisenlaiseen tulkintaan Siitä (ja samalla tukee tulkintaani Minästä) 
antaa eräs Freudin mielenkiintoinen huomautus. Hän piti nimitystä Se tiedostamattomalle 
ja tiedostamattomaksi jäävälle mielen alueelle osuvana. Persoonaton Se kuvasi Freudin 
mukaan tietyn sielunelämän alueen (Die Seelenprovinz) vierautta Minälle (Ichfremd-

                                       
121 Freud 1989, 63—64; 1990b, 156 ja 1990c, 180—181. Ks. Freudin vietti -käsitteestä edellä 

luku 3.2. ja primaariprosessista jäljempänä luku 4.4.1.2.. 
122 Freud 1975a, 9 ja 11; 1989, 79—80 ja 1990c, 44 (käännös TL). Myöhemmin huomaamme, et-

tei Se sisällä Freudille kaikkea, mikä on ihmisessä rakenteellisesti. Myös osan Yliminästä 
Freud sanoi mahdollisesti olevan ihmisessä rakenteellisesti. Jungilaisessa psykoanalyysissa 
sitä, mikä ihmisessä on rakenteellisesti kutsutaan kollektiiviseksi tiedostamattomaksi. Se 
sisältää viettien lisäksi tietynlaisia mielikuvanmuodostuksen rakenteellisia ehtoja, joita 
kutsutaan arkkityypeiksi. (Jung 1959, 3—4; 1960, 133 ja 1983, 88.) 
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heit).123 Näkökulma Siihen Minälle vieraana koettuna sielunelämän, kokemisen alueena 
on Sen tulkinnassa puhtaasti viettiteoreettista lähtökohtaa mielenkiintoisempi. Psyko-
logisessa tarkastelussa Se, persoonaton jokin, näyttäytyy Minälle, minuudellemme, itsel-
lemme vieraina kokemuksina, mielensisältöinä, tunteina, ajatuksina, mielikuvina, haluina, 
toiveina ja pelkoina. Se näin tulkittaessa ei oteta kantaa tämän vieraan sielunelämän 
alueen sisältöjen alkuperään, vaan joidenkin mielen sisältöjen koettuun minä-vierauteen. 
Tämä tulkinta Siitä sopii hyvin yksiin myös Freudin esittämän yhden kolmesta sielun 
elämän polariteetista Minä Ei-minä (subjekti-objekti) kanssa. Se olisi sisäinen, vieraana 
koettu Ei-minä, ulkoinen maailma ulkoinen Ei-minä. Minä olisi kokemuksellinen Minä, 
itse ja Se olisi kokemukselliselle minälle, itselle vieras, itsessämme olevaa, mutta 
Itseemme kuulumatonta. Kohut124 esittää ei-itsen (nonself) eriytymisen itsestä (self) 
psyykkisen kehityksen varhaisvaiheessa esittämälläni kokemuksellisella tavalla. Samalla, 
kun yhtenäisestä eriytymättömästä kokemusalueesta syntyy kokemuksen alue, joka 
liitetään ei-itsen alueelle (nonself), osa kokemuksen alueesta jää itseen (self) ja tästä 
syntyy Kohutin mukaan ydin itse (nuclear self). 

Näyttämöllisesti kuvattuna Se on tämän tulkinnan mukaan Minän tuottaman 
dramaturgisen prosessin tulos, ei niin, että Minä eriytyisi Siitä tai Se eriytyisi Minästä. 
Minän ja Sen synty mielen kokemisen alueita kuvaavina rakenteina on tulos 
kokemuksellisesta eriytymisestä itseen kuuluvan, hallinnan ja käsityskyvyn ulottuvilla 
olevaan ja itselle vieraaseen, hallinnan ja käsityskyvyn ulkopuolella olevaan. Se koostuisi 
niistä mielen näyttämöistä ja niiden sisällöistä, jotka ovat meille rauhattomuutta 
aiheuttavina, liian ahdistavina, kiellettyinä, käsittämättöminä, sosiaalisesti 
sopimattomina, ”lapsellisina”, kaoottisina, hallitsemattomina, kokemuksellisesti vieraina 
suljettu pois tietoiselta mielen näyttämöltä. Se on Minästä, Itsestä poislohkaistua, Ei-
minää, Ei-itseä, piiloisille näyttämöille suljettua ja siellä esitettyä, mutta kuitenkin osa 
meitä ja meidän mielessämme alituiseen vaikuttavaa, vaikka emme ole siitä tietoisia kuin 
vain ajoittain ja silloinkin vain epäsuoraan. Minän dramaturgiasta poislohkaistuna Ei-
itsellä, Sillä on oma toiveen logiikkaa noudattava dramaturgiansa ja näyttämöllepanon, 
esittämisen keinonsa, jonka avulla se esittää yksilön kokemuksia ja pyrkii myös saamaan 
toiveiden täyttämää sisältöään tietoiselle näyttämölle koettamalla kiertää tietoisen 
näyttämöllepanon ehtoja. Poislohkaistu Ei-itse, Se on toiveittemme edustaja, 
toiveittemme näyttämöllä toiveittemme toteuttamista. Se koettaa täyttää tietoisen 
näyttämön näyttämöllepanon ehtoja pyrkiessään saamaan toiveensa toteutumaan ja 
kokemukset tietoiseen käsittelyyn. Palaan tähän Sen tulkintaan Ei-itsenä ja Sen 
suhteeseen Minään uudelleen myös luvussa 4.4.3., kun ensin olen vielä tarkastellut 
Freudin esittämää kolmatta mielen rakennetta tai instanssia, Yliminää. Voimme 
ymmärtää myös Yliminän itsessämme olevaksi Minälle vieraana, sosiaalisia vaatimuksia 
edustavana hahmona mielemme näyttämöillä. Mutta ensin Freudin käsitys Yliminästä. 

 
 
 

4.4.2.3. Yliminä 

                                       
123 Freud 1989, 62. 
124 Kohut 1977, 177—178. 
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Yliminä (das Überich, engl. the Superego) kuvaa tai edustaa psyykessä sisäistettyjä 
moraalisia arvoja ja kieltoja, elämyksellisesti pyrkimystä täydellisyyteen. Jos Sen olemus 
on toiveen toteutumat, Minän järki ja harkinta, niin Yliminälle se on ihanteenmuodostus. 
Minän tavoin osa Yliminästä on tiedostamatonta ja osa (esi)tietoista. Freud katsoi 
Yliminän muodostuvan sisäistettynä vanhempien, myöhemmin myös muiden kasvatta-
jien, auktoriteettina psyyken moraaliseksi instanssiksi. Se edustaa mielessä yhteisöä, 
perinnettä, kulttuuria. Yliminä kehittyy Minästä erilliseksi psyyken instanssiksi yksilön 
(Minän) pyrkiessä sopeuttamaan pyrkimyksiään ulkoisiin realiteetteihin ja sosiaalisiin 
vaatimuksiin. Yliminä on toiveitamme rajoittava ja valvova sisäistetty ulkoinen 
auktoriteetti, mielen näyttämömme sensori ja näyttämöllä yhteisöä edustava hahmo. 
Freudin mukaan Yliminä siis kehittyy Minästä, niin kuin Minä kehittyy hänen mukaansa 
Siitä. Yliminän muodostuminen saa alkunsa lapsen riippuvuudesta vanhempiinsa, lapsen 
tarvitsevuudesta. Freud katsoi Yliminän muodostuvan ns. oidipaalivaiheessa, jossa 
lapsen kokemuksellisesti kahdenväliset suhteet muuttuvat laajemmiksi. Toisin sanoen 
yhteisön, useampien yksilöiden välisinä suhteita voidaan katsoa silloin astuvan 
ensimmäisen kerran lapsen elämään. Myöhemmin Yliminän kehittymiseen vaikuttavat 
sitten muutkin kasvattajat ja esikuvat, erilaiset yhteisöt, koko sosiaalinen ympäristö 
edustaen kulttuuria, perinnettä.125 

Meidän tulee muistaa, ettei Yliminän muodostuminen ole yksinkertaista yhteisön 
arvoja edustavien vanhempien auktoriteetin, kieltojen ja käskyjen sisäistämistä 
kokemusta ja toimintaa valvovaksi psyyken instanssiksi. Yliminä on yksilön oma luomus 
hänen pyrkiessään selviytymään elämässään mielipahaa kärsimättä ja autonomiansa 
säilyttäen. Vanhempien vaatimukset ja kiellot eivät sellaisenaan muodostu Yliminäksi, 
vaan vanhempien vaatimukset ja kiellot sellaisina kuin lapsi ne tulkitsee tai millaisiksi 
lapsi ne odottaa ja mielessään kokee ja kuvittelee. Nämä tulkinnat, odotukset ja 
kuvitelmat saattavat olla todellisuutta paljon ankarampia126. 

Freud sanoi Yliminän edustavan myös yksilön sisäistä maailmaa, Sitä, ei siis vain 
yhteisö, perinnettä. Miten tämä on ymmärrettävä? Minä edustaa realiteettiperiaatteen 
kautta ulkomaailmaa, realiteetteja, Yliminä puolestaan ideaaleja, ihanteenmuodostusta, 
jotka vaikka ne saavat sisältönsä yhteisöstä, ovat sisäisesti motivoituneita (Se ja 
toiveimpulssit). Minän ja ideaalin (Yliminän) konflikti edustaa Freudille todellisen ja 
psyykkisen, realiteetin ja toiveen, ulkoisen ja sisäisen, vastakohtaisuutta.127 Nämä kaksi 
Freudin käsitystä asettavat Yliminän Minälle vieraaksi, sisäiselle Ei-Minä alueelle kuulu-

                                       
125 Freud 1975a, 10—11; 1989, 53—54, 58, 60—61 ja 145; 1990c 176, 186—188 ja 190 ja 1990d, 

131. Jungilaisessa psykoanalyysissa Yliminästä kirjoitetaan Freudin tapaan (Neumann 1954, 
405; 1969, 36—37, 99 ja 119 ja 1973, 130—132 ja 204). 

126 Ks. myös luku 4.6.. 
127 Freud 1990c, 189—190. Tähän liittyy ehkä myös se, että Freud katsoi Sen koostuvan perityistä 

ominaisuuksista, jotka ovat periytyneet muinaisuudessa lamarcistisesti (hankinnaisomi-
naisuuksien periytyminen). Myös Yliminä, jonka Minä muodostaa Siitä saattaa hänen 
mukaansa toistaa samalla tavalla perittyjä muotoja (Freud 1990c, 191—192). Tämä käsitys 
lamarcistisesti periytyneen muuttuminen darwinistisesti periytyväksi (geneettinen 
periytyminen) on minusta kestämätön. 
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vaksi128. Yliminässä yhteisö, kulttuuri, vanhemmat asettuisivat läsnäoleviksi lapsen 
kokemusmaailmaan jonakin vieraana, Itseen, minuuteen kuulumattomana. Se ei siis olisi 
persoonallinen, Itseen, minuuteen kuuluvaksi koettu omatunto eikä sisältäisi yksilöllistä 
arvomaailmaa, vaan se olisi vieraaksi koettu, itseen asettunut yhteisöä edustava 
kokemusten ja toiminnan valvoja. 

Freud puhui tuotantonsa eri vaiheissa minä-ideaalista ja Yliminästä rinnakkain ja 
limittäin. Erityisesti alkuvaiheessaan hän samaisti minä-ideaalin (minäihanne) ja 
Yliminän käyttäen termejä toistensa vastineina. Joskus Freud erotti minä-ideaalin osaksi 
Yliminää.129 Tämä minäihanteen ja Yliminän erottaminen on vakiintunut 
psykoanalyyttiseen ajatteluun. Minäihanne on syytä erottaa Yliminästä ja niiden suhteet 
on ehkä mielekästä hahmottaa Vuorisen tiivistämällä tavalla, jossa erottelun mielekkyys 
tulee hyvin esille, mutta niiden sisällön hahmotan sitten Tähkän kautta. ”Subjektiivisesti 
yliminä ilmenee joko toimintaa rajoittavina ja hillitsevinä paineina (syyllisyyden tuntei-
na)”. Yliminä on siten sisäistetty, itselle vieraaksi koettu, itseä rajoittavana koettu oletettu 
ulkoinen auktoriteetti, yhteisön oletetun moraalin edustaja, psyyken valvova kontrolli-
instanssi. Sijoitan Yliminän Sen tavoin Minälle vieraalle Ei-minän alueelle130. 
Uudemmassa psykoanalyysissa Yliminää kuvataankin introjektina, jonkin itsessä olevan, 
mutta itseen kuulumattoman koettuna läsnäolona131. Minäihanteesta Vuorinen kirjoittaa 
”Minäihanteen perimmäisenä funktiona on suojella yksilöä häntä syvästi haavoittaneilta 
pettymyksiltä ja loukkauksilta”. Minäihanne edustaa sitä, millaisia haluaisimme olla.132 
Näin ymmärretty minäihanne edustaa suhteellisen realistisia itse itsellemme asetta-
miamme kehitystavoitteita. Se on varhaisen mielihyväminän realistinen vastapooli ja 
sijoittuu seuraavassa luvussa tarkoittamallani tavalla Minään, Itseen, itsekokemukseen. 
Koemme sen osaksi itseämme, se on oma äänemme. Voimme kutsua sitä Tähkän tavoin 
itse-ideaaliksi133 ja sijoittaa siihen omantunnon, yksilöllisen arvomaailman, normit ja 
ihanteet. Itse-ideaaliin sijoittamani omatunto arvoineen ja normeineen on eri asia kuin 
Yliminäintrojekti. 

Näyttämöllisesti ymmärrän Yliminän Sen tavoin Minän tuottaman dramaturgisen 
prosessin tulokseksi lapsen pyrkiessä oman ymmärryksensä varassa ottamaan huomioon 
ulkoiset toiveilleen ja haluilleen rajoja asettavat sosiaaliset vaatimuksen ja rajoitukset 
säilyttääkseen autonomian tunteensa. Tässä prosessissa Yliminä asettuu mieleen 
sisäistettynä yhteisön edustajana joko yhdeksi mielen näyttämön hahmoksi, jonka avulla 
esitämme kokemiamme yhteisöllisiä vaatimuksia, tai näyttämön sensoriksi, joka valvoo, 
mitä kokemuksia ja miten voimme niitä mielen näyttämöllämme esittää. Yliminä asettuu 

                                       
128 Ks. tästä luku 4.4.1.2.. 
129 Esim. Freud 1989, 57 ja 1990c, 186 ja 188. 
130 Ks. luku 4.4.. 
131 Ks. Tähkä 1996, 168. 
132 Vuorinen 1990a, 75 ja 140—141 ja 1990b, 438. Esitin tämän tässä yksinkertaistettuna. Vuo-

rinen asettaa myös Yliminään sellaisia itsen kehittämistavoitteina, joita haluamme toteuttaa 
samaistaen tässä tapauksessa minäihanteen (ainakin osan siitä) Yliminään. Minäihanne sisältää 
kaksi poolia tai tasoa: Mielihyväminä -komponentti, joka edustaa varhaista aukotonta hy-
vänolon tilaa ja varsinainen minäihanne, reaaliminä -komponentti, johon tässä viittasin ja, joka 
edustaa realistisia kehitystavoitteita ja myönteisiä mielikuvia itsestä. 

133 Tähkä 1996, 171. 
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tiedostamattomaan ollen osa piiloisten näyttämöiden näyttämöllepanoa ja osallistuen 
sieltä tietoiseen näyttämöllepanoon. Meidän on otettava Yliminä huomioon mielen 
näyttämöittemme näyttämöllepanossa, sen sisällöissä ja esittämistavoissa. Yliminä on 
Minän dramaturgisen prosessin tulos, jolla synnyttyään on oma asema mielen 
näyttämöllä sen osallistuessa näyttämöllepanoon ja kokemusten esittämisen tapaan. 
Kokonaisuutena mielen näyttämömme on Minän tuottama, kirjoittama, dramatisoima ja 
ohjaama Sen, Minän ja Yliminän vuorovaikutuksen tulos. 

4.4.3. Mielen rakentuminen itsekokemuksen ja mielen näyttämön 
näkökulmasta 

 
Mielen rakenteellisia piirteitä, ominaisuuksia tai mielen rakenteellista jäsentymistä ja 
rakenteistumisen prosessia voidaan tarkastella itsekokemuksen tai minuuden tunteen 
tuottamisen näkökulmasta sekä metapsykologisesti että näyttämöllisesti. 
Metapsykologisesti kysymys on kokemisen alueista ja niillä sijaitsevista mielen 
rakenteista, niiden toimintaperiaatteista ja mielen rakentumisesta. Näyttämöllisesti 
kysymys on mielen näyttämöistä ja niiden näyttämöllepanon keinoista ja ehdoista, 
näyttämöiden hahmoista ja niiden ominaispiirteistä ja näyttämöiden teemoista tai 
asetelmista. Kaikkien seuraavassa esittämieni käsitteiden kohdalla ei ole kysymys mielen 
rakenteista tai instansseista samalla tavalla kuin Freudin metapsykologian strukturaa-
lisessa teoriassa. Strukturaalisessa merkityksessä psyyken tai mielen perusrakenteiksi 
kutsun Itseä (kokemuksellinen minä) ja Ei-itseä (Ei-minä, Se), sekä mielen 
(kokemusmaailman) kokonaisuuteen viittaavaa Kokonaisminää. Itsen käsite määrittää 
myös topografisessa merkityksessä kokemisen alueita. Itseen kuuluvaksi koettu on 
(esi)tietoisen kokemisen aluetta ja Ei-itseen kuuluva on tiedostamattoman kokemisen 
aluetta. Muita mielen rakenteellisia elementtejä kuvaavia käsitteitä ovat itsemielikuva ja 
objektimielikuva, näiden eriytyneet osat rauhoitettu itse ja rauhoittava toinen (haluttu, 
hyvä objekti), torjuttu itse ja ahdistava toinen sekä hylätty itse ja hylkäävä toinen 
(torjuttu, paha objekti)134) sekä ideaali-itse, ideaaliobjekti, itse-ideaali, objekti-ideaali ja 

                                       
134 Ks. Fairbairn (1986a ja 1986b), josta käsitteet ovat alunperin. Lähinnä häneen perustuen 

ajattelen niin, että mieli koostuu mielikuvista, jotka muodostuvat (sisältävät): 
1) elämyksellisyydestä ja 2) merkityksenannoista  
Mielikuvat koskevat tai esittävät 1) itseä ja 2) objekteja sekä näiden välisiä suhteita ja 
ovat tunnelaadultaan 1) positiivisia tai 2) negatiivisia ja tunnevoimakkuudeltaan 1) 
enemmän tai 2) vähemmän. 
Mielikuvien kokemuksellinen rakenne psykodynaamisen ajattelun mukaan on 
seuraava: Itsemielikuvaa vastaa vastaava objektimielikuva. Kuviossa täsmennykset 
siten, että itse ja toinen 1) kohteena, 2) toimijana. 
1) (haluttu, kaivattu)    1) (haluttu, kaivattu) 
2) (hyvä, rakastava)    2) (hyvä, rakastava) 
rauhoitettu, tyynnytetty  \ / rauhoittava, tyynnyttävä 
(mielikuva itsestä) itsemielikuva    objektimielikuva (mielikuva toisesta) 
1) (torjuttu, hyljeksitty) / \ 1) (torjuttu, hyljeksitty) 
2) (torjuva, hylkäävä)     2) (torjuva, hylkäävä) 
frustroitu, hylätty \ / frustroiva, hylkäävä 
ahdistettu, vainottu  / \ ahdistava, vainoava 
1) (paha, vihattu)    1) (paha, vihattu) 
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Yliminä introjekti135. Nämä sijoittuvat tiedostamattomina ja torjuttuina 
(poislohkaistuina) Ei-itseen ja tietoisina Itseen. Jungilaisia käsitteitä Naamio, Varjo, 
Anima ja Animus voidaan käyttää viittaamaan tiettyihin Itsen ja Ei-itsen puoliin ja saada 
monipuolisuutta mielen näyttämön hahmoihin. Muut käsitteet minuus, itsekokemus, 
kokemus toisesta, minäkäsitys, jne. viittaavat näiden mielen rakenteiden elämykselliseen 
tai kokemukselliseen puoleen sekä psyyken rakentumisprosessiin, so. minuuden, 
itsekokemuksen tuottamisprosessiin.  

Kaikki edellä mainitsemani käsitteet ovat käytössä sekä mielen metapsykologisessa 
että näyttämöllisessä käsitteellistämistavassa kuvaten erilaisia kokemuksiamme mielessä 
edustavia rakenteita tai mielen näyttämöllä edustavia hahmoja136. Ne eivät abstraktioina 
ole näyttämöllisesti kaikin osin onnistuneita, mutta en ole esittänyt niille ”näyttämöllisiä 
käännöksiä”. Päädyin tähän ratkaisuun, koska tehtävä osoittautui minulle tässä vaiheessa 
vielä liian vaikeaksi. Niiden näyttämölliset vastineet voitaisiin ilmaista senkaltaisilla 
termeillä kuin itse, toinen, vieras (Ei-itse, Naamio, Varjo), toisenlainen, kolmas (Ylimi-
näintrojekti), naishahmo (Anima), mieshahmo (Animus), sankarihahmo (itse-ideaali), 
suojelija (arvo- ja normirakenne), jne. Nämä osoittanevat mitä tarkoitan sillä, että mielen 
näyttämöllinen käsitteellistäminen on alkuvaiheissaan. 

Lähden liikkeelle Vuorisen esittämistä ajatuksista, jotka kuvaavat osuvasti 
itsekokemuksen, minuuden tuottamisprosessia. Hän kutsuu tahdonalaisten psyykkisten 
toimintojen kokonaisuutta Minäksi suppeassa mielessä. Tämän elämyksellinen puoli on 
minäkokemus tai minuus. Tietoista minäkokemusta Vuorinen kutsuu puolestaan 
minäkäsitykseksi. Kaikkiin yksilön psyykkisiin kokemuksiin viittaava käsite on 
Kokonaisminä. Nämä käsitteet viittaavat psyykkisten toimintojen jäsentymisen, 
rakentumisen ilmentämään yksilön (minän suppeassa mielessä) pyrkimykseen yhdistää 
tietoiseen minäkäsitykseensä hyväksyttävistä kokemuksista hänen itsensä kannalta 
mahdollisimman harmoninen ja mielekäs kokonaisuus (Kokonaisminä).137 Vuorisen 
esittämien käsitteiden lisäksi tarvitsemme metapsykologiassa käsitettä Ei-itse (Se) 
viittaamaan tietoiselle Minälle (minäkäsitykselle) vieraiksi jääviin, itsestä 
poislohkaistuihin mielensisältöihin, kokemuksiin, tunteisiin ja pyrkimyksiin, joita ei ole 
kyetty liittämään itseen. Eli Ei-itse viittaa ei-tahdonalaisten, hallinnan tunteen, 
käsityskyvyn ulkopuolella oleviin psyykkisten toimintojen ja tapahtumien koko-
naisuuteen. Toisin sanoen annan Se -käsitteelle tavanomaisesta freudilaisen 
psykoanalyysin tulkinnasta poikkeavan sisällön ja kuvaan sitä käsitteellä Ei-itse. Katsoin 
aiemmin Freudin Se -käsitteen mahdollistavan tämän tulkinnan. Pidän Itsen ja siitä 
poislohkaistua kuvaavan Ei-itsen käsitteitä kokemisen alueita kuvaavien Tietoisuuden ja 
Tiedostamattoman käsitteiden ohella keskeisinä mielen rakenteita kuvaavina 
peruskäsitteinä, joiden avulla psykodynaamista teoriaa merkityksenannosta, 
kokemuksesta ja toiminnan määräytymisestä on mielekästä hahmottaa. Muut mielen 
rakenteisiin viittaavat käsitteet tuon esille edellisten yhteydessä jompaan kumpaan niistä 
sisältyvinä. Näyttämöllisesti ne kuvaavat keskeisimpiä tietoisen ja piiloisten 
                                                                                               

2) (paha, vihaava)    2) (paha, vihaava) 
135 Ks. Tähkä (1996), jolta käsitteet ovat peräisin. 
136 Ilmaus on epätarkka, sillä kokemuksemme ovat mielen rakenteemme ja mielen näyttämömme, 

eivät niistä erillisiä, joita sitten jokin edustaisi. 
137 Vuorinen 1982, 104 ja 1991, 303. 
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näyttämöiden hahmoja, jotka edustavat mielessä kokemusta itsestä, itseen kuuluvasta ja 
itseen kuulumattomasta. 

Kysymys siitä, mitä on pidettävä mielen rakenteena, on vaikea, sillä periaatteessa 
mielessä kaikki, jonka avulla tilapäistä pitempään sidomme elämyksellisyyttä ja 
annamme merkityksiä, on mielen rakennetta138. Strukturaalisessa tarkastelussa lähden 
kuitenkin siitä, että rakenteiksi kutsutaan laajoja suhteellisen pysyviä mielen rakenteita. 
Siksi olen kuvannut mielen rakenteita psykoanalyysia seuraten harvoilla käsitteillä. Tämä 
tekee mielen tapahtumisen tarkastelusta helpompaa. Niiden sisällä voimme mielestäni 
tarkastella mielen rakentumista ja rakenteellisia piirteitä hienojakoisemmin sekä kuvata 
niitä sopivaksi katsomallamme tavalla. Jungilainen psykoanalyyttinen metapsykologia on 
esimerkki lukuisista mielen rakenteellisiin ja ihmisen peruskokemisen ja -suhteissa 
olemisen tapoihin viittaavista käsitteistä, jotka voidaan sijoittaa esittämieni kokemisen 
alueiden ja mielen rakenteiden eriytyneiksi osiksi. Mielestäni käsitteiden 
käyttökelpoisuus ja tarkoituksenmukaisuus mielen ymmärtämisessä ratkaisee, miten 
mieltä on käsitteellistettävä. Tieteellisen keskustelun tehtävä on sitten tarkastella 
käytettyjen käsitteiden mielekkyyttä mielen kuvauksessa ja korvata niitä mieltä paremmin 
kuvaavilla ja käyttökelpoisemmilla käsitteillä. 

Mielen rakenteisiin viittaavat käsitteet kuvaavat itse- tai minäkokemuksen, minuuden 
tuottamisen prosessia (mielen rakentumista, mielen näyttämön muodostumista), siihen 
osallistuvia mielen rakenteita ja sitä kuvaavia psyykkisen tapahtumisen ja kokemisen 
puolia. Käsitteinä ne eivät ole toisiinsa nähden tarkkarajaisia, vaan limittyvät, menevät 
päällekkäin ja tulevat ymmärretyksi toistensa ja yhdessä muodostamansa kokonaisuuden 
kautta. Vuorinen kuvaa mielen rakenteiden yhteen kietoutuneisuutta minuuden tuottamis-
prosessissa. 

 
”Minuuden   minäkokemuksen   tuottamisessa on siis kysymys siitä, 
minkälaisen sisäisen eheyden minä (suppeassa mielessä) kykenee luomaan 
kokonaisminän tasolla eli millä tavalla muokattuina ja rajattuina erilaiset 
psyykkiset toiminnat voidaan parhaiten sisällyttää yksilön tyydyttävään minä-
kokemukseen139”. 

 
Näyttämöllisen ajattelun näkökulmasta kokonaisminän tuottamisprosessissa on kysy-

mys kokemuksiamme esittävän mielen näyttämömme rakentumisesta, jossa on mukana 
erilaisia näyttämöitä ja näyttämön hahmoja, näyttämöiden tapahtumien käsikirjoittajia, 
dramaturgeja, ohjaajia, näyttelijöitä, katsojia, joiden kaikkien intressit suppeasti 
ymmärretty Minä teatterin johtajana tai näytelmän tuottajana koettaa täyttää ja samalla 
säilyttää oman autonomian tunteesta. Mielen näyttämöillämme on mukana itseemme 
liittämiämme kokemuksia, itsessämme olevia vieraiksi koettuja kokemuksia, eri tavalla 
koettuja toisia ja vuorovaikutuskokemuksia heidän kanssaan, kokemuksiamme arvioiva 
ulkopuolinen, toiveittemme kohde, pelkojemme lähde, menneisyys, nykyhetki ja tuleva. 
Kokonaisminä viittaa mielen näyttämöön kokonaisuutena. Itse, itsekokemus, 
minäkokemus (minuus) ja Minä suppeassa mielessä viittaavat tietoiseen mielen 

                                       
138 Vrt. Tähkä 1996. 
139 Vuorinen 1990a, 144. 
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näyttämöön ja itseemme mielen näyttämön hahmona. Ei-itse viittaa piiloisiin mieleen 
näyttämöihin ja sen hahmoihin. Mielen näyttämöillä oleviin hahmoihin viittaavat myös 
itse- ja objektimielikuvat. Ideaali-itse ja ideaaliobjekti, jne. kuvaavat itsen ja toisen 
erilaisiin kokemisentapoihin liittyviä hahmoja mielen näyttämöllämme.  

Näyttämöllisen ymmärtämisen näkökulmasta jungilaisen psykoanalyysin tapa kuvata 
mielen rakenteita, ihmiselämän peruskokemuksia ja -suhteita mielen näyttämön 
arkkityyppisten hahmojen ja arkkityyppisten näyttämöiden avulla on freudilaista 
abstraktia metapsykologista käsitteistöä kokemuksellisesti kuvailevampaa ja 
monipuolisempana käyttökelpoinen metapsykologisen ymmärtämisen kehittämiseen 
kohti näyttämöllistä ymmärtämistä. Siksi tarkastelen seuraavassa jungilaisia käsitteitä 
Naamio, Varjo, Animus, Anima. Ne kuvaavat tietoisen minän ohjaamaa kokonaisminän 
tuottamisprosessia, jota prosessia on kuvaamassa suurempi määrä erilaisia yksilön itsen 
ja toisen kokemisen ja suhteissa olemisen tapoja edustavia mielen näyttämön hahmoja. 

 
 

Itse, Minä (suppeassa mielessä) 
 
Itse ja itseen viittaavat käsitteet ovat keskeisessä asemassa mieltä koskevassa 

psykologisessa teorianmuodostuksessani. Itsellä tarkoitan Tähkän tavoin kokemuksellista 
subjektia. Itse mielen rakenteena sisältää mielikuvat itsestä ja toisesta sekä itselle 
kuuluvaksi tai itsen hallinnassa oleviksi koetut funktiot. Mielikuva itsestä ilmaistaan 
psykoanalyysissa myös termeillä itsemielikuva, itserepresentaatio ja mielikuva 
(merkityksellisestä) toisesta ilmaistaan termillä objektimielikuva. Myös aikuisuuden 
tietoiset itse-ideaali Yliminän korvaavana omaksi koettuna arvo- ja normirakenteena ja 
objekti-ideaali, mielikuva ideaalisesta objektista sijoittuvat Itseen.140 Kohut puhuu 
Itsestä suppeassa merkityksessä mielen rakenteena samaan tapaan kuin Tähkä. Itse on 
hänelle mielen keskeinen toiminnallinen rakenne.141 Myös Rechardt ja Reenkola puhuvat 
Minästä tai minuudesta kokemuksellisena subjektina, itseen tai itselle kuuluvaksi 
koettuna142. Esitin edellä, että myös Freudin Minä voidaan tulkita kokemuksellisena 
minänä, subjektina.  

Itse tai Minä suppeassa mielessä, jota termiä Vuorinen käyttää, ymmärrettynä kattaa 
Freudin ja Jungin esittämän mielen kokemuksellisen rakenteen Minä, jolla on tiettyjä 
funktioita. Minä edustaa siis mielessämme tietoisuuttamme, tietoista kokemustamme, 
mielen funktioina järkeä ja harkintaa, realiteettiperiaatetta ja -testausta, ajattelun, 
tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjausta, jne. Näyttämöllisesti Itse, Minä edustaa tietoista 
mielen näyttämöllä itseämme. Itse, Minä on se, mitä sanomme itseksemme. Mielen 
eheyden kokonaisetua ajaessamme pyrimme Itsenämme143 häiritsevän poistamiseen eli 

                                       
140 Tähkä 1996, 91—92 ja 170—173. 
141 Kohut 1977, 281 ja 310—311. Kohutin self -käsite ei ole näin yksiselitteinen. Hän esittää 

selfille seitsemän eri merkitystä (1991, 450—454) pitäen kuitenkin selfiä ensisijaisesti 
rakenteena ja mielen sisältönä.  

142 Ks. Rechardt 1988; Reenkola 1996. 
143 Itse ja Minä viittaavat tässä samaan. Tilanteesta riippuen toinen sopii paremmin viittaamaan 

siihen, jota kutsumme itseksemme ja, jolla tarkoitamme itseämme. Käytän omaksumani tavan 
mukaisesti edelleen jatkossa isoja alkukirjaimia viittaamaan mielen rakenteellisiin element-
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välttämään mielipahaa, jota torjutun, minäkäsityksellemme vieraan Ei-itsen 
tiedostuminen, sitomisen käsittein sitomattoman vapautuminen, merkityksen käsittein 
mielekkyyttä vaille jäänyt, tuottaisi. Häiritsevän poistamiseen pyrkivä mielihyvä-
mielipaha periaate toimii Itsen, Minän toimintaa ohjaavana periaatteena, eräänlaisena 
psyyken varoitusjärjestelmänä. Elämyksellisesti koettu häiritsevyys, jännityksen nousu, 
mielipaha kertoo mielen eheyteen tulleesta (Kokonaisminän) säröstä tai uhasta sille. 
Itsenä pyrimme torjumaan itsekokemustamme uhkaavan tuntemattoman ja 
hallitsemattoman valtaan joutumisen (Überwältigung) ja minäkokemuksemme 
tuhoutumisen (Vernichtung) erilaisten suojatoimenpiteiden avulla.144 Kunkin hetkinen 
kokemuksemme itsestämme, Minästä, on kompromissi mielessämme vaikuttavien halujen 
ja niitä käsittelemään asettamiemme suojatoimenpiteiden välillä pyrkimyksessämme 
toisaalta häiritsevän poistamiseen ja toisaalta tietoisen näyttämön näyttämöllepanon 
ehtojen täyttämiseen145.  

Itsen, Minän toiminta on jatkuvaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa, hallintansa, 
käsityskykynsä rajojen määrittämistä. Minä on yhtä kuin itsemääräämisemme, 
hallintamme, ymmärryksemme alue. Minä kattaa ”ne psyykkiset toiminnat ja 
kokemukset, jotka yksilö (subjektina) voi tai tuntee voivansa itse tuottaa”. Erilaiset 
psyykkiset toiminnat koemme eriasteisesti omassa hallinnassamme oleviksi. 
Tahdonalaiset toiminnat koemme varmimmin omassa hallinnassamme oleviksi ja siten 
osaksi itseämme, Minäämme. Muiden mielen tapahtumien ja kokemusten suhde Itseen, 
itsemääräämisen alueeseemme riippuu mm. siitä, minkä aseman ja merkityksen meistä 
enemmän tai vähemmän riippumattomat mielemme tapahtumat ja kokemuksiimme 
vaikuttavat ulkoiset tekijät saavat mielessämme näiden kokemusten synnyttäjänä.146 
Oleellista kokemusten Minään, itseemme kuulumisessa on se, kuinka paljon koemme 
voivamme vaikuttaa niihin, koemme olevamme niiden subjekti ja kuinka paljon koemme 
ne omien vaikutusmahdollisuuksiemme, käsityskykymme ja hallintamme ulottumat-
tomissa oleviksi ja siten itsellemme, Minälle vieraiksi. 

 
 

Itsekokemus, minäkokemus, minuus 
 
Itse ja itsekokemus, Minä ja minäkokemus liittyvät yhteen. Liitän myös itsemielikuvan 

(itserepresentaatio) näihin käsitteisiin. Ajattelen tässä Kohutin tavoin.147 Niistä tulisikin 
puhua yhdessä. Itsekokemus, minäkokemus, minuus, itsekokemus on Itsemme, Minämme 
elämyksellinen puoli, koettua tietoista mielen näyttämöämme. Itse on kaikki se, jonka 
koemme itseemme kuuluvaksi148. Minuuteemme, Itseemme, tietoiselle mielen 
näyttämölle kuuluvaksi katsomme ainoastaan sellaiset kokemukset, ajatukset, mielikuvat, 
                                                                                               

teihin, pieniä alkukirjaimia mielen rakentumisen prosesseihin ja näiden elämykselliseen 
puoleen. 

144 Vrt. Freud 1990c, 207 ja 1990d, 132. 
145 Vrt. Vuorinen 1990a, 137. 
146 Rechardt 1988, 40—41; Reenkola 1984, 132; Vuorinen 1990a, 143 ja 1990b, 437. (Lainaus on 

tässä Vuoriselta, mutta alun perin ajatus tulee Reenkolalta.) 
147 Kohut 1977, 311. 
148 Tähkä 1996, 90—92. 
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tunteet, teot, josta me oman käsityksemme tai uskomuksemme mukaan itse määräämme, 
minkä me itse koemme tuottavamme, jonka koemme olevan omassa hallinnassamme149. 
Koska Itse ja objekti edellyttävät kokemusmaailmassa toisensa, liitän 
objektikokemuksen, kokemuksen toisesta, objektimielikuvan (objektirepresentaation) 
osaksi itsekokemusta, minuutta. Edelleen liitän Itseen, minuuteen 
vuorovaikutusmielikuvat, jotka koskevat itsen ja toisen välistä vuorovaikutusta.150 
Itsekokemus muodostuu siten kokemuksesta ja mielikuvista itsestä, toisesta ja itsen ja 
toisen välisestä vuorovaikutuksesta. Itsekokemus on samanaikaista vastaamista 
kysymyksiin: Millainen (mitä) minä olen? Millainen (mitä) on toinen? ja millaista (mitä) 
on olla toisen kanssa?151 Mielen näyttämöiden rakentuminen on vastaamista näihin 
kysymyksiin.  

Itsen ulkopuolella on Ei-itse, häiritsevä, käsittämätön, hallitsematon, kaaos152. 
Kysymys on Freudin aktiivisuus-pasiivisuus -polariteetin määrittämästä yksilön suhteesta 
kokemuksiinsa ja psyykkisiin toimintoihinsa, josta muodostuu Itse ja Ei-itse tai Minä ja 
Ei-minä ja mielen sisäinen ja ulkoinen. Itsekokemus, minuus viittaa yksilön subjektisuu-
den kokemukseen, Odgenin sanoin yksilön itsenä olemisen, ilmiöiden ja toimintojen 
itseeni, minuun kuulumisen, niiden ”I-ness -tunteeseen”153. Muu mielen sisältö; 
kokemukset, elämykset, tunteet, ajatukset ja teot, joihin emme voi liittää itseemme 
kuulumisen tunnetta, koetaan itselle vieraina, Ei-itseksi. Ne koetaan Itsen hallinnan ja 
käsityskyvyn ulkopuolella, Itsestä poislohkaistuilla piiloisilla mielen näyttämöillä 
oleviksi. Minä- tai itsekokemukseen, minuuteen liittyy läheisesti identiteetin, itsenä 
olemisen käsite. Reenkolan ja Vuorisen mukaan minuuden tuottamisessa on kysymys 
pyrkimyksestä olla identtinen itsensä kanssa. Minuuden tuottaminen liittyy psyykeä 
hallitsevaan pyrkimykseen samana pysymiseen.154 Kysymys on Tähkän kuvaamasta 
pyrkimyksestä Itsen ideaalitilan ylläpitämiseen155. Kun Itseen kuuluvat myös toinen ja 
vuorovaikutusmielikuvat, tarkoittaa Itsen ideaalitilan ylläpitäminen samalla mielikuvan 
ylläpitämistä ideaalisesta toisesta ja ideaalisesta vuorovaikutuksesta toisen kanssa. 
Pyrimme säilyttämään mielen näyttämömme ideaaliemme kaltaisena. Itsen 
suojatoimenpiteiden tehtävänä on toimia kokemuksia muokkaavasti, kun nämä 
ideaalitilat ovat uhattuina eikä itse-, objekti- ja vuorovaikutusmielikuvien muuttaminen 
realiteetteja vastaavaksi ole mahdollista tai realiteettien muuttaminen ideaalikuvaa 
vastaaviksi ei onnistu. 

Ihmisen psyykkistä elämää luonnehtii elämykselliseltä tai kokemuksellisesta näkö-
kulmasta katsottuna minuuden, itse- tai minäkokemuksen tuottamisen pakko, pakko 
ylläpitää koettua Itsen ideaalitilaa. Näen minuuden tuottamisen pakon, ontologisesti 
Halun, jonakin, joka on Freudin, jos käytetään hänen omaa ilmaisuaan, 
mielihyväperiaatteen tuolla puolen. Minuuden tuottamis- ja toistamispakkoa seuraavat 
”pakot”, sitomis- ja merkityksenantopakko ilmaisevat minuuden tuottamispakkoa, 
                                       
149 Vrt. Rechardt 1988, 40—42; Reenkola 1983, 157—158. 
150 Esim. Tähkä 1996, 66. 
151 Vrt. Stern 1985. 
152 Vrt. Rechardt 1988, 40—41. 
153 Odgen 1992, 517. 
154 Reenkola 1996, 96—97; Vuorinen 1990a, 136. 
155 Tähkä 1996. 
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rauhatonta Halua. Psyyken ekonomisesta, elämyksellisyyden näkökulmasta Itse ja 
itsekokemus syntyvät pyrkimyksestämme sitoa elämyksellistä rauhattomuutta ja 
merkityksen näkökulmasta elämyksille mielekkyydenantamisen pakosta. Minuuden, itse-
kokemuksen tuottaminen liittyy sellaisiin mielen sisäisiin merkityssuhteisiin, ajatuksiin, 
mielikuviin, motiiveihin ja tunteisiin, so. mielen näyttämöiden tapahtumiin, jotka 
rauhoittavat sitomalla somaattisten prosessien ja elämän tapahtumien nostamaa 
elämyksellisyyttä antamalla mielekkyyttä ja palauttamalla Itsen ideaalitilan. 
Käsityksemme itsestä rakentuu näistä sekä meille merkityksellisestä vuorovaikutuksesta 
ja sosiaalisesta toiminnasta, mielekkäästi haltuun otetuista ruumiin tuntemuksista ja 
ulkoisen todellisuuden mielekkäästä hahmottamisesta. Toisin sanoen Itse, Minämme 
rakentuu kaikista itse- tai minäkokemuksemme rakennusaineista (kokemuksista ja 
toisista, objekteista) ja tälle merkityksellisistä merkityssuhteista. Autonomiapyrkimyksen 
näkökulmasta ilmaistuna kysymys on pyrkimyksestämme saada mielensisäistä 
liikehdintää (rauhattomuutta) omaan (Itsen) hallintaamme, siis siitä usein toistamastani 
pyrkimyksestämme kokemuksellisesti psyykkisen tapahtumisemme passiivisesta 
kohteesta aktiiviseksi toimijaksi. 

 
 

Tietoinen käsitys itsestä, tietoinen minäkäsitys 
 
Kutsuin aiemmin Vuorista156 seuraten minäkäsitykseksi itsekokemuksen tietoista 

puolta, tietoista minuuden tunnetta. Käytän siitä viitekehykseni mukaisesti nimitystä 
tietoinen käsitys itsestä. Se ei ole mielen rakenne samassa mielessä kuin Minä, mutta sitä 
voidaan tarkastella mielen rakenteellisena piirteenä tai rakenteellisesta näkökulmasta. 
Tietoinen käsitys itsestä voidaan ilmaista myös viittaamalla tietoisesti hyväksyttävään 
itsekokemukseen. Käsitys itsestä, itsekokemuksen tietoinen puoli on itsekokemuksen 
tuottamisen näkökulmasta käsitteenä tärkeä. Kun jokin kokemus on ristiriidassa tietoisen 
käsityksen itsestämme kanssa, ei tunnu sopivan käsitykseen itsestämme tai koetaan 
uhkana kunkin hetkiselle käsitykselle itsestämme (Itsen ideaalitilalle), yritämme vähentää 
tai poistaa koettua ristiriitaa, sopimattomuutta tai uhkaa psyykkisin keinoin joko 
muokkaamalla itseämme koskevia mielikuvia, ajatuksia ja tunteita, torjua ristiriitaa ai-
heuttava ajatus tai tunne muokkaamalla sitä suojatoimenpiteiden avulla tai muuttamalla 
omaa käsitystä itsestämme paremmin realiteetteja vastaavaksi. Minuutemme tuottami-
sessa on kysymys kokemusten, mielikuvien ja tunteiden jatkuvasta työstämisestä 
tietoiselle käsitykselle itsestämme157, tietoiselle mielen näyttämöllemme hyväksyttäväk-
si. 

Jungilainen Naamio, joka eriytyy ulkoisten sosiaalisten vaatimusten paineessa Itsestä 
omaksi mielen rakenteekseen sijoittuu tietoisena lähelle käsitettä tietoinen käsitys itsestä 

                                       
156 Ks. Vuorinen 1991, 304. Tässä käsittelen vain mielen sisäisiä keinoja hallita minuuden, itse-

kokemuksen eheyden uhkia. Yritykset hallita ja muuttaa omaa ruumista (esim. laihduttaminen 
tai bodaaminen) tai sosiaalista todellisuutta (esim. ihmissuhteita, sosiaalista asemaa, muiden 
käsityksiä) minäkäsitystä vastaavaksi ovat myös keinoja sovittaa minäkäsitys ja reaaliteetit 
vastaamaan toisiaan. 

157 Tähän tulee lisätä käsitykseen itsestä liittyvät tietoinen käsitys toisesta ja vuorovaikutuksesta 
toisen kanssa.  
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sillä erolla, että siinä on voimakkaasti mukana yhteisöön sopeutumispaineet. Se on myös 
lähellä Winnicottin vale-itsen käsitettä, joka syntyy yksilön sopeutumisprosessissa 
ulkoisiin vaatimuksiin patologisena todellisesta itsestä vieraantumisilmiönä. Naamio ja 
valeitse -käsitteitä voidaan mielestäni käyttää rinnan tarkoittamaan Minän sitä tietoista 
puolta, joka edustaa mielen näyttämön hahmona sisäistettyjä yhteisön (vanhempien) 
vaatimuksiin sopeutunutta puolta meissä. 

 
 

Ei-itse, Ei-minä 
 
Edellä viittasin siihen, että voimme esittää Freudin Se -käsitteelle perinteisestä 

freudilaisesta psykoanalyyttisesta tulkinnasta poikkeavan tulkinnan Itsen ja 
itsekokemuksen käsitteiden yhteydessä. Tähän löytyy perusteita eri yhteyksistä Freudilta 
itseltään. Hän asetti vastakkain koherentin, kokemuksellisen Minän ja siitä pois 
lohkaistun, torjutun Sen. Toiseksi persoonaton Se kuvasi hänelle tietyn sielunelämän 
(Die Seelenprovinz) alueen vierautta Minälle (Ichfremdheit). Näitä erottaa toisistaan 
Minää suojaava torjunta. Torjunnan olemus oli Freudille jonkin estäminen tulemasta tie-
toiseksi ja pitäminen pois tietoisuudesta. Torjunnan motiivina on mielipahan välttäminen, 
jota sitomaton mielenliikutus (mieltä vaille jäänyt hallitsematon elämyksellisyys) 
aiheuttaisi.158 Tässä Freudin koherentin, eheän Minän voimme ymmärtää edellä 
esittämäni mukaisesti tietoisena itse- tai minäkokemuksena tai minuutena (Itsenä). Pois-
torjuttu, Se, viittaa tulkinnassani Itselle, itsekokemukselle vieraiden kokemusten koko-
naisuuteen, Ei-itseen. Se viittaa kokemuksiin, joihin liittyy vierauden tunne ja, joihin ei 
liity tai ei kyetä liittämään hallinnan tunnetta, subjektikokemusta tai itseemme 
kuulumisen tunnetta. Ei-itse viittaa siihen sisäiseen mielen maailman osaan, joka on 
yksilölle itselleen itsessä olevaa, mutta Itseen kuulumatonta, kokemuksellisesti vierasta. 
Ei-itse on tulkintani mukaan mielen näyttämöllämme olevaa piiloisten näyttämöiden 
aluetta edustaen itselle vierasta, itsestä poislohkaistua kokemusta.  

Pois torjutun mielen rakenteen (kokemisen alueen), Ei-itsen syntymisessä on kysymys 
mielen, kokemusmaailmamme sisäisestä jakautumisesta, joka syntyy kokemuksista, 
haluista, elämyksistä, mielikuvista ja tunteista, joita emme kykene liittämään hallintamme 
ja käsityskykymme piiriin tai, jotka ovat ristiriidassa ja yhteen sopimattomia tietoisen 
käsityksen itsestämme kanssa. Nämä muodostavat mieleemme tiedostamattoman alueen, 
piiloiset mielen näyttämöt hahmoineen. Sisäisen kokemusmaailman tiedostamattomaksi, 
Itsekokemukselle vieraaksi jäävän mielen alueen kokemuksia kutsun Ei-itseksi159. Ei-
itseen sijoittuvat ei vain Itselle vieraaksi jäävät itseä koskevat kokemukset, vaan myös 
ideaaliselle mielikuvalle objektista ja vuorovaikutuksesta vieraaksi jäävät kokemukset 
toisesta ja itsen ja toisen välisestä vuorovaikutuksesta. 

Freudin minävieraaseen sielunelämän alueen kokemuksiin viittaava Ei-itse on 
käsitteenä lähellä jungilaista Varjon -käsitettä, jos emme ajattele jungilaisittain lisäksi 
kollektiivisen tietoisuuden olemassaoloa. Varjo -käsitteellä Jung tarkoittaa Minän 
kääntöpuolta, niiden kokemustemme ja ominaisuuksiemme kokonaisuutta, jotka 
haluaisimme syystä tai toisesta kätkeä, sekä tiedostamattoman sisältöä. Varjo 
                                       
158 Freud 1989, 621; 1990c, 175; 1990d, 131; 1990f, 73 ja 1990g, 62 ja 67. 
159 Vrt. Kohutin nonself. 
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kokonaisuutena personifioi persoonallista tiedostamatonta, se viittaa Freudin 
tiedostamattomaan, on sen mielen näyttämöllä personifikaation muodon saanut 
tiivistymä.160 Neumann liittää Varjon, tiedostamattoman sisällön yhteisössä vallitseviin 
arvoihin ja normeihin.  Varjo sisältää sellaisia mielemme puolia, jotka olemme yhteisöön 
sopeutuessamme torjuneet pois tietoisuudestamme. Se edustaa mielen näyttämön 
hahmona meidän itsemme torjuttua, tiedostamatonta puolta. Yhdessä Naamion kanssa 
Varjo ilmaisee Neumannin mukaan sitä, että ihminen syystä tai toisesta ei ole, ei halua tai 
ei voi olla oma itsensä, vaan on pakotettu mukautumaan johonkin sellaiseen, joka on 
vastoin hänen omaa sisäistä luontoaan. Naamion ja Varjon kehittyminen on siten 
Neumannin mukaan ilmaus itsestä vieraantumisesta.161 

Ei-itseä voidaan käyttää kahdessa merkityksessä: Viittaamaan kaikkeen 
kokemuksellisesti vieraaseen, so. Kokonaisminän tiedostamattomaan puoleen tai tiettyyn 
osaan vieraasta, so. Minän suppeassa mielessä kääntöpuoleen, jolloin vierasta edustaisi 
myös muita näyttämön hahmoja. Edellinen tapa liittyy mielen topografiseen ja 
jälkimmäinen mielen strukturaaliseen tarkasteluun. Tunnettu esimerkki Varjosta löytyy 
Robert Louis Stevensonin teoksesta Doctor Jekyll and Mister Hyde. Herra Hyde edustaa 
tohtori Jekyllin Varjoa, hänen tietoiselle minäkäsitykselleen vierasta, torjuttua, 
tiedostamatonta, hänen mielensä pimeää puolta. 

Ei-itse on tiedostamaton, koska se koostuu torjutuista, tietoiselle käsitykselle itsestä 
ristiriidassa olevista ja Itsen ideaalitilan, minuuden eheyttä uhkaaviksi koetuista mielen 
sisällöistä. Reenkola näkee uhan minuudelle syyksi, miksi niitä ei kyetä tiedostamaan. 
Emme halua tiedostaa sellaista, mikä uhkaa vallitsevaa käsitystä itsestämme. Ei-itse 
koostuu siitä, mitä emme ole kyenneet hallitsemaan tai haltuun ottamaan, käsittelemättä 
jääneistä, huonosti sidotuista ja puutteellisen mielekkyyden saaneista, so. puutteellisesti 
ymmärtämistämme ja käsittämistämme ulkoisista kokemuksista ja elämyksistä sekä 
haluista ja pyrkimyksistä, joista emme ole kyenneet luopumaan. Sitomis- ja merkityksen-
antamispakko toistamispakon kautta ylläpitää niiden pyrkimystä tietoisuuteen ja 
uudelleenkäsittelyyn. Poislohkaistut, torjutut tiedostamattomat pyrkimykset muodostavat 
psyykkiseen tapahtumiseen vaikuttavan itsekokemukselle, minuudelle vieraan hallitse-
mattoman dynaamisen psyykkistä käsittelyä vaativan voiman.162  

Meillä on useita keinoja käsitellä kokemusmaailmamme eheydelle, Itsen 
ideaalitilamme uhaksi kokemiamme mielensisältöjä, elämyksiä ja ulkoisia 
vuorovaikutuskokemuksia. Olen maininnut Freudin niistä tärkeimmäksi nostaman 
torjunnan. Se on Freudilla suojatoimenpiteiden tai -mekanismien perusmuoto, nimitys 
suojatoimenpiteille yleensä. Vuorisen mukaan torjunnassa yksilö ehkäisee tietoisten 
mielikuvien yhteyden sellaisiin mielikuviin, jotka ovat liian räikeästi ristiriidassa hänen 
tietoisen itsekokemuksen kanssa163. Fairbairn näkee torjunnan olemuksen olevan torjua 

                                       
160 Jung 1963, 106 ja 123. 
161 Neumann 1954, 351—352 ja 404; 1966, 99 ja 1969, 40 ja 98. 
162 Vrt. Reenkola 1984, 122 ja 133; Vuorinen 1990a, 16 ja 1990b, 436. 
163 Vuorinen 1990a, 122, 248 ja 253. Torjuntaan puolustuskeinojen tai suojatoimenpiteiden 

prototyyppinä teen tarkennuksen. Vaikka torjunta on mielessä puolustuskeinojen prototyyppi 
sisäistä uhkaa vastaan, näen kieltämisen torjuntaa varhaisempana suojaoperaationa 
puolustuskeinojen prototyyppinä. Kieltäminen kohdistuu ulkoisiin uhkiin, torjunta sisäisiin. 
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”kestämättömiä pahoja sisäistettyjä objekteja”, joihin liittyy ahdistavia tai epämiellyttäviä 
vuorovaikutuskokemuksia. Hän puhuu defensseistä pahoja sisäistettyjä objekteja 
vastaan.164 

Fairbairniin, Tähkään ja Vuoriseen nojautuen määrittelen torjunnan ja muut Itsen 
suojatoimenpiteet165 keinoiksi käsitellä ja muokata somaattisiin prosesseihin ja 
vuorovaikutuskokemuksiin, so. itseen ja toiseen liittyviä elämyksiä, tunteita, haluja, 
motiiveja, ajatuksia, muistoja ja mielikuvia niin, että ne sopivat itsekokemukseen ja mah-
dollisimman vähän uhkaavat itsekokemusta (itsen, objektin ja vuorovaikutuksen koettua 
ideaalitilaa) ja mielen eheyttä. Kysymys on mielen näyttämöllisestä dramaturgisesta 
prosessista, jossa tiedostamattoman näyttämöllepanon keinojen ja tietoisuuden 
näyttämöllepanon ehtojen vuoropuheluna tietoinen mielen näyttämö syntyy. En käsittele 
erilaisia Itsen suojatoimenpiteitä tai Minän puolustusmekanismeja (defenssejä), sillä ne 
ovat hyvin tunnettuja psykologisessa kirjallisuudessa. Ne kuvaavat, miten muokkaamme 
tiedostamattomat mielemme sisällöt itsellemme hallittavissa oleviksi tietoisiksi 
ilmauksiksi. Suojatoimenpiteet, joiksi niitä kutsun, ovat itsemme ideaalitilaa suojaavaa 
mielentoimintaamme, mielen näyttämöiden keinoja kuvaavia yleisiä tulkintoja, joita 
käytetään apuna rekonstruoitaessa tietoisten ilmausten taustalla olevia tiedostamattomia 
merkityssisältöjä ja mielen näyttämöitä.  

Voimme siis ottaa Sen luonnehdinnaksi tekemäni Freud166 tulkinnan, jossa hän käytti 
persoonattoman Sen nimitystä kuvaamaan Minälle vierasta sielun elämän aluetta. Näin 
sanoessaan hän ei viitannut tällä vain tiettyyn sielunelämän alueeseen psyyken 
rakenteena, vaan puhui tietyn sielunelämän, so. kokemusten, elämysten ja ajatusten 
kokemuksellisesta vieraudesta, niiden minävieraudesta (Ichfremdheit). Minälle vieras 
koetaan Freudin mukaan ulkomaailmaan kuuluvana ulkoisten realiteettien tavoin 
(äusseres Ausland). Hän puhui sisäisestä ulkomaailmasta (inneres Ausland). Sillä on Ei-
minä kvaliteetti, so. sille ei ole kokemuksellisesti Itseen tai minuuteen kuulumisen 
tunnetta. Kokemuksellisesti emme koe niitä osaksi itseämme, vaan yhtä vieraina kuin 
ulkomaailmaan kuuluviksi koetun ilmiöt.  

En toki ole tässä tulkinnassani yksin tai omaperäinen. Esimerkiksi Morris Eagle 
tulkitsee Sen tällä tavalla. Hänen mielestään Se on ymmärrettävä epäpersoonallisena 
Minänä ja Minä persoonallisena Minänä. Minällä hän viittaa tässä sisäiseen maailmaan, 
ei niinkään erityisesti psyyken rakenteeseen Minä. Se viittaa Eaglen mukaan kaikkiin 
niihin pyrkimyksiin ja haluihin, joista sanoudutaan irti (disclaim) ja, jotka näyttäytyvät 
siksi vieraina, epäpersoonallisina. Itsekokemuksen näkökulmasta myös Yliminällä on Ei-
Minä kvaliteetti. Myös Yliminä voidaan kokea itsekokemukselle vieraana, myös siltä 
puuttuu Itseen kuulumisen kvaliteetti. Eagle esittää juuri tällaista tulkintaa Yliminälle, 
joka voidaan hänen mukaansa kokea epäpersoonallisena Sinä.167 Jos Yliminä ulottuu 
osittain Siihen ja on muodostumisprosessissaan ja toiminnassaan sen motivoima, niin 

                                                                                               
Molempien seurauksena on ahdistavien ja hallitsemattomien kokemusten Itsestä 
poislohkaiseminen. 

164 Fairbairn 1986b, 105—106 ja 108—109 (käännös TL). 
165 Tähkä (1996) puhuu Itsen puolustusoperaatioista, ei minän tai egon puolustusmekanismeista 

tai defensseistä. 
166 Freud 1989, 50 ja 62. 
167 Eagle 1984, 203—204 ja 206—207 ja 210. 
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kuin Freud168 kirjoitti, tulkinta Yliminästä kokemusmaailmaan asettuneena itsellemme 
vieraana kontrolloivana koettuna instanssina, on osuva. Persoonallinen ”omatunto”, 
minuuden kokemukseen, itseen sisäistetty normi- ja arvomaailma, itse-ideaali on jotain 
muuta kuin näin ymmärretty vieraana koettu introjekti Yliminä. Tähkän käyttämät 
varhaisia ideaalirakenteita kuvaavat käsitteet ideaali-itse ja ideaaliobjekti (ideaali toinen) 
tiedostamattomina sijoittuvat Ei-itseen169. 

Anima ja Animus personifioivat Jungille tiedostamatonta toisenlaisuutena 
ymmärrettynä, toisenlaisuutta itsessä. Anima edustaa miehellä mielen rakenteena 
toisenlaisuutta ja vastaavasti Animus naisella. Ne edustavat myös perussuhtautumista, 
kokemusta ja mielikuvia vastakkaisesta sukupuolesta. Animaa ja Animusta 
realisoidaankin vuorovaikutussuhteissa vastakkaiseen sukupuoleen erilaisten 
projektioiden kautta.170 Mielen sisäisinä mielikuvina, näyttämön hahmoina ja asetelmina 
Anima ja Animus ilmenee eroottisina ja muina fantasioina. Anima ja Animus edustavat 
toisenlaisuutta, Tähkän termein varhaista tiedostamatonta ideaaliobjektia ja 
myöhäisempää, tietoista objekti-ideaalia. Anima on miehen mielikuva naisesta ja Animus 
on naisen mielikuva miehestä, toisenlaisesta, toisenlaisuudesta, siitä, joka ei ole minua, 
minunlaista. Anima ja Animus projektiot ovat Neumannin mukaan sukupuolten välisten 
suhteiden perusta171. Siten osa Animasta ja Animuksesta liittyy sukupuolten välisiin 
suhteisiin ja vaikuttaa suhtautumiseen vastakkaiseen sukupuoleen, siihen millaisena 
toisenlaisen ja suhteemme toisenlaiseen koemme ja mielikuvissamme esitämme. 

Ymmärrettiin Se vellovana ”viettikattilana”, biologisten yllykkeiden representaatioista 
koostuvana viettipohjana tai siten kuin olen tehnyt nimityksenä itse- tai 
minäkokemukselle vieraiksi koetuille elämyksille, kokemuksille ja mielensisällöille, 
voidaan sen rakenteellisia piirteitä, sisältöä ja toimintaperiaatteita luonnehtia seuraavasti. 
Se, Ei-itse ilmenee pakonomaisena ja itsepäisenä pyrkimyksenä välittömään häiritsevän, 
mielipahan, rauhattomuuden poistamiseen ja näin jännityksen laskuun. Ei-Itse edustaa 
”primitiivisiä” mielen sisältöä, so. tiedostamattomia, heikosti tai puutteellisesti sidottuja 
ja asiarepresentaatioista (visuaalisista, auditiivisista, kinesteettisistä) koostuvia merkitys-
suhteita ja varhaisia jännityksen helpotuksen kokemuksia ja toiveimpulsseja, jotka näistä 
syistä koetaan tietoiselle itsekokemukselle vieraiksi. Ei-itseen sijoittuvat mielen 
toiminnat ilmenevät itsellemme kokemuksellisesti vieraina haluina ja vaatimuksina. 
Vasta kun nämä kyetään mielen sisäisen työstämisen (sitomisen, merkityksenantamisen) 
tuloksena liittämään itsekokemukseen, ne koetaan osaksi yksilön minuutta (osaksi Itseä). 
Toisin sanoen Itsen saadessaan hallintansa piiriin Sitä se, mikä on aiemmin ollut huonosti 
sidottua ja ymmärrettyä, epäpersoonallista, kokemuksellisesti vierasta, passiivisesti ja 
Itsen hallinnan ulkopuolella olevaksi koettua, muuttuu persoonalliseksi, aktiivisesti 
koetuksi ja hallituksi, kokemuksellisesti osaksi Itseä. Epäpersoonallinen passiivinen 
tapahtuminen muuttuu persoonalliseksi, aktiiviseksi minä haluan, minä tunnen, minä 
ajattelen, minä toimin kokemukseksi. Ne saavat minuun, itseeni kuulumisen tunteen. Jos 
tämä liitetään Freudin mielen ensimmäiseen kokemisen alueisiin viittaavaan 

                                       
168 Freud 1989, 67. 
169 Tähkä 1996, 155—157. 
170 Jung 1953, 188 ja 1959, 19—22 ja 1963, 106. 
171 Neumann 1954, 355. 
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topografiaan, voimme ilmaista tämän seuraavasti. Jotta Itse kykenisi saamaan hallintansa 
piiriin Ei-itseä, siitä nouseville pyrkimyksille ja mielen sisällöille tulee löytää 
asiarepresentaation lisäksi sanarepresentaatio. Tullakseen tietoisiksi, tietoiselle mielen 
näyttämöllemme ja itsemme hallintaan kokemusten sisältämien merkityksenantojen, 
merkityssuhteiden tulee rakentua kuvallisten representaatioiden lisäksi myös abstrakteista 
sanallisista tai käsitteellisistä representaatioista. Itselle vieraiksi koettujen mielensisäl-
töjen itseemme liittämistapahtumassa on kysymys tiedostamattomien mielen sisältöjen 
tiedostumisesta ja niiden tietoisesta käsittelystä. Tämä tapahtuma on samalla itseymmär-
ryksemme lisääntymisprosessi.172 

 
 

Kokonaisminä, kokonaisitse 
 
Kokonaisminän (tai kokonaisitse) käsitettä tarvitsemme viittaamaan kaikkien, tietoiset 

ja tiedostamattoman, Itseen kuulumaan koettujen ja Itseen kuulumattomaksi koettujen 
yksilön psyykkisten kokemusten ja näitä edustavien mielen rakenteiden muodostamaan 
kokonaisuuteen. Kaikki mielen sisäiset pyrkimykset olivat ne tietoisia tai 
tiedostamattomia kuuluvat yksilön mieleen ja suuntaavat kokonaisminän tuottamis-
prosessia. Jungilaisessa psykoanalyysissa Selbst -käsite viittaa kokonaisminään. 
Saadessaan näyttämöllisen ilmaisun Selbstiä esittävä hahmo symboloi mielen 
kokonaisuutta ja mielen integroivia, eheyttäviä pyrkimyksiä. Jungilaisessa 
psykoanalyysissä eräs keskeinen jännite onkin kokonaisminän (Selbst) ja Minän (Ich) 
välinen jännite toisen edustaessa yksilön koko mieltä ja toisen tietoista osaa siitä. Käytän  
kokonaisminä -käsitettä, sillä Selbst suomennettuna Itseksi saattaisi sekoittua 
käyttämääni Itsen -käsitteeseen.173 Kokonaisminä viittaa mielen näyttämön 
kokonaisuuteen kaikkine näyttämöineen. Kaikki mielen näyttämöillämme, tietoisella ja 
tiedostamattomilla, oleva on meitä itseämme, kokonaisminäämme koettiin ne Itseen 
kuuluvaksi tai itselle vieraaksi. 

 
 
 

4.4.4. Mielen rakenteet, merkityksenanto, kokemus ja toiminta 
 

Kuviossa 11. olen esittänyt Freudin kuvauksen mielen strukturaalisesta jäsentymisestä, 
johon hän sijoitti näkyviin myös mielen topografian. Yhteenvetotarkastelussa voimme 
lähteä siitä. Kuviossa W-Bw tarkoittaa havaintotietoisuutta (Wahrnehmung-Bewusst), 
Verdrängt Minän (Ich) ja Ei-minän (Es) välissä olevaa Minän eheyttä suojaavaa 
torjuntaa. Se sijoittuu kokonaan tiedostamattoman psyykkisen kokemisen ja tapahtumisen 
alueelle, Minä ja Yliminä (Überich) sijoittuvat osittain tiedostamattomaan (Umbewusst) 
ja osittain esitietoiseen (Vorbewusst) kokemisen alueeseen. Psykoanalyyttinen 

                                       
172 Vrt. Freud 1989, 50 ja 62; Eagle 1984, 203—204 ja 206—207; Vuorinen 1990a, 75 ja 1991, 

304. 
173 Neumann 1954, 350; 1956, 102 ja 107 ja 1969, 117—118; Jung 1959, 357; Vuorinen 1990b, 

438. 
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strukturaalinen teoria on kuviona esitetty eri tavoin, mutta perusajatus mielen rakenteista 
Se, Minä ja Yliminä sekä (Esi)Tietoinen ja Tiedostamaton kokemisen alueina tai 
psyykkisinä systeemeinä on säilynyt perinteisessä psykoanalyyttisessa ajattelussa. Se on 
yksinkertaisena ja selkeänä monessa suhteessa käyttökelpoinen tulkintaviitekehys 
psykologisessa ymmärtämisessä.  

Näyttämöllisellä kielellä Freudin psyyken rakenteellisessa tarkastelussa voimme nähdä 
mielen tietoisen ja tiedostamattomien näyttämön (kokemisen alueiden) hahmoina 
kolmijaon (ihmis)luonto ja ruumiillisuus (Se), ihminen kokevana yksilönä ja 
rationaalisena subjektina (Minä) ja vanhempien välittämä yhteiskunta tai traditio 
(Yliminä). Nämä kolme ihmisenä olemiseen liittyvää puolta esiintyvät mielemme 
näyttämöillä käyden kamppailua edustajiensa, näyttämöiden hahmojen välityksellä. 
Toisin sanoen mielen näyttämön hahmot, minkä muodon ja ilmaisun ne sitten 
mielessämme saavatkin, edustavat ruumiillisuuttamme, itseämme subjektina ja yhteisön 
vaatimuksia ja rajoituksia. Mielen näyttämömme ovat tulosta näiden taholta 
kokemistamme paineista ja vaatimuksista, näiden välisistä suhteista, ristiriidoista, 
tekemistämme kompromisseista ja suojatoimenpiteistä. 
 

ES ICH

ÜBERICH

Unbewusst

Vorbewusst

W-Bw

Verdrängt

 
 
 
Kuvio 11. Freudin strukturaalinen näkemys psyyken rakentumisesta174. 
 
 

Esitän edellisissä luvussa olleiden tarkasteluitteni pohjalta Freudin metapsykologisesti 
kuvaamaan mielen rakenteeseen tarkennuksen (Kuvio 12.175). Lähden Tähkän tavoin 
Itsestä, itsekokemuksesta, Minuuden, itseen kuulumisen ”ydinkokemuksesta”, jonka 
suhteen kuvaan sisäistä kokemusmaailmaa (kokonaisminää) Itsenä ja sille vieraana 
psyykkisenä sisäisenä (Ei-itsenä) ja vieraana objekteina näyttäytyvänä ulkoisena (somaat-
tista, sosiaalista, fysikaalista) maailmana. Mieltä on kuvattava kokemuksellisilla 
käsitteillä ja lähdettävä itsekokemuksesta ja tarkasteltava niin mielen sisäisiä kuin 
ulkoisia tapahtumia suhteessa yksilön kokemukseen itsestä. Esittämääni kuviota on 
                                       
174 Freud 1989, 67. 
175 Olen kuvannut Kuviossa 12. metapsykologiset strukturaaliset, mielen näyttämöiden 

hahmoihin viittaavat käsitteet sijoittamalla ne mielen topografiaan, mielen näyttämöille. 
Kuviossa 12. yhdistyy siten metapsykologinen ja näyttämöllinen topografinen tapa kuvata 
mielen avaruudellista jäsentymistä kokemisen alueiksi ja strukturaalinen käsitteistö mielen 
jäsentymisestä rakenteiksi. 
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pidettävä Freudin graafisen kuvauksen tavoin suuntaa antavana mielen, kokemusmaail-
man avaruudesta, mielen näyttämöistä tilana. Kuvaan siinä mielen rakenteet, 
näyttämöiden hahmot (strukturaalinen teoria) niiden kokemuksellisen sijainnin 
perusteella joko tietoiselle tai tiedostamattomalle kokemisen alueelle (topografinen 
teoria) sijoittuvina. Jokin mielessämme on kokemuksellisesti keskiössä, jokin on pinnalla 
ja tietoisella näyttämöllä näkyvissä, jokin pinnan alla, piiloisilla näyttämöillä syrjässä 
katseilta, koemme psyykkisten ilmiöiden olevan tietyllä tavalla suhteessa toisiinsa, 
jne..176 

Metapsykologisesti minuuden ja itsekokemuksen tuottamisen näkökulmasta tekemäni 
mielen rakenteellinen Itse, Minä   Ei-itse, Ei-minä perusryhmittely edellä esittämälläni 
tavalla tulkittuna ei samaistu sen enempää Freudin strukturaalisen teorian psyyken 
rakenteisiin Se, Minä, Yliminä kuin hänen psyyken topografiseen teoriaan Tietoisesta ja 
Tiedostamattomasta kokemisen alueesta (systeemistä). Vaikka Itse, Minä ja Tietoinen 
(Esitietoinen) ja Ei-itse, Ei-minä ja Tiedostamaton mielen rakenteina ja kokemisen 
alueina käyvät pääosin yksiin, osa yksilön itsekokemuksesta on tiedostamatonta 
kokemisen raja-aluetta, eräänlaista aavistusta itseen kuuluvasta, minuudesta. Se on  
kokemuksia, tunteita, jotka koetaan itseen kuuluviksi, mutta joita ei kyetä pukemaan 
sanoiksi, eli liittämään niihin sanarepresentaatiota ja tiedostamaan. Ei-itse, minuudelle 
vieras voi periaatteessa tiedostua, ei sen syvimmiltä ja varhaisimmilta kokemus- ja elä-
myssisällöiltään, jotka ovat muistiin ei-sanallisesti koodattuna ja, joita on siksi vaikea 
tavoittaa ja pukea sanalliseen muotoon. Itsen ja Ei-itsen, Minän ja Ei-minän, raja on siten 
Jungin esittämällä tavalla liukuva ja siirtyvä, sillä minuuden, itsekokemuksen tuottaminen 
on alati käynnissä oleva prosessi, jossa minuuden rajoja (Itsen ideaalitilaa, identiteettiä) 
määritetään uudelleen ja uudelleen, joskus minuutta kapeuttaen, joskus laajentaen.  

Itsen, Minän, minuuden, ja kokonaisminän avulla metapsykologisesti jäsennetty mieli 
lähenee uudella tavalla ymmärretyn Sen ja siihen liittämieni Varjo ja Anima/Animus -kä-
sitteiden177 kanssa enemmän yhtä Freudin esittämää psyyken peruspolariteettia 
Minä Ei-minä (myös karkeasti ottaen ja tähän jaotteluun sovitettuna mielen 
jakautumista (Esi)Tietoiseen ja Tiedostamattomaan kokemisen alueeseen). Oleellista 

                                       
176 Itse- ja objektimielikuvien eriytyneet osat voidaan myös nähdä suhteellisen pysyvinä mielen 

rakenteina, vaikka en ole niitä tässä niin esittänyt. Yksilön kokemusten ymmärtämisen 
kannalta ne ovat tärkeitä. Itse- ja objektimielikuvat sijoittuva joko Tietoisuuteen, so. koetaan 
osaksi Itseä, tai Tiedostamattomaan, Ei-itseen riippuen niiden tiedostumisasteesta. 
Itsemielikuvat jakaantuvat mielikuvaan itsestä rauhoitettuna (hyvänä), frustroituna ja 
ahdistettuna (pahana). Vastaavasti mielikuvat toisesta (objektimielikuvat) jakaantuvat 
rauhoittavaan (hyvään), frustroivaan ja hylkäävään toiseen (pahaan) (vrt. Fairbairn 1986a ja 
1986b; ks. tämän luvun alaviite 134). Edelleen objektimielikuvat ovat kehityksellisesti 
erityyppisiä, funktionaalisia (itseä täydentäviä) tai yksilöllisiä (ks. Kohut 1971 ja 1988; Tähkä 
1996). 

177 Olen todennut edellä, että freudilaisessa ja erityisesti jungilaisessa psykoanalyysissa on 
runsaasti erilaisia ihmisen (kehityksellisiä) peruskokemuksia ja -suhteita kuvaavia käsitteitä, 
jotka voidaan ymmärtää kokemusta jäsentävinä mielen rakenteellisina piirteinä tai mielen 
näyttämöiden teemoina ja asetelmina. Niitä voidaan siten käyttää ymmärtämisessä yleisinä 
tulkintoina metapsykologisten käsitteiden tapaan. En kuitenkaan ole ottanut siitä tässä mielen 
metapsykologisessa jäsennyksessä tarkastelun alaiseksi. Niitä kuvataan psykoanalyyttisissa 
kehityspsykologisissa ja psykopatologisissa teorioissa. 
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tässä on tapa tarkastella mieltä ja psyykkisen tapahtumisen sijoittumista abst-
raktionäkökulmana yksilön Itse, minuus, itsekokemuksen säätely sekä Itse Ei-itse tai 
Minä Ei-minä ja aktiivinen passiivinen -polariteetti. Minuuden tai itsekokemuksen 
(Itsen) ja vieraaksi koetun Ei-itsen -käsitteet ovat keskeisiä mielen rakenteellista 
jäsentymistä kuvaavia kokemuksellisia käsitteitä. Näin ymmärretyn Itsen toimintaa 
kuvaan samalla tavalla kuin Freud ja Jung kuvasivat kokemisen aluetta Tietoisuus ja 
psyyken kokemuksellista rakennetta Minä. Freudin ja Jungin Sen ja Yliminän 
toimintaperiaatteiden kuvaukset liitän uudelleen tulkitsemaani itsellemme vieraaksi 
koettuun Ei-itseen sen eriytyneine rakenteineen.  

Torjunta ja muut suojatoimenpiteet, näyttämöllepanon keinot, vaikka ne toimivat ei-
tietoisesti, ovat Minän, Itsen, ei Ei-itsen harjoittamaa, siis metapsykologisesti mielen 
tietoisen kokemisen alueen harjoittamaa. Suojatoimenpitein muokkaamalla 
itsekokemukseen, Itsen ideaalitilaan sopimaton pidetään tiedostamattomana. En ole 
esittänyt Ei-itseä Freudin Sen tavoin somaan päin avoimeksi. Somaattiset prosessit voivat 
tulla representoiduksi myös Itseemme, Esitietoiseen, jos niille löytyy ilmaus, mielekkyys, 
joka on tietoiselle käsitykselle itsestämme hyväksyttävissä, jolloin kykenemme ottamaan 
ne (esi)tietoisesti haltuun. Vastaavasti ulkomaailman (fysikaalisen ja sosiaalisen) 
havaitseminen ja representoituminen voi tapahtua myös tiedostamattomasti. Sinänsä 
yhdyn Freudin ja Jungin ajatukseen havaintotietoisuudesta ”tietoisuuden kärkenä” ja 
psyykkisen kokemisen pinta-ilmiönä.  

Mielestäni psykoanalyyttisesta metapsykologiasta on selvintä ajatella karkeasti niin, 
psyyke jakaantuu tietoiseen ja tiedostamattomaan kokemisen alueeseen (topografisen 
teorian Tietoisen ja Tiedostamattoman systeemiin). Osa mielen rakenteista 
(strukturaalinen teoria) sijoittuu tietoiseen ja osa tiedostamattomaan kokemisen alueelle. 
Erilaiset mielen tapahtumat ja funktiot voidaan sijoittaa jompaankumpaan, tietoiselle tai 
tiedostamattomalle psyykkisen tapahtumisen ja kokemisen alueelle, tai tiettyihin mielen 
rakenteisiin. Näin teen mielen näyttämöllisessä käsitteellistämisessä puhuen mielen 
erilaisista näyttämöistä ja niiden hahmoista. Metapsykologiassa mielen topografia koskisi 
mielen näyttämöitä ja niiden rakentumisperiaatteita, dramaturgiaa, ja strukturaalinen 
teoria mielen näyttämöiden hahmoja ja niiden erityispiirteitä ja asemaa mielen 
näyttämöillä. 
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Kuvio 12. Psyyken rakentuminen; Tietoinen ja Tiedostamaton kokemisen alue ja niiden 
rakenteet; Mielen näyttämöt ja näyttämöiden hahmot. 

 
 
Topografisessa teoriassa mielen tapahtuminen, kokemusten muodostuminen ja 

toiminnan sisältämä merkityksenanto on tulosta Tietoisen ja Tiedostamattoman 
kokemisen alueen välisestä vuorovaikutuksesta. Strukturaalisesta näkökulmasta Halun, 
elämyksellisyyden ja merkityksen kohtalot, merkitysten synty ja merkitysyhteyksien 
muodostuminen ja toiminnan mielekkyys ovat tulosta jatkuvasta Itsen ja Ei-itsen, somaat-
tisten prosessien ja ulkoisten vaatimusten vuorovaikutuksesta. Merkityksenantoa 
kokemuksessa ja toiminnassa määrittävät, antavat mielekkyyden tiedostamaton primaari- 
ja tietoinen sekundaariprosessi sekä Itsen suojatoimenpiteet. Tämän käsityksen mukaan 
kokemus ja toiminta ovat itse luomamme kompromissi erisuuntaisista mielen sisäisistä 
pyrkimyksistämme ja kokemusmaailmamme tapahtumista yrityksessämme ylläpitää 
kokemusmaailmamme eheyttä ja mielekästä kokemusta itsestämme ymmärtämiemme si-
säisten ja ulkoisten realiteettien asettamissa raameissa   toiveittemme ohjaamana   ja 
usein kyllä myös näistä piittaamatta. 

Näyttämöllisesti olen kuvannut käsitykseni mielen kaksitasoisesta rakentumisesta 
kokemisen alueiksi luvussa 4.4.1.3. Kuviossa 10. käsitellessäni mielen topografiaa ja 
merkityksenantoa. Siinä kuvasin mielen tietoisena ja piiloisina mielen näyttämöinä. 
Tietoinen mielen näyttämö muodostuu itseemme kuuluvaksi koetun kokemisen alueesta. 
Siellä oleva koetaan minuuteen kuuluvaksi mielen alueeksi ja kokemuksiksi. Tietoisella 
näyttämöllä esitetään sellaista, joka sopii hyväksymiimme realiteetteihin ja tietoiseen 
käsitykseen itsestämme, on itsellemme hyväksyttävissä, vastaa kokemustamme itsemme 
ideaalitilasta. Tähän kuuluvat ideaalinen käsitys ja kokemus itsestämme, toisesta ja 
itsemme ja toisen välisestä vuorovaikutuksesta sekä omasta menneisyydestämme ja 
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odotettavissa olevasta tulevaisuudestamme. Kuviossa 12. olen kuvannut nämä Itse-
ideaalin ja Objekti-ideaalin käsitteillä näyttämön hahmoina. Tietoisella näyttämöllä 
pyrimme esittämään itsellemme hyväksyttävää, mahdollisuuksiemme mukaan realiteetit 
huomioivaa ideaalista kuvaa itsestämme, toisesta ja vuorovaikutuksesta. Kaikki siihen 
sopimaton häiritsee itsemme ideaalitilaa. Pyrimme pitämään sen pois tietoiselta mielen 
näyttämöltämme tai päästämme sen sinne vain suojatoimenpitein muokattuna. Tietoisella 
mielen näyttämöllämme on kuitenkin jatkuvasti itsemielikuvan, Itseideaalin, 
objektimielikuvan, Objekti-ideaalin ja ulkoisten realiteettien (Naamio sen edustajana) 
välinen jännite, jota tietoisella näyttämöllämme näitä edustavien hahmojen dialogissa 
työstämme.  

Piiloiset mielen näyttämöt ovat tiedostamatonta kokemisen aluetta. Koemme piiloisten 
mielen näyttämöidemme sisällöt itsellemme vieraiksi. Tiedämme ne itsessämme oleviksi, 
mutta koemme ne itseemme kuulumattomiksi. Piiloisilla näyttämöillämme esitämme 
tietoisuudestamme pois sulkemaamme, sellaista, jota emme koe yhteensopivaksi tietoisen 
käsityksen itsestämme kanssa, jonka koemme vieraaksi tai hallintamme ja 
käsityskykymme ulkopuolella olevaksi. Poissuljettua kokemusta, Itselle vierasta, 
toisenlaista ja vieraana koettuja ulkoisia rajoittavia realiteetteja esitetään Varjo, 
Anima/Animus ja Yliminä –hahmojen avulla. Tietoiselle itsemielikuvalle, 
Objektimielikuvalle, Itseideaalille ja Objekti-ideaalille on tiedostamattomat, niihin ja 
realiteetteihin sopimattomat, tietoisuudesta poissuljetut tai varhaisten toiveitten mukaiset 
omat hahmonsa saavat mielen näyttämöiden vastineet.  

Piiloiset ja tietoinen näyttämö ovat jatkuvassa dynaamisessa vuorovaikutuksessa 
keskenään. Tietoiselle mielen näyttämöllemme tunkeutuva itsellemme vieras, jota emme 
hallitse, hyväksy emmekä ymmärrä, on peräisin piiloisilta näyttämöiltämme. Se on 
alkuperältään joko tietoisuudessa ollutta, mutta sieltä poissuljettua, tai jo alun perin sieltä 
poispidettyä tiedostamatonta. Piiloiset näyttämöt ovat toiveittemme näyttämöitä, jossa 
käsittelemme häiritsevää erilaisten hahmojen avulla realiteeteista ja sovinnaissäännöistä 
piittaamatta pyrkien välittömään häiritsevän poistamiseen, so. toiveittemme 
toteutumiseen. Piilotajuisten näyttämöiden toiveen logiikan ja sen hahmojen 
tunkeutuminen tietoiselle näyttämöllemme mahdollistaa tiedostamattomamme tutkimisen 
ja sitä kautta itseymmärryksemme ja hallinnan tunteemme lisääntymisen. Tietoisella 
näyttämöllä pyrimme käsittelemään kokemuksiamme ja kokemusta itsestämme 
realiteetteja vastaavasti, mutta tosiasiallisesti tietoinen mielen näyttämö on 
parhaimmillaankin realiteettien rajaama toiveittemme näyttämö, jossa käsittelemme 
piiloisten näyttämöiden tavoin rauhatonta haluamistamme häiritsevän poistamiseksi. 

Voimme jäsentää mielen rakentumista metapsykologisesti monella tapaa ja erilaisista 
näkökulmista. Toiset tavat ja näkökulmat käsitteellistää mieli soveltuvat joihinkin 
tavoitteisiin paremmin kuin toiset. Se, millaista mielen, kokemusmaailman 
käsitteellistämistapaa, mielen tapahtumisen ryhmittelyä tai jäsentämistä käytetään, on 
kuitenkin toissijaista sen psykodynaamisen käsityksen rinnalla, että mielen, 
kokemusmaailman rakenteelliset piirteet niille ominaisine toimintaperiaatteineen ja nii-
den välisine vuorovaikutuksineen toimii teoreettisena viitekehyksenä, yleisinä tulkintoina 
ymmärrettäessä kokemuksen ja toimintaan sisältyvää subjektiivista mielekkyyttä, so. 
merkityksenannon määräytymistä. Tieteellisen keskustelun, parempien empiirisestä 
aineistosta tehtyjen tulkintojen ja merkitysyhteyksien rekonstruktioiden ja niiden 
teoreettisten perusteluiden esittämisen, tehtävänä on sitten viedä psykologista 
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metapsykologista ja näyttämöllistä teoriaa eteenpäin kohti parempaa mielen 
ymmärtämistä ja teoreettista kuvaamista. 

 
 
 

4.5. Psyykkisen ja sosiaalisen suhteesta mielen rakentumisessa 
 

Tuotantonsa myöhemmässä vaiheessa tarkastellessaan yksilöä ja kulttuuria Freud näki 
näiden välisen suhteen sovittamattomana vastakohtaisuutena, joskin hänen eri yhteyk-
sissä esittämänsä näkemykset ovat jossain määrin ristiriitaisia. Hän lähti toisaalta siitä, 
että ihmisen toiminnan perimmäisenä käyttövoimana ovat vietit, halu mielihyvän elämys-
ten kokemiseen ja pyrkimys hyötyyn. Kulttuuripyrkimykset hienoimmillaankin olivat 
Freudille viettityydytyksen hakemista sublimoidussa, jalostuneessa muodossa. 
Vastakkain ovat strukturaalisen teorian mukaan yksilön mielessä viettityydytykseen pyr-
kivä somaattisperäinen Se ja tämän esteenä oleva kulttuurin mielen sisäinen edustaja 
Yliminä, joiden konfliktia Minä pyrkii sovittelemaan. Toisaalla myöhemmän viettiteorian 
mukaan Freud piti kulttuuria elämän- ja kuolemanvietin alituisena kamppailuna. Elä-
mänvietti oli Freudille kulttuuria luova ja kuolemanvietti uhka kulttuurille. Elämänvietti 
palvelee kulttuurikehitystä liittämällä yhteen ihmisiä, perheitä, yhteisöjä, jne. laa-
jemmiksi kokonaisuuksiksi. Elämänvietti pyrkii kasvuun ei vain yksilössä, vaan myös 
kulttuurin alueella. Kuolemanvietti aggressioviettinä, ulospäin suuntautuvana 
tuhoamispyrkimyksenä ja yksilössä olevana tuhoavana voimana on uhka kulttuurille. 
Freud katsoi, että ihmisen on vaikea hallita kuolemanvietin viettimäisiä aggressiivisia ja 
tuhoavia yllykkeitään. Näiden hallintaa hän piti suorastaan kohtalon kysymyksenä 
kulttuurin olemassaololle. Samalla sisäsyntyisten tuhoavien viettiyllykkeiden tukahdutta-
minen ja torjunta tuottaa yksilölle kärsimystä ja syyllisyyden tunteita.178 

Lähden tarkastelemaan yksilön ja kulttuurin, psyykkisen ja sosiaalisen, suhteita toi-
sella tavalla kuin Freud edellä. Toisin sanoen tarkastelen psyykkisen ja sosiaalisen 
suhteita itsekokemuksen, minuuden tuottamisen näkökulmasta. Metapsykologiseksi 
kysymykseksi asettuu, miten sosiaalinen on mukana mielen rakentumisessa ja 
itsekokemuksen tuottamisessa, Itsen ideaalitilan ylläpitämisessä? Systeemisesti ajateltuna 
kysymyksessä on psyyken, mielen ulkoisten suhteiden tarkastelu, kokemusmaailman 
tarkastelu suhteessa kokemuksellisesti ulkoiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen. 
Näyttämöllisesti ajateltuna tarkastelen, miten psyykkinen ja sosiaalinen kietoutuvat 
mielen näyttämöllä, minuuden tuottamisessa toisiinsa, eli miten sosiaalinen ja 
kulttuurinen tulee osaksi yksilön mielen näyttämöä. Lisäksi tarkastelen, miten sosiaalinen 
vuorovaikutus ja sosiaalinen toiminta ja kulttuurinen merkityksenanto psykologisesti 
motivoituvat, saavat mielekkyyden. Tämä on jatkoa ja täsmennystä luvun 2.1. psyykkisen 
ja sosiaalisen suhteen alustavalle tarkastelulle.  

Olen jakanut edellä mainitsemieni kysymysten tarkastelun kahteen teemaan. Ensin 
psyykkisestä tarvitsevuudesta sosiaalisuuden ja sosiaalisten suhteiden psyykkisenä 
perustana ja motivaationa (luku 4.5.1.). Psyykkinen tarvitsevuus tekee mielestäni 
ymmärrettäväksi, miksi sosiaalinen vuorovaikutus asettuu mielen näyttämölle. Sen 
                                       
178 Freud 1975b, 99—100, 108—110, 119—120, 124—125 ja 128 ja 1990c, 193. 
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jälkeen luvussa 4.5.2. ympäristöstä ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta itsekokemuksen 
säätelyn välineenä eli siitä, millä tavalla sosiaalinen vuorovaikutus muodostuu osaksi 
mielen näyttämöämme.  

 
 
 

4.5.1. Psyykkinen tarvitsevuus sosiaalisuuden ja sosiaalisten suhteiden 
perustana 

 
Ihmisen sosiaalisuuden perusta on hänen toisiin kohdistuvassa psyykkisessä 
tarvitsevuudessaan179. Psykologisesta näkökulmasta ihmisen sosiaalisuuden ja 
sosiaalisten suhteiden tarkastelu on syytä aloittaakin juuri psyykkisestä tarvitsevuudesta. 
Psyykkinen tarvitsevuus saa alkunsa vauvan somaattisen tarvejännityksen kasvusta, joka 
tuo särön mielihyvänsävyisenä koettuun maailmaan180. Näen koettuun maailmaan 
tulevan särön aiheuttajaksi somaattisen tarvejännityksen lisäksi myös ulkoiset psyykkistä 
jännitystä, mielen rauhattomuutta aiheuttavat tekijät, esim. kivun, kylmyyden, 
voimakkaat äänet tai valot, äkilliset liikkeet. Joka tapauksessa psyykkisen tarvitsevuuden 
taustassa on kysymys kohonneesta mielen sisäisestä jännityksestä, elämyksellisesti 
koetusta rauhattomuudesta, häiritsevästä, josta on päästävä eroon purkamalla se 
motoriseen toimintaan tai sidottava mielekkääseen sisältöön. Pieni lapsi on yksin 
kykenemätön tähän. Erityisesti sisäsyntyisen somaattisen tarvejännityksen, esim. nälän, 
pieni lapsi kykenee poistamaan vain ulkoisen hoivan turvin. Mielen rauhoittumiseen ja 
psyykkisen jännityksen poistumiseen johtaneesta tapahtumista lapselle jää mielikuva 
rauhattomuuden ja pahanolon poistaneesta vuorovaikutuksesta ja sen tuottaneesta 
toisesta. Kun vastaavan kaltainen tarvejännitys tai rauhattomuutta aiheuttava tilanne 
uusiutuu, vauva pyrkii poistamaan sen palauttamalla mieleen aikaisempaan rauhoittumis-
kokemukseen liittyneet mielikuvat sekä motorisilla refleksimäisillä toiminnoilla, toisin 
sanoen omalla aktiivisuudellaan.181 Mieli syntyy pyrkimyksestä vuorovaikutus-
mielikuvien avulla poistaa elämyksellisesti koettu rauhattomuus. Mielen rakentuminen on 
ilmaus pyrkimyksestä oman kokemusmaailman hallintaan, ilmaus autonomiapyrkimyk-

                                       
179 Tätä voimme kutsua myös psyykkisen tarvitsevuuden motivoimaksi sosiaaliseksi tarvitse-

vuudeksi. Konkreettisemmin tämä näkyy yksilön kehitykseen liittyvänä pedagogisena 
tarvitsevuutena, joka voidaan määritellä kasvavan lapsen tarvitsevuudeksi itsekokemusta 
tukevaan ja ylläpitävään vaihespesifiin kasvattavaan vuorovaikutukseen merkityksellisen 
toisen kanssa. Ks. pedagogisesta tarvitsevuudesta Latomaa 1992b ja 1997. 

180 Tässä vaiheessa ei ole vielä eroa sisäisen ja ulkoisen, mielen maailman ja ulkomaailman 
välillä. 

181 Neumann 1954, 297; 1966, 91 ja 1970, 30 ja 113; Reenkola 1980, 353; Tähkä 1996, 39—41, 
43—46 ja 52—55. Käytän viitekehykseni mukaisesti Reenkolan ja Tähkän tyydyttävästä 
(hyvästä) objektista nimitystä rauhoittava objekti tai toinen (tyynnyttävä objekti). Se vastaa 
paremmin siihen liittyvää kokemusta. Tyydyttävä objekti poistaa nälän (tyydyttää tarpeen), 
rauhoittava objekti rauhoittaa mielen (toteuttaa halun ja toiveen). Hylkäävä frustroiva objekti ja 
ahdistava objekti vastaavat Fairbairnin (1986a ja 1986b) käyttämiä käsitteitä rejecting object ja 
exciting object, joilla on hiukan toisenlainen vivahde johtuen hänen viettiteoriaan 
kiinnittyneestä kielenkäytöstään. Katso tämän pääluvun alaviite 134. 
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sestä. Samalla mielen rakentuminen on ilmausta itsekokemuksen tuottamisesta, sitomis- 
ja merkityksenantamispakosta. Se on yritystä palauttaa sisäisen maailman eheys 
rauhoittavasta toisesta muodostettujen mielikuvien avulla yhä paremmin keinoin. 

Lapsi siis kiinnittyy häntä hoitaviin henkilöihin, yksilö yhteisöön, psyykkinen 
sosiaaliseen, perimmäisen psyykkisen tarvitsevuutensa vuoksi. Elämyksellisen rau-
hattomuuden sitomispakko ja itsekokemuksen ylläpitäminen sitovat yksilön sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen. Mielessä tapahtuva mielentilojen työstäminen Itseä ylläpitävällä 
tavalla tapahtuu rauhoittavaan vuorovaikutukseen liitettyjen mielikuvien varassa. 
Psyykkisen ja sosiaalisen suhde muodostuu molemminpuoliseksi. Itsekokemuksen, itsen 
ideaalitilan säätelyn psyykkiset keinot ovat tulosta sisäistyksinä kokemuksista sosiaalis-
essa vuorovaikutuksessa. Sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintaa aletaan puolestaan 
käyttää itsekokemuksen säätelyn keinona.182  

Sitomis- ja merkityksenantamispakossa ja ajatuksessa itsekokemuksen ylläpitämisestä 
vuorovaikutuksen keinoin ilmaistaan psyykkisen ja sosiaalisen suhteen ja rakentumisen 
sisäisyys. Näiden kautta psyykkinen ja sosiaalinen kietoutuvat toisiinsa sisäisenä 
suhteena, mielekkyyden kautta. Siksi emme voi puhua, että sosiaalinen vaikuttaa 
psyykkiseen tai päinvastoin tai, että toinen on palautettavissa toiseen. Systeemisesti 
ajateltuna niiden suhteet eivät ole kahden systeemin ulkoisia suhteita, vaan kahden 
systeemin mielekkyyden kautta yhteen kietoutuneita sisäisiä suhteita ilmentäen toisiinsa 
tunkeutuvia prosesseja. Nähdäkseni ei ole olemassa ”puhtaita” empiirisiä psyykkisiä tai 
sosiaalisia ilmiöitä. Voimme tehdä ontologinen, käsitteellinen ja tarkastelunäkökulmien 
eron yksilön kokemusmaailmaan ja yhteisesti jaettuun, sosiaaliseen kokemusmaailmaan. 
Ontologisesti psyykkinen ei palaudu sosiaaliseen (vuorovaikutukseen ja jaettuun 
kokemukseen) eikä sosiaalinen psyykkiseen (yksilön kokemusmaailmaa), vaikka näiden 
suhteiden empiirinen sisäisyys on usein johtanut virheelliseen psyykkisen redusoimiseen 
sosiaaliseen tai sosiaalisen redusoimiseen psyykkiseen. Mielekkyyden kautta yhteen 
kietoutuneisuudestaan huolimatta psyykkinen ja sosiaalinen molemmat sisältävät 
ontologisesti ja myös empiirisesti toisiin palautumattomia omalakisia tapahtumia ja pro-
sesseja. Psyykkinen ei ole sosiaalista, eikä sosiaalinen ole psyykkistä. Yhdistävä tekijä on 
niiden molempien merkitysten ja merkityksenantojen läpitunkema luonne, keskinäinen 
riippuvuus empiirisissä rakentumisprosesseissaan ja niiden sisäisten ja keskinäisten 
suhteiden ja prosessien dynaamisuus. 

Tähkän mukaan hoitavan henkilön toimenpiteillä on ratkaiseva merkitys siihen miten 
vauvan hallusinaatio korvautuvat itsen ja toisen mielikuvien eriytymisellä, pyrkimyksellä 
vaikuttaa toiseen itsen tilojen säätelyssä ja itse tuotetuilla toimenpiteillä (funktioilla).183 
Vuorisen mukaan tämä tapahtuu siten, että aluksi lapsi pyrkii autonomiapyrkimyksen ja 
sitomispakon ohjaamana vastaamaan tarvetiloihin, esim. nälkään, omilla yksinkertaisilla 
vaistomaisilla refleksiivisillä säätely-yrityksillään. Lapsi ei vielä kykene erottamaan 
refleksiivisiä säätely-yrityksiään hoitajan suorittamista hoitotoimenpiteistä. Jos tarvetilan 
aiheuttama lapsen refleksiivinen säätöyritys pahanolon poistamiseksi ja ympäristön suo-
rittama hoitotoimenpide käyvät ajallisesti yksiin, vauva saa kokemuksen, joskin 

                                       
182 Ks. Manninen 1992, 12; Vuorinen 1990a, 123. 
183 Tähkä 1996, 59—63 ja 84—85. 
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illusorisen, itseensä vaikuttamisesta.184 Tähkä asettaa hoitotoimenpiteille ehtoja, joiden 
vallitessa eriytyminen ja sisäistettyjen mielen säätelevien funktioiden synty voi tapahtua. 
Ensimmäinen ehto on tyydyttävien (rauhoittavien) kokemuksen määrällinen riittävyys. 
Toinen ehto on niiden ennakoitavuus. Kolmas ehto on niiden laadullinen 
johdonmukaisuus. Neljäntenä ehtona Tähkä erottaa hoitotoimenpiteiden yhtäaikaisuuden, 
synkronisoitumisen lapsen tarpeisiin.185 

Refleksiiviset ja hallusionaariset itsen rauhoittamispyrkimykset alkavat korvautua 
kokemuksella itse toteutetuista toimenpiteistä ja mielen omilla Itseä säätelevillä 
funktioilla. Lapsi kokee, että hän on itse omilla toimillaan ja ponnistuksillaan kyennyt 
poistamaan pahanolon tunteensa, rauhoittamaan itsensä ja vaikuttamaan omaan tilaansa. 
Toisin sanoen hän saa kokemuksen, että hän itse hallitsee omia sisäisiä tilojaan, 
kokemusmaailmaansa, kokee ”hoivaavansa itse itseään”, olevansa passiivisen kohteen 
asemasta aktiivinen toimija. Tämä illuusio on välttämätön myöhemmälle vahvan 
itsekokemuksen ja autonomisen subjektin kehittymiselle   ja vähittäiselle varhaisesta 
illuusiosta luopumiselle, realistisen itsekokemuksen muodostumiselle ja konkreettiselle 
sosiaaliselle ja esineelliselle toiminnalle. 

Aluksi siis hoitaja, toinen vastaa lapsen hyvinvoinnista ja poistaa toimenpiteillään 
pahanolon tunteen, sisäisen jännityksen ja rauhoittaa lapsen mielen tuottaen turvalli-
suuden tunteen. Frustraatiokokemusten motivoimana lapsi korvaa itsensä ja hoitajansa 
välisen ulkoisen vuorovaikutussuhteen, joka säätelee lapsen itsekokemusta, sisäistämällä 
näistä suhteista hoitajaansa muodostetuilla itseä ja merkityksellistä toista koskevilla 
vuorovaikutusmielikuvilla (merkityssuhteilla). Sisäistämällä ulkoiset suhteet sisäisiksi 
objektisuhteiksi (sisäisiksi vuorovaikutusmielikuviksi) lapsi kykenee rauhoittamaan 
itseään näiden avulla. Aluksi nämä vuorovaikutusmielikuvat, mielikuvat itsestä ja toisesta 
ovat kaikkivoipaisia ja idealisoituja. Toisin sanoen kokemus itseensä vaikuttamisesta, 
omasta subjektiviteetista, vaikutusmahdollisuuksista, itsekokemus, rakentuu perustaltaan 
lapsuuden kaikkivoipaisten (omnipotenttien) vuorovaikutuskokemusten ja näistä si-
säistettyjen itsen ja toisen sisältävien vuorovaikutusmielikuvien varaan.186 Sisäistyksistä, 
sisäisistä objektisuhteista muodostuu lapsen mielen näyttämö ja sitä hallitsevat keskeiset 
hahmot, itse ja toinen, joiden välillä käydään mielen näyttämön Itseä ja Itsen 
autonomiaa ylläpitävät dialogit. Se, millaista sosiaalinen vuorovaikutus yksilön 
kokemushistorian aikana on ollut, määrittää sisäistyneiden objektisuhteiden kautta mielen 

                                       
184 Tähkä 1996, 63—66; Vuorinen 1981, 214 ja 1984, 174—176. Jos hoitotoimenpide on liian ai-

kainen, lapsi ei saa (illusorista) kokemusta aktiivisesta itseensä vaikuttamisesta. Seurauksena 
on passiivinen suhde ja asennoituminen maailmaan, riippuvuus ulkoisesta tuesta. Liian myö-
hään tulevan hoidon seurauksena lapsi taas joutuu ponnistelemaan liikaa voimattomien reflek-
siensä kanssa. Seurauksena on puutteellinen minä-tunne ja pakonomaisen ponnistelun 
sävyttämä suhde ja asennoituminen maailmaan (Vuorinen 1984, 176). Näen tässä ihmisen 
persoonallisuuden tai luonteenrakenteen kehityksen pääsuuntien alkujuuret. Minuuden 
tuottamisen näkökulmasta luonneopille saadaan Freudin viettiteoriasta poikkeava ja mielestäni 
mielekkäämpi perusta. Luonne-erot perustuvat erilaisiin minuuden, itsekokemuksen 
tuottamisen sisäisiin ehtoihin, ei eri ruumiinalueiden ali- ja ylikiihotustiloihin, fiksaatioihin 
niihin tai näiden sublimaatioihin ja reaktionmuodostuksiin.  

185 Tähkä 1996, 56—58. 
186 Vuorinen 1984, 174 ja 187—190 ja 1986a, 165. 
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näyttämön dialogien laatua ja yksilön keinoja ja mahdollisuuksia käsitellä eteen tulevia 
Itsen ideaalitilan säröjä. 

Lapsen ensimmäinen keino vaikuttaa itseensä on siis vaikuttaa toiseen, häntä hoita-
vaan henkilöön, tarpeentyydytyksen ja mielen sisäisen rauhattomuuden poistamisen 
ulkoisiin sosiaalisiin ehtoihin. Tämä on alkuna ja motivaationa lapsen psyykkiselle 
tarvitsevuudelle toiseen nähden. Psyykkinen tarvitsevuus ei suinkaan rajoitu vain lapsiin. 
Sosiaalisen ympäristön psyykkinen merkitys meille perustuu siihen, että sosiaalisella 
vuorovaikutuksella ja toiminnalla muihin vaikuttamalla voimme vaikuttaa itseemme, 
omiin mielen tiloihimme. Itsekokemuksen säätelyn näkökulmasta sosiaalinen 
vuorovaikutus ja ulkoinen toiminta on keino mielen tasapainon säätelyssä. Kohut esittää, 
että itsekokemukselle välttämättömän toisen (self-object) tarve ei katoa, vaan 
tarvitsemme toista minuutemme ylläpitämiseen, itsemme peilaamiseen läpi elämän187. 
Aiemmin esitin alustavasti Vuoriseen viitaten, että psykologisesti katsottuna sosiaalinen 
vuorovaikutus pyrkii muotoutumaan sellaiseksi, että se vastaa osapuolten sisäisiä pää-
määriä, viimekädessä itsekokemuksen ylläpitämisen tarpeita188. Seuraavassa luvussa 
näemme itsekokemuksen säätelyn olevan vaikutuksiltaan sosiaalisten ihmissuhteiden 
aluetta laajempi.  

Vaikka konkreettisesti lapsen mielen rakentuminen on sidoksissa hänen alkuperäiseen 
suhteeseensa häntä hoitavaan henkilöön ja perheeseen lähiyhteisönä, voimme nähdä 
tämän hoitosuhteen heijastavan yleisemmin yhteiskunnassa vallitsevia ihmisten välisiä 
suhteita, tapoja olla suhteissa toiseen. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat 
perherakenteeseen, kasvatustapoihin ja -ideologioihin, so. määrätyn vuorovaikutusmuo-
don kautta vanhemman ja lapsen väliseen konkreettiin vuorovaikutukseen.189 Toiseksi 
sosiaaliset ja kulttuuriset olosuhteet ja realiteetit muodostavat sosiaalisen ympäristön 
merkitysmaailmoineen, sosiaalisine vuorovaikutusnäyttämöineen, sääntöineen ja 
arvoineen, jossa selviytymistä silmälläpitäen   tietoisesti tai tiedostamattaan   
vanhemmat lapsiaan kasvattavat. 

 
 
 

4.5.2. Ympäristö ja sosiaalinen Itsen säätelyssä 
 

Käytännössä psyykkinen tarvitsevuus näyttäytyy sosiaalisissa suhteissamme siten, että 
haemme sellaista vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita, jotka antavat tukea itsekoke-
muksellemme (käsitykselle itsestämme), ylläpitävät Itsemme ideaalitilaa ja vastaavat 
vuorovaikutusmielikuviamme. Tällaisiin vuorovaikutussuhteisiin hakeutuminen 
rauhoittaa meitä ja auttaa välttämään psyykkistä jännitystä aiheuttavia tilanteita. Toiseksi 
ihmiset pyrkivät aktiivisesti muokkaamaan sosiaalisia suhteitaan vastaamaan itseko-
kemustaan, vuorovaikutusmielikuviaan ja sisäisiä keinojaan minuutensa ylläpitämisessä. 
                                       
187 Ks. esim. Kohut 1988, 188—191. Vaikka Kohutin self-objektin käsite sisältää ajatuksen sen 

laadullisesta muutoksesta itsen kehityksen kuluessa, hän käyttää siitä samaa termiä. Tähkä 
(1996) puolestaan erottaa objektille erilaisia laadullisia merkityksiä antaen objektille eri 
nimityksiä (funktionaalinen ja yksilöllinen objekti).  

188 Vuorinen 1986a, 165—166. 
189 Ks. Lorenzer 1976; Manninen 1992; Silvonen 1988. 
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Toisin sanoen ihmiset etsivät tasapainoa psyykkisen ja sosiaalisen maailmansa välille 
itseään tai sosiaalista ympäristöään toisiinsa sopiviksi muokkaamalla. Sosiaalinen vuoro-
vaikutusnäyttämömme pyrkii muodostumaan mielen näyttämömme kaltaiseksi. 
Vuorinen190 ilmaisee tietynlaisten sosiaalisten suhteiden hakemisen ja muokkaamisen 
siten, että itseämme, minuuttamme koskevien kuvitelmien vuoksi ”tarvitsemme sitä, että 
muut suhtautuvat meihin näiden toiveiden mukaisesti.” Hän kuvaa tällä aiemmin Kohutin 
esiintuomaa itse-objektin (self-object) ja Tähkän funktionaalisen objektin asemaa ja 
merkitystä Itsen ylläpitämisessä. Tässä monimutkaisessa   voitaisiin sanoa   ”minuu-
den muiden kautta peilaamisen pelissä” kanssaihmiset osallistuvat toinen toistensa itse-
kokemuksen tuottamiseen ja sen ehtojen määrittämiseen. Vuorinen jatkaa ihmisten 
välisen sosiaalisen kanssakäymisen olevan ”osapuolten jatkuvaa osallistumista toistensa 
sisäiseen elämään sen aseman kautta, jonka he saavat muiden heistä muodostamissa 
mielikuvissa”.  

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa me osallistumme toinen toistemme sisäisen 
kokemus-, elämys- ja merkitysmaailman säätelyyn, toistemme halun, elämyksellisyyden 
ja merkityssuhteiden kohtaloihin. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa pyrimme tarjoamaan 
toisille roolia mielen näyttämöllämme. Toisen asettavat meidän tiettyyn asemaan 
mielensä näyttämöillä. Me olemme mukana toistemme mielen näyttämölle siinä osassa, 
jonka toistemme mielessä saamme ja, jonka me kulloinkin toisillemme haluamme antaa. 
Se, muodostuuko vuorovaikutuksesta molemminpuoliseen kokemusmaailman 
jäsentymiseen, itseymmärryksen kasvuun ja keskinäiseen yhteisymmärrykseen, siis 
osapuolten kasvuun johtava prosessi, vai toisten hyväksikäytöksi jäävä ihmissuhdepeli, 
on sitten toinen kysymys. 

Sosiaaliset yhteisöt ja yhteisöjen jäsenyys, kokemus kuulumisesta johonkin ryhmään 
voi myös toimia itsekokemuksen ja minuuden tunteen säätelyn keinona. Yksilö voi nähdä 
jonkin yhteisön, esim. nuorisoryhmän, alakulttuurin tai uskonlahkon, jäsenyyden 
itsekokemuksen säätelyn ja minuuden eheyden ylläpidon mahdollisuutena kahdella 
tavalla. Samaistuksen kohteena tai itseä säätelevänä toisena (self-objektina, 
funktionaalisena objektina, täydentävänä toisena). Molemmissa pyritään itsen ideaalitilan 
säilyttämiseen, so. tuottamaan ryhmään kuulumisen avulla vuorovaikutusmielikuvia, 
jotka auttavat pitämään mielikuvia itsestä, toisesta ja vuorovaikutuksesta toisen kanssa 
mahdollisimman lähellä niiden koettua ideaalitilaa. 

Kun yksilöt samaistuvat samaan ryhmään tai yhteisöön sen arvoineen ja tapoineen 
voidaan puhua ryhmäidentiteetistä, sosiaalisesta tai laajemmin kulttuuri-identiteetistä, 
yhteisestä minuudesta tai yhteisestä tiedostamattomasta Yliminästä, ideaali-itsestä tai 
tietoisesta itseideaalista (Freudin Ich-ideal). Nämä koetaan osaksi yksilön kokemusta 
itsestä ja siksi ryhmään tai yhteisöön kuuluminen ja siihen liitetyt mielikuvat toimivat 
minuuden tunteen ja itsekokemuksen rakentamisen ja ylläpitämisen välineinä. Ryhmään 
sitoutuminen ja ryhmäidentiteetin merkitys yksilön itsekokemuksen säätelyssä perustuu 
siihen, että ryhmään kuuluminen rauhoittaa ja antaa turvaa, se kykenee lieventämään 
elämän nostattamaa mielen levottomuutta. Yhteisöön tai ryhmään samaistumalla voimme 
tuottaa mieltämme rauhoittavia mielikuvia itsestämme, saada maailmalle mieltä antavia 
                                       
190 Kohut 1988; Tähkä 1987; Vuorinen 1990a, 157 ja 1991, 307 (lainaukset Vuoriselta). Itse-

objektista ja funktionaalisesta toisesta on psykoanalyysissä käytetty myös nimityksiä 
merkityksellinen toinen, täydentävä toinen ja itseä säätelevä toinen. 
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ja hahmottavia merkitysrakenteita ja toimintaamme suuntaavia arvoja. Ryhmä voi toimia 
ei vain samaistuksen kohteena, vaan myös toisena, johon suhteessa olemalla ylläpidämme 
itsen ja toisen välistä sisäistä dialogia ja kokemusta itsestämme. Ryhmässä toimimalla 
saamme palautetta siitä, millaisia olemme ja mitä on olla toisen kanssa. Peilaamalla 
itseämme suhteessa ryhmään voimme määritellä Itsen rajoja, jolloin ryhmä toimii itseä 
säätelevänä toisena. Mielikuvaan ryhmästä ja sen edustamista asioista siirretään 
objektimielikuvia, mielikuvia toisesta. Ryhmästä tulee näin itsekokemuksen 
ylläpitämisen väline ja tarvitsevuutemme kohde. Minuuden ylläpitäjinä ja tukijoina 
yhteisöön kuuluminen ja yhteisöön kuulumiseen liitetyt mielikuvat saavat erityisen 
positiivisen tunnevarauksen mielessämme. Kun mielihyvän sävyisiin kokemuksiin 
liittyvien mielikuvien herättäjinä ryhmästä tulee tarvitsevuutemme (halumme) kohde, 
voimme puhua yhteisöön liittyvästä sosiaalisesta tarvitsevuudesta, joka on psyykkisen 
tarvitsevuuden ilmaus.191 

Huomionarvoista tutkimukseni kannalta itsekokemuksen, Itsen sosiaalisen säätelyn 
ajatuksessa on, että yksilön kokemuksen ja toiminnan sosiaalisten ilmausten sekä sosi-
aalisiin suhteisiin hakeutumisen ja niihin vaikuttamisen taustalla voimme nähdä motiivina 
ihmisten pyrkimyksen säädellä omia sisäisiä tilojaan, kokemustaan itsestä. Se, miten 
koemme itsemme, toisen ja suhteemme toiseen, heijastuu sosiaalisissa suhteissamme ja 
toiminnassamme. Lapsuuden varhaiset sosiaaliset vuorovaikutuskokemukset ovat 
merkityksellisiä siksi, että ne luovat itsekokemuksen tuottamisen, mielen näyttämöiden 
rakentumisen perusehdot sisäistettyinä objektisuhteina ja näyttämöiden 
vuorovaikutusmielikuvina. Tämä määrittää esiymmärtyneisyytenä, miten ihmiset 
myöhemmin elämässään merkityksenantojaan suuntaavat ja mielen näyttämöitään luovat 
ja millaisiksi ne sosiaalisista vuorovaikutusta muokkaavat. 

Olen tarkastellut ympäristöä lähinnä sosiaalisena ympäristönä; vuorovaikutuksena, 
sosiaalisina suhteina, ryhminä ja yhteisöinä. Tämä onkin ihmiselle ympäristöistä sekä 
kehityksellisesti että itsekokemuksen ylläpitämisen kannalta tärkein. Ympäristö ja 
ympäristöön suuntautuminen voi toimia osana itsekokemuksen säätelyä monella 
muullakin tavoin kuin sosiaalisena ympäristönä. Kommentoin lyhyesti, miten eri tavoin 
fyysinen ympäristö, tiedollinen suuntautuminen ympäristöön, arvot, normit ja toiminnan 
tavoitteet toimivat mielen sisäisten tavoitteiden palveluksessa.  

Rauhoittaviin paikkoihin hakeutuminen, luonto, tutut esineet, oma tuttu paikka, alueen 
merkitseminen, tietynlainen tilankäyttö ja etäisyyden säätely muihin voivat olla mielen 
sisäisten tilojen säätelyn keinoja. Mielen tilojen säätelyssä nämä saavat yksilölle erityisen 
merkityksen suhteessa itsekokemukseen, liitämme ne osaksi mielen näyttämöämme. 
Myös tiedollinen suuntautuminen todellisuuteen, tiede mukaan luettuna, merkitysten ja 
mielekkyyden antamisena ympäristölle ja sen tapahtumille voidaan ymmärtää pyrkimyk-
senä ympäristön nostattaman rauhattomuuden ja epävarmuuden hallintaan.192 Vaikka 
tieto lisäisikin tuskaa, se voi myös rauhoittaa vähentämällä epävarmuutta tarjoamalla 

                                       
191  Vrt. Freud 1990c, 190; Manninen 1992, 12; Vuorinen 1990a, 126—127 ja 154. Tästä löytyy 

esim. ryhmäennakkoluulojen ja rasismin psyykkisen motivaation juuret. Mitä merkityksel-
lisemmiksi minäkokemuksen kannalta sitoutuminen (riippuvuus) johonkin ryhmään muodostuu 
ja mitä epäitsenäisempi yksilö sisäisesti on, sitä uhkaavampana ja häiritsevämpänä kaikki 
vieras ja outo koetaan. 

192 Horelli 1985, 176; Korpela 1988, 179; Vuorinen 1990a, 102 ja 133. 
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keinoja antaa mielekkyyttä maailman tapahtumille. Halu tietää motivoituu pyrkimyksestä 
poistaa tietämättömyyteen liittyvää rauhattomuutta. Tieteellisen toiminnan yhtenä 
psyykkisenä vaikuttimena saattaa olla pyrkimys tuntemattoman, kaoottisen, epävarmuutta 
ja rauhattomuutta aiheuttavan ympäristön mielekkääseen kokemukselliseen hallintaan. 
Tiedollinen maailmankuva antaessaan enemmän tai vähemmän mielekkään kuvan maa-
ilmasta, luodessaan järkeä ympäristöstä saaduille vaikutelmille ja tapahtumille asettuu 
yksilön sisäisen mielen tasapainon pyrkimyksen palvelukseen. Itsekokemuksen, itsen 
ideaalitilan ylläpitämisen keinona maailmankuvasta muodostuu sosiaalisen yhteisön ja 
ihmissuhteiden tavoin osa yksilön itsekokemusta ja mielikuvaa itseen kuuluvasta, jolla 
osaltaan hallitaan ulkomaailman nostamaa rauhattomuutta, häiritsevää.  

Toimintaa ohjaavat ja elämän päämääriä asettavat normit, moraalikäsitykset, aatteet, 
ideologiat ja arvot, jotka yhdessä maailmankuvan kanssa muodostavat maailmankatso-
muksen, palvelevat mielen sisäistä tasapainoa vähentämällä toiminnan suuntautumisen ja 
merkityksenannon epävarmuuteen liittyvää rauhattomuutta. Myös konkreettisempien 
päivänkohtaisten tavoitteiden valinta ja sitoutuminen niihin on psykologisesti 
ymmärrettävissä asettamalla ne minuuden tuottamisen ja kokemusmaailman hallinta-
pyrkimyksen yhteyteen.193  

Maailmaan, sosiaalisiin suhteisiin, yhteisöihin ja ryhmiin, arvoihin, aatteisiin ja toi-
minnan tavoitteisiin suuntautuminen on nähtävä suhteessa yksilön minuuteen, hänen 
kokemukseensa itsestä. Ympäristö, sosiaalisena, ideaalisena ja fyysisenä, astuu mielen 
näyttämölle suhteeseen yksilöön saaden aseman, so. merkityksen hänen mielessään. 
Psykologisessa ymmärtämisessä näitä prosesseja käytetään tekemään ymmärrettäväksi 
yksilön kokemuksen ilmauksia ja toimintaa ja sen ilmauksia sen aseman kautta, jonka ne 
saavat yksilön mielen näyttämöllä. Mielen sisäinen sitomis- ja merkityksenantamisen 
pakko ja Itsen ideaalitilan ylläpitäminen ovat ihmisillä merkityksenannon, kokemuksen ja 
toiminnan psyykkisinä motiivitekijöinä kaikkialle tunkeutuvia ja ymmärrettävissä sen 
kautta. 

 
 
 

4.6. Joitakin mielen kehitykseen liittyviä näkökohtia 
 
Tarkoitukseni ei ole käsitellä psykodynaamista teoriaa mielen rakentumisesta. Vaikka 
metapsykologisesti jäsennetty kehityspsykologinen teoria ja ajatus kehityksellisistä 
mielen näyttämöistä on kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon 
ymmärtämisessä välttämätöntä, se veisi tämän tutkimuksen kannalta liian paljon tilaa. 
Tuon seuraavassa esille joitakin yleisiä näkökohtia ja yhteenvedon tavastani tarkastella 
mielen rakentumisen vaiheita ja kehityksellisiä mielen näyttämöitä. 

Kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon psykodynaamisessa psykolo-
gisessa teoriassa ja kokemusten ilmausten, toiminnan ja toiminnan tuotteiden 
subjektiivisten merkityssisältöjen tulkinnassa tulee huomioida, että psyykkiset tapahtumat 
ja rakenteet ja niiden mukana kokemisen ja toiminnan ehdot muuttuvat yksilön 
kehityksen aikana. Autonomiapyrkimyksen, tarvitsevuuden välttämättömyyden ja 

                                       
193 Ks. Vuorinen 1981, 384; 1990a, 72, 156—157 ja 219 ja 1991, 310. 
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itsekokemuksen näkökulmasta kehityksellinen tarkastelutapa tarkoittaa itsen ja toisen 
kokemisessa tapahtuvia laadullisia sisäisiä muutoksia. Näyttämöllisesti kehityksellinen 
tarkastelutapa tarkoittaa näyttämöiden rakentumisperiaatteissa, käsikirjoituksissa ja 
näyttämön hahmoissa tapahtuvia laadullisia muutoksia. Siten esim. kasvavan lapsen 
kokemusmaailmaa, kokemuksia ja toimintaa tulee tarkastella eri tavoin kuin aikuisen. 
Lapsen kohdalla on huomioitava tämän ikää vastaavat erityiset merkityksenannon, 
kokemuksen ilmausten ja toiminnan mielekkyyden määräytymisen ehdot. 

Näyttämöllisesti kehityksellisen lähestymisen psykologiseen ymmärtämiseen voimme 
ilmaista siten, että kasvavan lapsen tai nuoren mielen näyttämö on erilainen kuin aikuisen 
mielen näyttämö. Voimme puhua erilaisista kehityksellisistä mielen perusnäyttämöistä, 
jotka luonnehtivat tiettyä ikäspesifiä itsen ja toisen kokemisen ja suhteissa olemisen tapaa 
ja, joka ilmenee tietynlaisena mielen näyttämön rakenteena, hahmoina ja 
käsikirjoituksina. Kehityksellisiä mielen perusnäyttämöitä on psykoanalyysissa kuvattu 
useita, esim. mielen näyttämön synty, varhaislapsuuden dyadinen mielen näyttämö, 
oidipaalinen mielen näyttämö ja nuoruuden mielen näyttämö, jotka ovat näyttämölliseltä 
rakenteeltaan, hahmoiltaan, tematiikaltaan ja tapahtumakulultaan tietynlaisia194. Näiden 
tuntemus on välttämätön pyrittäessä ymmärtämään eri ikäisten kokemusta ja toiminnan 
sisältämää merkityksenantoa. 

Mielen rakentumisen tuntemusta tarvitaan myös pyrittäessä tekemään 
ymmärrettäväksi, miten yksilön kokemushistoria, mielen rakentumisen aikana 
tapahtuneet laadulliset muutokset kokemisen ja toiminnan mielekkyyden mielen si-
säisissä ehdoissa ovat mukana myöhemmässä kokemisen ja toiminnan määräytymisessä, 
so. niiden mielekkyyden muodostumisessa. Toisin sanoen kehityksellistä näkökulmaa 
tarvitaan tekemään ymmärrettäväksi, miten yksilön kokemushistoria, menneet näyttämöt 
ovat läsnä tämän hetken mielen näyttämöllä. Muodostamme kokemusta itsestämme ja 
mielen näyttämöitämme oleellisesti niiden sisäisten näyttämöllepanon keinojen avulla, 
joita meillä kullakin hetkellä on käytettävissämme ja siihen osallistuu mennyt 
kokemushistoriamme. Mielen rakentuminen ei aina etene suotuisasti. Eri ikävaiheiden 
kehitystehtäviä saattaa jäädä ratkaisematta, kehitys voi pysähtyä, juuttua tai vääristyä195. 
Tällöin menneet näyttämöt eivät vain osallistu myöhempien näyttämöiden 
muodostumiseen, vaan esiintyvät rinnan ja sekoittuvat myöhempiin näyttämöihin. 
Kokemisessamme ja mielen näyttämöillämme on samanaikaisesti mukana kokemisen 
tapoja ja näyttämöitä, jotka ovat peräisin eri mielemme rakentumisen vaiheista. 
Ikä  ?kk n. 8kk n. 3v n. 5—6v nuoruusikä-> 
 
Mielen psyykkisen itse- ja objekti- yksilöllisten yliminäintro- yksilöllisen 
rakentu- tapahtumisen  mielikuvien itse- ja objek- jektin kitey- arvomaailman 
misen synty  eriytyminen timielikuvien tyminen muodostumi- 
vaihe    kiteytyminen   nen  
 (eriytymätön kokeminen) � (eriytynyt kokeminen)   
   separaatio-individuaatio 
Objekti- ei subjektiivisesti funktionaalisesti yksilöllisesti koetut yksilölli- 
suhteet koettuja objekti koetut objektisuh- dyadiset / triadiset set objek- 

                                       
194 Lisäksi eri sukupuolilla, tytöillä ja pojilla kehitykselliset näyttämöt ovat erilaisia. 
195 Psykopatologia tutkii pysähtyneitä, juuttuneita ja vääristyneitä mielen näyttämöitä ja niiden 

kehittymistä. 



 180

 suhteita  teet  objektisuhteet  tisuhteet 
Itse- ja ob-  kaikkivoipainen itse idealisoi- triadinen ihanneitse 
jektimie-  /idealisoitu objekti tu dyadi samaistu- ja -objekti 
likuvat    minen 
 
Arvo- ja amoraalinen narsistinen  heteronominen autonominen 
normira- vaihe moraali  yliminämoraali moraali 
kenne 
 
Sisäistä-  introjektio funktionaalisesti  arvioivasti valikoi- muiston 
minen    valikoiva samais-  va/informatiivinen muodos- 

    tukset  samaistukset tus 
Psyykkinen  � primaariprosessi sekundaariprosessi � 
tapahtuminen ”toiveen logiikka” realiteettien huomioiminen 
 
Suojatoi- kieltäminen, projektio torjunta, reaktiomuodostus, huumori, 
menpiteet introjektio, acting out älyllistäminen, eristäminen läpityös-
     kentely 
Mielen ke- mielen näyt- koetun mie- dyadinen oidipaalinen latenssi- nuoruuden 
hitykselli- tämön synty len näyttä- mielen mielen näyt- iän mielen mielen 
set näyt-  mön synty näyttämö tämö  näyttämö näyttämö 
tämöt     
     
Näkökulma 
mieleen Mielen näyttämöiden rakentuminen ja psyykkiset prosessi 
 
 
Kaavio 1. Mielen rakentumisen vaiheet, kehitykselliset näyttämöt ja prosessit196. 
 
 

Esitän Kaaviossa 1. tiivistelmän näkemyksestäni mielen rakentumisesta ja psyykkisistä 
kehitysvaiheista, keskeisistä mielen rakentumiseen liittyvistä prosesseista ja 
kehityksellisistä mielen näyttämöistä. Kaaviossa 1. olen nimennyt mielen rakentumisen 
vaiheet itsen ja toisen kokemisen tavoissa tapahtuvien muutosten mukaisesti. Tämän 
ajattelutavan mukaan uusi mielen rakentumisen vaihe saavutetaan, kun itsen ja toisen 
kokemisen tavassa tapahtuu laadullinen muutos197. Mielen rakentumisessa tapahtuviin 
kokemisen laadullisiin muutoksiin liittyy muutos koetuissa objektisuhteissa, itse- ja 
objektimielikuvissa, mielen rakentumisprosesseissa eli sisäistyksissä, psyykkisen 
tapahtumisen luonteessa sekä käytetyissä suojatoimenpiteissä. Mielen rakentumisen 
vaiheet voidaan kuvata myös mielen kehityksellisten näyttämöiden avulla, jotka olen 
erottanut kaavion loppuun. Esittämäni kaavion kaltaisia esityksiä voidaan käyttää 
jäsentämään ja tiivistämään erilaisia mielen näyttämöitä ja niiden rakentumisperiaatteita 

                                       
196 Kaaviosta puuttuvat itsen ja toisen kokemista määrittävät mielen rakentumisen vaiheiden 

keskeiset kehitystehtävät, kehitystehtävien ratkaisut sekä mahdolliset kehityshäiriöt kehityksen 
pysähtyminä tai vääristyminä ja niitä vastaavat näyttämöt, sukupuolten erot mielen 
rakentumisessa sekä patologiset mielen näyttämöt. 

197 Seuraan viitekehyksessäni Tähkän (1996) ajattelutapaa kuvata mielen kehityksellisiä vaiheita 
itsen ja toisen kokemisen tavoissa tapahtuvien laadullisten muutosten mukaan. 
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kuvaavia teorioita yleisiksi tulkinnoiksi psykologiseen ymmärtämiseen. Niiden avulla 
voidaan tunnistaa psyykkisiä ilmiöitä, mielen näyttämöitä ja asettaa niitä psyykkisiin 
yhteyksiinsä, so. tehdä niitä psykologisesti ymmärrettäviksi. 

Kommentoin seuraavassa vain joitakin aiemmin mainitsemiani psyykkisen kokemisen 
syntyyn, psyykkisen luonteeseen ja mielen kehityksen alkuvaiheisiin liittyviä kysymyksiä, 
nyt mielen kehityksen näkökulmasta. Ratkaisevana kysymyksenä psyykkisen kokemisen 
kannalta Tähkä ja Vauhkonen pitävät sitä, milloin ja millä tavalla ruumiilliset 
tuntemukset tulevat elämyksellisesti koetuiksi. Kysymys on mielen (kokemus- ja 
elämysmaailman) synnystä kokemus-, elämys- ja merkitysmaailmana. He katsovat 
ensimmäisen mielen sisällön olevan mielihyväntunteen ja mielihyvän herättävän 
tajunnan.198 Pidän edellistä käsitystä oikeana, jälkimmäiseen teen täsmennyksen. Jos 
ajattelemme Freudin tavoin psyyken ensisijaisena tehtävänä olevan käsitellä 
elämyksellisesti koettuja häiriötiloja, mielipahan välttämisperiaatteen mukaisesti mieli-
pahaa aiheuttavat kokemukset ja elämykset torjutaan, ellei niitä kyetä sitomalla tai 
purkamalla poistamaan. Elämysmaailmaan, minuuden tunteen ytimeen jäisivät vai-
kutelmina tai muistijälkinä rauhoittumisen kokemukseen, mielipahan, häiritsevän 
poistumiseen ja jännityksen laskuun liittyvät mielihyvän sävyiset tunnelmat, myöhemmin 
tähän liittyvät itsen ja toisen sisältävät vuorovaikutusmielikuvat. Näinhän myös Tähkä ja 
Vauhkonen ajattelevat. Mutta se, mikä tajuntaa herättää, pakottavat siihen, ovat 
elämykselliset häiriötilat, rauhattomuutta herättävät, mielipahan sävyiset, jännitystä 
nostavat tapahtumat. Ajattelen Freudin tavoin, että mielipaha jännityksen nousuna 
herättää tajunnan, mutta mielen ensimmäinen sisältö on, niin kuin Tähkä ja Vauhkonen 
ajattelevat, mielihyvän kokemus, sen muistikuva. 

Jos mielen synty liitetään organismisten ”kokemusten” elämyksellisesti tunnistettaviin 
tunne- ja/tai kognitiivisiin vaikutelmiin, Tähkän ja Vauhkosen oikeana pitämäni ajatus 
johtaa siihen, että myös eläimille on annettava psyyke. Myös eläimillä on esittäviä, 
representoivia toimintoja. Mikä ihmisen kokemisen psyykkisyydessä on erityistä? Mahler 
liittää lapsen psykologisen syntymän ns. erillistymisvaiheeseen, jossa lapsi tiedostaa 
oman erillisyytensä hoitajastaan199. Oman erillisyyden tiedostaminen, erillisyyden 
kokemus, johon liittyy tiedostaminen toisen olemassaolosta, kokemus toisesta, erottaa 
ihmisen psyykkistä olemista eläimen psyykkisestä olemisesta tai eläimen 
eriytymättömään kokemusten virtaan liittyvistä psyykkisistä, elämyksellisistä kva-
liteeteista. Eläimillä on psyyke, mutta ihmisellä subjektiivisesti koettu mielen näyttämö, 
jossa käsittelemme suhdettamme itseemme ja toiseen. 

Mahler ja Neumann ajoittavat ihmisellä psyyken synnyn mainittujen 
psykoanalyytikkojen tapaan lapsen fyysisistä tarvetiloista, esim. nälästä tai kivusta, johtu-
vien pahanolon tunteiden, so. psyykkisen jännityksen refleksimäisiin poistamisyrityksiin 
ja hoidon yhtäaikaisuuteen. Näiden yhtäaikaisuus mahdollistaa lapselle ensimmäiset 
itseen vaikuttamisen kokemukset tai elämykset, tunteen kyvystä palauttaa itse häiriintynyt 
tasapaino. Lapsen sisäiset tuntemukset tässä prosessissa muodostavat vähitellen 
minuuden   itsekokemuksen, Minän, Itsen   ytimen. Tämän ytimen, ydinitsen ym-
                                       
198 Tähkä 1996, 38—39 ja 42—45; Vauhkonen 1991, 76 ja 79.  
199 Mahler 1985, 52. Olisi asianmukaisempaa sanoa psyykkinen syntymä subjektiivisena 

kokemuksena kuin psykologinen syntymä. Psykologinen viittaa tieteeseen ja tietyn tieteen 
käsitteellistämään ilmiöön. Psyykkinen viittaa itse ilmiöön. 



 182

pärille alkaa myöhemmin muodostua tunne identiteetistä, Itsen pysyvyydestä.200 
Minuuden, itsekokemuksen tunteen synnyn minuuden ytimenä tai ituna voimme ajoittaa 
mielen, elämysmaailman, syntyyn tai subjektiivisen itsekokemuksen syntyyn. Esim. Stern 
ja Vauhkonen ajattelevat edellisellä tavalla201. Tähkä ajattelee edellisistä poiketen, 
jälkimmäisellä tavalla. Hänen mukaansa minuudesta, Itsestä subjektiivisessa mielessä 
voidaan puhua vasta itse- ja objektimielikuvien eriytymisen jälkeen.202 En näen heidän 
välillä kuitenkaan ristiriitaa, jos ajattelemme niin, että ennen subjektiivisen Itsen, 
subjektiivisen itsekokemuksen syntyä puhumme Itsestä, Minästä, minuudesta syntyvänä, 
muodostuvana, ts. ”objektiivisessa” mielessä, emme vielä yksilön itsensä subjektiivisesti 
kokemana. Mielen näyttämö syntyy ennen subjektiivisesti koetun mielen näyttämön 
syntyä. 
 

 
 

4.7. Psykodynaaminen merkityksenannon teoria metapsykologisen 
ja näyttämöllisen ymmärtämisen tulkintateoriana 

- Yhteenveto 
 

Olen edellä psykoanalyyttisten mieltä ja mielen kehitystä koskevien teorioiden 
tarkastelun kautta koettanut osoittaa miten on mielekästä rekonstruoida psykodynaamista 
merkityksen käsitettä ja teoriaa kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon 
psyykkisestä määräytymisestä eli subjektiivisesta mielekkyydestä. Olen täsmentänyt ja 
perustellut väitteitäni 1 ja 4. Olen käsitellyt merkityksenannon taustalla olevia ja sitä 
tuottavia mielen sisäisiä tapahtumia, jota voidaan kokonaisuudessaan kutsua psyykkiseksi 
työksi, sekä niitä mielen, kokemusmaailman kokemisen alueita, rakenteita ja niiden 
toimintaperiaatteita, jotka mielen tapahtumisessa syntyvät ja siihen osallistuvat. 
Psykodynaaminen teoria mielen tapahtumisesta on tulkintateoria, jota tutkija tietoisesti 
käyttää tunnistaakseen ja asettaakseen ilmiön psyykkisiin yhteyksiinsä. Hän muodostaa 
teoreettisesti, so. metapsykologisesti tai näyttämöllisesti, perustellun rekonstruktion 
yksilön kokemuksen ilmauksen ja kuvausten tai toiminnan ja sen tuotosten sisältämistä 
subjektiivisista merkityksistä.  

Psykologisen ymmärtämisen tulkintateorian rekonstruktiossa olen lähtenyt liikkeelle 
nojautuen siihen psykoanalyysin mieltä koskevaan teoriaan, jota Freud kutsui 
metapsykologiaksi niiltä osin kuin olen katsonut sen psykodynaamisen merkityksenannon 
teorian kannalta mielekkääksi. Palautan mieleen luvussa 2.2. esittämäni Kuvion 5. 
kokemuksen, toiminnan ja näiden ilmausten määräytymisen ja tulkinnan suunnista hiukan 
muutettuna Kuvioksi 13.. Siinä esitän, miten kokemuksen ilmaus ja merkityksellinen toi-
minta ja sen ilmaukset (merkityksenantojen ilmiasu) suhteutuvat yksilön kuvaamiin 
tietoisiin subjektiivisiin kokemuksiin ja toimintaperusteisiin (tietoisiin tulkintoihin omista 
kokemuksista ja omasta toiminnasta). Toiseksi kuvaan kuviossa, miten nämä suhteutuvat 

                                       
200 Mahler 1985, 47; Neumann 1954, 306 ja 342; 1966, 119 ja 201—202 ja 1973, 30 ja 113. Ks. 

myös esim. Vuorinen 1984 ja 1986b. 
201 Ks. Stern 1985; Vauhkonen 1991. 
202 Tähkä 1996, 40—41. 
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niiden taustalla oleviin tiedostamattomiin subjektiivisiin kokemuksiin ja toimintaperus-
teisiin (merkitystenantojen piilosisältöihin). 

Mielen perusolemusta olen kuvannut Halun käsitteellä. Halu empiirisellä 
psykologisella tasolla viittaa mielen sisäiseen pyrkimykseen palauttaa mielihyvän-
sävyinen elämysmaailman eheyden tunne, jota rauhattomuutena, mielipahana koettu 
sitomaton ja mielekkyyttä vaille jäänyt elämyksellisyys tai mielenliikutus rikkoo. 
Ontologisesti Halu on puutteen kokemuksen perillinen. Puute on mielen tapahtumisen 
taustalla. Puutteen kokemus saa ihmisen haluamaan erilaisia asioita, joiden hän ajattelee 
tai kuvittelee poistavan puutteen ja palauttavan menetetyn mielenrauhan ja hyvän olon. 
Ihmisen elämän on ikuista haluamista. Lapsi haluaa äitiään, aikuinen etsii ”sitä oikeaa”, 
joku haluaa lottovoittoa, joku hyviä arvosanoja, joku kunniaa ja mainetta, joku onnea, 
joku selvittää elämän arvoituksen, joku ”pelastusta”, joka ratkaisisi kaikki ongelmat, toisi 
mielenrauhan ja poistaisi puutteen kokemuksen, häiritsevän. Mutta puutteen 
kokemuksesta nouseva haluaminen ei lopu ennen kuin ihminen ymmärtää, ettei puutetta 
voida lopulta koskaan poistaa. Se on ihmisen osa. Minuuden tunteen, itsekokemuksen 
ylläpitämisen näkökulmasta tulkittuna elämä tuottaa alituiseen säröjä minuuden 
tunteeseen, jotka on paikattava. Minuus, itsen ideaalitila on jatkuvasti uhattuna. 

 
 

Kokemuksen ja toiminnan määräytyminen, so. mielekkyyden synty
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Kuvio 13. Merkityksenannon, kokemuksen ja toiminnan ilmausten määräytyminen ja pii-
loisten kokemusten, toimintaperusteiden ja merkityssisältöjen tulkinta. 

 
Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta keskeistä on 

näkemys, että Halun (Halun toteutumisen, puutteen täyttämisen) kohtalot voidaan 
saavuttaa vain seuraamalla elämyksellisyyden ja merkitysten kohtaloita ihmisen 
kokemuksessa ja toiminnassa ja niiden ilmauksissa tapahtuvissa merkityksenannoissa. 
Sama ajatuskulku pätee toisinpäin niin, että elämyksellisyyttä, sitomista, merkitystenan-
toja, merkitysten ja merkitysyhteyksien kehkeytymistä ja muuttumista ei voida ymmärtää 
ottamatta tulkinnan ja ymmärtämisprosessin taustaksi Halun, psyykkisen sitomisen ja 
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merkityksenannon dynamiikkaa. Kun puhutaan Halun kohtaloista puhutaan samalla 
elämysten, elämyksellisyyden ja merkitysten, merkityssuhteiden kohtaloista. Kun 
puhutaan kokemuksesta, elämyksestä, merkityksenannoista ja merkityssuhteista ja niiden 
muodostumisesta, puhutaan aina samalla Halusta ja Halun kohtaloista. Kun puhutaan 
Halun vääristymistä, so. vääristyneistä tai patologisista sitomiskeinoista, puhutaan 
merkityssuhteiden ja merkityksenantojen vääristymistä. Halun kohtalot ovat elämysten ja 
merkityksen, so. sitomisten ja merkityksenantojen kohtaloita, elämysten ja merkityksen 
kohtalot ovat Halun kohtaloita, niiden ilmentäessä puutteen elämystä. 

Psykodynaamisen psykologisen ajattelun mukaan ihmisen kokemus, merkityksellinen 
toiminta ja niiden erilaiset esineelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset ilmaukset kertovat 
ihmisen puutteen kokemuksesta nousevasta Halusta, so. ihmisen minuutensa etsinnästä, 
itsekokemuksen ylläpitämisestä ja elämyksellisen rauhattomuuden, häiritsevän 
hallintayrityksestä, niiden käsittelystä. Merkityksenannot, kokemus ja merkityksellinen 
toiminta ovat merkityksiä ja merkityksellisiä ihmiselle suhteessa häneen itseensä hänen 
pyrkiessään jäsentämään elämyksiään ja elämänkokemuksiaan   mistä ne sitten 
kumpuavatkin   mielekkäällä, so. ymmärrettävällä ja hallittavalla, ja mielen tasapainon 
ja tietoisen itseymmärryksen kannalta hyväksyttävällä tavalla. Kokemus, toiminta ja 
merkityksenannot ovat aina tietyllä tavalla henkilökohtaisesti ja tunneperäisesti latau-
tuneita. Ne saavat jaettujen kulttuuristen, sosiaalisten merkitysten lisäksi itselle, minulle 
merkityksellisen kvaliteetin suhteessa merkityksenantajan, so. kokijan ja toimijan 
itseymmärrykseen, hänen minuuteensa. 

Rekonstruoidessani psykologiseen ymmärtämiseen mielekästä psykodynaamista 
psykologista teoriaa kokemuksen ja toiminnan muodostumisesta lähdin liikkeelle Freudin 
kirjoituksissaan esittämästä psykoanalyyttisesta metapsykologiasta. Hänen kuvaamansa 
psyyken topografinen ja strukturaalinen lähestymistapa jäsentävät mielen tapahtumista, 
kokemuksen ja toiminnan määräytymistä, so. niiden mielekkyyttä erilaisten psyykkisten 
tapahtumien ja pyrkimysten vuorovaikutuksena. Kokemus ja toiminnan mielekkyys näh-
dään tuloksena Freudin terminologialla topografisesti (esi)tietoisten ja tiedostamattomien 
mielen tapahtumien, so. kokemisen alueiden, ja strukturaalisesti mielen rakenteiden Sen, 
Minän ja Yliminän sekä ulkomaailman vaatimusten kompromissista. Kokemus, toiminta, 
merkityksenanto sisältävät   usein kokijalle ja toimijalle itselleen erilaisten 
suojatoimenpiteiden vuoksi tiedostumatta jääviä, piilotajuisia   ”jälkiä” niiden kaikkien 
toiminnasta, vuorovaikutuksesta, niiden välisistä konflikteista ja niiden kunkin hetkisistä 
ratkaisuista.  

Omassa teoreettisen psykologisen ymmärtämisen viitekehyksessäni olen jäsentänyt 
metapsykologiaa poiketen perinteisestä freudilaisesta psykoanalyyttisesta tavasta jäsentää 
mieltä, sen rakentumista ja tapahtumista. Olen myös tuonut metapsykologisen teorian 
rinnalla näyttämöllistä tapaa käsitteellistää mieltä, sen rakentumista ja mielen 
tapahtumista. Yhteistä psykodynaamiselle metapsykologiselle ja näyttämölliselle 
psykologiselle ymmärtämiselle on, että niissä molemmissa pyritään rekonstruoimaan 
millaisten mielen sisäisten tapahtumien tuloksena kokemus, toiminta ja niiden ilmaukset 
määräytyvät, so. saavat merkityssisältönsä ja mielekkyytensä. Niissä molemmissa 
pyritään myös jäljittämään kokemuksessa, toiminnassa ja niiden ilmauksissa tapahtuvan 
merkityksenannon alkulähteitä ja kehityshistoriaa. Toisin sanoen rekonstruktioiden 
avulla kuvataan kuinka ilmiö (kokemus, toiminta ja niiden ilmaus) on psykologisesti 
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mahdollinen ja miksi se on välttämätön. Näin se kyetään asettamaan esiintymis-, kehitys- 
ja merkitysyhteyksiinsä ja ymmärtämään. 

Olen tuonut esille Itsen, minuuden tuottamisen ja itsekokemuksen säätelyn 
näkökulman kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon ymmärtämiseen. 
Pidän tätä mielekkäänä psykologisena tapana lähestyä mieltä, mielen rakentumista ja 
tapahtumista. Keskeisiä tässä lähestymistavassa ovat kokemuksellisesti hahmotetut Itsen 
ja Ei-itsen käsitteet sekä itsekokemuksen tuottamiseen liittyvät mielen perusprosessit tai -
tapahtumat toistamis-, sitomis- ja merkityksenantamisen pakko sekä tiedostamattoman 
kokemisen alueen psyykkistä tapahtumista kuvaava primaariprosessi ja tietoisen 
kokemisen alueen psyykkistä tapahtumista kuvaava sekundaariprosessi. Ihmisen mieltä 
kokonaisuutena luonnehtii elämykselliseltä tai kokemuksellisesta (fenomenologiselta) nä-
kökulmalta katsottuna itsekokemuksen, minuuden tuottamisen pakko, pyrkimys säilyttää 
itsen ideaalitila, mielen eheys. Näen, että itsekokemuksen, minuuden tuottamisen pakko 
on jotain, joka on Freudin toistamispakon ”tuolla puolen”. Minuuden, itsekokemuksen 
tuottaminen keinolla millä hyvänsä on ilmaus Halusta. Se on ihmisen mielen 
tapahtumisen perimmäinen dynaaminen käyttövoima ja mielen rakentumisen motiivi. Se 
on myös psykologisesti tarkasteltuna viimekädessä kaiken yksilön kokemuksessa, 
toiminnassa ja niiden erilaisissa ilmauksissa tapahtuvan merkityksenannon taustalla. Sitä 
käytetään psykologisessa ymmärtämisessä Habermasin esittämänä (”yleisimmän tason”) 
yleisenä tulkintana tunnistettaessa ja asetettaessa ilmiöitä yhteyksiinsä. 

Psyykkistä tapahtumista kuvaava toistamispakko liittyy häiritsevien, käsittelemättä, so. 
sitomatta jääneiden elämyksellisesti koettua rauhattomuutta ja jännitystä (ahdistusta) 
aiheuttavien elämänkokemusten ja niiden herättämien tunteiden ja mielikuvien 
käsittelemiseen niin, että sitomaton tai huonosti sidottu elämyksellisyys, mielenliikutus 
kyetään merkityksenannoin sitomalla tai purkamalla ottamaan haltuun. Sitomispakkoon 
liittyen toistamispakko ilmaisee elämyksellisestä, mielen ekonomisesta (tunteiden) 
näkökulmasta psyykkisen minuuden, itsekokemuksen tuottamispakon ja tavan, jolla se on 
toteutettava. Vaikutelmille, elämänkokemuksille ja elämyksille mielenantamispakon nä-
kökulmasta toistamispakko liittyy sellaisiin mielen sisäisiin merkityssuhteita sisältäviin 
ajatuksiin, mielikuviin ja tunteisiin, joilla mielekkyyttä vaille jääneille 
elämänkokemuksille ja vaikutelmille voidaan antaa mielekäs, itselle hallittava, 
käsitettävä ja ymmärrettävä merkityssisältö. Kokemus pyrkii muovautumaan ja toiminta 
suuntautumaan niin, että ne tukevat mielihyvänsävyistä ja myönteistä kokemusta itsestä 
(itseymmärrystä), rauhoittavat (sitovat) mielen levottomuutta ja antavat kokemuksille 
mielekkyyttä elämän vaihtelevissa tilanteissa.  

Mieltä, mielen rakentumista ja mielen tapahtumista on mielekästä tarkastella sekä 
topografisesti että strukturaalisesti. Ymmärrän topografisen lähestymistavan mieleen 
Freudin tavoin ja strukturaalisen hänestä poiketen. Omassa viitekehyksessäni näen 
topografisesti mielen rakentuvan (esi)Tietoisesta ja Tiedostamattomasta kokemisen 
alueesta, joilla tapahtuvalla kokemisella on omat tapahtumis- ja 
muodostumisperiaatteensa. Näitä on kuvattu hyvin psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa. 
Metapsykologiassani seuraan psykoanalyyttista kuvausta Tiedostamattoman ja Tietoisen 
kokemisen alueen psyykkisestä tapahtumisesta. Esimerkkinä topografisen teorian 
soveltamisesta ymmärtävässä psykologisessa tutkimuksessa on Tiedostamattoman 
kokemisen alueen primaariprosessin periaatteiden tuntemuksen hyväksikäyttö 
ymmärrettäessä ja tulkittaessa millaisia päivätajunnalle, tietoiselle kokemiselle, vieraita 
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aineksia yksilön toiminta tai merkityksenantotapahtuma, esim. erilaiset ideologiat, 
arvojärjestelmät tai taideteokset, sisältävät. Kokemisen alueiden psyykkisen 
tapahtumisen periaatteiden avulla tehdään ymmärrettäväksi mikä asema niihin sisältyvillä 
tietoisen ilmauksen saaneilla merkityksenannoilla on yksilön tai ryhmän mielen sisäisessä 
piilotajuisessa tapahtumisessa.  

Näyttämöllisyyteen pyrkivässä ajattelussani näen mielen tapahtumisen 
näyttämöllisenä, mieli rakentuu näyttämöistä tai näyttämöinä. Mielen näyttämöt ovat 
paikkoja tai tila, joissa esitämme kokemuksiamme vaihtuvina näytöksinä tai näyttämöinä. 
Näyttämöllisestä ajattelutavasta mieli rakentuu topografisesti, so. kokemisen alueita 
kuvaavasta näkökulmasta, (esi)tietoisesta ja piiloisista näyttämöistä, joilla on erilaiset 
näyttämöllepanon keinonsa, erilaiset tapansa esittää mielen näyttämöllä kokemuksia. 
Tietoisen ja piiloisten näyttämöiden näyttämöllepanon keinoja kuvataan 
psykoanalyyttisessa topografisessa teoriassa. Edelleen näyttämöllinen lähestymistapa 
tarkoittaa, että näen mielessämme erilaisia peruskokemisen tapoja kuvaavia 
perusnäyttämöitä, jotka ovat temaattiselta kehityskulultaan ja näyttämön hahmoiltaan 
rakentuneet tietyllä tavalla. Esim. psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa esitetyt erilaiset 
kehityspsykologiset ja psykopatologiset teoriat kuvaavat näitä. 

Mielen strukturaalisessa näkökulmassa lähdin liikkeelle Freudin strukturaalisesta 
teoriasta. Katson kuitenkin, ettei freudilainen strukturaalinen teoria ole riittävä mielen 
rakenteiden ja tapahtumisen kuvaamiseen. Strukturaalisesti jäsennän mielen toisin kuin 
Freud teki, suhteessa yksilön itsekokemukseen, Itseen. Pidän Itseä keskeisimpänä mieltä 
kuvaavana strukturaalisena käsitteenä. Metapsykologisesti toinen keskeinen 
strukturaalinen käsite on Itsestä pois suljettuun kokemisen (mielen) alueeseen tai 
kokemuksiin viittaava Ei-itse. Näin ymmärrettyinä nämä käsitteet ovat topografisia, 
kokemisen alueita kuvaavia käsitteitä määrittäviä. Tietoisen ja Tiedostamattoman 
ymmärrän siten, että Itseen kuuluva määrittää Tietoista kokemisen aluetta ja Itsestä pois 
suljettu, Itselle vieras määrittää Tiedostamatonta kokemisen aluetta. Itse voidaan myös 
ymmärtää kokemuksellisena käsitteenä, itseä koskevina mielikuvina (itsemielikuva, itse-
ideaali) erotuksena toista koskevista mielikuvista (objektimielikuva, objekti-ideaali). 
Kaikki muut strukturaaliset käsitteet määrittyvät suhteessa Itsen (ja Ei-itsen) käsitteeseen. 
Esittämäni strukturaaliset käsitteet kuvaavat tietynlaisia mielen funktioita, kokemisen 
tapoja ja näiden mielen tapahtumisessa syntyviä representaatioita ja niiden sijaintia joko 
Tietoisella tai Tiedostamattomalla kokemisen alueella. 

Näyttämöllisesti esittämäni mielen strukturaalinen teoria viittaa tietoisen ja piiloisten 
mielen näyttämöiden hahmoihin, siihen, mitä mielen näyttämöillä on. Näyttämöllisesti 
mielen strukturaalisten rakenteiden kuvaamien kokemusten avulla esitämme mielemme 
näyttämöllä itseemme, toisiin ja itsen ja toisen väliseen vuorovaikutukseen liittämiämme 
kokemuksia. Esitin Freudista poiketen useampia strukturaalisia, mielen rakenteisiin, 
mielen näyttämön hahmoihin viittaavia käsitteitä. Näyttämöllisesti mieltä lähestyttäessä 
osa mielen rakenteista viittaa tietoisen mielen näyttämön hahmoihin, osa piiloisten 
mielen näyttämöiden hahmoihin. 

Kokemuksen ilmausten ja toiminnan psykologisessa ymmärtämisessä ja tulkinnassa 
tulee ottaa huomioon, että mielen rakenteet ja toiminnat, mielen näyttämöt muuttuvat 
yksilön kasvun ja kehityksen aikana. Mielen rakenteet ja itsen ja toisen kokemisen tavat, 
mielen tapahtuminen, itsen suojatoimenpiteet ovat kehityksen tulosta. Mielessä on tietyllä 
tavalla rakentuneita kehityksellisiä näyttämöitä, jotka liittyvät tiettyihin mielen 
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rakentumisen vaiheisiin ja kokemisen tapoihin. Vaikka itsekokemuksen, minuuden yllä-
pitämisen pakko säilyy, kokemuksen ja toiminnan määräytymisen, so. merkityksen ja 
mielekkyyden antamisen mielen sisäiset ehdot muuttuvat. Meidän tulee muistaa, ettemme 
voi tulkita esim. lapsen tai nuoren kokemusmaailmaa, toimintaa  ja toiminnan sisältämää 
merkityksenantoa samalla tavoin kuin aikuisen. Lapsen ja nuoren mielen näyttämö on 
rakenteeltaan ja tapahtumiseltaan, so. näyttämöllepanon keinoiltaan ja ehdoiltaan 
erilainen kuin aikuisen mielen näyttämö. Lisäksi meidän on muistettava, että mielessä 
mennyt, poissaoleva on läsnä. Yksilön kokemushistoria, menneet näyttämöt joko 
läpikäytyinä, pysähtymiä tai vääristyminä (psykopatologia) näyttäytyvät rinnan tämän 
hetken mielen näyttämöillä.  

Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä on korostettava monipuolista 
teoreettista ja empiiristä tietämystä mielen rakentumisesta, mielen tapahtumisen 
periaatteista. Ihmistä psykologisesti ymmärrettäessä on oltava selvillä mielen 
rakentumisen teoriasta ja myös teoriasta mielen normaalista ja häiriintyneestä 
kehityksestä. Monipuolinen yleisten tulkintojen tuntemus auttaa psykologisessa 
ymmärtämisessä ilmiöiden tunnistamisessa, esiintymis-, synty- ja merkitysyhteyksien 
tavoittamisessa.  
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5. Psykologisen ymmärtämisen metodologiset lähtökohdat 
- Metapsykologisen ja näyttämöllisen ymmärtämisen 

metodologia 
 

Tarkastelen ja perustelen tässä luvussa tutkimukseni väitteitä 2 ja 3, jotka koskevat 
psykologisen ymmärtämisen käsitettä ja psykologisen ymmärtämisen metodologiaa. 
Rekonstruoin psykodynaamisen metapsykologisen ja näyttämöllisen psykologisen 
ymmärtämisen logiikkaa. Pidän psykoanalyysia psykodynaamisen ymmärtämisen mallina 
tai esikuvana. Tutkimukseni ei kuitenkaan käsittele psykoanalyysin metodologiaa enkä 
tarkastele psykoanalyysia tutkimusmenetelmänä analyyttisessa tilanteessa. Lähestyn 
psykologista ymmärtämistä näkökulmista, joista psykoanalyyttisessa ajattelussa ja psyko-
analyyttisen ajattelun hermeneuttisessa tieteenteoreettisessa tarkastelussa psykologista 
ymmärtämistä on eritelty. Olen valinnut ne lähestymistavat, jotka ovat olleet keskeisiä 
tapoja tarkastella psykoanalyysia ymmärtävänä menetelmänä ja, jotka ovat mielestäni 
hedelmällisiä psykologisen ymmärtämisen metodologian kuvaamiseen ja 
rekonstruktioon. Tutkimukseni ulkopuolelle jääviä rationaaliseksi psykologiseksi 
ymmärtämiseksi kutsumaani psykologisen ymmärtämisen muotoa ja fenomenologista 
psykologiaa sivuan vain lyhyesti edellisten tarkastelujen yhteydessä. 

Tutkimuksessani rekonstruoimaani kokemuksen ja toiminnan sisältämän subjektiivi-
sen merkityksenannon metodologiaa kutsun psykodynaamiseksi metapsykologiseksi ja 
psykodynaamiseksi näyttämölliseksi psykologiseksi ymmärtämiseksi. Psykodynaamista 
se on nähdessään mielen ja mielen tapahtumisen dynaamisena, erilaisten voimien 
(halujen, pyrkimysten) vuorovaikutuksena. Metapsykologista ja näyttämöllistä se on 
käsitteellistäessään mielen ja mielen tapahtumisen metapsykologista ja näyttämöllistä 
käsitteistöä käyttäen. Psykologista se on lähestyessään kokemusta ja merkityksenantoa 
psyykkisinä ilmiöinä redusoimatta niitä johonkin muuhun. En tarkoita 
metapsykologisella ja näyttämöllisellä ymmärtämisellä kahta toisistaan erillistä, itsenäistä 
psykologisen ymmärtämisen menetelmää. Kysymys on perusnäkemyksiltään samoista 
ontologisista lähtökohdista mieleen, samoista teoreettisista peruslähtökohdista mielen 
tapahtumiseen ja mielen rakentumiseen ja samaa psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisprosessin peruslogiikkaa noudattavasta kahdesta empiirisen mielen 
tapahtumisen ja rakentumisen ja psykologisen ymmärtämistapahtuman 
käsitteellistämistavasta. Tarkastelen niille molemmille yhteistä metodologista perustaa, 
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jonka näen välttämättä olevan mukana psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämis-
prosessissa. Ajattelen niin, että psykodynaaminen psykologien ymmärtäminen on 
mahdollista käsitteellistää metapsykologisena ja näyttämöllisenä sekä teoreettisesti että 
metodisesti. Käsitteellisesti ne voidaan erottaa toisistaan ja toinen abstraktimpaa, meta-
psykologista kieltä käyttävänä, toinen konkreettia, kokemuksellista näyttämöllistä kieltä 
käyttävänä ymmärtäen mielen näyttämönä. Erotan ne jatkossa siten, että edellisestä 
käytän nimitystä metapsykologinen ja jälkimmäisesti näyttämöllinen psykologinen 
ymmärtäminen. Nämä täsmentävät psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen 
metodisesti tietynlaisia käsitteellistämistapoja käyttävinä. Metapsykologinen 
psykologinen ymmärtäminen rekonstruoi ajatuksellisen kuvan ilmiön psyykkisistä 
yhteyksistä metapsykologisten käsitteiden ja näyttämöllinen psykologinen ymmärtäminen 
näyttämöllisten käsitteiden ja näyttämöiden avulla. 

Lähestyn psykologista ymmärtämisen metodisia perusteita hermeneuttis-dialektisen 
tieteenperinteessä esitetyistä eri tieteenteoreettisista  näkökulmista. Niiden kautta pyrin 
rekonstruoimaan kuvaa psykologisesta ymmärtämisestä psykodynaamisena. Aluksi 
luvussa 5.1. psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen alustavaa luonnehdintaa ja 
tämän tarkastelemista hermeneuttisena metodina, tulkintana ja ymmärtämisenä (luvut 5.2. 
ja 5.3.). Psykodynaamista psykologista ymmärtämistä on tarkasteltu myös selittämisen 
näkökulmasta. Luvussa 5.4. tarkastelen, millä tavalla psykologinen ymmärtäminen on 
mielekästä nähdä selittämisenä ja esitän käsitykseni selittämisestä psykologiassa 
ihmistieteenä. Ajatusta tietynlaisesta ymmärtävän ja selittävän momentin yhdistävästä 
psykodynaamisesta ymmärtämisestä käsittelen Leschen psykoanalyysia kuvaavan her-
meneuttis-dialektisen mallin1 kritiikin avulla (luku 5.5.). Synteesin edellisten lukujen 
tarkastelusta ja käsitykseni psykodynaamisesta psykologisesta ymmärtämisestä 
metapsykologisena ja näyttämöllisenä kokemuksen ja toiminnan sisältämän 
merkityksenannon rekonstruktiona esitän luvussa 5.6..  

Tämän pääluvun loppuluvuissa tarkastelen psykologista ymmärtämistä sen meto-
dologisten erityiskysymysten kautta. Mielestäni hermeneutiikan ohella fenomenologia ja 
negatiivinen dialektiikka auttavat selkiyttämään psykologisen ymmärtämisen 
metodologiaa. Luvussa 5.7. tuon esille psykodynaamisen psykologian ja fenomenologian 
metodologisia yhtäläisyyksiä ja eroja, hahmotan psykodynaamista ymmärtämistä 
itsereflektiona ja tietoisuuden kritiikkinä sekä tarkastelen millä tavalla psykologinen 

                                                           
1 Psykoanalyysista on esitetty Ricoeurista, Apelista ja Habermasista lähtien useita hermeneuttiseen 

tieteenperinteeseen liittyviä mielekkäitä tieteenteoreettisia tulkintoja (esim. Barratt 1984; 
Laplanche 1992; Lesche 1978; Lorenzer 1995; Rauhala 1993; Silvonen 1997; Steele 1982. Ks. 
myös Eagle 1984 ja Schafer 1976, joiden näkemys psykoanalyysista hermeneutiikkana ei vastaa 
omaani. Edellinen hylkää hermeneutiikan psykoanalyysin tieteenteoriana virheellisesti pitäen sitä 
teoriattomana (metapsykologiattomana) ja jälkimmäinen hyväksyy sen juuri tämän vuoksi 
hyläten puolestaan metapsykologian. Lorenzerin psykoanalyysin käsitteellistys vaikuttaa 
mielenkiintoiselta myös pedagogisen ja sosialisaatiotutkimuksen kannalta. Hän näkee 
psykoanalyysin tehtäväksi rekonstruoida niitä sosiaalisia vuorovaikutustilanteita 
(vuorovaikutusnäyttämöitä), joissa subjektia ja tämän kokemusmaailmaa tuotetaan 
(vuorovaikutusnäyttämöiden analyysi). Kyseessä olisi yhtä kuin pedagoginen tai 
sosialisaatiotutkimus. (Lorenzer, 1974.) Myös Laplanchen (1992) esittämä psykoanalyysin 
tulkinta on mielenkiintoinen kasvatuspsykologisen, pedagogisen ja sosialisaatiotutkimuksen 
kannalta. 
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ymmärtäminen on metodisesti negatiivista dialektiikkaa. Psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen voidaan kuvata halun, elämysten ja merkitysten kohtaloiden seu-
raamisena. Mitä tällä tarkoitan, täsmennän luvussa 5.8.. Luvun lopussa lähinnä Tähkään 
nojautuen ja viitaten Kohutiin psykologisesta ymmärtämisestä eläytyvänä menetelmänä 
(luku 5.9.) sekä ymmärtävän psykologian tutkimustilanteesta, jota kuvaan käsitteillä 
tutkimuksellinen näyttämö ja jaettu illuusio (luku 5.10.). Tämän pääluvun yhteenvedossa 
(luku 5.11.) kokoan psykologisen ymmärtämisen metodologiaa koskevan hermeneuttisen 
kehän keskeiset tulokset. 

 
 
 

5.1. Psykologisen ymmärtämisen alustavaa luonnehdintaa 
 

Esitin edellä Reenkolaan viitaten psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen olevan 
psykologista ymmärtämistä, joka abstrahoi toiminnan ulkoisesta tavoitteellisuudesta 
tavoitellen toimintaa saattelevaa mielen sisäistä dynamiikkaa. Tässä toiminta tulee 
ymmärtää kokemuksen kuvauksena, puheena, havaittuna toimintana ja erilaisina 
kokemuksen ja toiminnan ilmauksina, esim. kirjoitettuna tekstinä tai taiteena. 
Psykologinen ymmärtäminen on tekstinä ymmärretyn tai tekstiksi saatetun ilmauksen 
taustalla olevan kokemuksen, mielen näyttämön sisäisen dynamiikan rekonstruktiota. 
Edelleen esitin psykodynaamisen ymmärtämisen metodisesti perustuvan ajatuksellisen 
kuvan muodostamiseen mielen sisäisestä työstä, jota ihminen joutuu — ja on joutunut — 
mielessään tekemään säilyttääkseen mielen eheyden tunteen — ja, joka saattaa tuottaa 
havaittavia seurauksia: Kuvauksia kokemuksista, toimintaa ja näiden erilaisia merkityksiä 
sisältäviksi jäsentyneitä sosiaalisia ja kulttuurisia ilmauksia.  

Ajatuksellinen kuva on Reenkolan ajattelussa metapsykologisesti perusteltu kuvaus 
mielen dynamiikasta ja ilmiöiden asemasta siinä. Psykologisen ymmärtämisen 
näyttämöllisessä metodissa ajatuksellisen kuvan muodostaminen mielen sisäisestä 
psyykkisestä työstä on mielen näyttämön tai näyttämöiden näyttämöllistä rekonstruktiota. 
Reenkolan tekstistä ei selviä, onko ajatuksellinen kuva yhtä kuin mielen näyttämöllinen 
kuva ja onko ajatuksellisen kuvan muodostaminen näyttämöllistä rekonstruktiota. Olen 
lähtenyt siitä, että näin voimme tulkita sillä erotuksella, että ajatuksellisen kuvan 
muodostaminen voidaan käsitteellistää näyttämöllisenä rekonstruktiona. Se on abstraktia 
metapsykologista käsitteistöä käyttävään ajatukselliseen kuvaan verrattuna 
kokemuksellisesti konkreettisempaa. Olen todennut myös, ettei Reenkola pidä psykody-
naamista ymmärtämistä ja ajattelua vieraana ns. arkiajattelulle. Hänen mukaansa me 
jokapäiväisessä kanssakäymisessämme toistemme kanssa spontaanisti — intuitiivisesti, 
mitä ilmeisimmin useimmiten itse tiedostamattamme oman ymmärtämisemme logiikkaa 
tai sen väärin tulkiten — muodostamme ajatuksellisen kuvan toistemme sisäisestä 
maailmasta tai niin kuin sanon, mielen näyttämöstä. Ilman tätä toisten ymmärtäminen ja 
sosiaalinen vuorovaikutus ei Reenkolan mukaan ylipäätänsä onnistuisi.2 
Psykodynaaminen metapsykologinen ja näyttämöllinen ymmärtäminen ja merkityksen 
rekonstruktio olisi siten meille luontaisen, jokapäiväisen elämän psykologisen ymmär-
tämistavan teoreettista ja metodista systematisointia. 

                                                           
2 Reenkola 1980, 349—350 ja 353—354. Vrt. Lorenzer ”Szenische Verstehen” (1995). 
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Reenkola siis lähtee siitä, että ihmiset kykenevät jokapäiväisessä elämässään ”ilman 
mitään erityistä ymmärtämisen pyrkimystä, muodostamaan varsin tarkkoja ajatuksellisia 
kuvia toistensa sisäisestä todellisuudesta”. Reenkola jatkaa tehden oletuksen arkipäivän 
ymmärtämiseen sisältyvästä teoreettisesta lähtökohdasta, ”toisen sisäisestä 
todellisuudesta muodostetut ajatukselliset kuvat ovat sillä tavalla jäsentyneitä, että toinen 
käsitetään haluavaksi olennoksi, so. hänen käsitetään olevan jatkuvassa aktiivisessa 
suhteessa itseensä mielessään”3. Arkielämän ymmärtämisen onnistuminen näyttää 
perustuvan siihen, että me   useimmiten tiedostamattamme   orientoidumme toinen 
toistemme ymmärtämiseen siten, että mietimme, mitä toisen mielessä liikkuu ja miten hän 
käsittelee suhdettaan itseensä hänen sanoessaan tai tehdessään jotakin. Arkipäivän 
päätelmämme ovat myös teoreettisesti perusteltuja, joskin tässäkin tapauksessa se on 
useimmiten intuitiivista ja ei-tiedostettua. Voimme mielestäni kutsua niitä 
hermeneutiikkaa seuraten esiteoreettisiksi erotuksena reflektoiduista tieteellisistä 
teoreettisista perusteluista. Arkielämän päätelmien ja ymmärtämisen teoreettiset ja 
metodologiset perusteet jäävät reflektoimattomina esiteoreettisiksi. Ne noudattavat 
tietynlaista intuitiivista psykodynaamista käsitystä toisen ihmisen mielen tapahtumisen 
logiikasta. On ilmeistä, etteivät ihmisen kuitenkaan käsitteellistä arkipäivän 
ymmärtämisprosessiaan sen kummemmin metapsykologisesti kuin näyttämöllisesti 
perusteltuna ajatuksellisen kuvan muodostamisena. Kysyttäessä ymmärtämisen logiikkaa, 
he kuvaavat sen pikemminkin rationaalisen psykologisen ymmärtämisen periaatteita 
noudattavana. Onko kysymys siitä, että ihmiset väärinymmärtävät oman intuitiivisen 
arkisen ymmärtämisprosessinsa luonteen? Tieteen, esim. psykologisen antropologian, 
tehtävänä olisi rekonstruoida arkipäivän implisiittistä ymmärtämisprosessia. 

Reenkola väittää, ettei psykoanalyyttisessa tilanteessa tapahtuva ymmärtäminen 
periaatteeltaan eroa ymmärtämisestä arkielämän ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 
Hän pitää psykodynaamisen ymmärtämistä arkielämässä spontaanisti tapahtuvan ymmär-
tämisen tieteellisenä kehitelmänä. Sanoessaan ihmisten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
muodostavan mielessään ajatuksellisen kuvan toistensa mielen liikkeistä, hän samalla 
tulee väittäneeksi myös psykodynaamisen teorian olevan arkielämän ymmärtämis-
tilanteissa käytetyn tiedostamattoman ymmärtämisen teorian tieteelliseen muotoon puettu 
ja tieteellisesti perusteltu psykologisen ymmärtämisen teoria.4  

Viittauksen arkipäivän ymmärtämiseen ei ole tarkoitus olla eikä voi olla puolustus tai 
oikeutus psykodynaamiselle psykologiselle ymmärtämiselle tai psykoanalyysille tieteenä. 
Se on havainnollistava kuvaus siitä, mitä psykodynaaminen metapsykologinen ja 
näyttämöllinen psykologinen ymmärtäminen luonteeltaan on. Siten niitä voidaan 

                                                           
3 Reenkola 1984, 128—129. Reenkola ei väitä, että kaikki kykenevät tähän. Vaikka 

psykodynaaminen ymmärtäminen on ihmisille tyypillinen ymmärtäminen tapa, kehittyäkseen 
“luontainen psykodynaaminen ymmärtäminen” edellyttää nähdäkseni riittävää psyykkistä 
kehitystä, jossa kaksi keskeisintä ovat kyky erottaa itsensä toisesta ja kyky empatiaan, toisen 
ihmisen asemaan asettumiseen ja tämän tunteiden tunnistamiseen.  

4 Reenkola 1984, 123. Tieteellinen perustelu psykoanalyysissa tapahtuu lähes kokeellisen 
asetelman kaltaisessa strukturoidussa tilanteessa, jossa tutkimusprosessiin vaikuttavat 
häiriötilanteet on mahdollisimman hyvin kontrolloitu ja kyetään hankkimaan runsaasti empiiristä 
aineistoa tutkittavan mielen liikkeistä. Ns. arkipäivän tilanteissa tällainen perustutkimus ei 
useinkaan ole mahdollista ja ymmärtämiseen jää usein paljolti teoriasta johdettujen oletuksen 
varaan. 
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tarkastella myös jokapäiväistä ymmärtämistä tarkastelemalla, jossa niiden on myös 
kyettävä toimimaan. Jos ajattelemme, ettei psykologinen ymmärtäminen tieteellisenä 
tutkimuksena logiikaltaan poikkea siitä, mitä ihmiset arkielämän toinen toistensa 
ymmärtämispyrkimyksessään tekevät, voimme edelleen ajatella, että psykodynaamista 
metapsykologista ja näyttämöllistä ymmärtämistä metodina on voitava arvioita ja koetella 
ymmärtämiseen arkipäivän tai ns. luonnollisissa tilanteissa. 

Psykoanalyyttiseen metodiin mallina tai esikuvana perustuvan psykodynaamisen 
psykologisen ymmärtämisen käyttö ei rajoitu siten psykoanalyyttisen tilanteen kaltaiseen 
strukturoituun ”kokeelliseen asetelmaan”. Inhimillisen toiminnan, kokemusten kuvausten 
ja erilaisten kokemuksen ja toiminnan ilmausten sisältämien merkityksenantojen 
ymmärtäminen ja tulkinta luonnollisessa tutkimustilanteessa, arkielämässä ja näiden 
teksteinä ymmärretyissä tuotoksissa on psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen 
sovellutusaluetta. Ne ovat tutkimuskohteita, jossa psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen logiikkaa ja sen taustalla olevaa psykodynaamista tulkintateoriaa voidaan 
soveltaa, kehittää ja paikkansapitävyyttä koetella. Sosiologiassa ja antropologiassa paljon 
käytetty osallistuva tai luonnollinen havainnointi tutkimusaineiston hankintana sopii 
nähdäkseni ymmärtävään psykologiseen tutkimukseen hyvin. Luonnollisen havainnoinnin 
ideana on Vuorisen mukaan siinä, että tutkittavan annetaan toimia mahdollisimman 
omaehtoisesti, jolloin hänen toimintansa ilmentää selkeimmin hänen mielenliikkeitään — 
ilman, että esim. kokeellisen tilanteen tavoin kokeenjohtaja määrää toiminnan tavoitteet. 
Vuorinen katsoo myös arkihavainnoinnin parhaimmillaan täyttävän psykologisen 
tutkimuksen tieteellisyyden vaatimukset. Edelleen tieteellisen psykologisen 
ymmärtämisen mahdollistaa mielestäni aineistonhankintatapoina käytetyt avoin- tai väljä 
teemahaastattelu, jossa tutkittava kertoo kokemuksistaan mahdollisimman vapaasti — 
tutkimustehtävän puitteissa tosin. Vuorinen huomauttaa oikein, että tämänkaltainen 
ymmärtävä psykologinen tutkimus edellyttää kuitenkin tutkimusaineiston huolellista 
teoreettisesti perusteltua analyysia.5 Psykologinen ymmärtäminen tulee olla huolellisen 
ja tarkan havaintojen teon lisäksi teoreettisesti perusteltua.  

Oleellista psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä on, että tutkimuksessa 
havainnoidaan sellaista tutkittavan toimintaa ja mahdollistetaan sellainen tutkittavan 
kokemuksen kuvaus, esim. haastattelutilanteessa tai kirjoitelmassa, joka on 
mahdollisimman omaehtoista. Tällöin voidaan tehdä päätelmiä tutkittavan sisäisestä 
kokemusmaailmasta mahdollisimman luotettavan tämän kokemusta ja toiminnan 
perusteita kuvaavan aineiston pohjalta. Mielen näyttämöä koskevien olettamusten avulla 
voimme sitten rekonstruoida tekstinä ymmärrettyjen havaittujen ja kuvattujen ilmiöiden 
psyykkisiä yhteyksiä, toisin sanoen ymmärtää kokemusta ja toimintaa ja niihin sisältyvää 
merkityksenantoa ja kuvata niiden määräytymistä, synty- ja muutoshistoriaa, so. niiden 
subjektiivista mielekkyyttä. 

 
 
 

5.2. Psykologinen ymmärtäminen hermeneutiikkana 
                                                           
5 Vuorinen 1990a, 30 ja 32. Psykoanalyyttinen tilanne on eräällä tavalla paradoksaalinen. Se on 

kontrolloitu, ei-luonnollinen “kokeellinen tilanne”, jossa kuitenkin kyetään tarkastelemaan 
mahdollisimman aidosti ja ulkoisista häiriöistä vapaasti psyykkisen tapahtumisen lainalai-
suuksia. 
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Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen mallina tai esikuvana pitämääni psyko-
analyysia on pidetty hermeneuttisena tieteenä ja psykoanalyyttista ymmärtävää 
tutkimusta hermeneutiikkana. Voimme tarkastella psykodynaamista psykologista ym-
märtämistä psykoanalyysin tavoin hermeneutiikkana ja luonnehtia sitä hermeneutiikan 
yleisten piirteiden avulla. Hermeneutiikan kautta psykoanalyysia lähestyvä filosofi ja 
psykoanalyytikko Robert Steele erottaa hermeneuttiselle metodille yhdeksän (1—96) 
peruslähtökohtaa, joiden avulla psykodynaamista ymmärtämistä hermeneutiikkana 
voidaan hahmottaa ja kuvata: 

 
1) ei ole olemassa edellytyksetöntä tai ennakkoluuloista vapaata tietoa tai 

tutkimusta. Merkitykset johdetaan aikaisemmista merkityksistä, emmekä 
voi kysyä hedelmällisiä kysymyksiä tietämättä ensin aiheesta ennalta 
jotakin. 

 
Psykologinen ymmärtäminen perustuu kaiken ymmärtämisen ja tulkinnan tavoin 

johonkin jo ymmärrettyyn. Ihmisen merkityksenanto kokemuksessa ja toiminnassa on 
tutkijalle välttämättä jollakin tapaan esiymmärretty jo ennen tutkimusprosessin alkua oli 
se hänelle itselleen tiedostettua tai ei. Ymmärtämisen ja tulkinnan välttämätön esiymmär-
tyneisyys liittyy psykologisen ymmärtämisen tutkimusprosessissa toisaalta empiiriseen ja 
toisaalta teoreettiseen tietämykseen mielen tapahtumisesta. Teoreettista mieltä koskevaa 
esiymmärrystä tarvitaan erityisesti, kun ymmärrys, dialogi tutkijan ja tutkittavan välillä 
katkeaa ja on turvauduttava tulkintaa, so. oletuksiin kokemuksen ilmausten ja toiminnan 
sisältämistä merkityksistä ymmärtämisen saavuttamiseksi. Dialogin katkettua tutkija 
tulkintateoria ja aikaisemman kokemuksensa, koko teoreettisen ja empiirisen 
esiymmärryksensä tukemana etsii tutkittavan tuottamasta aineistosta merkitysyhteyksiä, 
joiden avulla mielekäs tulkinta tämän toiminnasta ja kokemuksen ilmauksista voidaan 
rekonstruoida. Metapsykologisen ja näyttämöllisen teoreettisen käsitteistön avulla 
esiymmärrämme, miten ilmiöt ihmisen mielessä ylipäätänsä liittyvät yhteen ja miten ne 
ylipäätänsä saavat asemansa mielessä. Psyykkisten yhteyksien teoreettinen esiymmärrys 
ei edellä vain tutkimuskohteen ymmärtämistä, vaan se edeltää myös tutkimusmetodien 
kehittelyä asettaen tutkimuskohteen olemisen tavan ja metodien yhteensopivuuden kautta 
kriteerit tutkimusmetodien luotettavuudelle7. Menetelmien on vastattava tutkimuskohteen 
olemisen tapaa. 

 
2) pyrkiessämme ymmärtämään tekstiä tai toista ihmistä on lähdettävä tämän 

omista ehdoista.   
 
Ymmärtävä psykologinen menetelmä edellyttää kykyä eläytyä tutkimuskohteen ase-

maan, asettua tämän näkökulmaan tai, jos käytetään hermeneutiikasta tuttua käsitettä, 
tämän tulkintahorisonttiin. Tutkittavan tekstin tai henkilön omista ehdoista lähteminen 
tarkoittaa toisaalta ymmärtävään psykologiseen tutkimusmenetelmään liittyvää eläytyvää, 
                                                           
6 Steele 1982, 347—249. Ks. hermeneutiikasta esitettyjä samankaltaisia yleisiä luonnehdintoja 

esim. Bleicher 1970; Habermas 1979; Juntunen & Mehtonen 1977; Kusch 1986; Malpas 1992; 
Oesch 1994; Rauhala 1989 ja 1993; Ricoeur 1970; Siljander 1988a; Tarasti 1998. 

7 Silvonen 1992, 58; Tähkä 1996, 226; Vrt. Perttula 1990. 
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empaattista puolta, jossa tutkija käyttää itseään, so. ajatuksiaan, assosiaatioitaan, tuntei-
taan ja intuitiotaan tutkimusvälineinä orientoituessaan tutkittavan kokemusmaailmaan. 
Toisaalta tutkittavan omista ehdoista lähteminen tarkoittaa tutkittavan kokemus- ja 
toimintakontekstin, lyhyesti tutkittavan koko elämäntilanteen ja kokemushistorian, 
kulttuurin ja sen merkitysmaailman huomioimista oleellisena ymmärtämisen ja tulkin-
tojen horisonttina. Steele yhdistää kaksi edellistä kohtaa 1 ja 2 kolmanneksi kohdaksi. 

 
3) vaikka tulkitsijalla on ennakkoedellytyksensä ja -käsityksensä, hän pyrkii 

kohtaamaan ja ymmärtämään tekstiä ja ihmistä tämän omista lähtökohdista. 
Ennakkokäsitysten on väistyttävä paremman ymmärryksen tieltä. Niitä 
tarkistetaan jatkuvasti dialogissa tekstin tai toisen ihmisen, tutkittavan 
kanssa. 

 
Psykologinen ymmärtäminen tutkimusmenetelmänä perustuu tutkijan ja tutkittavan tai 

tämän tekstiksi ymmärretyn kokemuksen kuvauksen tai toiminnan ilmauksen väliseen 
dialogiin, jossa tutkittava on mukana tutkimusprosessissa. Se on kahden ihmisen tai 
tutkijan ja tutkittavan tuottaman tekstin välinen dialogi, jossa tutkittavan tai tämän 
tuottaman tekstin tehtävänä on kertoa tutkittavan kokemushistorian tarinaa. Tutkittavan 
kertoma tarina katkeilee ja on ajoittain epäyhtenäinen. Tutkija pyrkii täyttämään tulkin-
noillaan tarinan kohtia, jotka ovat tutkittavalle tiedostamattomia tai tekstissä piileviä 
luodakseen yhtenäistä, ymmärrettävää merkityksellistä kokemushistoriaa, 
(metapsykologisesti tai näyttämöllisesti) mielekästä tarinaa. Tämä on hermeneutiikan 
mukaista, jossa katkelmallisen alkutekstin pohjalta tulkinnan avulla pyritään luomaan 
uusi ymmärrettävä teksti, joka täydentää alkuperäistä tekstiä täyttämällä tulkinnoilla ja 
rekonstruktioilla sen aukkokohdat.8 

Ymmärtävän tutkimuksen dialogiluonne erottaa ihmistieteitä luonnontieteistä. ”Hen-
kitieteissä (ihmistieteissä) tutkija voi olla ymmärtävässä yhteydessä ja dialogissa 
tutkimuksen kohteen kanssa, luonnontieteissä tämä sitä vastoin ei ole mahdollista”9. 
Metodisesti psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä merkityksiä etsivänä ja 
tulkitsevana menetelmänä on oleellista, Silvosen10 sanoja lainaten, 

 
”sellaisen tutkijan ja tutkittavien välisen dialogisen suhteen luominen, joka 

mahdollistaa tutkittavien kulloisenkin subjektiivisen kokemuksellisuuden 
analyysin. Asianomaisen osallisuus tutkimusprosessissa on itse tutkimus-
kohteen luonteesta nouseva metodologinen välttämättömyys.” 

 
Psykologisessa ymmärtämisessä tutkija ja tutkittava, riippumatta onko jälkimmäinen 

henkilö haastattelutilanteessa tai tämän tuottama teksti, asettuvat vastavuoroiseen 
dialogiin. Psykologisen ymmärtämisen tutkimusprosessi alkaa dialogina, jossa tutkittava 
ja tutkija ymmärtävät toisiaan tai tutkija tutkittavan tuottamaa tekstiä. Ymmärtäminen 
edellyttää tutkijalta esiymmärrystä, joka perustuu tutkijan ja tutkittavan yhteiseen kieleen 
ja kulttuuriin, riittävän samankaltaisiin elämänkokemuksiin ja rationaliteettikäsitykseen. 

                                                           
8 Vrt. Steele 1982, 164—165 ja 230. 
9 Lesche 1974, 215 (Lisäys TL). 
10 Silvonen 1991, 18. 
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Toisin sanoen ymmärtäminen perustuu riittävän samankaltaiseen jaettuun tulkintahori-
sonttiin tai -viitekehykseen. Dialogina etenevä ymmärtäminen sijoittuu ns. ”intersub-
jektiivisen keskustelun” ja ymmärtämisen ”itsestäänselvyyksien” alueelle, jolla ei vielä 
mielestäni ole kysymys varsinaisesta psykologisesta ymmärtämisestä, so. kieleltä toiselle 
kääntämisestä, viestin välittämisestä ja sanoman rekonstruktiosta. Varsinaisen 
rekonstruktiivisen tulkinnan tarve puuttuu. Tulkintaa tarvitaan silloin, kun siirrytään 
varsinaiselle psykologisen ymmärtämisen alueelle, ”intersubjektiivisuuden 
potentiaaliselle” alueelle, joka voidaan saattaa tulkinnan avulla ”intersubjektiivisen 
keskustelun” ja ”itsestäänselvyyksien” alueelle ja näin ymmärretyksi.  

Ymmärtävä psykologinen tutkimus ei ole tutkijan käymää dialogia vain tutkittavan 
tuottaman tekstin välittämän kokemushistorian, tutkittavan taustayhteisön ja kulttuurin 
kanssa, vaan myös tutkijan dialogia tutkijayhteisön ja tieteenperinteen kanssa. Tutkijan 
tulee reflektoida tutkimusprosessissaan omia lähtökohtiaan ja tutkimus- ja tulkintapro-
sessiaan joko konkreettisesti kokeneemman tutkijan ja tutkijayhteisön kanssa tai 
mielessään tieteenperinteen kanssa tulkinnan virhelähteiden vähentämiseksi. Lisäksi 
hänen on reflektoitava tulkintansa teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia, esi-
ymmärrystään tutkijayhteisön ja tutkimusperinteen kanssa oman ja tieteenperinteen 
tulkinnallisen esiymmärryksen ylittämiseksi ja kehittämiseksi. Psykologinen 
ymmärtämisprosessi on siten samalla kertaa tutkijan tasolla yksilöllinen ja tiedeyhteisön 
tasolla kollektiivinen reflektoiva itseymmärryksen lisääntymisprosessi. 

 
4) ymmärryksen saavuttaminen tapahtuu jatkuvana liikkeenä kokonaisuudesta 

osiin ja osista kokonaisuuteen. 
 

Viides kohta Steelellä yhdistää kaksi edellistä kohtaa 3 ja 4. 
 

5) tulkinnan tavoitteena on ymmärtää osia kokonaisuuden osana. Tämä ym-
märtämisprosessi muodostaa laajenevan spiraalin. 

 
Psykologisessa ymmärtämisessä merkitys on yhtä kuin asema psyykkisten yhteyksien 

verkossa. Hermeneutiikan yleisten periaatteiden mukaisesti psykologisessa 
ymmärtämisessä ajatellaan, että mielessä osa, so. kokemus, mielikuva, ajatus, elämys ja 
ulkoiset tapahtumat, henkilöt, aatteet, jne. saavat merkityksensä yksilön 
kokemushistorian kokonaisuudessa ja kokemusten kokonaisuus tulee ymmärretyksi 
osiensa, kokemusten kautta. Edelleen tehtyjen tulkintojen ja rekonstruktioiden 
uskottavuutta tarkistetaan aineiston kokonaisuutta vasten.11 Tulkinnan on osoitettava 
ilmiö mielekkääksi aineiston kokonaisuudessa. Psykologiset tulkinnat eivät myöskään ole 
yksittäisiä dialogin osia, vaan ovat osa tutkijan kokonaisymmärrystä. Tulkinnat muo-
dostavat kokonaisuuden, joka vastaa tutkijan tutkimuskohteen ymmärryksen (ja itseym-
märryksen) laajenemista. Psykologinen ymmärtämisprosessi koostuu monista toisiaan 
seuraavista tulkinnoista ja vasta tutkimuksen eteneminen ja dialogin jatkuminen, toisen 
ihmisen tai tekstin ymmärryksen lisääntyminen kertoo ovatko yksittäiset tulkinnat olleet 
oikeita. 

 

                                                           
11 Ks. esim. Bleicher 1980; Malpas 1992; Siljander 1988a; Steele 1982. 
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6. ymmärtäminen muodostaa avoimen prosessin, jossa jokainen ymmärtämisen 
taso rakentuu edelliselle avaten uusia puolia tutkittavasta tekstistä. 

 
Esiymmärrys ylitetään uudessa paremmassa ymmärryksessä, joka puolestaan muo-

dostaa uuden tulkintaprosessin tulkintahorisontin, esiymmärryksen, joka uudessa tul-
kinnassa ylitetään, jne.. Jokainen ymmärrys on väistämättä väliaikaista, vaihe tai askel 
seuraavaan parempaan ymmärrykseen. Voimme sanoa, että vain uuteen, parempaan 
ymmärrykseen johtava (esi)ymmärrys on osoitus tämän pohjalta tehdyn tulkinnan 
oikeaan osuvuudesta, so. uskottavuudesta. Mitään lopullista ymmärrystä avoin ymmär-
tämisprosessi ei kuitenkaan tuota. Yksilön kokemushistoriassa tämä tarkoittaa sitä, että 
vaikka menneisyys säilyy ja ymmärrämme sitä paremmin, sen merkitys muuttuu uusien 
kokemusten ja menneisyyden arvioinnin, uuden itseymmärryksen kautta, mutta lopullista 
ymmärrystä emme saavuta. 

 
7. tulkinnan avulla ”tiedämme” tekstistä enemmän kuin kirjoittaja itse tai 

henkilön elämästä enemmän kuin tämä ”tiesi” tapahtumahetkellä tai 
saattaisi ”tietää” ennen kuin hän ymmärtää sen tulkitsijan avulla. 

 
Hermeneutiikassa esiin tuotu ”paremmin tietäminen” tai ”paremmin ymmärtäminen” 

viittaa sellaisiin merkityksenantoihin ja kokemuksiin, jotka ovat tutkittavalle tai tekstin 
tuottajalle jääneet tiedostamattomiksi. Taustalla on ajatus, ettei tekstin tuottaja välttä-
mättä ole perillä tekstinsä sisältämistä merkityksistä tai toimija toimintansa perusteista, 
jotka tutkija saattaa laajemman perspektiivinsä ansiosta kyetä tavoittamaan häntä pa-
remmin. Tämä ajatus on liittynyt kulttuuria ja kulttuurituotteita tutkivaan klassiseen 
hermeneutiikkaan tai sosiaalista toimintaa tutkivaan objektiiviseen hermeneutiikkaan, 
jolloin tutkijalla on ajateltu olevan laajempi perspektiivi kuin tekstin tuottaneella 
henkilöllä tai toimijalla, jonka teksti tai toiminta ovat kulttuurin (objektiivisen hengen) 
tai sosiaalisen merkitysrakenteen heijastusta. Psykologisessa ymmärtämisessä tutkijan 
”parempi ymmärrys” voidaan kyetä muuntamaan tutkittavan itseymmärrykseksi. 
Psykologisen ymmärtämisen sen emansipatorisessa muodossa12 ymmärtämisen 
dialogisessa prosessissa tutkijan tutkittavan merkityksenantojen, kokemuksen kuvausten 
ja ilmausten sekä toiminnan ymmärtäminen, niiden mielekkyyden tavoittaminen 
muunnetaan tämän lisääntyneeksi itseymmärrykseksi. Tämä tapahtuu paljastamalla se tu-
lokseksi tiedostamattomista haluista ja motiiveista, jotka pakottavina olivat mukana 
tutkittavan kokemuksen ja toiminnan muodostumisessa. Tiedostamisen kautta 
kokemuksen ja toiminnan muutos, toisin kokeminen ja toiminta, on mahdollista. 

 
8. tulkinnan todentamiseen liittyy historiallinen dimensio. Tekstin tulkintoja 

tarkistetaan vertaamalla sitä saman kirjoittajan rinnakkaisiin teksteihin ja 
saman tradition teksteihin sekä tekstin luomishetken historialliseen aikaan. 

 
Psykologiseen ymmärtämisprosessiin liittyy tutkittavan kokemushistorian histo-

riallinen rekonstruktio. Historiallinen rekonstruktio pyrkii rekonstruoimaan sen 
tapahtumisen, jossa jokin kokemus tai toiminta on merkityksenantotapahtumana 
muodostunut sellaiseksi kuin se on muodostunut. Ne saavat asemansa osana yksilön 
                                                           
12 Ks. Kuvio 1. edellä luvussa 1.. 
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kokemushistoriaa. Historiallisessa rekonstruktiossa tekstinä ymmärretty ilmiö asetetaan 
kehityksellisiin yhteyksiinsä, jossa mielekkyyden muodostumista seurataan. Menneet 
kokemukset, merkityksenanto, yksilön koko kokemushistoria asettuu horisontiksi, josta 
yksittäisten kokemusten (mielen tapahtumina), niiden ilmausten tai toiminnan sisältämän 
merkityksenannon tulkintoja peilataan ja tarkistetaan. Psykologisen ymmärtämisen 
historiallinen ulottuvuus laajentuu historiallis-paikalliseksi ulottuvuudeksi kokemuksen, 
toiminnan tai lyhyesti tekstin kulttuurisen taustayhteisön, toisin sanoen kokemuksen ja 
toiminnan kulttuurisen merkityksenantokontekstin huomioimisen kautta. Tähän 
ymmärtämisen ajallis-paikalliseen kontekstualisuuteen olen pyrkinyt viittaamaan 
rajatessani ja paikantaessani psykologista ymmärtämistä suhteuttamalla sitä sosiologiseen 
ymmärtämiseen. 

 
9. tulkitsijan ja tulkittavan historiallisten ja kulttuuristen erojen kasvaessa 

hermeneutiikan tarve kasvaa. Tulkitsijan tulee olla tietoinen omista 
historiallisista ja kulttuurisista lähtökohdistaan. 

 
Tämä hermeneutiikkaa koskeva peruslähtökohta kuvaa psykologista ymmärtämistä 

siten, että tulkintaa ylipäätänsä tarvitaan silloin, kun siirrytään pois välittömän 
ymmärtämisen mahdollistavan yhteisen kielen, elämismaailman ja kulttuurin 
”intersubjektiivisen keskustelun” ja merkitysten ”itsestäänselvyyksien” alueelta. Kun 
kulttuuriset ja historialliset erot lisääntyvät, siirrytään merkitysten ”intersubjektiivisuuden 
potentiaaliselle” alueelle, alueelle, joka edellyttää tulkintaa tullakseen ymmärretyksi. 
Tätä tulee psykologisessa ymmärtämisessä täsmentää siten, että kun tutkijan ja 
tutkittavan kokemushistorialliset erot lisääntyvät, tulkinnat tarve kasvaa. Toiseksi 
tulkitsijalla tulisi olla hyvä itsetuntemus. Psykologisessa ymmärtämisessä tutkijan on 
oltava tietoinen tulkintaansa vaikuttavasta omasta kokemushistoriastaan 
tulkintahorisonttina tai -perspektiivinä, so. sen väistämättömänä esiymmärryksenä.  

 
 
 
5.3. Psykologinen ymmärtäminen tulkintana ja ymmärtämisenä 

 
Tutkimuksessani pyrin rekonstruoimaan ymmärtävälle psykologiselle tutkimukselle teo-
reettisia ja metodologisia perusteita käyttäen esikuvana sellaista psykologista tieteellistä 
suuntausta, psykoanalyysia, joka on katsottu kuuluvan ja sijoitettu hermeneuttiseen 
tieteenperinteeseen13. Edellisissä luvuissa olen tarkastellut yleisellä tasolla 
psykodynaamista psykologista ymmärtämistä ymmärtämisenä ja tulkintana 
hermeneutiikkaa yleisesti kuvaavien piirteiden avulla. Tarkastelen seuraavassa spesifisti 
millä tavalla psykodynaaminen ymmärtäminen on hermeneutiikkaa tai miten se sijoittuu 

                                                           
13 Ks. psykoanalyysin hermeneuttisista tulkinnoista Barratt 1984; Belgrad, Görlich, König, & 

Schmid 1987; Bleicher 1980; Eagle 1984; Habermas 1979; Kusch 1986; Kvale 1986; 
Laplanche 1992; Lesche 1978; Lorenzer 1974 ja 1995; Radnitzky 1970b; Rauhala 1993; 
Rechardt 1977; Rechardt & Ikonen, 1977a; Ricoeur 1970; Schafer 1976; Silvonen 1992b ja 
1997; Steele 1982; Strenger 1991; Terwee 1990.  
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hermeneutiikkana ymmärretyn tutkimuksen kenttään14. Täsmennän ja perustelen 
väitettäni 2. Tukena ovat edelleen psykoanalyysin hermeneuttiset tieteenteoreettiset 
tarkastelut, joiden avulla täsmennän psykodynaamista psykologisen ymmärtämisen ja 
tulkinnan käsitteitä. Vaikka olen edellä kirjoittanut vieroksuvani hermeneutiikka termin 
käyttöä ymmärtävän psykologian kohdalla syystä, ettei vielä ole olemassa empiiristä 
hermeneuttista psykologiaa, josta voitaisiin perustellusti puhua, hermeneutiikan 
tarkastelua psykologisen ymmärtämisen metodologisella tasolla en voi välttää. 

Lähden liikkeelle siitä, mitä hermeneutiikka on? Hermeneutiikkaa koskevaan 
kirjallisuuteen tutustumisen perusteella kysymykseen vastaaminen ei osoittaudu helpoksi. 
Yksiselitteistä vastausta ei löydy. Joka tapauksessa tarkastelussa on hyvä lähteä aluksi 
sanan etymologiasta. Hermeneutiikka sana tulee kreikan kielen sanasta hermeneuein, 
jolla voidaan erottaa kolme merkitystä: a) ilmaista, esittää, b) selittää ja tehdä ymmärret-
täväksi ja c) kääntää kieleltä toiselle15. Hermeneutiikka sanan alkuperäinen merkitys 
kuvaa hyvin psykologista ymmärtämisen käsitettä. Hermeneutiikka viittaa tulkintapro-
sessiin, jossa pyritään tekemään ymmärrettäväksi jotakin vieraassa kielellisessä 
muodossa olevaa ilmaisua kääntämällä se ymmärrettävälle kielelle. Voimme sanoa, että 
hermeneutiikka tarkoittaa merkitykselliseksi, tekstinä ymmärrettyyn ilmaisuun kätketyn 
ja samalla siinä näyttäytyvän sisäisen idean ”käsittämistä, löytämistä, (tämän) ulkoisten 
ilmentymien `opastamana´”16 ja saattamista ymmärrettävään kielelliseen muotoon. 
Vaikka hermeneutiikka voidaan ymmärtää tulkintana ja kääntämisenä, hermeneuttinen 
metodi ei ole senkaltainen tekninen apuväline, jonka käyttöön olisi yksityiskohtaisen oh-
jeet17, joita voitaisiin sitten soveltaa tutkimukseen empiiris-analyyttisen tieteen mittarien 
tapaan tai sanakirjana ”tekstien kääntämiseen” kieleltä toiselle. 

Hermeneutiikassa ymmärtämisen ja tulkinnan käsitteet asettuvat avainasemaan. Ne 
saavat erityisen hermeneuttisen sisältönsä esiymmärryksen ja hermeneuttisen kehän tai 
spiraalin käsitteiden kautta. Hermeneutiikassa ymmärtäminen tarkoittaa tekstin, laa-
jemmin toiminnan, tapahtuman, ilmiön, viestin, merkin, kokemuksen kuvauksen, jne. si-
sältämän merkityksen oivaltamista, tavoittamista. Ymmärtäminen on kielelliseen 
tekstitulkintaan verrattavaa. Ymmärtäminen tapahtuu hermeneuttisessa spiraalissa 

                                                           
14 Psykodynaaminen tai psykoanalyyttinen ajattelu eivät ole ainoita hermeneuttisiksi katsottuja 

suuntauksia psykologiassa. Esim. Terwee on nähnyt nykypsykologiassa filosofisessa mielessä 
jaon empiiris-analyyttiseen ja hermeneuttiseen lähestymistapaan. Freudin ja psykoanalyyttisen 
lähestymistavan lisäksi hän sijoittaa paljon muitakin suuntauksia psykologiassa hermeneuttisen 
lähestymistavan alle, vaikkei hänen tarkasteluaan voi pitää kovin kattavana. (Ks. Terwee 1990, 
1—4 ja 22—33.) 
Missä mielessä psykoanalyysia voidaan pitää hermeneutiikkana? Olen päätynyt siihen, että 
Freud oli hermeneutikko sen perinteisessä (gadamerilaisessa) mielessä tulkitessaan kulttuuria ja 
ihmisen kulttuurista olemista esim. teoksissa Das Unbehagen in der Kultur, Totem und Tabu ja 
Moses und Monoteism sekä Leonardo -tutkielmassaan. Tehdessään empiiristä tutkimusta 
praktiikassaan Freud oli käytännöllisesti orientoitunut toimintatutkija (ei varsinaisesti herme-
neutikko), joka tulkitsi ja pyrki ymmärtämään potilaittensa kokemusmaailmaa ja toimintaa sekä 
koetti tämän tiedon varassa edesauttaa heidän psyykkistä eheytymistä. Tämä varaus on syytä 
pitää mielessä, kun seuraavassa puhun psykoanalyysista tai psykodynaamisesta ymmärtämisestä 
metodologisesti hermeneuttiseen tieteenperinteeseen sijoittuvana. 

15 Sanan etymologiasta esim. Niiniluoto 1983, 166. Vrt. Bleicher 1980, 11; Kusch 1986, 11—12. 
16 Vrt. Karjalainen 1991, 40. 
17 Siljander 1988a, 102. 
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tulkintojen kautta etenemisenä esiymmärryksestä varsinaiseen ymmärtämiseen, 
esiymmärryksen ylittämiseen.18 Tämä kuvaa hyvin psykologista ymmärtämistä yleisessä 
mielessä sellaisena kuin sen ymmärrän. 

Psykologinen ymmärtäminen on aina (pintarakenteen ”tuottaneen” syvärakenteen) 
rekonstruktio, tulkinta. Me emme näe, kuule tai voi koskettaa toisen ihmisen mieltä 
emmekä hänen toimintansa tai sen ilmausten sisältämiä merkityksenantoja. Näemme, 
kuulemme ja voimme koskettaa vain sitä, mitä toinen sanoo ja tekee ja havaitsemme vain 
oman tietoisen kokemuksemme. Vaikka psykologisessa ymmärtämisessä pyritään ilmiön 
kuvaamiseen, so. merkityssisällön eksplikoimiseen, se tapahtuu aina tulkinnan ja 
rekonstruktion kautta. Siksi, erityisesti tiedostamattomien kokemusten ja subjektiivisten 
merkityksenantojen kuvaaminen ilman tulkintaa ja rekonstruktiota on mahdotonta. 
Voimme kuvailla enemmän tai vähemmän tarkasti19 omaa tietoista kokemustamme, 
toisen ihmisen havaittavaa toimintaa tai käyttäytymistä, sen tuotoksia ja hänen tietoista 
kokemustaan kuvaavaa puhettaan tai tekstejä. Mutta omaa tiedostamatonta 
kokemustamme, toisen tietoista tai tiedostamatonta kokemusta ja toiminnan ja sen 
tuotosten sisältämiä merkityksiä emme voi kuvailla ilman tulkitsevaa rekonstruktiota.  

Ajattelen tulkitsemisen, tulkinnan, esiymmärryksen, ymmärryksen ja ymmärtämisen 
käsitteiden suhteista psykologiassa niin, että ymmärtääksemme, so. osoittaaksemme, 
oivaltaaksemme tai tavoittaaksemme tekstinä ymmärretyn kokemuksen ilmauksen tai 
toiminnan sisältämän merkityksen tarvitsemme tulkintaa ja tulkintoja. Ymmärtäminen 
viittaa koko tutkimusprosessiin, sen luonteeseen tietynlaisena tieteellisenä toimintana 
sekä sen onnistuneeseen lopputulokseen, merkityksen oivaltamiseen tai tavoittamiseen. 
Jälkimmäisestä voimme käyttää ymmärtämisen ohella myös termiä ymmärrys, jonka 
tutkimusprosessissa mahdollisesti saavutamme. Tähän liittyy myös termi esiymmärrys, 
joka viittaa ymmärtävän tutkimusprosessin välttämättömään lähtökohtaan, alustavana 
tutkittavan ilmiön ymmärryksenä. Tulkitseminen viittaa ilmiön sisältämään merkityksen 
ja mielekkyyden rekonstruktioprosessiin, tutkimusmetodiin, jossa asetamme tulkintoja20 

                                                           
18 Juntunen & Mehtonen 1977, 126—129. 
19 Ns. puhdasta ilmiön psykologista kuvailua, kuvaamista tai kuvausta ei ole. Ylipäätänsä kaikki 

merkityksen sisältävien ilmiöiden kuvauksemme ovat teoreettisiin lähtökohtiin perustuvaa 
tulkintaa, rekonstruktiota. Ymmärtäviin tieteisiin liittyvää kaksoishermeneutiikkaa emme voi 
ylittää. Ns. kuvailevaan asenteeseen meidän tulee toki pyrkiä. Toisin sanoen psykologia -
tieteessä pyrimme psyykkisen ilmiön, esim. kokemuksen kuvaamiseen sellaisena kuin se 
tutkittavalle ilmenee, sitä vääristämättä, mutta psyykkisten ilmiöiden, mielen tapahtumien 
kuvaamiseen pääsemme vain tulkinnan avulla. Siksi tulkintateorialla on psykologisessa 
ymmärtämisessä keskeinen asema. Se ylipäätänsä mahdollistaa kuvaamisen edellyttämän ilmiön 
tunnistamisen ja sen psyykkisten yhteyksien havaitsemisen, olkoonkin, että virheellinen ja 
puutteellinen teoria saattaa estää ilmiöiden tunnistamista ja merkityksellisten yhteyksien 
havaitsemista. 

20 Tässä on syytä tehdä huomautus kielen (sen suppeassa merkityksessä sanallisena) osuudesta 
ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Ajattelen niin, että kokemuksen, toiminnan ja tekstien 
merkityssisältöjen tulkinnat esitetään (ja välitetään toisille) kielessä. Kieli on ymmärtämisen 
esittämisen, perustelemisen ja välittämisen väline. Mutta merkitysten ymmärtäminen itse ei 
tapahdu kielessä. Se on jotakin ei-kielellistä, intuitiivista, elämyksellistä, kokemuksellista. 
Voimme ymmärtää jotakin, vaikkemme välttämättä kykene pukemaan ymmärrystämme 
sanoiksi. Arkielämässä tämä saattaa olla riittävää, mutta tieteessä ymmärtäminen on kyettävä 
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(olettamuksia, rekonstruktioita) käännöksinä kieleltä toiselle, olettamuksina jonkin 
tekstin, toiminnan, tapahtuman, kokemuksen ilmauksen, jne. sisältämistä merkityksistä. 
Toisin sanoen ennallistamme, rekonstruoimme alkuperäisen tekstin, syvärakenteen, so. 
toiminnan perusteet, kokemuksen tai ilmiön psyykkiset yhteydet. Onnistuessaan 
rekonstruktioprosessi saattaa päätyä niiden sisältämän merkityksen ja mielekkyyden 
oivaltamiseen tai tavoittamiseen, ymmärtämiseen. 

Hermeneutiikan historiaa tutkinut filosofi Martin Kusch21 kirjoittaa, ettei hermeneu-
tiikan yleistä olemusta siinä mielessä, että se kuvaisi eri hermeneutiikoille yhteisiä 
piirteitä, pystytä määrittämään. Hermeneutiikkaan liittyviä keskeisiä elementtejä ja on-
gelmanasetteluja ei esiinny kaikilla hermeneutikoilla. Ainoat hermeneutiikan yhteiset 
periaatteet ovat Kuschin mukaan — minulle jossain määrin arvoitukselliseksi jäävät — 
”vaatimukset etsiä totuutta ja keskustelua, harjoittaa toleranssia ja pyrkiä jatkuvaan oppi-
miseen”. Saadaksemme tietää, mitä hermeneutiikka on, meidän on hänen mukaansa vain 
tutustuttava hermeneutikkoina itseään pitävien ajatuksiin. 

Selvittääksemme, mitä hermeneutiikka voisi olla, meidän on seurattava Kuschin 
neuvoa ja katsottava mitä hermeneutikkoina itseään pitävät tai sellaisiksi kutsutut ovat 
hermeneutiikasta tai hermeneutiikastaan sanoneet. Vaikka tehtävä ei ole helppo, niin 
kunkin tutkijan on luotava oma hermeneutiikkansa tai käsityksensä hermeneutiikasta itse 
hermeneutikkoina pidettyjen kysymyksenasetteluista, metodologisista ja teoreettisista 
pohdinnoista ja empiirisen tutkimuksen tapausesimerkeistä. Mielenkiintoisimpia 
tarkasteluni kannalta ovat ne hermeneutikkoina itseään pitävät tai sellaisiksi tunnustetut, 
jotka ovat itse olleet psykoanalyytikkoja tai ovat olleet lähellä psykoanalyysia, ovathan 
he lähimpänä hermeneutiikkana nähtyä tai näyttäytynyttä psykodynaamista psykologista 
ymmärtämistä. 

Ranskalainen filosofi Paul Ricoeur on yksi niistä hermeneutikoista, jotka ovat pitkään 
olleet kiinnostuneita psykoanalyysista. Hermeneutiikalla tarkoitetaan Ricoeurin mukaan 
sellaisten sääntöjen teoriaa, jolla tietyn tekstin tai tekstinä ymmärrettyjen merkkien 
tulkinta suoritetaan. Hermeneutiikka on tiettyjen sääntöjen mukaisesti tapahtuvaa tekstin 
tulkintaa. Hänenkään mukaansa ei ole olemassa yksiselitteisiä tulkinnan sääntöjä, ei ole 
vain yhtä hermeneutiikkaa, vaan on useita erilaisia ja jopa toisilleen vastakkaisia tul-
kinnan sääntöjä.22 Psykodynaaminen psykologinen hermeneutiikka tai psykodynaaminen 
psykologinen ymmärtäminen on yksi psyykkisten ja sosiaalisten ilmiöiden monimieli-
syyden tulkinnan sääntöjen teoria tai kokoelma muiden, esim. historiallisten, 
sosiologisten, uskonnollisten, kielitieteellisten tai spesifimmin esim. marxilaisten, 
feminististen, habermasilaisten tulkintojen rinnalla. Ei ole myöskään olemassa yleistä 
psykologista kokemuksen ja toiminnan ymmärtämistä ja tulkintaa, vaan ymmärtämisessä 
ja tulkinnassa on psykologiassa aina kysymys tiettyihin päämääriin ja tiettyihin suuntiin 
tapahtuvasta psykologisesta tulkinnasta, joista psykodynaaminen psykologinen tulkinta 

                                                                                                                                               
pukemaan sanalliseen muotoon ja perusteltava. Intuitioon, elämykseen, kokemukseen, vaikka 
se olisi kuinka vakuuttava, viittaaminen ei tieteessä riitä. 

21 Kusch 1986, 11—12 ja 227—228. Ks. Kuschin hahmottelu hermeneutikkojen kysymysten aset-
teluista (Kusch 1986, 227—228). 

22 Ricoeur 1970, 8 ja 26—27. Tarkemmin sanoen Ricoeur edustaa fenomenologista hermeneu-
tiikkaa. Ranskalaisena hän näyttää saaneen vaikutteita myös maassaan pitkään vaikuttaneesta 
strukturalismin perinteestä. 
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on yksi mahdollinen23. 
Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen on ymmärtämistä, jossa jokin tai 

jonkin merkitys ymmärretään tai tulee ymmärretyksi psykodynaamisesti. Tai, jos on kyse 
ymmärtämisestä itseymmärryksenä, ymmärrän itseäni psykodynaamisesti. Kokonaan 
toinen kysymys on sitten se, onko jokin ilmiö mielekästä tulkita jollakin tietyllä, esim. 
psykodynaamisella tavalla, tai tuleeko se mielekkäästi ymmärretyksi psykodynaamisesta 
tai ylipäätänsä psykologisesta näkökulmasta vai olisiko sitä mielekkäämpi pyrkiä 
ymmärtämään jostakin muusta näkökulmasta, viitekehyksestä tai tieteestä käsin. 
Tieteellisen keskustelun asia on selvittää mikä tulkinta, tulkintaviitekehys, 
käsitteellistämistapa ja tieteenala kulloinkin tavoittaa ilmiöstä sen olennaisen 
merkityssisällön ja on mielekkäin, so. on kohteellisempi ja uskottavampi kuin jokin 
toinen. 

Psykoanalyysista ja hermeneutiikasta kiinnostunut filosofi Robert Steele esittää 
hermeneutiikan metodin olettavan, että ihminen on ”hermeneuttinen eläin”, joka yksilönä 
ja kollektiivisesti on jatkuvassa dialogissa itsensä kanssa ja voi ajattelun avulla saavuttaa 
itseymmärrystä ja ymmärtää itsensä kulttuuriperintönsä kautta. Hermeneutiikassa on siten 
kysymys ennen kaikkea ihmisen itsereflektiosta, lopulta ihmisen sivistysprosessista. 
Ihmisen itseymmärryksen prosessi ei ole koskaan valmis. Reflektio on avoin prosessi. 
Menneisyyden ymmärtäminen ja menneisyyden ymmärrys on jatkuvassa muutoksen 
tilassa. Psykoanalyysiin viitaten Steele jatkaa, ettei tiedostamattoman löytämisen jälkeen 
enää voida olettaa, että itseymmärrys saavutettaisiin pelkästään tietoisen reflektion 
avulla. Itsereflektion on mentävä tietoisen, näennäisen merkityksen taakse 
tiedostamattoman alueelle.24 Psykologinen hermeneutiikka ei ole 1800-luvun 
psykologian introspektiota (tietoista itsereflektiota), vaan Freudin jälkeistä 
(kriittistä)introspektiota ja saa siten emansipatorisia tehtäviä niin yksilön kuin yhteisön 
tasolla. 

Psykologiseen hermeneutiikkaan, ymmärtämiseen ja tulkintaan liittyy siten kaksi 
puolta: Kieleltä toiselta kääntäminen ja tietoisen itseymmärryksen kritiikki25. 
Psykologiassa ymmärtämisen käsite tarkoittaa toisaalta jonkin sanoman sisältämän 
merkityksen ilmaisemista ja entistämistä, julistamista, ja toisaalta demystifikaatiota ja 
illuusioiden vähentämistä. Psykoanalyysi psykodynaamisen ymmärtämisen esikuvana si-
sältää molemmat puolet, vaikka se näyttää Ricoeurin mukaan sijoittuvan enemmän 
hermeneutiikan jälkimmäiseen pooliin26. Kolmas tässä esiin ottamani filosofi, joka on 
samalla myös psykoanalyytikko, Barnaby Barratt kirjoittaakin psykoanalyysin pyrkivän 
demystifioimaan inhimillistä todellisuutta, joka ilmenee harhaisena tietoisuutena27, 
vääränä itseymmärryksenä. Niin ikään filosofi ja psykoanalyytikko Carl Lesche lisää, 
ettei psykoanalyyttinen tulkinta pyri ainoastaan vääristyneen tekstin merkityksen 
                                                           
23 Vrt. Rechardt & Ikonen 1977a, 3; Rechardt 1977, 49—50. Psykoanalyysin erilaiset meta-

psykologiset lähestymistavat ja näyttämöllinen lähestymistapa muodostavat kokoelman ”yleisiä 
tulkintoja”, so. tulkintanäkökulmia, -horisontteja tai -kehikkoja käsitteineen mielen tapahtumi-
seen. 

24 Steele 1982, 350. Steele kirjoittaa ihmisestä ”hermeneuttisena eläimenä” heideggerilaisesti 
erityisesti viittaamatta tässä yhteydessä tähän. Tämä näkemys on tavallinen hermeneutiikassa. 

25 Lomas 1987, 14. Peter Lomas on psykoanalyytikko. 
26 Ricoeur 1970, 27. 
27 Barratt 1984, 212. Ks. Barrattin ajatuksia tarkemmin luku 4.2.1.. 
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korjaamiseen, harhaisen tietoisuuden muuttamiseen ja itseymmärryksen lisäämiseen, 
vaan myös näiden vääristelemisen pyrkimyksen osoittamiseen28. 

Psykologinen ymmärtäminen sen emansipatorisessa, tutkittavan itseymmärrystä 
lisäävässä  muodossa etsii tulkinnan kautta tapahtuvan merkityksen rekonstruktion, itse-
ymmärryksen lisäämisen ja vääristyneen tietoisuuden korjaamisen lisäksi myös vastausta 
niihin pyrkimyksiin, joilla vääristynyttä tietoisuutta ja paremman itseymmärryksen esteitä 
(yksilöllisesti ja kollektiivisesti) tuotetaan ja ylläpidetään. Se kysyy, mitä tietoisen 
kokemuksemme, toimintamme ja itseymmärryksemme taustalla on, mutta myös miksi 
emme ymmärrä ja tiedosta kokemuksemme ja merkityksenantomme taustarakenteita ja 
toimintamme perusteita emmekä itseymmärryksemme vääristyneisyyttä. Vasta näihin 
kysymyksiin vastaaminen mahdollistaa kokemisen, toiminnan, merkitysrakenteiden ja 
itseymmärryksen muuttamisen. Pelkkä fenomenologinen tietoisuuden sisältöjä luotaava 
itsereflektio tai introspektio ei tähän riitä. Se ei pääse torjunnan taakse eikä kykene 
voittamaan vastarintaa. 

Steele pitää psykoanalyysin metodologista ydintä, terapeuttista dialogia, analogisena 
hermeneuttisen tekstitulkinnan kanssa. Analyyttisen prosessin tehtävänä on saattaa tun-
tematon tunnetuksi, tietoisuuden ja tiedostamattoman välisessä dialogissa. Analyysissa 
terapeutti ottaa dialogin toisen osapuolen roolin ja — tilanteen mukaan — joko tarjoaa 
tietoista kritiikkiä analysoitavan tiedostamattomille fantasioille tai kritisoi analysoitavan 
liiallista tietoista itsekritiikkiä (vastarintaa) puolustamalla analysoitavan tiedostamatonta 
tai tarjoutumalla tämän tiedostamattomien projektioiden kohteeksi. Ymmärtämisen 
saavuttamista asettamalla jaettuja merkityksiä psykoanalyyttisen dialogin avulla Steele 
kuvaa hermeneutiikasta tuttuna spiraalimaisesti etenevänä ymmärtämistapahtumana, 
jossa osa, yksittäinen tulkinta saa merkityksensä tulkintojen kokonaisuudesta, johon se 
kuuluu ja, joka puolestaan koostuu osiensa välisistä suhteista. Kuten edellä olen esittänyt, 
psykologisessa ymmärtämisessä kokonaisuuden ja sen osien dialektiikka antaa ymmärtä-
mistapahtumassa toisilleen merkityksen, ilmiön asema psyykkisissä yhteyksissä alkaa 
vähitellen hahmottua. Psykoanalyyttisessa hermeneutiikassa pyritään ymmärtämiseen 
avoimuuden ja dialogiin osallisuuden avulla. Osallisuudella psykoanalyyttisessa 
ymmärtämisprosessissa Steele tarkoittaa analyytikon itsensä ”likoon laittamista” ana-
lyyttisessa dialogissa tutkittavan kanssa.29 

Steele tarkasteli edellä psykoanalyysia ja psykoanalyyttista tutkimusta hermeneu-
tiikkana, mutta hänen kuvauksensa sopii myös tutkimuksessani esittämän tavoitteiltaan 
rajatumman psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen luonnehdintaan. Kokoan 
vielä Steelen psykoanalyysin tarkastelun seuraamukset psykologisen ymmärtämisen 
kannalta. Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen lähtee siitä, että ymmärtäminen 
ja itseymmärrys on mahdollista ainoastaan subjektien välisessä dialogissa. Yksin 

                                                           
28 Lesche 1978, 223. Pyrittäessä psykoanalyysin tavoin auttamaan toista ihmistä ymmärtämään 

itseään paremmin tulkinnan tarve ja kommunikaation vaikeus kasvaa tämän vieraantuneisuuden 
— itsestään, tunteistaan, ajatuksistaan, toimistaan, menneisyydestään — kasvaessa. 
Työskenneltäessä toisen ihmisen kanssa Steele näkee tavoitteena olevan luoda yhteisymmär-
rystä ja auttaa tätä ymmärtämään menneisyyttään ja nykyisyyttään, jotta tämä kykenee kohtaa-
maan tulevaisuutensa aiempaa kypsemmin. (Steele 1982, 350.) Psykoanalyyttiseen ymmärtä-
miseen liittyy terapeuttinen, kokemusmaailmaa eheyttävä tavoite. Tämä voi tapahtua myös 
psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä rajoitetussa määrin. 

29 Steele 1982, 347—349 ja 351—352. Ks. myös luvut 4.2.1., 4.2.2, 4.2.3. ja 4.2.5.. 
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tapahtuvalla tietoisella itsereflektiolla on rajansa, syvempi itseymmärrys vaatii dialogin 
toisen osapuolen30. Psykologisessa ymmärtävässä tutkimuksessa tutkija asettuu dialogiin 
tutkimuskohteensa kanssa. Tätä Steele tarkoittaa tutkijan itsensä ”likoon laittamisella”. 
Psykologisessa ymmärtävässä tutkimuksessa itsensä ”likoon laittaminen”, dialogi saa 
erilaisia muotoja, sillä dialogin osapuolina voivat olla tutkija ja tutkittava haastattelu-
tilanteessa, tutkija ja tutkittavan tuottamat tekstit tai sellaisena ymmärretty toiminta tai 
kulttuurituote, tai itseymmärrysprosessissa yksilön mielessä hänen tietoinen ja 
tiedostamaton kokemuksensa. Psykodynaamiselle psykologiselle ymmärtämiselle sen 
metapsykologisessa ja näyttämöllisessä muodossaan on ominaista tutkijan ja tutkittavan 
välinen dialogi, jonka tehtävänä on edesauttaa dialogin jatkuvuutta ymmärtämisen mah-
dollistamiseksi. Psykologinen ymmärtäminen edellyttää vuoropuhelun lisäksi tutkijan 
valmiutta itsetutkiskeluun tutkimusprosessin aikana. 

 
5.4. Psykologinen ymmärtäminen selittämisen näkökulmasta 

 
Psykoanalyysia on tarkasteltu empiiris-analyyttisestä tiedekäsityksestä käsin selittämisenä 
ja hermeneuttisesta tiedekäsityksestä käsin selittävän ja ymmärtävän vaiheet 
vuorotteluna31. Vaikka katson, että psykoanalyysia mallina pitävä psykodynaaminen 
psykologinen ymmärtäminen voidaan käsitteellistä kokonaan ymmärtämisenä, so. 
hermeneuttisena tieteenä, on näkemyksiin psykoanalyysista selittämisenä otettava kantaa. 
Vuorisen on tarkastellut psykoanalyysia strukturaalisena selittämisenä. Vaikka Vuorinen 
edustaa empiiris-analyyttistä tieteen perinnettä, käytän hänen käsitystään strukturaalisesta 
selittämisestä lähtökohtana, kun tarkastelen millä tavalla merkitystä tutkivaa psykodynaa-
mista psykologista ymmärtämistä voidaan pitää ”selittämisenä”. Vuorisen mukaan 
”strukturaalisissa eli järjestelmäkeskeisissä selityksissä toiminnan havaituista 
säännönmukaisuuksista pyritään muotoilemaan toiminnan selitykseksi oletuk-
senvarainen malli” toiminnan säätelyjärjestelmästä. Jos psykologinen selittäminen on 
esimerkki strukturaalisesta selittämisestä, siinä pyritään yksilön sisäisen tilan määrit-
telyyn hänen havaitun ulkoisen toimintansa ja sen ilmausten pohjalta. Tämä tapahtuu ab-
strahoimalla toiminnan ulkoisesta tavoitteellisuudesta tavoitellen toimintaa saattelevaa 
toimijan mielen sisäistä, usein tiedostamatonta dynamiikkaa. Kuvan toiminnan taustalla 
oletetusta sisäisestä dynamiikasta tulee olla teoreettisesti perusteltu.32 

Vuorinen asettaa strukturaalisen selittämisen vastakkain korrelatiivisen selittämisen 
kanssa. Jälkimmäinen etsii havaintojen säännönmukaisuuksia, korrelaatioita muodostaen 
niistä ilmiöiden välisiä ns. empiirisiä lakeja. Myös strukturaalisissa eli järjestelmäkes-
keisissä selityksissä lähdetään toiminnan havaituista säännönmukaisuuksista. Havaittujen 

                                                           
30 Tätä painotti myös Tähkä kysyessäni häneltä itseymmärryksen mahdollisuudesta 

psykoanalyysin ulkopuolella (Tähkä 2000). 
31 Ks. Eagle 1984; Edelson 1984; Grünbaum 1984; Habermas 1979a ja 1979b; Kline 1981; Kvale 

1996; Laplanche 1992; Lesche 1978; Ollinheimo & Vuorinen, 1999; Radnitzky 1970b; 
Reenkola 1996; Ricoeur 1970; Schafer 1976; Strenger 1991. 

32 Vuorinen 1990a, 38—41. Ollinheimo & Vuorinen on tarkastellut psykoanalyysia empiiris-
analyyttisenä tieteenä vastauksessaan Grünbaumin psykoanalyysin kritiikkiin (Ollinheimo. & 
Vuorinen, 1999). En tarkastele Grünbaumia enkä Ollinheimo & Vuorista, koska he eivät sijoitu 
valitsemaani ymmärtävää psykologiaa mielestäni parhaiten kuvaavaan hermeneuttis-dialekti-
seen tieteenperinteeseen. 
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empiiristen säännönmukaisuuksien, empiiristen lainalaisuuksien perusteella tutkija pyrkii 
muotoilemaan ns. teoreettisia lainalaisuuksia, joilla määritellään selitettävälle ilmiölle, 
esim. ihmisen kokemukselle ja toiminnalle, tärkeät sisäiset rakenteet, toimintamekanismit 
ja prosessit, joilla pyritään selittämään kokemuksessa ja toiminnassa, 
merkityksenannossa havaittuja säännönmukaisuuksia. Tällä tavalla Vuorisen mukaan 
kyetään antamaan havaituille säännönmukaisuuksille sisällöllinen tulkinta, jota voidaan 
soveltaa myös tutkittujen tapausten ulkopuolelle.33 Ymmärrän hänen ajatuksen juoksunsa 
siten, että strukturaalisessa selittämisessä kokemuksen ilmaus ja toiminta kyetään 
osoittamaan tulokseksi (selittämään) mielen tapahtumista, kokemuksista, motiiveista, 
toimintaperusteista pelkän empiiristen säännönmukaisuuksien esittämisen sijaan. Tämä 
on monelta osin lähellä Habermasin esittämää ideaa rekonstruktiivisesta tieteestä ellei 
Vuorinen puhuisi kausaalisesta selittämisestä. Habermas ei rekonstruktiivisen tieteen 
kohdalla puhu selittämisestä, vaan merkitysten rekonstruktiosta ja erottaa 
rekonstruktiivisen tieteen sillä perusteella empiiris-analyyttisestä tieteestä.34 

Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen, jos sitä tarkastellaan Vuorisen 
kuvaamana strukturaalisena ”selittämisenä”, pureutuu yksilön kokemuksilleen ja 
toiminnalleen ilmaisemien, tietoisten subjektiivisten perusteiden ja merkitysten kautta 
niiden taustalla oletetuiksi oleviin mielen sisäisiin rakenteisiin ja tapahtumiin, joiden 
ajatellaan määräävän, so. antavan mielekkyyden, tai olevan hänen kokemuksensa ja 
toimintansa taustalla lähtökohtina ja perusteina (motiiveina). Kokemuksen lähtökohdat ja 
toiminnan perusteet  ”eivät avaudu suoraan niistä olosuhteista ja ehdoista, joissa yksiö 
elää, mutta eivät myöskään yksilön toimintaa ulkoisesti tarkastelemalla”35, vaan 
edellyttävät oletusten tekemistä, abstrahoimista mielen sisäisiin, usein toimijalle itselleen 
tiedostamattomiin tapahtumiin, jotka saattelevat kokemusta ja toiminnan sisältämää 
merkityksenantona. 

Edellä määrittelin psykologisen ymmärtämisen tutkimusmenetelmänä, jossa 
tulkinnalla ja yksittäisillä tulkinnoilla tavoitellaan kokemuksen ilmausten ja toiminnan 
sisältämiä merkityksiä. Kun nämä tavoitetaan, voimme puhua niiden ymmärtämisestä ja 
ymmärryksen saavuttamisesta. Kokemuksen ja toiminnan psykologista selittämistä ja 
selittämisen luonnetta ihmistieteessä on myös syytä täsmentää ennen kuin liitän 
ymmärtämisen ja selittämisen psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä 
toisiinsa. Vuorisen kuvaama strukturaalinen selittäminen ei mielestäni siihen sellaisenaan 
sovellu, vaan se on tulkittava hermeneuttisesta viitekehyksestä. Missä mielessä 
psykodynaaminen ja näyttämöllinen psykologinen ymmärtäminen on selittämistä tai 
miten selittäminen ymmärtävässä psykologiassa tulee ymmärtää? 

Ihmis- tai humanististen tieteiden erottaminen luonnontieteistä siten, että edelliset 
pyrkivät ymmärtämään ja jälkimmäiset selittämään tutkimiaan ilmiöitä36, ei ole täysin 

                                                           
33 Vuorinen 1981, 378—379 ja 1990a, 38. Tällaisenaan strukturaalinen selittäminen ei logiikal-

taan eroa luonnontieteellisestä selittämisestä. Ero luonnontieteelliseen selittämiseen tulee esille 
tarkasteltaessa tarkemmin ihmistieteellisen selittämisen luonnetta merkitysyhteyksien 
johtamisena asettamalla ilmiö yhteyksiinsä, ei luonnontieteiden tapaan ilmiöiden välisten 
kausaalisuhteiden etsimisenä (ks. jäljempänä tässä luvussa). 

34 Habermas 1979b. 
35 Silvonen 1991, 17. 
36 Tämän erottelun teki von Wrightin (1971, 5) mukaan ensimmäisenä G. J. Droysen viimevuosi-

sadan puolessa välillä. Sittemmin tämä jako luonnontieteisiin selittävinä ja henkitieteisiin ym-
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osuva. Psykologisen ymmärtämisen näkökulmasta se on tarkemmin tarkasteltuna ainakin 
ongelmallista. Ihmistieteiden ja luonnontieteiden eron on ajateltu juontuvan tutkimuskoh-
teiden perustavasta eroavuudesta. Aiemmin esitin, että ihmis- ja humanistisille tieteille on 
erityistä merkityksen ja merkityssuhteen käsitteen keskeinen asema. Ihmis- ja 
humanistisissa tieteissä on aina jossain muodossa kysymys merkityksen ja 
merkityssuhteiden ongelmasta. Riittääkö merkityksiä tulkitseviin ja merkityssuhteiden 
syntyä, kehkeytymistä ja muutosta tutkiviin tieteisiin ymmärtävä ote, merkityssisällön 
rekonstruktio? Tarvittaisiinko selittämistä tavoittamaan merkityssuhteiden taustarakentei-
ta ja -yhteyksiä, jotta tavoitettaisiin merkityssuhteiden muodostumis- ja muutoshistoriaa 
ja kyettäisiin asettamaan ne kehityksellisiin yhteyksiinsä? Pitäisikö ihmistieteiden sisällä 
selittämisen ja ymmärtämisen suhde ymmärtää toisella tavalla kuin luonnontiede—
ihmistiede -jaossa on tehty? En aio paneutua näihin vaikeisiin ja monimutkaisiin 
tieteenteoreettisiin ongelmiin aate- ja tieteenhistoriallisen tarkastelun kautta, jota se 
perusteellisesti tehtynä vaatisi, mutta selvennys siitä, miten selittäminen on ymmärrettävä 
psykologisen ymmärtämisen yhteydessä, on tutkimuksessani tehtävä. 

Lähden siitä, että psykologinen ymmärtäminen on yksilön kokemuksen ilmausten ja 
toiminnan ymmärrettäväksi tekemistä. Se on samankaltaista ilmiön ymmärrettäväksi 
tekemistä kuin historiatutkimuksessa jonkin tapahtuman ymmärrettäväksi tekeminen on. 
Se ei silloin ole pelkkää ”puhdasta” tekstinä esitetyn kokemuksen ilmauksen tai 
toiminnan sisältämän merkityssisällön ymmärtämistä kieleltä toiselle kääntämisen tai 
katkelmallisen tekstin ennallistamisen mielessä. Psykologisessa ymmärtämisessä teemme 
myös ilmiön olemassaolon ymmärrettäväksi. Selittäminen voidaan ymmärtää jonkin 
ilmiön ymmärrettäväksi tekemiseksi. Ymmärtäminen voi olla samalla myös ilmiön 
olemassaolon selittämistä. Jos ajattelemme näin, luonnontieteitä ja ihmistieteitä ei 
nähdäkseni erota niinkään selittäminen ja ymmärtäminen sinänsä. Vaikka luonnontieteis-
sä ei ole mukana ymmärtämistä kohteen sisältämien merkitysten tavoittamisen muodossa 
ja se on siten tutkimuksena (kausaalisesti) selittävää, niin ihmistieteissä historiallista 
selittämistä ei tarvitse sulkea pois, vaan on ajateltava pikemminkin niin, että selittäminen 
ihmistieteissä eroaa luonnontieteellisestä selittämisestä selitystapansa tai selitysperus-
tansa ansiosta. Selittäminen on luonnontieteissä ja ihmistieteissä erilaista, edellisessä 
kausaalista, jälkimmäisessä historiallista. Tällainen näkemys psykodynaamisesta 
psykologisesta ymmärtämisestä sekä ymmärtämisenä että selittämisenä on mielestäni 
mahdollista ja tekee paremmin ymmärrettäväksi sen luonteen ymmärtävänä, 
rekonstruktiivisena tutkimuksena, jonka kuvaamiseen eivät käsitykset siitä joko 
selittävänä, ymmärtävänä tai edes ne yhdistävänä tieteenä ole riittäviä.  

Selittämisen ja ymmärtämisen yhdistäviä käsityksiä ovat esittäneet useat 
psykoanalyysin erityisluonnetta tarkastelleet, esim. Habermas ja Lesche kuvatessaan 
psykoanalyyttiselle tutkimukselle kaksi vaihetta; hermeneuttisen ja kvasinaturalistisen 
vaiheen. Myös Ricoeur on nähnyt psykoanalyysissa luonnontieteellisen ja hermeneuttisen 
tieteen piirteitä37. Leschen tähän ajattelutapaan pohjautuvaa psykoanalyysia tieteenä 
kuvaavaa mallia esittelen ja kritisoin seuraavassa luvussa. En pidä Leschen esittämää 
ratkaisua onnistuneena. Toisenlainen ratkaisu selittämisen ja ymmärtämisen ongelmaan 
psykoanalyysissa ja psykologisessa ymmärtämisessä löytyy Freudin kirjoituksista, joista 
                                                                                                                                               

märtävinä tieteinä on paremmin tullut tunnetuksi Wilhelm Dilthey esittämänä. Hänen jälkeensä 
sama ajatus on sitten toistettu monen henkilön toimesta. 

37 Ks. Habermas 1979a; Lesche 1978; Ricoeur 1970. 
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Reenkola on muotoillut johdannossa esittämäni määritelmän psykodynaamisesta 
psykologisesta ymmärtämisen käsitteestä. Palaan tähän myöhemmin luvussa 5.6., sillä 
asiaa pitää ensin vielä valmistella. Tähän tarkoitukseen Rauhala ja Lesche sopivat hyvin. 

Rauhalaan viitaten totesin edellä humanistisissa tieteissä olevan ”perimmältään 
kysymys merkityksen ongelmasta, siis siitä, miten merkityssuhteet kehkeytyvät ja joskus 
objektivoituvat kulttuuriksi”, so. siitä miksi merkityssuhteet ovat olemassa. Merkitysten 
ja merkitysyhteyksien kehkeytymisen ja muuttumisen ymmärrettäväksi tekemisessä 
tarvitsemme merkityssisällön tulkinnan ja ymmärtämisen lisäksi ”ihmistieteellistä selittä-
vää otetta”. Tässä selittämisessä luonnontieteellinen kausaalisuus -käsite ja -kausaalinen 
selittäminen ei ole osuva. Rauhala puhuu merkityssuhteiden ja -yhteyksien synnyn tai, 
niin kuin hän ilmaisee, kehkeytymisen kausaalista syytä mieluummin merkityssuhteen 
synnyn lähtökohdasta tai aiheesta. Tämä ei ole syntyvän merkityssuhteen syy, joka 
tuottaa kausaalisesti jonkin seurauksen, merkityssuhteen, vaan aihe, joka toimii 
lähtökohtana ihminen tajuntansa aktissa (mielessään) luomille merkityssuhteille.38 
Merkitykset ja merkityssuhteet eivät muodostu ulkoisen syy-seuraus -suhteen mukaisesti 
kaavalla aihe —> merkityssuhde, sillä merkitykset, merkityksen aihe ja syntynyt 
merkityssuhde, liittyvät sisäisesti toisiinsa mielekkyytensä kautta. Merkityssuhteiden 
muodostumista, syntyä tai kehkeytymistä ja niiden muutoshistoriaa tutkittaessa ihmistie-
teellisessä selittämisessä, jos haluamme käyttää selittäminen -termiä ihmistieteissä, on 
kysymys merkityssuhteiden synnyn ja muuttumisen hermeneuttisesta johtamisesta tai 
merkitysyhteyksien etsimisestä. Merkityssuhde asetetaan synty- ja 
kehittymisyhteyksiinsä, jolloin sen olemassaolo tulee ymmärretyksi. En ole varma 
voidaanko Rauhalan käsitys tulkita myös niin, että kysymys on siitä, että selvittäessämme 
kuinka ilmiö on mahdollinen ja miksi se on välttämätön (kehkeytynyt), se tulee 
ymmärrettäväksi ja mielekkääksi. Joka tapauksessa itse ajattelen näin. Ilmiöiden väliset 
yhteydet ihmistieteissä eivät ole kausaalisia, vaan merkitys- ja mielekkyysyhteyksiä. 
Ilmiöt eivät liity toisiinsa kausaalisesti, vaan merkitysyhteyksiensä ja mielekkyytensä 
kautta. Tämä lähtökohtana voimme puhua psykologiassa merkitysten historiallisesta 
selittämisestä, emme muussa mielessä. 

 
 
 
5.5. Psykologisen ymmärtämisen hermeneuttis-dialektinen malli 

- Ymmärtämisen ja selittämisen dialektiikkaa? 
 

Psykoanalyytikko ja filosofi Carl Lesche on esittänyt psykoanalyysia tutkimusprosessina 
kuvaavan hermeneuttis-dialektisen mallin. Se perustuu filosofien Carl-Otto Apelin ja 
Jürgen Habermasin ajatuksiin, mutta esitän sen Leschen tulkitsemassa mielessä. Leschen 
mallilla on kaksi lähtökohtaa tai alkuoletusta. Ensinnäkin se, ettei ihminen täysin tunne 
kokemustensa ilmausten ja toimintojensa intentioita ja toiseksi, että ihmisen tavoitteena 
on saavuttaa tietoisuus näistä. Malliin sisältyy lisäksi tutkijan ja tutkittavan välinen so-
pimus hermeneuttisen ja emansipatorisen tiedonintressin noudattamisesta tutkimus-
prosessin aikana. Vaikkei jälkimmäinen ajatus välttämättä sisälly   joskin se voi sisältyä 
  kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon psykodynaamiseen 
                                                           
38 Ks. Rauhala 1989, 11 (kursivointi TL). Vrt. myös Habermas 1979a, 331—332. 



 

 

203

 

psykologiseen ymmärtämiseen psykoanalyyttisen tilanteen ulkopuolella, sen sisältämää 
ideaa eläytyvän ymmärtävän ja teoreettisesti perustelevan selittävän tutkimustavan 
hermeneuttis-emansipatorisesta dialektiikasta voimme hyvin käyttää rekonstruoi-
dessamme psykodynaamista metapsykologista ja näyttämöllistä psykologista ymmärtä-
mistä. Malli, vaikka sen jälkeen on esitetty tulkintoja psykoanalyysista joko selittävänä, 
ymmärtävänä tai selittämisen ja ymmärtämisen yhdistävänä, kokoaa hyvin yhteen 
psykoanalyysista esitetyt perustulkinnat esittäessään ratkaisuksi sen näkemisen samalla 
kertaa sekä selittämisenä että ymmärtämisenä. Tämä toimii yhteenvetona tarkastelulleni 
psykologisesta ymmärtämisestä ymmärtämisenä ja selittämisenä. Käsittelen sitä 
suhteellisen pitkään ennen kuin arvioin sen merkitystä psykologisen ymmärtämisen 
kannalta. Hermeneuttis-dialektisen kaltaisen ymmärtämisen mallin teoreettisena taustana 
ja viitekehyksenä sinänsä voivat mielestäni olla yhtä hyvin niin psykologiset kuin 
sosiologiset teoriat kokemuksen ja toiminnan määräytymisestä ja merkityksenannon 
muodostumisesta. Leschen malli ei sinänsä ole psykologinen. 

Lesche erottaa hermeneuttis-dialektisessa ymmärtämisessä ja tulkinnassa kaksi 
vaihetta: Hermeneuttisen vaiheen ja ei-hermeneuttisen, ns. kvasinaturalistisen vaiheen, 
jonka malli on luonnontieteistä39. Leschen psykoanalyysista esittämän mallin (Kuvio 14.) 
mukaan hermeneuttis-dialektinen tutkimusprosessi alkaa dialogina, jossa tutkittava ja 
tutkija ymmärtävät toisiaan, toistensa puhetta, erilaisten kokemuksen ilmausten ja 
toiminnan sisältämiä intentioita ja merkityksiä. Ymmärtäminen tapahtuu välittömän 
ymmärtämisen    eläytymisen   tai ns. ”good-reason-assay” päättelyn   praktisen 
päättelyn tai rationaalisen psykologisen ymmärtämisen?   avulla. Puhe, toiminta, jne. 
ymmärretään, kun käsitetään toimijalla olleen annetuin edellytyksin rationaaliset perus-
teet toimia niin kuin hän toimi. Tällainen ymmärtäminen   välittömänä tai ”good-rea-
son-assaynä”   edellyttää tutkijalta esiymmärrystä, joka perustuu tutkijan ja tutkittavan 
yhteiseen kieleen ja kulttuuriin, riittävän samankaltaisiin elämänkokemuksiin ja ratio-
naliteettikäsitykseen. Toisin sanoen se perustuu saman yhteisön ja kulttuurin muo-
vaamaan yhteiseen tulkintahorisonttiin tai tulkintaviitekehykseen, yhteiseen elämis- ja 
kokemusmaailmaan, yhteisten kielipelien ymmärtämiseen, jne. Tätä hermeneuttis-dialek-
tisen tutkimusprosessin vaihetta Lesche kutsuu hermeneuttiseksi vaiheeksi.  

Leschen mallin hermeneuttiseen vaiheeseen liittyy kolme huomautusta, jotka on syytä 

                                                           
39 Toistan vielä, että Leschen malli perustuu Karl-Otto Apelin   ja Jürgen Habermasin samoihin 

aikoihin esittämiin   ajatuksiin psykoanalyysista. Kaksi viimeksi mainittua ovat olleet yhteis-
työssä keskenään. Habermas esittää, että psykoanalyysi yhdistää hermeneuttista kielianalyysia 
kausaaliseen analyysiin. Habermas pitää psykoanalyysia mallina metodisesta itserefleksiosta. 
Hän erottaa psykoanalyysin perinteisestä henkitieteellisestä hermeneutiikasta siinä, että 
psykoanalyysissa ymmärtäminen on itserefleksiota (Akt des Verstehens ... ist Selbsreflexion) 
(Habermas 1979a, 262—263, 266—267 ja 280.).  
Ricoeur on tarkastellut Apelin, Habermasin ja Leschen tavoin selittämisen ja ymmärtämisen 
problematiikkaa psykoanalyysissa tavalla, jolla on relevanssia psykodynaamisen ymmärtämis- 
ja tulkintatapahtuman ymmärtämisen kannalta. Hän ei erota kahta metodia — selittämistä ja 
ymmärtämistä —, vaan näkee ymmärtämisen ei-metodisena vaiheena, joka edeltää selittämistä. 
On korostettava, ettei Ricoeur ymmärrä selittämiseen liittyvää syy -käsitettä luonnontieteelli-
seen tapaan, vaan historiallisena. Oleellista hänen ajattelussaan on, että inhimilliseen toimintaan 
liittyy sekä historiallisia kausaalisia (edeltäviä) syytekijöitä että intentioihin liittyviä motiivi-
tekijöitä. (Ricoeur 1988.) 
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tuoda esille. Ensinnäkin hermeneuttinen   välitön tai ”good-reason-assay”   ymmär-
täminen on mahdollista siinä määrin kuin tutkija jakaa saman kielen ja kulttuurin tutkit-
tavien kanssa, tuntee tätä kautta heidän ajatusmaailmaansa ja sen logiikkaa, sosiaalisia 
suhteita ja niiden sääntöjä, tapoja, myyttejä ja arvoja sekä toiminnan ja merkityksen-
annon määräytymistä. Tämä ajatus esiymmärryksestä sisältyy myös sosiologisen 
ymmärtämisen, esim. mainitsemani objektiivisen hermeneutiikan, metodisiin lähtökoh-
tiin. Välitön ja ”good-reason-assay” ymmärtäminen kuuluvat ns. ”itsestäänselvyyksien” 
tai ”intersubjektiivisen keskustelun”40 alueelle, jolla tapahtuvaa keskustelua saman 
kulttuurin tai kielipelin omaksuneet yksilöt ymmärtävät. Voimme kuitenkin kysyä, onko 
tässä vielä kysymys varsinaisesta psykologisesta tulkintaa vaativasta ymmärtämisestä, 
hermeneutiikasta. Hermeneutiikkaan liitetyt kääntämisen, viestin välittämisen, 
paljastamisen, kritiikin ja rekonstruktion tarve puuttuvat.41 Voisimme kutsua sitä 
pikemminkin ensimmäisen tason psykologiseksi ymmärtämiseksi ja tulkinnaksi tai 
rationaaliseksi psykologiseksi ymmärtämiseksi sellaisena kuin olen sen tässä 
tutkimuksessa määritellyt. 

 
ESIYMMÄRRYS

DIALOGI
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40 Vrt. Kangasniemi 1991, 6—8. 
41 Lesche 1978, 218—220 ja 222. 
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Kuvio 14. Psykodynaamisen psykologinen ymmärtämisen hermeneuttis-dialektinen malli42. 

 
 
Varsinaiseksi hermeneutiikkaan sisältyväksi psykologiseksi ymmärtämiseksi ja 

tulkinnaksi kutsun toisen tason psykologista ymmärtämistä, jossa ymmärtämisen ja 
tulkinnan kohteen muodostaa ”intersubjektiivisuuden potentiaalinen alue”, jota tiettynä 
hetkenä ei ole ymmärretty, mutta joka periaatteessa voidaan saattaa kaikkien samaan 
kulttuuriin kuuluvien ymmärtämälle ”itsestäänselvyyksien” tai samaan kielipeliin 
osallistuvien ymmärrettävissä olevalle ”intersubjektiivisen keskustelun” alueelle. Tähän 
psykologisen ymmärtämisen toiseen tasoon sisältyisi esim. fenomenologinen psykologia. 
Jos menemme vielä pitemmälle, vasta se, mitä ei välittömässä dialogissa ole ymmärretty, 
joka näyttäytyy vieraana, joka jää piiloon vaatien tulkitsemista tullakseen ymmärretyksi, 
on psykologista ymmärtämistä sellaisena kuin sen ymmärrän. Silloin voimme puhua kol-
mannen tason psykologisesta ymmärtämisestä erottaaksemme sen muusta psykologiseksi 
ymmärtämiseksi kutsutusta. Tästä olisivat esimerkkeinä psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen ja psykoanalyysi. 

Toiseksi ns. välitöntä ymmärtämistä tai sitä, mitä siinä ikään kuin välittömästi näyttää 
tapahtuvan, voidaan tarkentaa Reenkolan ajatuksilla psykodynaamisesta ymmärtämisestä 
ja Habermasin ajatuksella rekonstruktiosta, sisältyyhän Leschen kuvioon ymmärtämisen 
hermeneuttiseen vaiheeseen myös rekonstruktio. Reenkolan43 mukaan, olen aiemmin 
todennut, ihmiset muodostavat ajatuksellisen kuvan toistensa sisäisestä maailmasta olles-
saan keskenään vuorovaikutuksessa. Kysymys on Habermasin esittämästä syvärakenteen 
rekonstruktiosta, jonka avulla tietty pintarakenteen ilmaus on tuotettu tai, joka on 
mahdollistanut ja tehnyt välttämättömäksi tietyn ilmauksen tai toiminnan44. Välitön 
ymmärtäminen ei olisi niin välitöntä kuin Lesche antaa ymmärtää, vaan siinä olisi 
kysymys tai sen taustalla voimme nähdä tulkitsijan intuitiivinen, ts. spontaani, 
katkelmallinen, ei-tiedostettu tai reflektoimaton, mielikuvan muodostaminen siitä 
psyykkisestä työstä, jota tutkittava on mielessään tehnyt. Tämä enemmän tai vähemmän 
tiedostamaton välittömäksi, intuitiiviseksi tai spontaaniksi ymmärretty tulkintaprosessi 
noudattaa tietynlaista implisiittistä tulkintalogiikkaa ja mahdollistaa välittömänä näyt-
täytyvän ymmärtämisen. Tässä huomautuksessa on se ongelma, ettei Leschen 
hermeneuttinen vaihe logiikaltaan viittaa tämänkaltaiseen rekonstruktiiviseen 
psykologiseen ymmärtämiseen, vaan enemmän rationaaliseen psykologiseen toiminnan 
ymmärtämiseen. 

Kolmas huomautus tarkentaa toista huomautusta. ”Good-reason-assay” ymmärtäminen 
praktisen päättelyn tai rationaalisen psykologisen ymmärtämisen kaltaisine päättelyineen 
edustaa välitöntä ymmärtämistä teoreettisesti reflektoidumpaa, rekonstruktiivista  tul-
kintaa ja jossain määrin siirtymistä Leschen hermeneuttis-dialektisen tutkimus- tai 
tulkintaprosessin toiseen vaiheeseen. Se edellyttää jo olettamusten tekemistä ja 
tietynlaisen jaetun rationaliteettikäsityksen hyväksikäyttöä ymmärryksen saavuttamiseksi. 
Ero hermeneuttisen ja ei-hermeneuttisen vaiheen välillä ei olisi niin jyrkkä kuin Lesche 
mallissaan esittää. 
                                                           
42 Mukailtu Lesche 1974, 219. 
43 Reenkola 1980, 349—350. 
44 Habermas 1979b, 8—14. 
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Dialogi jatkuu niin kauan kuin tutkittava ja tutkija ymmärtävät toisiaan. Toisin sanoen 
niin kauan kuin kokemuksen, ajatusten, puheen, toiminnan, ilmausten, jne. välitön tai 
”good-reason-assay” ymmärtäminen onnistuu ja liikutaan ”itsestäänselvyyksien” tai 
”intersubjektiivisen keskustelun” alueella. Pyrkimys saattaa ilmausten taustalla oleva ei-
tiedostettu tiedostetuksi alkaa, kun ymmärrys tutkijan ja tutkittavan välillä katkeaa, kun 
tutkija ei enää ymmärrä, mistä tutkittava puhuu tai mistä tämän toiminnassa on kysymys. 
Ymmärtämisen katkettua hermeneuttinen vaihe tilapäisesti keskeytetään ja hermeneuttis-
dialektisessa tutkimuksessa siirrytään Leschen mukaan ns. kvasinaturalistiseen vaihee-
seen, jossa tutkittavaa ei enää pidetä molemminpuolisen dialogin osapuolena, vaan ikään 
kuin ”objektivoidaan luonnonilmiöksi”. Hänen puhettaan ja toimintaa pidetään käyttäyty-
misenä, jota tarkastellaan väliaikaisesti teknisen tiedonintressin avulla. Tekninen tie-
donintressi alistetaan kuitenkin koko tutkimusprosessia ohjaavan hermeneuttis-emansipa-
torisen intressin valvontaan. Tässä vaiheessa tutkija pyrkii selittämään tutkittavan 
kokemuksen kuvausta, toimintaa ja merkityksenannon kehkeytymistä apunaan yleiset 
teoriat ihmisen kokemusten ja toiminnan määräytymisestä. Lesche kutsuu näitä teorioita 
kausaalisiksi motivaatioteorioiksi. Itse tulkitsen tämän vaiheen niin, että dialogin 
katkettua tutkija tulkintateorian ja aikaisemman kokemuksensa, koko esiymmärryksensä 
ohjaamana etsii tutkittavan tuottamasta empiirisestä aineistosta merkitysyhteyksiä, joiden 
avulla mielekäs tulkinta tämän kokemuksen ilmausten ja toiminnan sisältämistä 
merkityksistä voidaan rakentaa. Tulkinta esitetään ns. historiallisten selitysten, rekonst-
ruktioiden avulla. Historiallisella selityksellä pyritään tekemään ymmärrettäväksi, miksi 
jokin asia tapahtui niin kuin se tapahtui ja miksi jotkut merkityksenannot ovat 
muodostuneen sellaisiksi kuin ne ovat muodostuneet asettamalla ne yhteyksiinsä. Histo-
riallinen selitys jäsennetään Leschen mallista myös ”good-reason-assayn”, so. ”järkevän 
perustelun” tapaan, mutta se sisältää kvasinaturalistisesta selityksestä peräisin olevia 
teoreettisia lähtöoletuksia siitä, miten kokemuksen ja toiminnan ajatellaan ihmisellä 
ylipäätänsä määräytyvän.45 

Leschen esittämä kvasinaturalistinen vaihe liittyy psykoanalyysin ja psykodynaamisen 
psykologisen ymmärtämisen geneettiseen lähestymistapaan, jonka tarkoituksena on ym-
märtää nykyisten kokemusten, toiminnan ja merkityksenannon luonne menneisyyden 
ymmärtämisen kautta46, toisin sanoen asettamalla ne kehityksellisiin yhteyksiinsä. 
Tulkintatyö asettamalla kokemusten muodostuminen ja toiminta mielekkäisiin yhteyk-
siinsä on samalla historiallista rekonstruktiota ja historiallista ymmärtämistä. Freudin 
tavoin Ricoeur ja Habermas vertaavat osuvasti analyytikon työtä historioitsijan tai 
paremminkin arkeologin työhön, kun tämä rekonstruoi tutkittavan varhaismenneisyyttä 
niistä muistumista, joita tällä on47. Kun puhutaan psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen ja tulkinnan uskottavuudessa, on kysymys samantyyppisestä ongelmasta 
kuin historian tutkimuksessa, jossa jokin tapahtuma pyritään tekemään ymmärrettäväksi 
osana tapahtumien kokonaisuutta48. Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä 
                                                           
45 Vrt. Lesche 1978, 220—221; Ks. myös Steele 1982, 361 ja 368—369. 
46 Dewalt 1969, 242. 
47 Freud 1982, 396—397; Habermas 1979, 282; Ricoeur 1970, 374—375. 
48 Renvall (1956) puhuu historiatutkimuksen kohdalla rakennekokonaisuuksista. Rakennekoko-

naisuuksien rekonstruktion avulla tapahtumia voidaan liittää toistensa yhteyteen mielekkääksi 
historialliseksi kokonaisuudeksi, erottaa ne tapahtuman kannalta epäolennaisuuksista ja näin 
ymmärtää historian tapahtumia. 



 

 

207

 

tutkijan tulee historiantutkijan tapaan pystyä perustelemaan tulkintansa tutkittavaa il-
miötä koskevalla historiallisella, empiirisellä aineistolla, tämän kokemushistorialla. 
Lisäksi kyetäkseen ymmärtämään tutkittavaa ja tekemään tulkintoja tätä koskevan 
aineiston pohjalta tutkijan on empiirisen aineiston lisäksi tunnettava tutkittavaa ilmiötä 
koskeva teoria ja käsitejärjestelmä.49 Näillä, tutkittavaa koskevalla empiirisellä tiedolla 
ja yleisellä teorialla kokemuksen ja toiminnan määräytymisestä tutkijan tulee perustella 
psykologinen tulkintansa eli se, miksi juuri niiden muodostama kokonaisuus tekee jonkin 
kokemuksen kuvauksen tai toiminnan mielekkääksi ja ymmärrettäväksi.  

Psykoanalyyttiset (psykodynaamiset) tapaushistoriat eivät ole elämänkertoja tai -his-
torioita tavanomaisen historiatutkimuksen mielessä. Psykoanalyyttinen teoria (psykody-
naaminen ymmärtäminen) pyrkii ymmärtämään inhimillistä tarinaa tietystä näkökulmasta. 
Näissä tarinoissa kirjoitetaan psyykkisen todellisuuden, toisin sanoen elämys-, kokemus 
ja merkitysmaailman historiaa, yksilön kokemushistoriaa. Ne ovat Steelen mukaan kerto-
muksia, jotka jäsentävät analysoitavan kokemuksia yhtenäiseksi tarinaksi yrityksessä 
tehdä ymmärrettäväksi hänen tämän päivän kokemuksia ja ongelmia. Ne yhdistävät 
yksilöllisen tapauksen yleisiin oletuksiin ihmisenä olemisesta ja pyrkivät tekemään 
tutkittavan nykyisyyttä ymmärrettäväksi menneisyyden avulla. Näitä Steelen mainitsemia 
yleisiä oletuksia Habermas kuvaa häntä paremmin sanoessaan psykoanalyyttisen teorian 
tarkoituksena olevan toimia yleisenä tulkintana, johon erityistapausta peilataan50. Myös 
Steele rinnastaa Habermasin ja Ricoeurin tapaan psykoanalyysin historian tutkimukseen, 
jossa pyritään ymmärtämään nykyisyyttä menneisyyden ja menneisyyttä sitä edeltäneiden 
tapahtumien avulla. Se pyrkii hänen mukaansa rekonstruoimaan yksilön elämäntarinaa 
(kokemushistoriaa) tarkoituksena kertoa nimenomaan yksilön elämän menetettyä tarinaa, 
sitä tarinaa, joka on hänen kokemusmaailmassa poissuljettu tai tietoisesti kielletty, mutta 
joka tiedostamattomasti edelleen vaikuttaa yksilön olemassaoloon, hänen kokemuksiinsa, 
toimintaansa ja merkityksenantoihinsa.51  

Leschen tapa luonnehtia mallissaan ymmärtämisen ja tulkinnan apuna käytettyjä 
psykoanalyyttisia teorioita elämänkertomuksen avulla on psykologista ymmärtämistä 
kuvaava havainnollinen analogia. Tästä näkökulmasta psykoanalyyttiset teoriat muodos-
tavat, hänen sanoin, yleisen kaaviomallin ihmisen elämänkerrallisesta tai paremminkin 
kokemushistoriallisesta kertomuksesta — itsekokemuksen tuottamisen ja uudelleentuotta-
misen, halun, elämyksellisyyden ja merkityksen kohtaloista —, joka saa kullakin 
henkilöllä erilaisia yksilöllisiä muodostumisteitä — erilaisia kertomuksia — erilaisista 
lähtöarvoista, so. erilaisista elämänkokemuksista. Tämän yleisen elämänkerrallisen 
kaavion tai kokemushistoriallisen mallin, Habermasin sanoin yleisten tulkintojen tai 
näyttämöllisen viitekehyksen kokemuksellisten perusnäyttämöiden taustaa vasten tutkija 
yhdistää yksilölliset empiiriset tietonsa tutkittavan elämänhistoriasta rekonstruoidakseen 
tämän yksilöllisen kokemushistorian tietystä näkökulmasta (tietystä 
                                                           
49 Ricoeur 1970, 374; Tähkä 1982, 190—191. En ota tässä kysymyksenalaiseksi sitä psyko-

analyysin historiassa moneen otteeseen esiinnoussutta kysymystä siitä, missä määrin ns. 
historiallinen aines, tutkittavan kertomus menneisyydestään, viittaa todellisiin tapahtumiin. 
Minua kiinnostaa tässä yhteydessä tietynlaisen tulkintametodologian, ts. psykologisen 
ymmärtämisen logiikan hahmottaminen. 

50 Habermas 1979a. 
51 Steele 1982, 7—8, 115, 138, 165 ja 359. Tähkän (1996) mukaan terapian yksi tehtävä on luoda 

analysoitavalle käyttökelpoinen menneisyys, täyttää menetetty tarina. 
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kokemushistoriallisesta kaaviomallista) ymmärtääkseen tämän nykyhetkeä.52 Tutkija 
toisin sanoen asettaa tutkittavan ilmiön kehityksellisiin yhteyksiinsä empiirisestä 
aineistosta ja tietystä teoreettisesta viitekehyksestä tai näkökulmasta käsin. 
Psykodynaamiseen psykologiseen ymmärtämiseen liittyvä narratiivinen näkökulma on 
teoreettinen, so. metapsykologinen ja näyttämöllinen, ei pelkästään tapa jäsentää 
aineistoa ja tuloksia kertomukseksi. 

 Psykodynaaminen psykologia käsittelee ihmisen inhimillisen rauhattoman haluamisen 
psyykkiseksi (elämykselliseksi) ja kielelliseksi (symboliseksi) tulemisen mahdollisuuksia. 
Rauhattomuus on heijastusta kosketuksesta yksilön elämys- ja kokemusmaailman 
näkökulmasta ulkoisiin elämyksellisen rauhattomuuden, itsen ideaalitilan säröjen ja mi-
nuuden integriteetin uhkien lähteisiin. Psykodynaaminen metapsykologinen ja 
näyttämöllinen psykologinen teoria muodostaa käsitteellisen viitekehyksen haluamisen, 
elämyksellisyyden ja merkityksenannon erilaisista mahdollisuuksista sekä näiden erilai-
sista tulkintamahdollisuuksista. Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen tutkii 
psyykkisen haluamisen sitoutumista merkitysyhteyksiin. Se kuvaa teoreettisesti halua-
misen näkökulmasta mielekkäiden ilmausten erilaisten mielekkyyksien mahdollisuuksia. 
Psykodynaamisessa metapsykologisessa ja näyttämöllisessä teoriassa on kysymys erilais-
ten tulkintasääntöjen, Habermasin mainitsemien yleisten tulkintojen kokoelmasta, joihin 
tietoisesti ja systemaattisesti turvaudutaan, kun ymmärtäminen dialogissa katkeaa.53  

Olen edellä viitannut merkityksen historialliseen rekonstruktioon. Freud piti rekonst-
ruktiota alustavana tai valmistelevana vaiheena, ei tulkinnan päätepisteenä54. Leschen 
esittämän mallin mukaan tässä kohdin   kokemuksen kuvauksen ja toiminnan sisältä-
män merkityksenannon taustalla olevien halujen ja merkityksenantojen muodostumis-
historian   rekonstruktion jälkeen ymmärtämisprosessissa palataankin takaisin herme-
neuttiseen vaiheeseen ja hermeneuttis-emansipatoriseen intressiin. Historiallisen seli-
tyksen olettamukset (rekonstruktiot) käännetään tutkittavan ymmärtämälle kielelle ja, jos 
tutkimuksessa pyritään tutkittavan itseymmärryksen lisääntymiseen, esitetään tälle tulkin-
tana. Merkityssuhteiden muodostumisen historiallinen selitys pyritään muuttamaan 
tutkittavan lisääntyneeksi itseymmärrykseksi paljastamalla tämän kokemus ja toiminta, 
merkityksenannot tulokseksi tiedostamattomista motiiveista ja merkityssuhteista, jotka 
ikään kuin kausaalisina ennakkoedellytyksinä tai merkityksenannon esiymmärtyneisyy-
tenä vaikuttivat tutkittavan kokemuksen ja toiminnan sisältämien merkityssuhteiden muo-
dostumiseen. Tässä kausaliteetti ymmärretään Leschen mukaan psykologisena, historial-
lisena tai ”kohtalon” kausaliteettina   merkitysyhteytenä tai merkityksenannon 
esiymmärtyneisyytenä?  , joista voidaan vapautua, ei luonnontieteiden tapaan syy-seu-
raussuhteena. Juuri motiivien ja merkitysyhteyksien tiedostamattomuus, so. niiden 
pysyminen tietoisen hallinnan ja käsityskyvyn ulkopuolella, on saanut ne vaikuttamaan 
ikään kuin kausaalisesti yksilön kokemuksen muodostumiseen ja toimintaan. Tulkinnan 
emansipatorisen intressin mukaisesti merkityksenannon, kokemuksen ja toiminnan 
tiedostamattomien motiivien, intentioiden, esiymmärtyneisyyden tiedostamisen ajatellaan 
auttavan yksilöä vapautumaan niiden pakottavasta voimasta ja muodostamaan järke-

                                                           
52 Lesche 1978, 222. 
53 Vrt. myös Rechardt 1977, 50—51. Rechardt näyttää seuraavan kirjoituksessaan melko tarkasti 

Ricoeurin ajattelua. 
54 Freud 1982, 398. 
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vämpiä toimintatapoja ja mielekkäämpiä merkityssuhteita.55  
Tulkinnan tarkoituksena on saattaa tutkittava tietoiseksi aikaisemmin hänelle tiedos-

tamattomista ilmiöistä, niiden merkityksistä ja merkitysyhteyksistä. Tulkinnan 
uskottavuutta koetellaan kertomalle se tutkittavalle. Tulkinnat esitetään tutkittavalle 
ehdotelmina, jotka tutkittava voi vahvistaa ja hyväksyä, jos hän katsoo ne oikeiksi, tai 
hylätä, jos hän katsoo ne vääriksi. Jos tulkinnat ovat oikeita, analysoitava hyväksyy tai 
vahvistaa niiden pätevyyden tavoittamalla aiemmin poistorjutun, unohtuneen vaiheen 
elämänhistoriastaan, jolloin itsereflektio onnistuu ja dialogi ja itseymmärryksen 
laajeneminen etenee.56 Hermeneutiikan yleisten periaatteiden mukaisesti tulkintojen 
uskottavuus tulee tarkistaa aineiston kokonaisuutta vasten sekä silloin, kun kysymys on 
tekstistä että silloin, kun kysymys on henkilön kokemuksen kuvauksesta, toiminnasta tai 
puheesta. Tulkinnat eivät ole yksittäisiä dialogin osia, vaan ilmentävät ja ovat osa 
tutkijan välittämää kokonaissanomaa ymmärryksestään tutkittavalle tämän kokemuksen 
kuvausten, ilmausten ja toiminnan sisältämistä merkityksistä. Toisiaan täydentävät 
tulkinnat muodostavat tulkintojen etenevän kokonaisuuden, jota vastaa tutkittavan itse-
ymmärryksen laajeneminen. Koko ymmärtävä psykologinen tutkimusprosessi koostuu 
monista tulkinnoista ja rekonstruktioista ja vasta tutkimuksen eteneminen, itsereflektion 
onnistuminen tai epäonnistuminen, dialogin jatkuminen tai katkeaminen näyttävät ovatko 
yksittäiset tulkinnat olleet oikeaan osuvia vai eivät.57  

Olen tarkastellun suhteellisen pitkään Leschen esittämää psykoanalyysin hermeneuttis-
dialektista mallia. On syytä vielä täsmentää, mikä on selittämisen osuus ymmärtämis- ja 
tulkintaprosessissa, jos selittämistä halutaan psykologisen ymmärtämisen kohdalla 
käyttää. Psykodynaamisten ”selitysten” tai — niin kuin itse sanoisin — (hermeneuttisen) 
merkityssuhteiden kehkeytymisen ja muodostumishistorian osoittamisen ja johtamisen 
merkitys on siinä, että ne antavat merkityksen tai mielekkyyden tutkittavan kokemuksen 
kuvaukselle, merkityksenannoille, ajatuksille ja toiminnalle asettamalla ne psyykkisen 
tapahtumisen kehityksellisiin yhteyksiinsä. Psykodynaaminen psykologinen ”selitys” on 
se sitten metapsykologista tai näyttämöllistä rekonstruktiota pyrkii osoittamalla näille 
paikan ja aseman psyykkisessä tapahtumisessa, so. tekemään ymmärrettäväksi, miksi 

                                                           
55 Lesche 1978, 221—222; Ks. Leschen ajattelun taustoista Habermas 1978. 
56 Dewalt 1969, 184—187; Freud 1975, 36; 1982, 399—300 ja 1990b, 178; Lesche 1978, 224—

225; Steele 1988, 356 ja 359—362; Tähkä 1982, 190 ja 193—194. Myös empiiris-analyyttisesta 
tieteenperinteestä on esitetty samankaltaisia käsityksiä tulkintojen uskottavuuden arvioimisesta. 
Ks. Ollinheimo & Vuorinen 1999. Tulkinnan hylkääminen ei suoraan tarkoita sen virheel-
lisyyttä. Tutkittava voi torjua sen vastarinnasta johtuvista syistä ja hyväksyä sen myöhemmin. 
Vasta myöhempi dialogin jatkuminen tai sen katkeaminen osoittaa tässäkin tapauksessa oliko 
tulkinta oikea vai virheellinen. 

57 Freud 1982, 399—400 ja 402—403; Lesche 1978, 227—228; Lomas 1987, 7 ja 69—75; Steele 
1982, 363; Tähkä 1982, 190. Ks. myös Ollinheimo & Vuorinen 1999. Freud esitti, ettei 
analyyttisen prosessin etenemisen kannalta ole suurta vahinkoa, vaikka yksittäiset esitetyt 
tulkinnat olisivatkin virheellisiä. Ne eivät koskettaisi tutkittavaa ja korjaantuisivat analyysin 
kuluessa. Tämä on myös vastaus ns.  suggestio argumenttiin (esim. Grünbaum 1984; Vrt. 
Ollinheimo & Vuorinen 1999). Tinkimättömästi psykoanalyyttista metodia noudattaen 
umpikujaan johtaneet tulkinnat, olivat ne suggestiivisia tai eivät, jäävät merkitystä vaille ja 
korjaantuvat uusilla tulkinnoilla. Oikeaan osuvat tulkinnat johtavat dialogin jatkumiseen. (Freud 
1982, 399—400 ja 402—403.) 
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kokemuksen ja toiminnan sisältämät merkityssuhteet ovat yksilön elämänhistorian aikana 
muodostuneet sellaisiksi kuin ovat ja miksi ja millä tavalla tämä merkityssuhteiden 
kokonaisuus esiymmärtyneisyytenä on edelleen yhteydessä hänen myöhempiin 
kokemuksiinsa ja toimintaansa. Psykodynaamista metapsykologista tai näyttämöllistä 
teoriaa tarvitaan yleisenä tulkintana teoreettiseksi viitekehykseksi tai horisontiksi, josta 
havainnoille annetaan mielekkyys asettamalla ne toistensa yhteyteen mielekkääksi 
kokonaisuudeksi, jota vasten empiirisiä ilmiöitä koskevia tulkintoja tehdään. Psykody-
naaminen metapsykologinen ja näyttämöllinen teoria toimii siten tulkinnan viimekäden 
teoreettisena perustana ja perusteluna jäsentäen eri näkökulmista mitä yleisiä 
merkitysyhteyksiä kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon muodostumi-
sessa ylipäätänsä on löydettävissä ja millaisiin yhteyksiin ne voidaan ylipäätänsä asettaa 
tullakseen psykologisesti ymmärrettäviksi.  

Jos psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen ajatellaan esittämälläni tavalla, 
sitä ei tarvitse kuvata Leschen kategorisesti erottamilla hermeneuttisella ja ei-herme-
neuttisella vaiheilla. Leschen mallin hermeneuttinen vaihe ei sovellu kuvaamaan 
psykodynaamista ymmärtämistä. Se kuvaa, niin kuin olen edellä todennut, paremmin 
rationaalista psykologista toiminnan ymmärtämistä. Ns. kvasinaturalistisesta vaiheesta 
kuvaamaan psykologista ymmärtämisprosessia voidaan luopua. Siinä ei ole kysymys 
psykodynaamisesta psykologisesta ymmärtämisestä. Psykologinen ymmärtäminen 
voidaan käsitteellistää kokonaan merkityksenantoa, merkityssuhteita, so. niiden sisällön 
syntymistä, kehkeytymistä ja muutoksia tutkivien ymmärtävien, hermeneuttisten ihmist-
ieteisen sisällä. Tällöin selittäminen sen sisällä ymmärretään niin kuin edellä olen 
esittänyt merkityksenantojen johtamisena, so. vastauksena kysymyksiin, kuinka ilmiön 
olemassaolo on mahdollista ja miksi se on välttämätöntä? Korjaan Kuvion 14. Kuvioksi 
15., joka kuvaa mielestäni Leschen mallia paremmin psykodynaamista ymmärtämistä. 

Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä pyritään rekonstruoimaan jonkin 
ilmiön sisältämää merkitystä, eli sen asemaa psyykkisessä tapahtumisessa. Kun tässä 
onnistutaan, eli kun kykenemme osoittamaan ne psyykkiset yhteydet, joissa ilmiö 
esiintyy, syntyy ja kehittyy, ilmiön olemassaolo on ymmärretty (selitetty) ja sen merkitys, 
mielekkyys on ymmärretty. Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen yhteydessä ei 
mielestäni tarvitse siten puhua selittämisestä ja ymmärtämisestä, vaan lyhyesti ilmiöiden 
ymmärrettäväksi tekemisestä. Puhuminen ymmärtämisestä ja selittämisestä, jos niin 
halutaan tehdä, on psykologisen ymmärtämistapahtuman ”purkamista” tavanomaisesti 
ymmärretyn historiallisen selittämisen ja merkitysten ymmärtämisen kielelle58. 

 
 

ESIYMMÄRRYS 
Yhteinen kieli 
Yhteinen kulttuuri 
Yhteiset kokemukset 

DIALOGI JATKUU  
DIALOGI       
Empiirinen tieto  ei onnistu  onnistuu 
                                                           
58 Tähkällä on oma käsitys selittämisestä ja ymmärtämisestä. Hän pitää edellistä suppeampaan 

tietoon perustuvana, pääasiassa rationaalisina, yleisesti jaettavina vasteina tutkittavaan 
kohteeseen. Ymmärtäminen on hänelle laajempi käsite. Se perustuu tutkijassa heräävien 
vasteiden kokonaisuuteen. (Tähkä 1996, 225.) 
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ilmiöstä 
REKONSTRUKTIO   YMMÄRTÄMINEN 
Tulkinta (Hypoteesi) 

Hermeneuttis-       
emansipatorinen     
tiedonintressi     

PSYKODYNAAMINEN TEORIA 
Metapsykologinen teoria 
Näyttämöllinen teoria 

 
 

Kuvio 15. Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen malli. 
 
 
 
5.6. Psykologinen ymmärtäminen metapsykologisena ja näyttä-

möllisenä  merkityksen rekonstruktiona 
 

Kokoan tähän lukuun tiivistetysti mitä psykodynaamisella psykologisella ymmärtämisellä 
tarkoitan. Palaamme tutkimukseni johdannossa esittämääni väitteeseen, jossa esitin 
psykodynaamisessa metapsykologisessa ja näyttämöllisessä psykologisessa ymmärtämi-
sessä ymmärtämisen tarkoittavan, että näemme, käsitämme, oivallamme, tavoitamme, 
osoitamme ilmiön aseman psyykkisten yhteyksien verkossa psyykkisten yhteyksien 
määräämänä eli psyykkisesti mielekkäänä. Tämän pohjana oli Reenkolan kuvaus Freudin 
psykoanalyyttisesta ymmärtämisprosessista, jonka hän esitti siten, että ”ilmiö käsitetään 
(ymmärretään), kun nähdään sen yhteydet muihin ilmiöihin, joissa se syntyy ja kehittyy”. 
Hän esitti psykoanalyyttisen ymmärtämisen olevan ilmiön kuvaamista niin, että ”sen 
sisäisen dynamiikka ja suhteet muihin ilmiöihin tuodaan esiin” ja, että ”jos sielullinen 
ilmiö kyetään näkemään niissä sielullisissa yhteyksissä, joissa se syntyy ja elää, se on 
ymmärretty. Mitään muuta selitystä sillä ei ole eikä mikään auta meitä ymmärtämään sitä 
paremmin kuin tämä selitys.”59 Selittäminen ei psykologisessa ymmärtämisessä siis 
tarkoita luonnontieteellisen selittämisen kaltaista kausaalista selittämistä, joskaan 
Reenkola ei tarkemmin kuvaa, mitä hän selittämisellä tarkoittaa. Selittämisen termistä 
voidaan mielestäni luopua, sillä psykologisessa ymmärtämisessä ymmärtäminen ja 
selittäminen käyvät yksiin. Voimme puhua lyhyesti psykologisesta ymmärtämisestä, 
ilmiön ymmärrettäväksi tekemisestä. Ajattelen, ettemme psykologisesti ymmärrä, mitä 
jokin kokemus, toiminta tai niiden ilmaus jollekin ihmiselle merkitsee eli mikä on sen 
subjektiivinen mielekkyys, jollemme ymmärrä, minkä tapahtumien tuloksena ne ovat 
muodostuneet sellaisiksi kuin ne ovat muodostuneet, so. miksi hän kokee, toimii tai 
ilmaisee itseään niin kuin hän tekee. Ja toisinpäin emme ymmärrä, miksi jokin kokemus 
ja sen ilmaus on muodostunut sellaiseksi kuin se on muodostunut tai miksi ihminen toimii 
niin kuin hän toimii, jollemme ymmärrä mikä asema kokemuksella ja sen ilmauksella tai 
toiminnalla hänen mielessään on, so. mitä se hänelle merkitsee, mikä subjektiivinen 
mielekkyys sillä on. 

Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen tutkii subjektiivisesti mielekkäitä 

                                                           
59 Reenkola 1995, 6—7 ja 19—20. 
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ilmiöitä. Se on ilmiöiden ymmärrettäväksi tekemistä. Ilmiö on psykologisesti 
ymmärrettävä eli ymmärrämme yksilön merkityksenannon kokemuksessa, toiminnassa ja 
niiden ilmauksissa, kun kykenemme rekonstruoimaan sen aseman psyykkisissä 
yhteyksissä, so. kun kuvaamme ne mielen sisäiset yhteydet, joissa ilmiö esiintyy ja sen 
mielen sisäisen tapahtumisen, jonka tuloksena se on syntynyt ja kehittynyt. Tällöin ilmiö, 
esim. kokemuksen kuvaus tai sen ilmaus ja toiminta tai sen ilmaus (tuotos) nähdään 
psyykkisesti määräytyneenä eli mielekkäänä osana yksilön kokemusmaailmaa. Ilmiön 
kuvaus on samalla teoreettisesti perusteltu. Psykodynaamisessa psykologisessa 
ymmärtämisessä on kysymys ilmiön kuvaamisesta mielen sisäisissä yhteyksissään 
tuloksena itsekokemuksen, itsen ideaalitilan ylläpitämiseksi tehdystä psyykkisestä työstä. 

Psykologisessa ymmärtämisessä on kysymys subjektiivisen, yksilöllisen merkityksen 
rekonstruktiosta. Rekonstruktion tavoitteena on tehdä pintarakenteena ymmärretty 
kokemuksen ilmaus tai toiminta ja sen ilmaus ymmärrettäväksi kuvaamalla sen tuottanut 
syvärakenne. Rekonstruktio tapahtuu kuvaamalla se mielen sisäinen tapahtuminen, 
mielen näyttämö, joka on mahdollistanut ja, joka on tehnyt välttämättömäksi tietyn 
kokemuksen ilmauksen tai toiminnan. Toisin sanoen rekonstruoimme syvärakenteen, 
joka on oletettava taustalle, jotta tietty pintarakenteen ilmaus on mahdollinen ja 
välttämätön. Psykologisesti syvärakenteen rekonstruktio merkitsee tutkittavan ilmiön 
kuvaamista mielekkäänä, so. psyykkisesti määräytyneenä. Rekonstruktiivinen 
psykologinen ymmärtäminen on ilmiön ymmärrettäväksi tekemistä ja sen mielekkyyden 
tavoittamista asettamalla se synty- ja kehitysyhteyksiinsä. Samalla se on ilmiön 
olemassaolon, so. synnyn ja kehityksen ymmärrettäväksi tekemistä sen mielekkyyden 
tavoittamisen kautta. Mitä merkitsee ja miksi tapahtuu kysymykset ja sitä merkitsee ja 
siksi tapahtui vastaukset, merkityssisällön ymmärtäminen ja olemassaolon 
ymmärrettäväksi tekeminen, ilmiön mahdollisuus ja välttämättömyys (selittäminen) 
lankeavat psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä yhteen. Ne ovat 
samanaikainen tapahtuma. 

Sekä metapsykologinen että näyttämöllinen ilmiöiden subjektiivisen mielekkyyden 
käsitteellistäminen on tapa tehdä ilmiöitä psykologisesti ymmärrettäviksi. 
Metapsykologisena merkityksen rekonstruktiona psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen tarkoittaa, että ilmiön ymmärrettäväksi tekemisessä ja kuvaamisessa, so. 
ilmiön synnyn, kehityksen ja psyykkisten yhteyksien osoittamiseksi käytämme apuna 
metapsykologista teoriaa ja käsitteistöä. Se ei tarkoita, että mielessämme olisi 
konkreettisesti metapsykologian kuvaamia ”olioita”, joiden vuorovaikutus tuottaa 
merkityksiä. Metapsykologian käytössä on varottava sen reifikaatiota. 

Vastaavasti näyttämöllinen merkityksen rekonstruktio tarkoittaa mielen näyttämöllisen 
käsitteellistämistavan käyttämistä ilmiön tunnistamisessa, sen synnyn, kehityksen ja 
yhteyksien osoittamisessa ja kuvaamisessa. Se ei tarkoita, että kuvaisimme mielen 
tapahtumia käyttämällä kaikkia teatteri -analogiasta peräisin olevia käsitteitä ohjaaja, 
tuottaja, näyttelijät, jne.. Tämänkaltaisesta naiiviudesta ei näyttämöllisessä 
ymmärtämisessä ole kysymys. Näyttämöllinen ymmärtäminen on mielen tapahtumien 
näkeminen näyttämöllisinä60 ja pyrkimystä niiden kuvaamiseen mahdollisimman paljon 
                                                           
60 Lorenzerilla näyttämöllisen ymmärtämisen käsite on toisenlainen kuin minun tässä esittämäni. 

Hän kirjoittaa: ”Szenische Verstehen meint dementsprechend ein Verstehen, das über das 
Erfassen der konkreten Szene die darin enthaltene situative Struktur begreift”. (Lorenzer 1995, 
171.) 
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kokemusta vastaavalla tavalla vuorovaikutusnäyttämöinä. Teatteri -analogiaa käytetään 
teoreettisesti ja metodisesti vain siinä määrin kuin se auttaa ymmärtämään ihmismieltä ja 
kokemusta. Myös näyttämö -analogian käytössä on varottava sen reifikaatiota. 

 
 
 

5.7. Psykologinen ymmärtäminen 
- Itsereflektiosta tietoisuuden kritiikkiin 

 
Tutkimuksen alussa esitin yksilön kokemukseen ja toimintaan sisältyvän merkityksen-
annon ymmärtämisessä erotettavaksi kokijalle ja toimijalle tiedostetut ja tiedosta-
mattomaksi jäävät merkityksenannot toisistaan. Tein tämän erottelun tutkijan tutkittavan 
kokemuksen ja toiminnan ymmärtämisen ja tulkinnan näkökulmasta. Psykodynaamista 
psykologista ymmärtämistä voidaan tarkastella myös metodisesti itseymmärryksenä ja 
tutkijan ja tutkittavan itseymmärryksen lisääntymisen näkökulmasta. Ihmisen itsensä 
näkökulmasta hänelle näyttäytyvät ilmeisenä hänen kokemuksensa erilaiset ilmaukset, 
toiminta ja hänen tietoinen itseymmärryksensä (tietoinen kokemus), jota voimme kutsua 
myös (itse)identiteetiksi. Tietoinen ja esitietoinen itseymmärrys tavoitetaan 
itsereflektiolla. Tätä vastaavat tutkimuksena erilaiset tietoisuuden ja esitietoisuuden 
sisältöjä luotaavat fenomenologiset (introspektiiviset, reflektiiviset) menetelmät. Tämän 
taustalla on tietoiselle itseymmärrykselle, identiteetille vieras, sillä hetkellä 
tavoittamattomissa oleva ei-tiedostettu, latentti. Tietoiselle itsekokemukselle, 
identiteetille vieras, piilotajuinen, torjuttu saavutetaan vain tietoisen itseymmärryksen 
dekonstruktiolla, so. välittömän tietoisuuden, itseymmärryksen kritiikillä. Tutkimuk-
sellisesti on kysymys paljastavista, kriittisistä menetelmistä (kriittinen introspektio, 
kriittinen itsereflektio). 
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Kuvio 16. Kokemuksen ilmaus, itseymmärrys ja tietoisuudesta poislohkaistu. Kokemuksen 
ilmauksen määräytyminen, so. mielekkyyden määräytymisen ja tulkinnan suunta. 

 
 
Ihmisenä olemisen, kokemuksen kuvausten ja ilmausten, toiminnan ja sen ilmausten 

sisältämän merkityksenannon ilmiasun, ilmeisen psykologista ymmärtävää tutkimusta ja 
itsereflektiota voimme tarkastella kaksi- tai kolmitasoisena tai -kehäisenä (Kuvio 16.). 
Ymmärtämisen ja itsereflektion ensimmäinen taso tai kehä on ihmisenä olemisen 
(kokemusten) ilmausten, ilmeisenä näyttäytyvän, so. sen mitä ihmiset kertovat, tekevät, 
puhuvat tai ilmaisevat kuvailua (1)61. Toinen psykologisen ymmärtämisen ja tulkinnan 
taso tai kehä (2) on olemisen ilmausten, ilmeisenä näyttäytyvän itsereflektiota, niihin 
liittyvien mielen liikkeiden havainnointi (introspektio). Tällä tavoitellaan (esi)tietoista 
itseymmärrystä, itseidentiteettiä, ilmaisujen tietoisia merkityssisältöjä ja kokemuksia. Jos 
oletamme, että pelkkä itsereflektio, ei tavoita todellista kokemusta ja toiminnan 
sisältämää merkityksenantoa, itseidentiteettiä, ymmärtämisprosessissa pyritään mene-
mään pitemmälle välittömän itseymmärryksen dekonstruktion (kriittisen introspektion, 
kriittisen itsereflektion tai itsekritiikin) avulla. Tämä on psykologisen ymmärtämisen ja 
tulkinnan kolmas taso, tai kehä (3), jolla tavoitellaan kokemusten kuvausten, toiminnan ja 

                                                           
61 Korostan, ettei ole olemassa puhdasta ilmiasun, havainnon kuvailua, josta tutkimuksessa 

voitaisiin lähteä ja, johon tulkintoja verrattaisiin. Tilanne on sama, kun ihminen kuvaa omaa 
tietoista kokemustaan. Vielä vähemmän on olemassa toisen kokemuksen kuvausta. Voimme 
kuvata vain toisen kokemusten kuvauksia. Toisen kokemukseen ja omaan tiedostamattomaan 
kokemukseen pääsemme vain tulkinnan avulla. Toisen kokemuksen tai oman tiedostamattoman 
kokemuksemme kuvaus on aina rekonstruktio. Kysymys tässä kohdin on näiden käsitteellisestä 
erottelusta didaktisessa tarkoituksessa.  
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ilmaisujen tiedostamattomia piilosisältöjä. 
Ricoeur on pohtinut esittämälläni tavalla erottamaani ymmärtävän psykologisen 

tutkimuksen toista tasoa tai kehää tai siirtymää sen kolmanteen tasoon tai kehään ja sen 
rajoituksia tarkastellessaan fenomenologian ja psykoanalyysin yhtäläisyyksiä ja eroja. 
Omaksumani psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen näkökulmasta fenomenolo-
ginen analyysi edustaa siirtymää psykoanalyysiin saavuttamatta kuitenkaan vielä psyko-
analyysin ei-tietoista. Siitä puuttuu dynaamisen tiedostamattoman käsite. Ei-tietoiseen, 
tiedostamattomaan päästään vain tietoisuuden sisältöjä kriittisesti tutkivan paljastavan 
lähestymistavan avulla. Barrattin mukaan paljastavaa tutkimusta, psykologisen ymmärtä-
misen kolmatta tasoa tai kehää, on mielekäs lähestyä Theodor Adornon negatiivisen 
dialektiikan avulla. Olen ottanut Ricoeurin ja Barrattin tähän esimerkkeinä siitä, miten 
psykodynaamista psykologista ymmärtämistä voidaan luonnehtia itsereflektiosta 
itsekritiikkiin etenevänä tutkimusmetodina. Heidän kauttaan näemme, ettei psykoana-
lyyttinen ja psykodynaaminen käsitys introspektiosta ole sama psykologinen 
introspektio62, jonka ongelmallisuus tutkimusmenetelmänä osoitettiin viime vuosisadan 
puolella filosofiassa ja psykologiassa. Ricoeur ja Barratt viittaavat tarkasteluissaan 
erityisesti psykoanalyysiin ja psykoanalyyttiseen tilanteeseen, mutta näiden taustalla 
oleva ymmärtämisen logiikan olen osoittanut olevan yhteinen psykodynaamiselle 
psykologiselle ymmärtämiselle itseymmärryksen lisääntymisenä. 

Ricoeur tarkastelee psykoanalyysia fenomenologisesta hermeneutiikasta käsin. Hänen 
edustamansa fenomenologinen hermeneutiikka sopii mielestäni hyvin psykodynaamisen 
ymmärtämisen luonteen ymmärtämiseen. Ricoeur katsoo, ettei mikään muu ns. 
reflektoiva filosofia pääse niin lähelle Freudin tiedostamattoman käsitettä kuin Edmund 
Husserlista lähtevä fenomenologia. Ricoeurin mukaan fenomenologiassa on neljä 
piirrettä tai metodista askelta, jotka lähentävät sitä psykoanalyysia kohti. Ensimmäinen 
on fenomenologista asennetta määrittävä metodologinen siirtymä, fenomenologian alku, 
reduktio63. Fenomenologinen tietoisuuden ja kokemusmaailman analyysi lähtee, 
psykoanalyysin tavoin, välittömästä tietoisuudesta (itseymmärryksestä ja -identiteetistä) 
pyrkien paljastamaan sen harhaisuutta.64 

Toinen fenomenologiaa psykoanalyysiin lähentävä askel on psyyken näkeminen 
intentionaalisena, johonkin suuntautuneena. Tätä olen kuvannut tutkimuksessani halun 
käsitteellä. Fenomenologian näkemyksestä mielen intentionaalisuudesta puolestaan 
seuraa Ricoeurin mukaan kaksi psykoanalyysiin soveltuvaa seurausta, joista toinen liittyy 
kielen dialektiseen aspektiin ja toinen kielen intersubjektiivisuuteen. Kielen dialektinen 
aspekti tarkoittaa menneen, poissaolevan ja nykyisen dialektiikkaa. Kielen avulla on 
mahdollista tuoda poissaoleva läsnäolevaksi. Tämä on myös psykoanalyysin käsitys ja 

                                                           
62 Esim. psykologia –tieteen isänä pidetty Wilhelm Wundt käytti aluksi kokeellisen menetelmän 

lisäksi myös introspektiota tutkimusmenetelmänä. Siitä kuitenkin luovuttiin sen 
epäluotettavuuden vuoksi. Psykologian tutkimusmenetelmäksi vakiintui luonnontieteellistä 
mallia noudattava kokeellinen tutkimusmenetelmä.  

63 Reduktiosta fenomenologisessa psykologiassa ks. esim. Perttula 1993 ja 1995a. 
64 Ricoeur 1980, 376—377. Psykoanalyysin voimme katsoa tutkivan ei kokemusmaailman 

fenomenologiaa, vaan kokemusmaailman dynaamista fenomenologiaa, halun, elämykselli-
syyden ja niiden representaatioiden, merkitysten kohtaloita ja sen asemaa kokemusmaailman 
jäsentymiseen. 
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yksi keskeinen lähtökohtanäkemys mieleen ja symboliseen prosessiin65. Psykoanalyysi 
tutkii merkitysten leviämistä ja verkostoa ja poissaolevan (menneiden halujen) intentioita 
nykyisyydessä. Fenomenologialle ja psykoanalyysille kieli koostuu käyttäjän sille 
antamista merkityksistä. Merkitykset ovat aina merkityksiä merkityksenantajalle. 
Toisaalta sekä fenomenologiassa että psykoanalyysissa katsotaan, että kaikilla maailma-
suhteillamme, merkityksenannoillamme, subjektiviteetilla, on myös intersubjektiivinen 
dimensio. Fenomenologia ja psykoanalyysi pyrkivät subjektin rakentumiseen aidossa 
intersubjektiivisessa keskustelussa, joka nähdään loputtomana dialogina. Ricoeur katsoo, 
että fenomenologian ja psykoanalyysin, edellisen reduktion ja jälkimmäisen analyysin, 
päämäärä on sama: Välittömän tietoisen subjektin korvaaminen todellisella subjektilla   
reflektoimattoman tietoisuuden reflektointi, joka johtaisi aitoon intersubjektiiviseen 
dialogiin.66 

Vaikka Ricoeur katsoo fenomenologialla ja psykoanalyysilla olevan useita 
samankaltaisia piirteitä, hän näkee niiden välillä kuitenkin selvän eron. Jos 
fenomenologia auttaakin ymmärtämään mistä psykoanalyysissa on kysymys, se ei 
kuitenkaan ole psykoanalyysia. Erona on se, että fenomenologia on reflektoiva tiede, 
psykoanalyysi ei. Tällä Ricoeur tarkoittaa, että fenomenologian seuraa kartesiolaista 
olemassaolon epäilyä, jossa välittömästä subjektiivisesta tietoisuudesta luopuminen 
tapahtuu vapaaksi ymmärretyn tietoisuuden hallinnassa. Kyse on tietoisesta tai tietoisella 
tasolla tapahtuvasta itsereflektiosta tai introspektiosta, jota termiä olen edellä käyttänyt67. 
Psykoanalyysi puolestaan seuraa spinozalaista vapaan tahdon kritiikkiä, joka alkaa 
tietoisuuden (tietoisesta) kontrollista luopumisella ja antautumisella sen taustalla oleville 
tiedostamattomasta nouseville motiiveille ja pyrkimyksille, jolloin tietoisuuden to-
siasiallinen epävapaus paljastuu.68 Sitä voimme kutsua kriittiseksi introspektioksi 
(kriittinen itsereflektio, itsekritiikki) erotuksena perinteisestä introspektio -käsitteestä. 
Kriittinen introspektio metodina ei eroa introspektiosta vain siinä, että se on metodisilta 
lähtökohdiltaan kriittistä. Se pitää sisällään myös siitä poikkeavan käsityksen mielestä ja 
mielen tapahtumisesta. Tässäkin suhteessa eroa kuvaa hyvin Ricoeurin vastakkain 
asettamat kartesiolainen fenomenologinen ja spinozalainen psykoanalyyttinen ajattelu. 

Fenomenologiassa käytetty tiedostamattoman käsite lähestyy Ricoeurin mukaan psy-
koanalyysin tiedostamatonta, muttei saavuta sitä. Fenomenologian itsereflektion kohteena 
oleva välittömälle tietoisuudelle tiedostamaton jää psykoanalyysin käsittein esitietoiseen. 
Fenomenologian tiedostamaton on kuvaileva, ei psykoanalyysin tavoin topografinen, 
rakenteellinen käsite69. Husserlin fenomenologian itsereflektio, johon Ricoeur 
tarkastelussaan viittaa, ei pääse tiedostamattoman tiedostamista estävän esteen, torjunnan 
ja vastarinnan yli. Tiedostamaton saavutetaan vain fenomenologiasta puuttuvalla 
erityisellä psykoanalyyttisella menetelmällä, tietyllä tavalla järjestetyllä tutkimus- ja 
hoitotilanteella, jolla lähestytään analysoitavan tiedostamatonta ja, joka tuo tiedostamat-
toman mielen sisällön intersubjektiiviseen tutkimustilanteeseen ja tätä kautta tulkinnan 
                                                           
65 Vrt. symbolisesta prosessista luku 4.2.1.. 
66 Ricoeur 1980, 378—379, 381 ja 383—389. 
67 En lähde tässä tarkemmin analysoimaan (itse)reflektion tai introspektion käsitteitä. Näille on 

historian kuluessa annettu erilaisia merkityksiä, eikä niitä ole käsitteinä juurikaan samaistettu 
toisiinsa.  

68 Ricoeur 1980, 390—391. 
69 Ks. psykoanalyysin tiedostamattomasta topografisesta näkökulmasta luku 4.4.1.. 
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alaiseksi.70 
Edelleen kielellisellä tulkinnalla, jota myös fenomenologia on, voidaan nostaa tie-

dostamattoman primaariprosessin ilmiöt ja torjunta sekundaariprosessin71 kielen alueella, 
mutta tiedostamattoman kielen, puheen vääristymää ei suoriteta kielen avulla. 
Fenomenologia ja psykoanalyysi korostavat molemmat intersubjektiivisuutta. Toisin kuin 
fenomenologia psykoanalyysi käyttää intersubjektiivisuutta metodisena ymmärtämisen ja 
reflektion välineenä saavuttaa tiedostamatonta, piilotajuista. Psykoanalyysissa käytetään 
intersubjektiivisessa tutkimus- ja hoitotilanteessa muodostuvaa analysoitavan analyy-
tikkoon luomaa transferenssia sekä tutkimus- että terapeuttisena välineenä.72 
Vuorovaikutus toimii ymmärryksen, so. kriittisen reflektion ja itsereflektion välineenä. 

Huolimatta eroistaan psykodynaamiseen ymmärtämiseen fenomenologian tuntemus 
näyttää antavan perspektiiviä tiedostamatonta paljastavan psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen rekonstruktiolle. Fenomenologia lähtee välittömän tietoisuuden 
(itsekokemuksen, identiteetin) loukkauksesta, itsen ideaalitilaan tulleesta säröstä paljas-
taen siihen sisältyneen väärän itseymmärryksen, väärän identiteetin, mutta käsitteellisten 
ja metodisten välineiden erilaisuudesta johtuen koskaan saavuttamatta torjunnan ja 
vastarinnan takana olevaa tiedostamatonta, todellista minuutta ja todellista 
itsekokemusta. Fenomenologisella kokemusmaailman analyysilla, itsereflektiolla, 
introspektiolla päästään kuvailevassa mielessä tiedostamattomiin ja psykodynaamisessa 
mielessä esitietoisiin subjektiivisiin kokemuksiin ja toiminnan sisältämiin merkityksen-
antoihin. Sillä kyetään myös paljastamaan niihin sisältyvä vääristyneisyys ja harhaisuus, 
mutta tämän pitemmälle ei sen avulla päästä. Teoreettisesti ja metodisesti psykodynaami-
nen psykologinen ymmärtäminen jatkaa siitä, mihin fenomenologinen analyysi 
teoreettisten ja metodisten lähtökohtiensa vuoksi joutuu väistämättä pysähtymään. 

Barratt on kuvannut psykoanalyysia tietoisuuden dekonstruktiona ja uudelleen 
konstruoimisena taustanaan ns. Frankfurtin koulukuntaan kuuluneen filosofin Theodor 
Adornon negatiivinen dialektiikka. Hän kuvaa psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen logiikkaa siirtymisenä itsereflektiosta itsekritiikkiin sellaisena kuin sen 
ymmärrän, jos Barrattin esityksestä poistetaan erityiset viittaukset psykoanalyyttiseen 
terapiatilanteeseen. Tarkastelen kuitenkin aluksi Barrattin näkemyksiä psykoanalyysista 
negatiivisena dialektiikkana. Kokoan sen jälkeen sen merkityksen psykologisen 
ymmärtämisen näkökulmasta. 

Psykoanalyysissa asetetaan Barrattin mukaan inhimillisen subjektin totuus   tiedos-
tamaton   vastakkain inhimillisen subjektin vääristyneen, ideologisen   tietoisen   
itseymmärryksen kanssa. Psykoanalyysin metodinen negatiivisuus on sopusoinnussa 
hermeneuttis-kriittistä tutkimusta luonnehtivan emansipatorisen intressin kanssa. 
Vääristynyttä tietoisuutta paljastava analyytikon ja potilaan välinen dialogi on 
luonteeltaan emansipatorinen. Analyyttisen prosessin negatiiviseen luonteeseen kuuluu, 
ettei emansipaatiolle aseteta ennalta tiettyä selvästi määriteltyä päämäärää. Tällainen olisi 
sinänsä emansipaation olemuksen vastaista. Sitä vastoin psykoanalyyttinen dialogi 

                                                           
70 Ricoeur 1980, 392—393. 
71 Ks. Freudin käsityksestä primaariprosessista ja sekundaariprosessista luku 4.4.1.. Tässä kieli ei 

tarkoita välttämättä puhuttua kieltä. 
72 Ricoeur 1980, 405—407. Ricoeur viittaa tässä toisen diskurssin vääristymisellä tiedostamatto-

man prosessin vääristymiseen ja sen vääristyneisiin tietoisiin ilmentymiin. 
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liikkuu dekonstruktiivisesti tietoisen ja esitietoisen mielen toiminnan, kokemisen alueella 
pyrkien paljastamaan sen harhaisuutta ja vääristyneisyyttä. Psykoanalyysi pyrkii ulos 
väärän tietoisuuden valheellisuudesta dekonstruktiivisesti tavoittelemalla psyykkisen to-
dellisuuden ristiriitaisuuksia ja siten uudelleen aktivoimalla torjuttuja yksilön subjek-
tiviteetin (subjektin rekonstruktion) latentteja potentiaaleja. Samalla kun psykoanalyysi 
liikkuu dekonstruktiivisesti tietoisen ja esitietoisen mielen toiminnan alueella, se liikkuu 
yhteiskuntakritiikkinä   kriittisen teorian tavoin   jokapäiväisiä ideologisia vääristymiä 
vastaan.73  

Psykoanalyysin negatiivisuus liittyy siihen ajatukseen, ettei analyytikko   tarkasti 
ottaen   kykene osoittamaan analysoitavalle totuutta hänestä itsestään (hän ei ymmärrä 
paremmin) tai vapauttamaan tätä vääristyneestä tietoisuudesta. Hän voi ainoastaan auttaa 
analysoitavan omaa pyrkimystä totuudellisuuteen ja parempaan itseymmärrykseen 
olemalla kriittiseen itseymmärrykseen pyrkivän dialogin osapuoli. Psykoanalyysi 
”negatiivisena” metodina ei sano mitään totuudesta (tai sen enempää oikeasta ja 
väärästä). Metodina se asettaa kyseenalaiseksi yksilön annetun, arkitietoisuuden, tietoi-
suuden, jossa ilmenee jakaantumista tietoisesti itsenä, itseen kuuluvaksi koettuun ja siitä 
poislohkaistuun itselle vieraaseen   Barrattin sanoin vääränä tietoisuutena ja itse-
ymmärryksen harhaisuutena ilmenevään. 

Barratt kuvaa analyyttista prosessia, dialogia, joka alkaa välittömästä minuuden, itsen 
tai tietoisuuden tilasta, tietoisesta valheellisena tai vääristyneenä koetusta itseymmär-
ryksestä. Edellytyksenä on siis tyytymättömyys tietoiseen itseymmärrykseen. Psyko-
analyysi alkaa negatiivisena kriittisenä reflektiona, jossa välitön minuuden tila, tietoinen 
subjekti dekonstruoi itsensä tavoitellen ei-identiteettiä. Torjutun tiedostamattoman ja 
subjektin ristiriitaisuuden paljastaminen johtaa ilmeisen ja näennäisen tekstin   
analysoitavan puheen   näkemiseen halun (ja sen ilmausten merkityksenannon) 
vääristymisenä. Näin torjutun   Itsestä poislohkaistun, tiedostamattoman   haluava 
luonne voidaan tavoittaa ja saattaa kielelliseen muotoon. Psykoanalyyttinen tulkinta ei 
Barrattin mukaan rajoitu tietoisten tekstien ennallistamiseen ja korjaamiseen. Psykoana-
lyyttisen ajattelun mukaan itsetietoisuus, minuus voi uudelleen (re)konstruoida itsensä 
kieltäessään itsensä, koska tässä prosessissa torjuttu, tiedostamaton tulee ymmärretyksi 
  ja integroiduksi itseen, haltuun otettuna itsekokemuksen osaksi.74 Aiemmin yksilön 
itselle vieraaksi koettu, tietoisen itseymmärryksen ja hallinnan ulkopuolella ollut, 
poislohkaistu tunne, ajatus, mielikuva, kokemus saa itseen, minuun kuulumisen 
kvaliteetin ja siirtyy tietoisen kokemisen alueelle ja tietoisen hallinnan ja ymmärryksen 
piiriin, osaksi itsekokemusta ja -ymmärrystä. 

Psykoanalyysissa ”tietää jotakin” on Barrattin mukaan yhtä kuin muuttaa se, etsiä itsen 
ei-identiteettiä ja nähdä tietoisen itseymmärryksen vääristyneisyys. Jonkin tietäminen on 
sen dekonstruktiota kehittämällä sen ristiriitaisuuksiin vangitut latentit potentiaalit. 
Barratt painottaa, ettei psykoanalyysin dekonstruktio ole deskruktiota, eikä tietoisuuden 
dekonstruktio tietoisuuden (itsekokemuksen tai identiteetin) tuhoamista. Negatiiviseksi 
dialektiikaksi ymmärretty psykoanalyyttinen dialogi ei ole mitä tahansa tuhoavaa 

                                                           
73 Barratt 1984, 121, 242— 252 ja 271. Psykoanalyysin negatiivisuus tarkoittaa myös tehtyjen 

rekonstruktioiden ja tulkintojen ((itse)ymmärryksen) jatkuvaa kysymyksen alaistamista ja 
kritiikkiä. Se nähdään uuden ymmärtämisen mahdollisuutena. 

74 Barratt 1984, 180, 257—260. 
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negatiivisuutta, vaan rationalisaatioksi (suojatoimenpiteineen) muodostuneen itsetietoi-
suuden ja itseymmärryksen dekonstruktiossa se uudelleen palauttaa ja korjaa sen yksilön 
kehityksen mahdollisuuden, jonka torjunnan synnyttämä vääristynyt itseymmärrys on 
estänyt. Psykoanalyyttinen dekonstruktio on samalla rekonstruktiota ja konstruktiota. 
Rekonstruktiota se on jäljittäessään itseymmärryksen, halun vääristymisen historiaa ja 
konstruktiota uuden aidomman itseymmärryksen jäsentämisprosessissa. Psykoanalyysissa 
negatiivisuudella on siten korjaava tehtävä ja psykoanalyysi on minuutta rakentava, 
parantava prosessi. Psykoanalyysi on negatiivisuuden metodi, johon sisältyy Barrattin 
mukaan huolenpito. Edelleen psykoanalyysiin kuuluu — sen aidossa mielessä —, että se 
soveltaa metodiaan myös itseensä, omiin lähtökohtiinsa ja reflektoi jatkuvasti omia 
teoreettisia ja metodisia käsityksiään.75 

Tämän suhteellisen pitkän psykoanalyysin fenomenologiasta ja negatiivisesta 
dialektiikasta lähtevän tarkastelun jälkeen on syytä vielä selventää, mitä tämä merkitsee 
psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen kannalta. Jos lähestymme 
psykodynaamista psykologista ymmärtämistä Ricoeurin ja Barrattin psykoanalyysin 
tarkasteluiden avulla ja lisäämme siihen psykodynaamisen metapsykologisen ja 
näyttämöllisen tulkintateorian välttämättömänä tulkinnan esiymmärtyneisyytenä ja 
viitekehyksenä, sitä voidaan luonnehtia tutkittavan (ja tutkijan) kriittisenä itsereflektiona, 
kriittisenä introspektiona tai itsehavaintona, joka tapahtuu subjektien välisessä dialogissa. 
Dialogin osapuolina voi olla henkilöitä tai henkilö ja (toiminta)tekstejä, kulttuuri-
ilmauksia ja -perinnettä tai aikakausia. Tutkimuksena psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen muodostuu tutkijan ja tutkittavan välisenä dialogiksi, joka alkaa 
tutkijan/tutkittavan tietoisen itseymmärryksen ja identiteetin, kokemuksen ja toiminnan 
sisältämän merkityksenannon tietoisesti koetun tason kriittisestä tarkastelusta. 
Ymmärrysprosessi etenee kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon 
tiedostamattomien merkityssisältöjen ja taustarakenteiden paljastamiseen ja ymmär-
tämiseen, parempaan itseymmärrykseen. Metodisesti psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen asettaa välittömän tietoisuuden, itseymmärryksen tai tietoisen tulkinnan 
kokemuksen ja toiminnan ilmausten merkityksistä kysymyksenalaiseksi. Se näkee tämän 
paremman (itse)ymmärtämisen mahdollisuutena (ks. edellä Kuvio 16.). 
Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen on siten tutkijan ja tutkittavan välisessä 
vuorovaikutuksessa tapahtuvaa dialogin osapuolten kriittistä itsereflektiota tai kriittistä 
introspektiota (itsehavainnointia). Tutkijalle se on samalla itseymmärryksen prosessi. 
Teoreettisten välineidensä ja vuorovaikutusta metodisesti hyväksikäyttämisen avulla 
psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen välttää ne karikot, jotka liittyvät 
perinteisen introspektion ongelmallisuuteen. 

Psykodynaamiseen psykologiseen ymmärtämiseen liittyy myös ajatus tutkimuksen 
emansipoivasta vaikutuksesta. Siihen liittyy ajatus mahdollisuudesta vapautua 
puutteellisista, harhaisista tai vääristyneistä käsityksistä itsestä ja oman kokemuksen ja 
toiminnan sisältämän merkityksenannon taustarakenteista, sekä mahdollisuudesta kehitty-
                                                           
75 Barratt 1984, 242, 246, 262, 264—265, 268 ja 273—274. Rauhala (1993, 43) kirjoittaa omassa 

psykoanalyysin luonnehdinnassaan, että psykoanalyysi on ”kokemuksen reduktiota ja 
rekonstruktiota samanaikaisesti”. Tämän suuntainen frankfurtin koulukunnan edustajien, 
lähinnä Theodor Adornon ja Herbert Marcusen, psykoanalyysin tulkinta on ollut se, joka on 
voimakkaasti vaikuttanut kriittisen teorian ja negatiivisen dialektiikan käsitteen syntyyn ja 
vaikuttanut esim. kriittiseen yhteiskuntatieteeseen ja hermeneuttis-kriittisen kasvatustieteeseen. 
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neemmän itseymmärryksen saavuttamiseen ja tietoisempaan ja mielekkäämpään 
kokemisen ja toiminnan suuntaamiseen ja jäsentämiseen. Se sisältää mahdollisuuden 
parempaan oman elämän mielekkäänä kokemiseen ja hallintaan. Emansipaation 
mahdollistava psykologinen tutkimus vaatii tutkijalta ja tutkimusprosessilta paljon, mutta 
näen psykodynaamiseen psykologiseen ymmärtämiseen sen aidoimmassa mielessä sisäl-
tyvän   Barrattin sanoin   ”parantavan”, (tutkijan ja tutkittavan) itseä rakentavan tehtä-
vän ja huolenpidon. Siinä mielessä se ei ole tutkijan osalta ”puolueetonta” tai ”objektii-
vista” tutkimusta, vaan vaatii tutkijalta osallisuutta, huolenpitoa ja uskaltautumista 
dialogiin tutkittavan kanssa olematta kuitenkaan sekaantumista tutkittavan elämään tai 
tämän tolaltaan saattamista varomattomilla kysymyksillä, tulkinnoilla ja omalla 
”paremmin tietämisellään”. 

 
 
 
5.8. Psykologinen ymmärtäminen halun, elämysten ja merkitysten 

kohtaloiden seuraamisena 
 

Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen voidaan kuvata Halun, so. elämykselli-
syyden ja mielekkyyden kohtaloiden seuraamisena. Toisin sanoen voimme tarkastella, 
miten Halu sidotaan merkityksenannoin kokemuksessa ja toiminnassa. Psykodynaami-
sessa psykologisessa ymmärtämisessä on viimekädessä kysymys ihmisen kunkin hetkisen 
itseymmärryksen, itsekokemuksen tuottamisen ja tämän kehityshistoriallisten kohtaloiden 
tavoittamisesta. Se on minuuden eheyden ja itsen ideaalitilan ylläpitämisen keinojen ja 
tapojen kohtaloiden seuraamista niiden tunnelatautuneiden merkityksenantojen kautta, 
joissa Halu saa ilmaisunsa ja, joita itsekokemuksen tuottamisprosessin aikana luodaan. 
Luvusta 3.1. muistamme, että ontologiset mieltä kuvaavat perusominaisuudet 
haluaminen, elämyksellisyys ja merkityksellisyys kuuluvat yhteen. Halun kohtalot ovat 
elämysten ja merkitysten, so. kokemusten kohtaloita ja sitomisen ja merkityksenannon 
kohtalot ovat Halun kohtaloita. Kun puhumme yhdestä niistä, puhumme samalla myös 
muista. Kokemus ja toiminta ovat viimekädessä haluina ilmenevän itseymmärryksen, 
itsekokemuksen ilmauksia. 

Rechardt & Ikonen on kuvannut psykoanalyyttisen tulkinnan tiedollista strategiaa 
neljällä (1—476) piirteellä, jotka etenevät psykologista tulkintaa yleisesti kuvaavista yhä 
enemmän nimenomaan psykoanalyyttista mielen sisäisen, Halun dynamiikan tulkintaa 
kuvaaviin piirteisiin. Heidän käsitystensä avulla voimme tarkentaa kuvaa 
psykodynaamisesta psykologisesta ymmärtämisestä. Rechardt & Ikonen esittää, että 

 
1) psykoanalyyttinen tulkinta koskee mielen intentioita.  

 
Ihminen on Halussaan intentionaalinen. Ihmisen kokemus ja toiminnan sisältämä 

merkityksenanto nähdään mielen, kokemusmaailman intentioiden, halujen  ilmauksina. 
Niitä tarkastellaan suhteessa yksilön subjektiivisiin, mielen sisäisiin tavoitteisiin. 
Rechardtin mukaan psykoanalyyttisen tulkinnan tutkimusaineisto koostuu muotoa hän 

                                                           
76 Rechardt & Ikonen 1977a, 5—6 ja 9—11. Tiedollisen strategian rinnalla he näkevät psykoana-

lyysilla terapeuttisen strategian. 
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ajattelee, hän tarkoittaa, hän pelkää, toivoo, jne. olevista intentionaalisista ilmauksista77. 
Psykodynaaminen ymmärtäminen kohdistuu haluamiseen, yksilön intentionaalisuuteen 
tämän erilaisten kokemuksessa, toiminnassa ja näiden ilmauksissa sisällön saaneiden 
ilmausten tulkinnan kautta. 

 
2) psykoanalyyttinen tulkinta suuntautuu aina menneisyyteen, poissaolevaan; 

Siinä kysytään, mitä mennyttä nykyhetkellä läsnäolevan lisäksi intenti-
oidaan.  

 
Psykoanalyysille mieli on haluavan, intentionaalisen, dynaamisen78 lisäksi histo-

riallinen. Nykyisyyden ja myös tulevaisuuteen suuntautuvissa intentioissa, haluamisissa 
ja merkityksenannoissa tutkitaan Rechardt & Ikosen mukaan sitä, mikä niissä samalla 
intentioi menneisyyteen. Puhuminen Halun (merkityksen) kohtaloista ja vaikutuksesta 
nykyisyyteen viittaa halujen historiallisuuteen, tietynlaiseen kehityskulkuun, joka 
periaatteessa voidaan rekonstruoida. Tässä suhteessa Rechardt & Ikonen pitää useiden 
muiden psykoanalyysia tarkastelleiden tavoin psykoanalyyttista ja historiallista tulkintaa 
samantyyppisinä. Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen näkee 
tiedostamattomien menneisyyden haluamisten ja merkityksenantojen edelleen hallitsevan 
nykyhetken ja tulevaisuuteen suuntautuvia haluamisia ja merkityksenantoja 
kokemuksessa ja toiminnassa. Ihmisen nykyisyys ja tulevaisuus mahdollisena 
kokemuksen ja toiminnan sisältämänä merkityksenantona eivät siten ole vain ihmisenä 
olemisen ontologiassa esiymmärretty, vaan myös hänen empiirisen menneisyytensä 
kokemushistorian kautta esiymmärretty. Siihen, mitä nyt haluamme, miten asioita 
koemme, tunkeutuu sitä, mitä olemme joskus halunneet, miten olemme asioita kokeneet. 

 
3) psykoanalyysi tutkii menneisyydessä sitä, mikä siinä on edelleen halu-

amisen kohteena. Se tutkii sitä, mistä menneisyyden haluamisista ei ole 
luovuttu, haluttu tai voitu luopua.  

 
Psykoanalyysi on haluamisen psykologiaa. Se tutkii miten inhimillinen Halu sitoutuu 

merkitysyhteyksiin yksilön kokemuksessa ja toiminnassa79. Psykodynaaminen 
psykologinen ymmärtäminen tutkii merkityksenantoihin sidotun haluamisen historiaa, 
halun kohtaloita, selvittääkseen millä tavalla sellainen, josta ei ole kyetty luopumaan, 
vaan josta edelleen pidetään kiinni tai, johon on juututtu, tunkeutuu nykyhetken ja 
tulevaisuuden kokemisen tapaan ja toimintaan. Näyttämöllisesti kysymys on 
menneisyyden näyttämöiden tunkeutumista tämän hetken mielen näyttämölle. 

Rechardt & Ikonen esittää väitteen, että kaikki sellainen psyykkisten tapahtumien 
tarkastelu, joihin liittyy tai, joissa on mukana Halun kohtaloiden seuraaminen, on psy-
koanalyyttista tarkastelua. Psykoanalyyttiseen — tai ainakin psykodynaamiseen psyko-
logiseen — tietoon voidaan siten liittää myös sellaista muualta kuin psykoanalyyttisessa 
tilanteessa hankittua tietoa, joka tarkentaa tietämystämme Halun ja merkityksen 

                                                           
77 Rechardt 1977, 48. 
78 Dynaaminen tarkoittaa, että psyyke rakentuu erilaisten, usein ristiriitaisten tai vastakkaisten 

pyrkimysten kamppailusta (Freud 1991, 72—73). 
79 Vrt. Ricoeur 1970, 6. 
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kohtaloiden mahdollisuuksista. Siten ei ole vain niin, että psykoanalyyttista tietoa, teo-
riana ja metodina, voidaan soveltaa analyysin ulkopuolelle, vaan myös päinvastoin. Jos 
taas yhteys Halun kohtaloihin ja tämän representaatioihin katoaa, on tarkastelutapa tai 
menetelmä mikä tahansa — vaikka sitten itse psykoanalyysi —, lakkaa tarkastelu 
Rechardt & Ikosen mukaan olemasta psykoanalyysia.  

 
4) haluaminen psykoanalyysissa ymmärretään ja tulkitaan psykoanalyyttisen 

viettiteorian viitekehyksessä. 
 
Psykoanalyyttisessa tulkinnassa, tapahtuu tulkinta sitten psykoanalyyttisessa tilantees-

sa tai sen ulkopuolella kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksenannon tulkin-
tana, psykoanalyyttinen metapsykologia toimii empiirisen aineiston tulkintaviitekehyk-
senä ja tulkinnan suuntana sekä argumentaation viimekäden teoreettisena perustana. 
Psykoanalyyttisista metapsykologisista teorioista Rechardt & Ikonen painottaa 
viettiteoriaa, vaikkakin tulkitsevat sen tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Vietin he ym-
märtävät psyykessä ilmenevänä itsepintaisena ja alati vaikuttavana peruspyrkimyksenä, 
joka tavalla tai toisella heijastuu kaikessa psyykkisessä. He katsovat, ettei vietille voida 
osoittaa somaattista tai biologista perustaa, vaikka he näyttävät ymmärtävän vietin 
ruumiillisena tapahtumana. Halu on Rechardt & Ikoselle viettien heijastumia, niiden 
psyykkisiä representaatioita.80 Mielestäni Halu psykodynaamisessa psykologisessa 
tarkastelussa tulee määritellä viettiteoriaan viittaamisen sijaan Reenkolan hahmottamalla 
tavalla suhteessa minuuden tunteeseen, so. pyrkimykseksi paikata minuuden tunteeseen 
tullut särö81. Tällöin lähdetään viitekehykseni mukaisesti itsekokemuksen tuottamisen ja 
kokemusmaailman näkökulmasta, ei somaattisista vieteistä, jotka voidaan jättää biologia 
-tieteen alueelle. 

Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä ihminen nähdään haluavana, 
intentionaalisena olentona. Hänen kokemuksensa, toimintansa ja niiden ilmaukset ovat 
intentionaalisia, johonkin suuntautuneita. Halulla on kohde, johon se häiritsevän 
rauhattomuuden sitomisessa ja merkityksenannossa kiinnittyy ja, josta se saa sisältönsä. 
Esimerkiksi taide tai kirjallisuus on psykodynaamisesta psykologisesta näkökulmasta 
Halun ilmaus. Psykodynaamisessa tarkastelussa Halu, so. pyrkimys palauttaa psyykkinen 
eheys, Itsen ideaalitila, elämyksellisyyden sitomispakko ja elämyksille ja vaikutelmille 
merkityksenantamisen pakko määrittävät, so. antavat mielekkyyden ihmisen mielen 
dynamiikalle ja suuntautumiselle. Halu saa ilmauksensa ihmisen kokemuksessa ja toimin-
nassa merkityksiin ja merkityssuhteisiin sidottuna. Psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen on elämyksinä ja merkityksinä näyttäytyvän Halun kohtaloiden seuraa-
mista, merkityssuhteiden kehkeytymisen ja muodostumisen historian rekonstruoimista 
pyrkimyksenä asettaa yksilön toiminta ja kokemusmaailman tapahtumat, toiminta, 
kokemusten ja toiminnan ilmaukset yhteyksiinsä ja siten ymmärtää nykyhetken 
                                                           
80 Rechardt & Ikonen 1977a, 6—8. Ks. Freudin viettikäsitteestä luku 3.2.. 
81 Reenkola 1980, 351. Viettimäisten tai vietinomaisten yksilön psyykkisten pyrkimysten käsitettä 

voidaan mielestäni hyvin käyttää. Niillä viitataan pakonomaisiin pyrkimyksiin, tunteisiin, 
mielikuviin, ajatuksiin, jotka ovat tiedostamattomia, minuudelle vieraina huonosti sidottuja ja 
hallittavissa, noudattavat primaariprosessia ja välitöntä jännityksen, mielipahan 
poistamisperiaatetta. Sekaannusten välttämiseksi en ole tutkimuksessani kuitenkaan käyttänyt 
viettimäisen tai vietinomaisen käsitteitä.  
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kokemusten, toiminnan ja niiden ilmausten sisältämää merkityksenantoa sen mahdollisine 
ristiriitaisuuksineen. Metodisesti tämä tarkoittaa kysymystä, millä tavalla Halu saa 
tutkittavassa ilmiössä ilmaisunsa. 

 
 
 

5.9. Psykologinen ymmärtäminen eläytyvänä tutkimuksena 
 
Olen edellä viitannut eläytymiseen ymmärtävässä psykologisessa tutkimuksessa tai eläy-
tyvään tutkimukseen. Eläytymiseen perustuvaa tutkimusta on pidetty subjektiivisena, 
epätieteellisenä menetelmänä, joka tuottaa subjektiivisesti vääristyneitä tuloksia. 
Tulkintaa ja ymmärtämistä ylipäätänsä on myös pidetty välttämättä aina subjektiivisena 
ja siksi epätieteellisenä. Tutkijan tutkittavan kokemuksen kuvauksen, ilmauksen ja 
toiminnan taustalla olevaan kokemukseen eläytymiseen perustuva tutkimus tuottaa 
intuitiivisia, subjektiivisesti vääristyneitä tuloksia ja on epätieteellistä, ellei siihen liity 
kriittistä, tehtyjä tulkintoja teoreettisesti ja empiirisesti perustelevaa puolta. Myös 
ymmärtämisprosessin etenemisen julkituominen tehtyine ratkaisuineen on sen 
arvioimisen mahdollistamiseksi välttämätöntä.  

Seuraavassa tarkastelen eläytyvää psykologista tutkimusta psykoanalyysin, joka on 
eläytyvää psykodynaamista ymmärtämistä puhtaimmillaan, avulla. On syytä korostaa, 
ettei kysymyksessä nimityksestä huolimatta ole puhdas ”eläytyvä” tai subjektiiviseen 
kokemukseen perustuva menetelmä, sillä se sisältää eläytymisen avulla tavoitettavan 
tutkittavan kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityksen ja mielekkyyden lisäksi 
kokemuksen ja toiminnan mielekkyyttä teoreettisesti ja empiirisesti perustelevan puolen. 
Tähkä82 kutsuu edelliseen liittyviä vasteita emotionaalisiksi ja jälkimmäiseen liittyviä 
rationaalisiksi. Ymmärtäminen saavutetaan hänen mukaansa emotionaalisten ja 
rationaalisten vasteiden yhdistävänä hyväksikäyttönä. Edelleen hän jatkaa, että toisen 
ihmisen kokemusmaailman ymmärtämisen on mahdollista oman mielen käyttämisellä 
tutkimusvälineenä. Käyttökelpoisimpina ymmärtämisen kannalta hän pitää 
subjektiivisesti merkityksellisinä koettuja tunnereaktioita, joihin sisältyy enenevässä 
määrin fantasiaelementtejä (assosiaatioina ja mielikuvina) ja toimintayllykkeitä. 

Eläytyvä menetelmä psykologisena ymmärtävänä tutkimuksena sisältää tutkijan 
liikkumista subjektiivisen ja objektiivisen, osallistumisen ja etäisyyden ottamisen, so. 
sisäisen, subjektiivisten kokemuksen ja ulkoisen, objektiivisen, kriittisen havainnoinnin 
ja arvioinnin välillä. Ymmärtämistapahtumaan liittyviä tekijöitä Tähkä erottaa seuraavia 
(1—483), joista kolme ensin mainittua voimme katsoa liittyvän ymmärtämisen ja 
tulkinnan subjektiiviseen, eläytyvään ja viimeinen sen objektiiviseen, kriittisesti havain-
noivaan ja arvioivaan puoleen. Ensimmäinen eläytyvään ymmärtävään menetelmään 
liittyvä metodinen väline on tukijan empaattiset vasteet tutkittavaan aineistoon. 
Empaattinen eläytyminen on eläytyvistä vasteista tavallisimmin liitetty ymmärtävään 
tutkimuksen. Psykologisessa ymmärtämisessä ensimmäinen metodinen väline 

 
1) empatia (empaattisen vasteet) merkitsee toisen ihmisen eläytyvää ymmärtä-

                                                           
82 Tähkä 1996, 226—228 ja 232. 
83 Tähkä 1982, 173—176 ja 310—312 ja 1996, 228—267. 
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mistä, toisen ihmisen kokeman tunnetilan (kokemuksen, mielikuvien) 
tavoittamista ja jakamista. Empatia ei merkitse vain samaistumista toisen 
ihmisen kokemukseen, vaan samaistumisen kautta tapahtuvaa toisen ihmi-
sen kokemusmaailman ymmärtämistä.  

 
Empatialla84 tutkija siis pyrkii samaistumaan tutkittavan kokemuksen kuvauksen tai 

kokemuksen ja toiminnan ilmauksen kautta tämän kokemukseen itsestä, tämän 
itsemielikuvaan. Toisin sanoen tutkija eläytyy tutkittavan kuvaamiin, esittämiin tai tämän 
toiminnassaan ja sen tuotoksissaan ilmentämiin itseään koskeviin ajatuksiin, mielikuviin, 
tunteisiin ja mielenliikkeisiin sekä tämän kokemuksiin itsestä sosiaalisissa suhteissa ja 
elämäntilanteissa. Empaattisilla vasteilla samaistutaan tutkittavan omaan rooliin 
(rooleihin) tämän mielen näyttämöllä. 

Onnistuakseen empatia, asettuminen toisen asemaan edellyttää, että tutkija on joskus 
kokenut jotakin tutkittavan kokemukseen verrattavaa. Empatia perustuu jaettuun 
kokemushistoriaan. Toisin sanoen empaattinen tutkittavan itsekokemuksen, 
itsemielikuvien ymmärtäminen edellyttää, että tutkijan ja tutkittavan kokemusmaailmassa 
on jotain yhteistä ja jaettua, joko heidän henkilökohtaisten elämänkokemustensa, 
kulttuuritaustansa tai yleisinhimillisen kokemusmaailman kautta. Yhtenevästä, jaetusta 
kokemusmaailmasta nouseva tutkijan esiymmärrys, tulkintaviitekehys tai –horisontti 
mahdollistaa emotionaalisesti ja tiedollisesti, so. kokemuksellisesti empaattisen ymmärtä-
misen, samaistumisen tutkittavan kokemusmaailmaan, tutkijan astumisen samalle 
näyttämölle tutkittavan kanssa85. Tähkä kutsuu omien kokemusten tunnistamista toisessa 
vertailevaksi empatiaksi. Tähkä erottaa lisäksi luovan empatian, joka ei ole vain tutkijan 
aiempien kokemusten uudelleen löytämistä tutkittavassa, vaan tutkijalle uuden 
kokemista, uuden löytämistä itsestä tutkittavan kokemukseen eläytymisen avulla. 
Erityisesti luova empatia mahdollistaa ja on edellytys tutkijan itseymmärryksen 
lisääntymiselle. 

Empatian kohdalla tutkijan on kyettävä siirtymään subjektiivisesta samaistumis-
tapahtumasta takaisin ”ulkopuoliseksi” havainnoijaksi, joka asettaa samaistumisessa 
kokemansa kriittisen arvioinnin kohteeksi. Hänen on arvioitava empatian kohdalla missä 
määrin samaistuksen aikana saatu ymmärrys on sovitettavissa toisaalta tutkittavasta 
saatuun empiiriseen kokonaistietoon ja havaintoihin ja toisaalta teoriaan tai 
viitekehykseen, so. yleisiin tulkintoihin  kokemuksen ja toiminnan sisältämän merkityk-
senannon määräytymisestä. Hänen on myös arvioitava missä määrin hänen omat tie-
dostamattomat motiivinsa86 ennakkoasenteina, pelkoina ja toiveina ovat mahdollisesti 
vääristäneet hänen havaintojaan ja tulkintojaan. 

Toista eläytyvään ymmärtävään psykologiseen tutkimukseen liittyvää tutkittavan 
kokemukseen samaistumista, Tähkä kutsuu täydentäviksi vasteiksi tai täydentäviksi 
tunnereaktioiksi. Se on psykologisen ymmärtämisen metodinen väline, joka on erityisesti 
hänen käsitteellistämä. Tähkä on perustellusti erottanut sen empatiasta ja transferenssi-
                                                           
84 Kohut (1991) pitää empatiaa (sijaisintrospektiota) introspektion ohella keskeisenä 

psykologisena tiedonhankintamenetelmänä. Hän ei analysoi psykoanalyyttisia 
tiedonhankintamenetelmiä yhtä yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti kuin Tähkä. 

85 Empatia ja astuminen samalle näyttämölle edellyttää kykyä jaettuun illuusioon. Jaetusta 
illuusiosta luvussa 5.10.. 

86 Ymmärtävää tutkimusta vääristävistä transferenssivasteista jäljempänä luvussa 7.. 
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vasteista. Täydentäviä vasteita ei käsitteenä löydy metoditarkasteluissa 
psykoanalyyttisesta eikä ymmärtävän psykologian kirjallisuudesta. Psykologisessa 
ymmärtämisessä toisella metodisella välineellä 

 
2) täydentävillä tunnereaktioilla (täydentävillä vasteilla) Tähkä tarkoittaa tun-

teita, mielikuvia ja reaktioita, joita tutkittava tutkijassa herättää vastauksina 
tämän toimintaan ja erilaisiin sanallisiin ja ei-sanallisiin viesteihin.  

 
Täydentävät tunnereaktiot ovat vasteita erityisesti niihin viesteihin, joissa tutkittava 

tarjoaa tutkijalle menneisyytensä merkityksellisten objektien rooleja ja funktioita. 
Täydentävillä vasteillaan tutkija pyrkii ymmärtämään millaisia kokemuksia, ajatuksia, 
tunteita ja reaktioita tutkittava sosiaalisissa suhteissaan toisissa ihmisissä toiminnallaan ja 
sanoillaan herättää. Täydentävät vasteet kertovat miten tutkittava sosiaalisissa suhteissa 
toimii, mitä hän toisilta ihmisiltä odottaa ja mihin asemaan hän heidät omassa 
psyykkisessä työssään asettaa, so. minkä aseman ja merkityksen toiset ihmiset saavat 
hänen mielessään. Täydentävillä tunnereaktioilla samaistutaan tutkittavan kokemuksiin 
toisista, metapsykologisesti sanottuna tutkittavan objektikokemuksiin ja 
objektimielikuviin. Ne ovat eläytymistä tutkittavan objektia tarvitseviin ja objektia 
etsiviin viesteihin. Näyttämöllisesti kuvattuna täydentävillä vasteilla samaistutaan 
tutkittavan mielen näyttämön toisia esittäviin hahmoihin, toisten rooleihin, jonka he 
tutkittavan mielen näyttämöllä saavat.  

Erottaakseen tutkittavan kokemuksia toisista ja odotuksia objektisuhteissa peilaavat 
täydentävät vasteensa omien tiedostamattomien pyrkimystensä   ennakkoluulojen, -
asenteiden, -arvostusten ja -odotusten   aiheuttamista vääristymistä tutkijan on 
asetettava tutkittavan itsessään herättämät ajatukset, mielikuvat, tunnetilat ja 
toimintayllykkeet kriittisen itseanalyysin ja -reflektion kohteeksi. Toisin sanoen tutkijan 
on siirryttävä subjektiivisesta tutkittavan ihmissuhdeodotuksiin ja objektikokemuksiin 
eläytyvästä samaistumisesta näiden ulkopuoliseen havainnointiin. Hänen on kysyttävä 
itseltään, miksi tutkittava herättää hänessä sellaisia ja sellaisia ajatuksia, tunteita, 
mielikuvia ja reaktioita, so. mihin asemaan tutkittava hänet mielen näyttämöllään asettaa? 
Erottamalla täydentävät vasteet transferenssivasteista ja oman reaalisen toimintansa 
vaikutuksista tutkittavaan hänen on kysyttävä, mistä hänen mielessään virinneissä 
ajatuksissa, tunteissa, mielikuvissa ja reaktioissa kulloinkin on kysymys, miten tutkittava 
toiset kokee ja mitä hän heiltä odottaa? Näyttämöllisesti hänen on kysyttävä, minkä 
roolin (aseman ja merkityksen) toiset hänen mielessään saavat? 

Kolmannen eläytyvän psykologisen ymmärtävän metodisen välineen 
 

3) intuitiivisen, välittömään yhteyksien oivaltamiseen liittyvän, tiedon 
 

käyttökelpoisuus riippuu Tähkän mukaan siitä, miten yhtäpitävä intuitiivinen tieto on 
empaattisten ja täydentävien vasteiden kautta saavutetun ymmärtämisen kanssa sekä 
miten se kestää kriittistä tarkastelua suhteessa empiiriseen kokonaistietoon tutkittavasta 
ja aikaisempaan teoreettiseen tietämykseen. Intuitio liittyy hänen mukaansa tutkijan 
vasteiden tiedostamattomaan yhdistämiseen. Ymmärtävän tutkimuksen tavoitteena tulee 
Tähkän mukaan olla vasteiden tietoinen yhdistäminen. Intuition kohdalla on siten 
muistettava sama kuin Leschen kuvaaman ns. välittömän ymmärtämisen kohdalla. Siinä, 
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mikä näyttäytyy intuitiona, on kysymys tiedostamattomasta yhteyksien oivaltamisesta, 
jota ei kyetä sillä hetkellä tietoisesti käsitteellistämään. Näen intuition Tähkän 
kuvaamassa mielessä olevan teoreettisesti perusteltua, joko huonosti tai hyvin, 
tiedostamattomasti tai tietoisesti. Jos intuitio on huonosti perusteltua, sitä ei voida käyttää 
psykologisessa ymmärtämisessä tulkinnan perusteluna. Tieteessä tulkinnat tulee 
perustella eksplisiittisesti sekä teoreettisesti että empiirisesti. Pelkkä intuitio tai 
intuitiivinen varmuus tulkinnasta ei ole tieteessä riittävä perustelu87. 

Psykologisen ymmärtämisen kolmen ns. subjektiivisen metodisen välineen avulla 
tutkija pyrkii eläytymällä asettumaan tutkittavan asemaan ja hänen mielen liikkeisiin, 
jossa tutkittavan kokemusta ja toiminnan sisältämää merkityksenantoa määrittävä, so. 
mielekkyyden antava kokemus-, elämys- ja merkitysmaailma on muodostunut. Näin 
saatua tietoa tutkijan tulee tarkastella kriittisesti ja verrata tutkittavasta saamaansa 
empiiriseen asiatietoon ja yhdistää yleiseen teoreettiseen tietoonsa tutkittavasta 
ilmiöstä.88 Toisin sanoen subjektiivisista, tutkijan oman elämys- ja kokemusmaailman 
lähteistä täydentävien emotionaalisten vasteiden, empatian ja intuition avulla saatua 
tietoa tarkastellaan kriittisesti taustana 

 
4) rationaaliset vasteet eli tutkittavaa ilmiötä ja tämän kehityshistoriaa 

koskeva sekä yleinen ihmisen kokemusta ja toimintaa koskeva tieto ja 
teoria. 

 
Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä eläytyvänä menetelmänä tutkija 

käyttää itseään, omaa mieltään tutkimusvälineenä. Hän on ymmärtävän tiedon lähde. 
Tähkä mukaan ihmisen kokemusmaailman ymmärtämiseksi tarvitaan tutkijan kaikkien 
”mentaalisten vasteiden mahdollisimman täydellistä hyväksikäyttöä”89. Tutkija käyttää 
assosiaatioitaan, mielikuviaan, kokemuksiaan, tunnereaktioitaan ja toiminnan 
yllykkeitään ohjaavina ja vertailukohteina orientoituessaan tutkittavan tuottamaan 
tutkimusaineiston merkityssisällön ymmärtämiseen. Hän antaa omien ajatustensa, 
mielikuviensa, tunteidensa ja assosiaatioittensa virrata tutkittavan tuottamaan aineistoon 
”ilman” ennakkokäsityksiä niiden mahdollisesta merkityssisällöstä. Tutkija etsii 
tutkittavan tuottamasta tutkimusaineistosta merkitysyhteyksiä, jotka tekisivät 
tutkimusaineiston kuvaaman ilmiön ymmärrettäväksi ja, joista tutkittava ei itse ehkä ole 
selvillä (tietoinen). Tämän jälkeen tutkijan tulee etäännyttää itsensä havainnoijan rooliin 
ja arvioitava tutkittavan tuottaman empiirisen kokonaisaineiston ja teoreettisen yleistä 
ihmisen kokemusta ja toimintaan sisältyvää merkityksenantoa koskevan psykologisen 
viitekehyksen taustaa vasten missä määrin hänen täydentäviä emotionaalisia, rationaalisia 
ja empaattisia vasteitaan sekä intuitiivista ymmärrystään voidaan pitää oikeana ja hänen 
tekemäänsä rekonstruktiivista tulkintaa tukevina ja missä määrin tulkinta mahdollisesti 
heijastaa hänen omista tiedostamattomista ja käsittelemättä jääneitä toiveista, haluista ja 
peloista johtuvaa tulkinnan vääristymää (transferenssia90).  

Eläytymiseen perustuvassa ymmärtävässä psykologisessa tutkimuksessa tutkijan tulee 
                                                           
87 Tämän vuoksi en pidä Perttulan (1995a ja 1995b) tulkintaa intuition merkityksestä psykologia -

tieteessä kestävänä. 
88 Tähkä 1982, 310—311; 1987, 1402 ja 1996, 228—231. 
89 Tähkä 1996, 230. 
90 Ks. ymmärtävän psykologisen tutkimuksen ongelmista ja virhelähteistä luku 7.. 
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suhtautua empaattisten, täydentävien ja rationaalisten vasteiden ja intuition avulla saa-
vuttamaansa ymmärrykseen kriittisesti. Hänen tulee etsiä mahdollista tulkintaansa 
tukevaa tai sitä kumoavaa empiiristä aineistoa ja pohtia muita tulkintavaihtoehtoja ja 
rekonstruktioita, jotka saattaisivat tehdä tutkittavan ilmiön aineiston pohjalta paremmin 
ymmärrettäväksi. Hänen on siis arvioitava, miten hänen tulkintansa ja rekonstruktionsa 
sopii hänen saamaansa ilmiötä koskevaan empiiriseen kokonaisaineistoon, olemassa 
olevaan empiiriseen ja teoreettiseen tietämykseen tutkittavasta ilmiöstä ja tutkimuksen 
yleiseen hermeneuttis-emansipatoriseen tavoitteeseen, so. dialogin jatkumiseen ja tutkit-
tavan itsereflektion etenemiseen ja itseymmärryksen lisääntymiseen.91 Ymmärtävän 
psykologisen tutkimuksen uskottavuuskysymyksiä, ongelmia ja virhelähteitä tarkastelen 
tarkemmin luvussa 7.. 

 
 
 

5.10. Psykologinen ymmärtäminen jaettuna illuusiona 
 

Jaetun illuusion käsite on tullut psykoanalyysiin englantilaiselta psykoanalyytikolta 
Donald Winnicottilta. Hän puhui siirtymävaiheesta, siirtymäalueesta, siirtymäilmiöstä ja 
siirtymäobjektista, jotka liittyvät sisäisen ja ulkoisen, subjektiivisen ja objektiivisen, 
minän ja (ulkoisen) ei-minän, kuvitteellisen ja reaalisen, yhdistävään kokemisen väli-
alueeseen (the intermediate area of experiencing). Winnicott kutsuu yksilön 
subjektiivisen kokemisen ja reaalisen ulkomaailman väliin jäävää aluetta myös 
potentiaaliseksi alueeksi. Hän sijoittaa siirtymäalueelle, potentiaaliselle alueelle lapsen 
leikin, aikuisen luovuuden, kielen, tieteen, taiteen, uskonnon. Hän näki kulttuurin 
kokonaisuudessaan olevan siirtymäaluetta subjektiivisen kokemisen (kuvitteellisen) ja 
objektiivisen (reaalisen) maailman välillä ja kulttuurituotteet siirtymäobjekteja. 
Siirtymäalueella tapahtuu Winnicottin mukaan illusorinen kokeminen, jolla yhdistetään 
(kokemuksellisesti) sisäistä ja ulkoista, kuvitteellista ja reaalista.92  

Siirtymäalue, siirtymäilmiö, siirtymäobjekti ja illuusio ovat jotakin, joka yhdistää sub-
jektiivista ja objektiivista, koettua ja havaittua, kuvitteellista ja reaalista samaan yksilön 
kokemukseen. Illuusio ei ole kokonaan subjektiivista, kuvitteellista, mielen luomus, vaan 
siihen liittyy reaalista, reaalisessa maailmassa olevaa, havaittua. Illuusio ei ole mielen 
tuottama hallusinaatio eikä deluusio. Illuusio sisältää reaalisesti, objektiivisesti, meistä 
riippumatta olemassa olevaa, mutta siten, että siihen, minkä näemme, kuulemme, 
tunnemme, mihin kosketamme lisäämme jotain omaamme, täydennämme sitä subjektii-
visella, kuvitteellisella, mielikuvillamme. Illuusio on oma luomuksemme, oma 
omistuksemme, mutta ei kokonaan oma, vaan on riippuvainen jostakin oman hallintamme 
ulkopuolella olevasta meistä riippumattomasta. 

Siirtymäalueen, siirtymäilmiön illuusiossa yhdistyy subjektiivinen ja objektiivinen, 
kuvitteellinen ja reaalinen. Sen ymmärtämiseksi sitä voisi verrata aiemmin esittämääni 

                                                           
91 Dewalt 1969, 180—182. Vrt. myös luku 4.2.4. Leschen hermeneuttis-dialektinen malli. 
92 Winnicott 1988, 2—3, 14—17, 47—48 ja 118—119. Lapsen unilelu on esimerkki 

siirtymäalueen siirtymäilmiöstä. Unilelun, siirtymäobjektin, jolle lapsi on antanut äitiin 
liitettyjä merkityksiä, avulla lapsi luo illuusion äidin rauhoittavasta läsnäolosta tämän poissa 
ollessa. Näin lapsi rauhoittaa itseään siirtymäobjektin avulla itse. 
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taikurin taikatempullaan luomaan illuusioon93. Me näemme jotakin, mitä taikuri 
korteillaan tekee, mutta emme näe kaikkea. Sen mitä emme näe, täydennämme omilla 
kuvitelmillamme ja saamme illuusion; ja kortti katoaa kuin tyhjään. Me itse luomme 
taikurin taikuuden tämän epätäydellisestä ”taikuudesta”. Emme voi kuitenkaan kuvitella 
mitä tahansa, vaan sellaista, mikä vastaa havaintojamme. Mutta illuusio taikurin 
taikuudesta jää illuusioksemme, sillä emme näe kuinka kortti sujahtaa taikurin hihaan. 
Meille se haihtuu kuin ilmaa.  

Psykoanalyysissa kyvyllä muodostaa jaettu illuusio tarkoitetaan kahden yksilön luovaa 
vuorovaikutussuhdetta. Kysymys on valmiudesta luoda illuusio varhaislapsuuden 
siirtymävaiheen elämyksen pohjalta ensin sisäisen objektin (äidin mielikuvan) kanssa ja 
myöhemmin siirtää tämä aikuisen kyvyin ja keinoin ulkoiseen vuorovaikutukseen niin, 
että myös toisten on mahdollista osallistua kokemuksen, elämyksen, mielikuvien, 
tunteiden ja merkityksen jakamiseen.94 Jotta jaettu illuusio voisi syntyä kahden ihmisen 
välille, heillä täytyy olla kyky luoda illuusio ja kyky liittyä toisen luomaan illuusioon. 
Heillä täytyy olla kyky kokemustensa, mielen näyttämöittensä jakamiseen. Kokemuksen 
eläytyvään jakamiseen perustuva ihmisten välinen ymmärtäminen edellyttää jaetun 
illuusion, jaetun näyttämön syntyä heidän mieliinsä. Edellisessä luvussa psykologisen 
ymmärtämisen metodisena välineenä esittämäni empatia, eläytyminen edellyttää kykyä 
luoda illuusio ja jakaa illuusio toisen kanssa. Muuten ”ymmärtäminen” jää harhaksi, 
kuvitelmaksi, kummankin osapuolen todellisuudessa eläessä omassa sisäisessä 
maailmassaan, omalla mielen näyttämöllään ilman kosketusta toisen sisäiseen maailmaan 
ja mielen näyttämöön. Tai sitten he elävät kosketuksissa reaaliseen, esineelliseen 
maailman ilman kosketusta omaan tai toisen sisäiseen maailmaan. 

Tutkimuksena psykologinen ymmärtäminen tapahtuu jaetussa illuusiossa tutkijan ja 
tutkittavan välillä. Näyttämöllisessä viitekehyksessä jaetusta illuusiosta voimme käyttää 
käsitettä jaettu näyttämö, jolloin voimme sanoa, että psykologinen ymmärtäminen 
tapahtuu jaetulla tutkimuksellisella näyttämöllä. Tutkimuksellinen näyttämö illuusiona on 
tutkijan ja tutkittavan mielissä. Ymmärtääkseen tutkittavaa tutkijan on kyettävä 
liittymään tutkittavan puheellaan, toiminnallaan, tekstillään, taideteoksellaan, jne. 
luomaan illuusioon, mielensä näyttämöön. Jos tämä onnistuu, syntyy jaettu illuusio, 
tutkija ja tutkittava henkilönä, tuottamansa tekstin tai vaikkapa kaunokirjallisen tai 
taideteoksen välityksellä, astuvat samalle jaetulle näyttämölle ja toinen toistensa 
ymmärtäminen on mahdollista.  

Psykologinen toisen ihmisen kokemuksen ymmärtäminen on aina väistämättä 
kuvaamassani mielessä illuusio. Emme näe, kuule emmekä voi koskettaa toisen 
kokemusta. Siksi kysymys psykologisen ymmärtämisen subjektiivisuudesta tai 
objektiivisuudesta empiiris-analyyttisen tieteenperinteen merkityksessä on virheellisesti 
asetettu. Objektiivista psykologinen ymmärtäminen ei koskaan voi olla, niin kuin mikään 
empiirinen tiede ylipäätänsä ei voi olla objektiivista siinä mielessä, että se olisi tutkijasta 
ja hänen teoreettisista näkemyksistään, näkökulmastaan ja ajattelustaan riippumatonta. 
Tiede, lopulta kaikki empiirinen tietomme on aina subjektiivisen tulkintamme, kokemuk-
semme ja ajatusprosessimme välittämää, siis illuusiota winnicottlaisessa mielessä, myös 
tieteet, joita on totuttu pitämään eksakteina ja, joissa ei ihmistieteiden tavoin ole 

                                                           
93 Ks. luku 2.4.. 
94 Ks. Hägglund 1991, 158, 280—284, 290—292; Vuorinen 1997, 345 ja 347. 
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kaksoishermeneutiikan ongelmaa.  
Psykologisessa ymmärtämisessä tietämisen illuusioluonne on ilmeisempää kuin esim. 

luonnontieteissä. Jopa niin, että psykologista ymmärtämistä ei tämän vuoksi ole pidetty 
tieteenä. Emme näe toisen ihmisen mieltä, emme kuule hänen ajatuksiaan, emme voi 
koskettaa hänen tunteitaan.95 Näemme vain sen, mitä hän tekee, mitä hän on kirjoittanut 
tai maalannut, kuulemme vain sen, mitä hän sanoo, mitä hän meille kertoo. 
Näkemäämme ja kuulemaamme meidän on lisättävä olettamuksia, ajatuksellisia 
rekonstruktioita päästäksemme tutkittavan kokemuksen kuvausten, toiminnan tai niiden 
tuotosten sisältämiin, toisen niissä olettamiksemme tarkoittamiin merkityksiin. 
Ymmärtämisprosessiin tarvitaan jaettua illuusiota, kykyä muodostaa jaettu illuusio, 
kykyä asettua objektiivisen ja subjektiivisen väliselle kokemisen välialueelle, jaetulle 
näyttämölle. 

 
 
 

5.11. Psykodynaaminen metapsykologinen ja näyttämöllinen 
psykologinen ymmärtäminen; Yhteenveto 

 
Olen tässä luvussa täsmentänyt ja perustellut tutkimukseni väitteitä 2 ja 3, tarkastellut 
psykodynaamista psykologista merkityksen käsitettä ja psykodynaamisen 
metapsykologisen ja näyttämöllisen psykologisen ymmärtämisen metodologisia 
lähtökohtia näkökulmista, joiden olen katsonut antavan aineksia intersubjektiivisesti — 
empiirisesti ja teoreettisesti — perustellun psykologisen ymmärtämisen menetelmän 
rekonstruoimiseen. Rekonstruoimani psykologisen ymmärtävän tutkimuksen 
metodologisia lähtökohtia voidaan luonnehtia seuraavasti. Pyrittäessä kehittämään 
intersubjektiivisesti perusteltavaa inhimillisen kokemuksen ja toiminnan sisältämän 
merkityksenannon ilmausten psykologiseen ymmärtämiseen tulkintamenetelmää tarvitaan 
ensinnäkin tulkintateoriaa, ts. teoriaa siitä, miten kokemus ja toiminta saa mielekkyytensä 
ja merkityksenanto kehkeytyy (muodostuu). Teoria yleisinä tulkintoina tekee ymmärrettä-
väksi, miten piiloiset kokemuksen ja toiminnan sisältämät merkityksenannon 
taustarakenteet (syvärakenne) ”kääntyvät” subjektiivisiksi kokemuksiksi, merkityksenan-
noiksi, tulkinnoiksi, ilmitoiminnaksi, kokemuksen kuvauksiksi tai kokemuksen ja 
toiminnan ilmauksiksi (pintarakenne). Teoriaa käytetään yleisinä tulkintoina ymmär-
tämis- ja tulkintaprosessissa toiseen suuntaan ”kääntämään” ymmärrettävään muotoon 
pintarakenteen ilmisisällöissä ilmeneviä, mutta niiden taustalla olevia kokemuksen ja 
toiminnan sisältämän merkityksenannon piilosisältöjä ja -rakenteita, syvärakenteita, jotka 
tekevät pintarakenteen ilmiöt mahdollisiksi ja välttämättömiksi (Kuvio 17.). 

Psykologisessa ymmärtämisessä on metodisesti kysymys kokemuksen ilmaukseen tai 
toimintaan sisältyvän subjektiivisen, yksilöllisen merkityksen tavoittamisesta, sen 
tuotaneen mielen sisäisten tapahtumien rekonstruoimisesta. Syvärakenteen rekonstruktio 
tapahtuu joko metapsykologisena tai näyttämöllisenä ilmiön ja sen psyykkisten 
yhteyksien kuvauksena. Rekonstruktion tavoitteena on tehdä kokemuksen ilmaus tai 
toiminta ymmärrettäväksi kuvaamalla se syvärakenne, mielen sisäinen tapahtuminen, 
mielen näyttämö, joka on mahdollistanut tietyt pintarakenteen ilmaukset kokemuksen 

                                                           
95 Ei ole mittavälinettä, jolla mieltä, kokemuksia voitaisiin mitata. 
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ilmauksina tai toimintana ja, joka on välttämättä oletettava, jotta tietty ilmaus olisi 
mahdollinen. Tällöin ilmiö kyetään kuvaamaan mielekkäänä, so. psyykkisesti 
määräytyneenä. Psykologinen ymmärtäminen on jonkin asian tai ilmiön merkityssisällön 
oivaltamista tai tavoittamista asettamalla se kehitys- ja merkitysyhteyksiinsä. Ymmärtä-
minen on samalla myös ilmiön olemassaolon ymmärrettäväksi tekemistä sen 
mielekkyyden tavoittamisen kautta. Vastaukset kysymykseen miksi, kuinka on 
mahdollista ja miksi on välttämätöntä, so. olemassaolon ymmärrettäväksi tekeminen 
(selittäminen) sekä merkityssisällön ymmärtäminen lankeavat psykodynaamisessa 
psykologisessa ymmärtämisessä yhteen. Ne ovat samanaikainen tapahtuma. 

Sekä metapsykologinen että näyttämöllinen ilmiöiden subjektiivisen mielekkyyden 
käsitteellistäminen on tapa tehdä ilmiöitä psykologisesti ymmärrettäviksi kuvaamalla ne 
mielekkäiksi eli tulokseksi itsekokemuksen ylläpitämiseksi tehdystä psyykkisestä työstä. 
Metapsykologisessa merkityksen rekonstruktiossa ilmiö tehdään ymmärrettäväksi, so. 
tunnistetaan ja osoitetaan sen psyykkiset yhteydet käyttämällä apuna metapsykologista 
mielen teoriaa. Metapsykologian käyttäminen ei tarkoita mielen ymmärtämistä erilaisista 
osista koostuvana systeeminä tai apparaattina, joka tuottaa mielekkyyttä tai merkityksiä. 

 
 

ILMISISÄLTÖ       PINTARAKENNE 
    VUOROVAIKUTUS 

Kokemus, kokemuksen kuvaus,  Tutkimus: Mielekkyyden ymmär-
 toiminta, toiminnan ilmaus        3     4 täminen, yhteyksien osoittaminen 

2 
Mielen tapahtumisen periaatteet  Mikä on mahdollistanut? 
Itsen suojatoimenpiteet   Minkä vuoksi välttämätön? 
Mielen rakenteet   5 Tulkinta, ”kääntäminen”, 
Kokemushistoria     kritiikki 

1 
MIELEN NÄYTTÄMÖ 

PIILOSISÄLTÖ      SYVÄRAKENNE 
 

1. Antaa mielekkyyden, tuottaa ilmisisällön 
2. Rekonstruoidaan syvärakenne 
3. Vaatimuksina ja merkitysvaihtoehtoina 
4. Ymmärtämisen välineenä 
5. Käytetään ”käännössääntöinä” 
 
 

Kuvio 17. Ymmärtävä psykologia rekonstruktiivisena tieteenä. 
 
 

Vastaavasti näyttämöllinen psykologinen merkityksen rekonstruktio tarkoittaa 
näyttämöllisen mielen käsitteellistämistavan käyttämistä ilmiön ymmärrettäväksi 
tekemiseen, so. ilmiön tunnistamiseen, yhteyksien osoittamiseen ja kuvaamiseen. Se ei 
tarkoita, että kuvaisimme mielen tapahtumia teatteri -analogiasta peräisin olevilla 
käsitteillä ohjaaja, tuottaja, lavastaja, jne.. Näyttämöllinen ymmärtäminen ei tarkoita tätä. 
Näyttämöllinen ymmärtäminen on mielen tapahtumien näkemistä näyttämöllisinä ja 
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niiden kuvaamista mahdollisimman paljon kokemusta vastaavalla tavalla. Teatteri- ja 
näyttämöanalogiaa samoin kuin metapsykologista käsitteistöä käytetään teoreettisesti ja 
metodisesti vain siinä määrin kuin se auttaa ymmärtämään ihmismieltä. 

Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisprosessissa keskeisiä metodisia 
välineitä ovat tutkijan ja tutkittavan tai tämä tuottaman tekstin välisessä 
vuorovaikutuksessa, dialogissa tapahtuva kriittinen reflektio ja itsereflektio sekä 
eläytyminen tutkittavan mielenliikkeisiin. Tutkija käyttää omia emotionaalisia ja 
rationaalisia vasteitaan tutkittavan tuottamaan tutkimusaineistoon, so. ajatuksiaan, 
assosiaatioitaan, tunteitaan ja toiminnan yllykkeitään eläytyessään tutkittavan mielen 
näyttämölle. Näin savuttamaansa ymmärrystään tutkijan tulee tarkastella kriittisesti 
taustanaan teoreettinen tieto mielen toiminnasta ja rakentumisesta sekä empiirinen 
kokonaistieto tutkittavan kokemushistoriasta. Psykologiset rekonstruktiot ja tulkinnat 
tulee perustella tutkittavan kokemusmaailmaan eläytymisellä ja vasteilla (huolellisilla 
havainnoilla) saadun tiedon lisäksi teoreettisesti mieltä ja sen toimintaa koskevalla 
teorialla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Psykodynaaminen metapsykologinen ja näyttämöllinen 

ymmärtäminen 
- Tutkimusprosessin kulku 

 
Kuvaan seuraavassa, miten psykodynaamista metapsykologiaa, mielen näyttämön 
käsitettä, psykodynaamista metapsykologista ja näyttämöllistä psykologista 
ymmärtämisen metodia voidaan soveltaa ymmärtävään psykologiseen tutkimukseen. En 
tarkastele tämän tutkimuksen puitteissa ymmärtävän tutkimusprosessin kulkua kovin 
tarkasti. Se vaatisi laajoja, erityyppisiä havainnollistavia tutkimusaineisto- ja 
analyysiesimerkkejä, sillä ei ole yhtä tapaa tehdä psykodynaamista ymmärtävää 
psykologista tutkimusta. Psykodynaamisen ymmärtämisen tavoitteet voivat vaihdella 
tutkijan ilmiön ymmärtämisestä tutkittavan emansipaatioon, aineiston hankinta voidaan 
suorittaa eritavoin, tieto voidaan tuottaa tutkijan ja tutkittavan välisenä dialogina 
haastattelutilanteessa tai tutkijan ja tekstin välisenä dialogina ja tulokset voidaan esittää 
eri tavoin. Tyydyn ymmärtävän psykologisen tutkimusprosessin yleisten suuntaviivojen 
luonnehdintaan. Se riittänee osoittamaan esittämäni psykodynaamisen ymmärtämisen 
mallin sovellusmahdollisuudet empiiriseen ymmärtävään psykologiseen tutkimukseen. 
Esimerkiksi olen ottanut kaunokirjallisen tekstin henkilöhahmon mielen tapahtumien 
psykologisen ymmärtämisen. Olen käyttänyt esimerkkinä tunnettua kaunokirjallista 
teosta, koska sen avulla lukija saa kosketuksen tutkimuksen primaariin 
tutkimusaineistoon, voi seurata analyysiesimerkin kulkua, tekemiäni ratkaisuja ja niiden 
perusteluiden uskottavuutta.  

Analyysiesimerkissäni on kysymyksessä yksi mahdollinen esimerkki psykodynaami-
sen metapsykologisen ja näyttämöllisen psykologisen ymmärtämisen tutkimusprosessin 
kulusta. Kokemuksen tutkimus esimerkiksi haastattelemalla, joka on tavallinen tapa 
hankkia aineistoa ymmärtävässä tutkimuksessa, etenisi eri tavalla kuin esittämäni 
valmiiseen kirjalliseen aineistoon perustuva tutkimusprosessin kuvausesimerkki. 
Haastattelua itsessään voidaan ymmärtävässä psykologisessa tutkimuksessa käyttää 
kahdella tavalla. Haastattelua voidaan käyttää ensinnäkin aineiston hankintaan tai 
tuottamiseen, jolloin tutkija tekemä aineiston ymmärtäminen ja tulkinta tapahtuu 
haastattelun jälkeen. Tutkittavan osuus tutkimusprosessissa jää siten aineiston 
tuottamiseen1 ja mahdollisesti tutkijan tekemien tulkintojen varmentamiseen tai 

                                                           
1 Tässäkin tapauksessa aineiston keräämisvaiheita haastattelemalla saattaa olla useita. 
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kritisoimiseen analyysin jälkeen. Tätä saattaa seurata tulkintojen korjaaminen. Toiseksi 
haastattelua voidaan käyttää myös tiedon (ymmärryksen) tuottamiseen, jolloin tutkittavaa 
ilmiötä koskeva ymmärrys tuotetaan dialogina, hermeneuttisena kehänä tutkijan ja 
tutkittavan välillä haastattelutilanteessa. Ymmärryksen tuottaminen tutkijan ja tutkittavan 
välisessä dialogissa on selkeimmin psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen 
metodologian mukaista sellaisena kuin sen ymmärrän. Siihen liittyisi myös 
emansipatorisia tavoitteita tutkimustehtävän rajaamalla kokemusalueella. Vaativana 
toteuttaa ymmärtävä psykologinen tutkimus aitona dialogina tutkijan ja tutkittavan välillä 
kasvokkain tapahtuvassa haastattelutilanteessa ei kuitenkaan ole aina mahdollista 
käytännön syistä. Se edellyttää runsaasti aikaa, useita haastattelukertoja ja ”tutkittavien 
jälkihoitoa”2. Joka tapauksessa haastatteluaineiston psykologista ymmärtämistä ja 
tulkintaa voidaan tehdä haastatteluna tapahtuvassa tutkimuksessa jo aineistonhankinnan 
kuluessa, suunnata alustavien rekonstruktioiden pohjalta tutkittavalle tarkentavia 
kysymyksiä, esittää tehtyjä ilmiön merkitysyhteyksien tulkintoja tutkittavan 
varmennettavaksi ja edelleen suunnata kysymyksiä sen mukaisesti. Haastattelemalla 
tapahtuva psykologinen ymmärtävä tutkimus etenisi haastattelutilanteessa dialogina 
tutkijan ja tutkittavan välillä kunnes tutkimuksen tavoitteet, ilmiön ymmärtäminen 
olisivat saavutettu3.  

Eri tyyppiset aineistot; haastattelut, kirjoitelmat, päiväkirjat, kirjeet, toiminnan 
havainnointi, taideteokset, jne., ja myös eri tyyppiset tutkimustehtävät tuovat 
ymmärtävän psykologisen tutkimusprosessin ja -aineiston analyysin käytännön kulkuun 
omia erityispiirteitään. Eroistaan huolimatta tekstimuotoon saatetun tutkimusaineiston 
psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen, joko metapsykologisena tai 
näyttämöllisenä, etenee rakenteellisesti samankaltaisten vaiheiden kautta4. Siksi 
esittämäni esimerkki sopii hyvin kuvaamaan ylipäätänsä psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen metodin peruslogiikkaa. 

Analyysiesimerkkini olen valinnut Paavo Rintalan kaunokirjallisesta teoksesta Pojat5. 
Korostan vielä, että kysymys ei ole psykologisen ymmärtämisen analyysin kulun kuvauk-
sesta kokonaisuudessaan, siis ei kuvaus koko ymmärtävästä tutkimusprosessista, sen 
lähtökohdista, tulkinnasta ja tulosten esittämisestä. Kuvaan ymmärtävästä psykologisesta 
tutkimusprosessista esimerkinomaisia katkelmia psykodynaamisen metapsykologisen ja 
näyttämöllisen psykologisen ymmärtämisen tutkimusmenetelmän eri vaiheiden 
havainnollistamiseksi. 

Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen aineiston hankinnassa on joitakin 
piirteitä, jossa se poikkeaa ns. kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston hankintatavoista, 

                                                           
2 Tutkittavien jälkihoito tarkoittaa, että tutkija keskustelee tutkittavan kanssa tutkimuksen 

herättämistä ahdistavista tai muista tunteista. Myös tutkija saattaa tarvita jälkihoitoa, so. 
työnohjauksellista keskustelua aiheen asiantuntijan ja/tai kokeneemman tutkijan kanssa, jos aihe, 
tutkittavan tuottama teksti tai haastattelutilanne on ollut hänelle henkilökohtaisesti koskettava. 

3 Ks. tästä katkelmallisena esimerkkinä yksi muunnelma edellä esimerkissä 3. 
4 Freudin teoksista Die Traumdeutung ja Zur Psychopathologie des Alltagslebens löytyy runsaasti 

havainnollisia malliesimerkkejä ymmärtävän psykologisen tutkimuksen kulusta unien 
ymmärtämisessä ja mitä erilaisimmissa jokapäiväisen elämän tilanteissa. Metodisten 
periaatteiden löytäminen ja käsitteellistäminen niiden takaa on sitten jo vaikeampaa.  

5 Analyysiesimerkistäni kiitän FM Mika Raappanan kanssa keväällä 1999 käymiäni keskusteluja 
kirjallisuuden psykoanalyyttisesta tutkimuksesta ja kirjallisuudesta ihmismielen kuvaajana. 
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myös fenomenologisen psykologian aineiston hankintatavoista, joita lähellä se mielestäni 
kuitenkin on. Luvussa 6.1. en tarkastele psykologisen ymmärtämisen tutkimusaineiston 
hankintaa kokonaisuudessaan, vaan esitän joitakin siihen liittyviä erityispiirteitä. 
Psykodynaamisessa metapsykologisessa ja näyttämöllisessä psykologisessa ym-
märtämisessä lähtökohtien hahmottaminen (luku 6.2.) ja tutkimuksen valmistelu on 
tärkeää tutkimuksen jatkon onnistumiselle (luku 6.3.). Tutkimuksen alkuvaiheessa 
hahmotetaan tutkimusta edeltävää tutkijan tutkittavaa ilmiötä koskevaa teoreettista ja 
empiiristä esiymmärrystä ja tehdään tutkimuksen teoreettinen ja ilmiön 
ymmärtämisprosessissa käytettävän tutkimusaineiston rajaus. Luvussa 6.4. esitän 
esimerkkini avulla psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen metapsykologisesti ja 
näyttämöllisesti käsitteellistetyn ymmärtämisprosessin kulun eri vaiheet pääpiirteittäin ja 
lopuksi luvussa 6.5. tulkinnan tulosten esittämisen ilmiön ja sen yhteyksien 
metapsykologisena ja näyttämöllisenä rekonstruktiona. 

 
 
 

6.1. Aineiston hankinnasta  
 

Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen tutkimusaineisto hankitaan käytännössä 
samankaltaisia aineistonhankintamenetelmiä käyttäen kuin ns. kvalitatiivisen, 
ymmärtävän tutkimuksen aineiston hankinta sosiaalitutkimuksessa6. Haastattelu-, havain-
nointi-, kirjalliset ja kuvalliset aineistot joko valmiina tai tutkimusta varten tuotettuina 
voivat toimia psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen tutkimusaineistona. 
Oleellista niissä on, että aineistot ovat saatettavissa tekstimuotoon ja, että ne sisältävät 
ihmisen mieltä, kokemusta, elämyksiä ja merkityksenantoa koskevaa aineistoa. Tämä on 
tärkeää. Niiden on sisällettävä ihmisen kokemusmaailmaa ja merkityksenantoa koskevaa 
aineistoa, ne on voitava ymmärtää mielekkäinä, jotta ne voivat ylipäätänsä olla 
ymmärtävän psykologisen tutkimuksen kohteena. Aineiston on vastattava sen kaltaisiin 
kysymyksiin kuin mitä tai miten henkilö koki, mitä ajatteli, miten ymmärsi, mitä tunsi tai 
miltä tuntui, mitä merkitsi, mitä toivoi, mitä tarkoitti, mitä halusi, mitä pelkäsi, miten 
vaikutti häneen, jne.? Kaikki muu aineisto, esim. elämäntilannetta, tapahtumia, yksilön 
toimintaa ja kulttuuria koskeva tieto, voi toimia tausta-aineistona, kontekstina, 
ymmärtämisyhteytenä ja auttaa tekemään tutkittavaa ilmiötä ymmärrettäväksi, mutta ei 
itsessään ole ymmärtävän psykologisen tutkimuksen kohteena. Toisin sanoen kokeminen 
ja tapahtuminen, kokeminen ja tekeminen, yksilön kokemushistoria ja elämänhistoria 
(asioiden tapahtumahistoria) erotetaan toisistaan. Ymmärtävä psykologinen tutkimus 
kohdistuu edellisiin. Jälkimmäiset toimivat edellisten kontekstina ja mahdollisesti 
tulkinnan taustana tai ymmärtämisyhteytenä asetettaessa ilmiö mielekkäisiin mielen 
sisäisiin yhteyksiinsä. 

Psykologiseen ymmärtämiseen soveltuvan aineiston hankinnassa on tärkeää, että 
tutkittava tuottaa, esim. kertomalla tai kirjoittamalla, kokemusmaailmaansa koskevaa 
aineistoa mahdollisimman omaehtoisesti. Haastattelua aineistonhankintamenetelmänä 
käytettäessä tämä tarkoittaa, ettei haastattelija anna tai johdattele haastateltavaa tiettyihin 
kokemus- tai merkityssisältöihin, vaan tämä tuottaa kuvaukset kokemussisällöistään tai 

                                                           
6 Ks. aineiston hankinnasta ymmärtävässä psykologiassa Kvale 1996; Perttula 1995. 



 234

toimintansa ja sen ilmausten merkityssisällöistä mahdollisimman vapaasti itse. Kaikkein 
omaehtoisimmin tutkittavan on mahdollista tuottaa kokemusmaailmaansa koskevaa 
aineistoa psykoanalyyttisessa tilanteessa vapaan assosiaation menetelmää käytettäessä. 
Siinä tutkittava tuottaa kokemusmaailmastaan ja kokemushistoriastaan aineistoa, joka on 
hänen minuutensa ja itseymmärryksensä kokonaisuuden kannalta kullakin hetkellä 
hänelle itselleen merkityksellisintä. Tämän, usein pitkän, useita vuosia kestävän ajan 
vievät tutkimusprosessin aikana analyytikko saa analysoitavansa mielestä ja hänen 
kokemushistoriasta mahdollisimman laajan ja monipuolisen aineiston, johon hänen 
ymmärryksensä analysoitavasta perustuu. 

Psykoanalyysin vapaan assosiaation menetelmä toimii esikuvana yksilön kokemusta ja 
merkityksenantoa koskevan aineiston hankinnasta, mutta sitä ei mielestäni voida eikä 
pidä psykologisessa ymmärtävässä tutkimuksessa psykoanalyyttisen tilanteen 
ulkopuolella sellaisenaan sen aidossa mielessä käyttää. Ajalliselta kestoltaan rajatussa 
tieteellisessä psykologisessa tutkimuksessa joudumme väistämättä tekemään 
tutkimuksellisia rajauksia, asettamaan tutkimustehtäviä ja usein tematisoimaan 
tutkimustehtävää. Kaikkea yksilön kokemukseen liittyvää emme yhden tutkimuksen 
kuluessa kykene tutkimaan emmekä voi asettaa tutkimustehtäväksi psykoanalyysin tavoin 
toisen ihmisen mahdollisimman kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Psykologisessa 
ymmärtävässä tutkimuksessa pyrimme ymmärtämään ihmisen kokemusta ja toimintaa 
joidenkin tutkimuksen teoreettisilla lähtökohdilla ja empiirisillä tutkimustehtävillä 
rajattujen kokemusalueiden ja elämäntilanteiden suhteen tai pyrimme ymmärtämään 
jotain tiettyä toimintaa tai kokemuksen ilmausta. Lisäksi vapaan assosiaation menetelmää 
aineistonhankintana käyttävään psykoanalyyttiseen psykologiseen ymmärtävään 
tutkimukseen psykoanalyyttisessa tilanteessa sisältyy terapeuttisia, itseymmärrystä ja 
mielen rakentumista edistäviä emansipatorisia tavoitteita, joita niiden teknisen 
vaativuuden ja niihin liittyvien eettisten kysymysten vuoksi emme voi aidossa mielessä 
sisällyttää ajallisesti rajattuun psykologiseen ymmärtävään tutkimukseen.  

Psykoanalyysin ulkopuolella tapahtuva psykologinen ymmärtävä tutkimus on syytä 
tarkasti erottaa psykoanalyysista, johon liittyy terapeuttisia teknisiä välineitä ja 
tavoitteita, olkoonkin, että psykodynaamiseen psykologiseen ymmärtämiseen 
parhaimmillaan ja vaativimmillaan liittyy sekä tutkittavan että tutkijan itseymmärrystä 
(emansipaatiota) lisääviä piirteitä ja tavoitteita joidenkin tutkimuksessa tutkimustehtävin 
ja tematisoinnein rajattujen kokemusten, kokemusalueiden ja kokemusvääristymien 
suhteen. Myös tutkimustehtävin rajattujen tutkittavan kokemusalueiden kohdalla on syytä 
olla varovainen niihin helposti liittyvien tutkittavan transferenssi- ja regressioilmiöiden 
vuoksi. Mitä intensiivisempi ja pitkäaikaisempi tutkimuksellinen vuorovaikutus tutkijan 
ja tutkittavan välillä on ja mitä emotionaalisesti merkityksellisempi tutkimusaihe on, sitä 
helpommin siihen liittyy transferenssi ja regressio (ja vastatransferenssi)7. Näiden 
hallinta ja hoito on tutkijalle vaativa tehtävä. Niiden mahdollisuutta ja tutkijan 
ammattitaitoa niiden hallintaan on mietittävä tutkimusta, tutkimustehtäviä ja aineiston 
hankintaa suunniteltaessa. Tutkittavien etu ja suojaaminen tulee olla ensisijaisena 

                                                           
7 Emotionaalisesti arkoihin aiheisiin liittyy paljon muitakin tutkijan ammattitaitoa ja hallintaa 

vaativia psyykkisiä ilmiöitä kuin tässä mainitsemani. Tärkeimpänä mainittujen lisäksi on 
ahdistus ja sitä käsittelemään aktivoidut suojatoimenpiteet, jotka helposti otetaan käyttöön 
arkojen aiheiden ollessa kyseessä. Toisaalta nämä ovat paljon tietoa antavia tutkittavan mielen 
liikkeistä.    
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kriteerinä päätettäessä miten tutkimus tullaan toteuttamaan. 
Psykodynaamiseen psykologiseen ymmärtävän tutkimuksen aineiston hankintaan 

soveltuu aidon psykoanalyyttisen vapaan assosiaation sijaan hyvin jungilaisessa 
psykoanalyyttisessa terapiassa käytettävä vapaan assosiaation sovellus, josta Jung käyttää 
nimitystä ”aktiivinen imaginaatio”. Siinä analyytikko pyytää analysoitavaa assosioimaan 
tietyistä hänen antamistaan aiheista tai teemoista. Analyysissa aiheet tai teemat ovat 
sellaisia, jotka analyytikko on havainnut analyysin aikana merkityksellisiksi 
analysoitavan elämässä tai liittyvän hänen mielensä keskeisiin ongelmiin.8 Psykologi-
sessa ymmärtävässä tutkimuksessa, esimerkiksi kirjoitelmassa tai haastattelussa, 
tutkittavalle annettavat aktiivisen imaginaation, aktiivisen assosioinnin aiheet tai teemat 
ovat tutkijan tutkimustehtävistään tai, jos tutkimuksessa edetään dialogina, haastattelun 
aikana tekemistään olettamuksista johtamia. Aktiivisessa assosioinnissa tutkija ei pyri 
ohjaamaan tutkittavaa tiettyihin kokemus- tai merkityssisältöihin, vaan tutkittava tuottaa 
aineiston itse assosioimalla. Toisin sanoen tutkittava tuottaa aineistoa omia tutkijan 
asettamaan tutkimusaiheeseen tai teemaan liittyviä mielenliikkeitään seuraten. Tiettyihin 
tutkimuksen kannalta keskeisiin tutkimustehtävästä johdettuihin teemoihin, esim. 
kokemisen alueisiin, tutkittavan elämän tilanteisiin, tapahtumiin tai toimintaan tutkija sen 
sijaan suuntaa tutkittavan huomion. Tutkija saattaa esimerkiksi haastattelun aikana, jos 
hän tuottaa tietoa, ymmärrystä, so. tekee tulkintaa ja etsii ilmiöiden välisiä 
merkitysyhteyksiä jo haastattelun aikana, uudelleen suunnata tutkittavan huomiota, 
aktiivista assosiointia, joihinkin merkityksellisiksi havaitsemiinsa tai sellaisiksi 
olettamiinsa teemoihin tai merkitysyhteyksiin. Näin hän pyrkii saamaan lisäaineistoa tai 
koettelemaan tulkintaansa ja ilmiön yhteyksien rekonstruktiotaan. 

Myös toimintaan sisältyvää subjektiivista merkityksenantoa ja toiminnan mielekkyyttä 
ymmärrettäessä toiminnan tulee olla tutkittavan mahdollisimman omaehtoisesti 
tuottamaa. Toiminnan havainnointi luonnollisessa tilanteessa on tähän parhaiten 
soveltuva. Ongelmana siinä on vapaan psykoanalyysin assosiaation tapaan se, että siinä 
tutkittava ei välttämättä tuota tutkimuksen tavoitteen ja tutkimustehtävän kannalta 
relevanttia aineistoa tai relevantin aineiston hankkiminen toimintaa luonnollisessa 
tilanteessa havainnoitaessa vie paljon aikaa tutkittavan tuottaessa runsaasti aineistoa, joka 
ei ole tutkimuksen tutkimustehtävien kannalta hyödynnettävissä. Joka tapauksessa 
toiminnan havainnointi ns. luonnollisissa tilanteissa voi toimia ymmärtävän psykologian 
tutkimusaineistonhankintamenetelmänä. 

Valmiiden tutkimusaineistojen, esim. päiväkirjojen, kirjeiden, lehtikirjoitusten, 
kaunokirjallisten teosten, muiden kirjallisten lähteiden, elokuvien, valokuvien, piirrosten, 
taideteosten kohdalla oleellisen kysymys on se, että niiden on sisällettävä kokemusta 
koskevaa tai sitä ilmaisevaa aineistoa. Tutkimusaineiston hankinnassa käytettäessä 
valmiita aineistoja on kysymys ymmärtävään tutkimuksen soveltuvan aineiston 
valinnasta. Valmiista aineistosta on arvioitava, onko se saatettavissa tekstimuotoon, 
mahdollistaako aineisto ja missä määrin se mahdollistaa psykologisen ymmärtämisen. Jos 
tutkimusaineisto on kokemuksen tutkimukseen niukkaa, on sen psykologisessa 
tulkinnassa oltava varovainen. Muuten saattaa olla vaarana, että tehty tulkinta kertoo 

                                                           
8 Ks. Samuels, Shorter & Plaut 1991. Aktiiviselle imaginaatiolle annetaan jungilaisessa terapia-

tilanteessa myös muita spesifisiä merkityksiä. Tähän olen ottanut vain sen sisältämän metodisen 
idean. 
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enemmän tulkitsijan omasta mielestä ja kokemusmaailmasta9 ja/tai tulkintateoriasta kuin 
tutkittavan tekstin tuottaneen henkilön kokemusmaailmasta. 

 
 
6.2. Tutkimuksen lähtökohtien, esiymmärryksen hahmottaminen 
 

Psykologisen ymmärtämisen tutkimusprosessi alkaa tutkijan lähtökohtien, esiymmär-
ryksen hahmottamisesta. Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtävässä tutkimuk-
sessa esiymmärryksen muodostaa ensinnäkin tutkijan yleinen teoreettinen ja empiirinen 
tietämys ihmisen mielen toiminnasta ja kehityksestä. Metapsykologisen mielen teorian, 
näyttämöllisen lähestymis- ja käsitteellistämistavan mieleen ja yleisten psykodynaamisten 
psykologisten tulkintojen tuntemus sekä empiirinen tietämys mielestä (omasta ja toisten) 
ja sen psykodynaamisesta psykologisesta tutkimuksesta on välttämätön psykodynaamisen 
metapsykologisen ja näyttämöllisen psykologisen ymmärtämisen teoreettisena ja 
metodisena esiymmärryksenä. Toiseksi esiymmärrys rakentuu kaikesta empiirisestä 
tiedosta ja kokemuksesta, joka tutkijalla on spesifisti tutkittavan ilmiön kaltaisista 
ilmiöistä, sen esiintymisestä, synnystä ja yhteyksistä. Analyysiesimerkissäni tämä 
tarkoittaa mm. tietämystä tutkimukseen valitun teoksen kuvaaman kaltaisista nuoren 
pojan elämäntapahtumista ja teoksen kirjoittamishetken aikakaudesta sekä vastaavista 
kehityskuvauksista. Tutkijan yleisen ja spesifin esiymmärryksen kokonaisuudesta 
jäsennetään tutkimustehtävä tai avoimemmin liikkeelle lähdettäessä hahmotetaan 
alustavaa tutkimustehtävää, joka sitten tarkennetaan tutkimusprosessin edetessä. Tutkijan 
esiymmärrykseen liitetään kolmanneksi alustava tutkimuskohteeseen ja tutkimus-
aineistoon tutustuminen, jolloin tutkijalle muodostuu tutkimusaineistosta kokonaiskuva ja 
hän pystyy arvioimaan, mitä mahdollisuuksia tutkimukseen aiottu aineisto antaa sen 
psykologiseen ymmärtämiseen ja millaisia psykologisen ymmärtämisen näkökulmia on 
mielekäs valita. Analyysiesimerkissäni tämä tapahtuu tutkittavaan teokseen tutustumisen 
ja sen alustavan psykologisen arvioinnin avulla. 
 
 
Esimerkki 5. 
 

Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus pyrkimyksestä ymmärtää paremmin pojan psyyk-
kistä kehitystä nuoruusiässä. Taustalla on psykodynaaminen kehityspsykologinen 
teoria mielen rakentumisesta, mielen kehityksellisistä näyttämöistä, mielen kehityksen 
pysähtymisestä ja vääristymisestä lapsuus- ja nuoruusiässä sekä vuorovaikutuksen 
merkityksestä mielen rakentumisessa. Tutkimuksessa ollaan lisäksi kiinnostuttu siitä, 
miten kirjallisuus voi toimia ihmismielen kuvaajana ja auttaa ymmärtämään 
paremmin ihmistä. Tutkimukseen valitaan teos, jonka tiedetään sisältävän kuvauksen 
nuorten poikien elämästä (näyttämöiden teema). Tutkimustehtävä hahmotetaan 
alustavasti siten, että teoksen psykologisen ymmärtämisen tavoitteena on paljastaa 
teoksen henkilöhahmojen kuvauksiin sisältyviä mielen (piiloisia) kehityksellisiä 
näyttämöitä (perusnäyttämö). Tutkimus aloitetaan lukemalla teos läpi ja muodosta-

                                                           
9 Toki tällaista tilannetta voi käyttää tutkijan itseymmärryksen lisäämiseen, mutta se on eri asia 

kuin mitä tässä tarkoitan. 
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malla alustava käsitys koko aineistosta ja sen antamista mahdollisuuksista psykolo-
giseen ymmärtämiseen. (Analyysikuvaus A., kohta A.1..) Lisäksi teoksen 
ymmärtämistä varten katsotaan sen pohjalta kuvattu elokuva ja luetaan tutkimuksen 
kohteena olevasta teoksesta ja vastaavista kaunokirjallisista kehityskuvauksista 
tehtyjä tutkimuksia, jotta saadaan omaan ymmärtämisprosessiin ja tulkintaan 
laajempaa kontekstia ja perspektiiviä. Teoksen alustavassa luennassa havaitaan, että 
teos on mielenkiintoinen psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen 
näkökulmasta. Siinä kuvataan nuoruusikäisten poikien itsenäistymiskehitystä toisen 
maailmansodan aikaisessa Oulussa. Huomataan, että teos antaa mahdollisuuden 
tarkastella pojasta mieheksi kasvamista, sen vaikeutta ja lopulta epäonnistumista sekä 
vanhempien, isän ja äidin merkitystä pojan kasvussa (näyttämön hahmot). Lisäksi 
tunnistetaan teoksen sisältävän samankaltaisia elementtejä kuin tutkimuksen taustaksi 
luetut kaunokirjalliset teokset. Esimerkiksi vastaavan kaltaisesta tarinasta ja antamaan 
tulkintaperspektiiviä valitaan Shakespearen teos Hamlet, jota mm. Freud on tulkinnut 
psykoanalyyttisesti. Myös Freudin tulkinta luetaan. 

 
 
 

6.3. Valmisteleva vaihe 
- Tutkimuksen teoreettinen ja aineiston rajaus 

 
Aikaisemman teoreettisen ja empiirisen tutkimustiedon, tutkimuskokemuksen ja 
tutkimusaineistoon tutustumisen perusteella saavutetun esiymmärryksen pohjalta 
tutkimus rajataan teoreettisesti. Tällöin hahmotetaan alustavasti, millaisia mielen 
tapahtumiseen ja kehitykseen liittyviä teemoja, millaisia psyykkisiä yhteyksiä, mitä 
mielen näyttämöitä aineistosta mahdollisesti löytyy ja mitä niistä on mielekästä ryhtyä 
etsimään. Toisin sanoen arvioidaan, mitä psykologisen ymmärtämisen näkökulmia koko 
aineisto mahdollistaa, valitaan näkökulma tai näkökulmat ja tarkennetaan tutkimuksen 
alustavat tutkimustehtävät ja sen mahdolliset teemat. Myös empiirisesti aineiston osalta 
tehdään rajaus, jossa ensin arvioidaan, mitkä osat koko aineistosta ovat valitun 
näkökulman, tutkimustehtävän ja mahdollisten teemojen kannalta relevanttia 
tutkimusaineistoa. Tämä arviointi tapahtuu siitä näkökulmasta, mikä koko aineistossa on 
psykologisesti merkityksellistä ja psykologiselle ymmärtämiselle avautuvaa 
(Analyysikuvaus A., kohta A.2.). Toisin sanoen koko aineistosta rajataan kyseessä olevan 
tutkimuksen tutkimustehtävän kannalta relevantti tutkimusaineisto. Tutkimuksen jatkon 
ymmärtämisprosessin helpottamista varten se kuvataan tiivistetystä. Tiivistelmä 
kirjoitetaan tutkimustehtävän ja psykologisen ymmärtämisen näkökulmasta sisältäen 
ilmiön ymmärtämisen kannalta olennaisen tutkimusaineiston. Tutkimusaineiston 
tiivistetty kuvaus on aineiston hallitsemiseksi välttämätön silloin, kun aineistoa on 
runsaasti. Aineiston ollessa suppea tiivistelmä ei ole välttämätön. Tutkimuksen 
valmistelevassa vaiheen lopuksi täsmennetään tutkimustehtävä(t) ja siihen mahdollisesti 
sisältyvät teemat ja hahmotetaan tekstille asetettavia kysymyksiä tekstin kanssa käytävää 
dialogia varten.  

Jos kysymys on haastattelututkimuksesta, tässä vaiheessa saatetaan esim. päättää 
suorittaa uusi haastattelukierros, jossa ensimmäisellä aineistonhankinta- ja 
ymmärtämisprosessin kehällä saavutettua ymmärrystä pyritään ylittämään. Tätä varten 
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täsmennetään uudet tutkimustehtävät ja teemat sekä mietitään, mitä kysymyksiä 
tutkittaville tulee uudella haastattelukierroksella esittää, jotta saadaan sellaista 
täydentävää ja tarkentavaa lisäaineistoa, jolla ymmärtämisprosessin ensimmäisen vaiheen 
ilmiön uudessa esiymmärryksessä tavoitettuja merkitysyhteyksiä voidaan täsmentää ja 
tehtyjen tulkintojen ja rekonstruktioiden uskottavuutta voidaan koetella. Aineiston 
hankinnan, tulkinnan ja rekonstruktion (ymmärryksen) kehä toistuu selvimmin 
haastattelututkimuksessa, joka muodostaa tutkijan ja tutkittavan dialogina etenevän 
tiedon, ilmiön ymmärryksen tuottamisprosessin. 
Esimerkki 6. 

 
Aineistoon tutustumisen ja esiymmärryksen perusteella on arvioitu, että Rintalan 
teos sisältää historiallisten ja yhteiskunnallisten teemojen ohella tiettyjä nuoren 
pojan mielen kehitykseen ja sen epäonnistumiseen liittyviä teemoja ja kehityskul-
kuja, joita tutkimuksessa päätetään ryhtyä tarkemmin tutkimaan. Tutkimuksessa 
päätettiin keskittyä pojan kasvua kuvaaviin näyttämöihin, joten tähän kehityskul-
kuun liittyvät metapsykologiset ja näyttämölliset teoreettiset näkemykset ja 
lähtökohdat valittiin psykologisen ymmärtämisen viitekehykseksi ja tulkintapers-
pektiiviksi (teoreettiseksi ymmärtämisyhteydeksi). Teoreettiset lähtökohdat 
kirjataan ja mietitään tältä pohjalta teokselle asetettavia kysymyksiä teoksen kanssa 
käytävää dialogia varten (Analyysikuvaus A., kohta A.2.1.). Tutkimusaineisto rajat-
tiin edelleen siten, että Raksilan pojista valittiin tapausesimerkiksi Jake Hoikan 
tarinan, koska hänen kohdallaan tuodaan selkeimmin esille pojan suhde 
vanhempiinsa ja nuorisoryhmään. Muiden poikien tarinat ovat teoksessa taka-alalla 
ja kuvaavat suotuisaa nuoruusikäisten poikien kehitystä ja nuorisoryhmän 
merkitystä heidän kasvussaan. Jaken tarinan sisältämien nuoruusikäisen mielen 
tietoisten ja piiloisten, nykyisten ja menneiden näyttämöiden kautta voidaan sen 
sijaan tarkastella mieheksi kasvamisen epäonnistumista ja vanhempien merkitystä 
kasvussa (Analyysikuvaus A., kohta A.2.2.). 

 
Psykologista ymmärtämistä ja aineiston analyysiä valmisteleva vaihe päätetään 

tutkimusaineistoa kuvaavaan koko aineiston lyhenneltyyn tiivistelmään, johon tuleva 
ymmärtämisprosessi keskeisesti perustuu. Tiivistelmässä kuvataan koko aineistosta se 
osa, joka on tutkimustehtävien ja teoreettisten psykologisten lähtökohtien näkökulmasta 
ja aineistoon alustavan tutustumisen perusteella arvioitu relevantiksi ilmiön psykologisen 
ymmärtämisen kannalta. Ymmärtämisprosessin aikana palataan toistuvasti koko 
aineistoon, mutta tiivistelmä on tärkeä kuvaten koko aineistosta ilmiön ymmärtämisen 
kannalta olennaisen psykologisen merkityssisällön. Toisin sanoen koko aineistosta tehty 
tiivistelmä muodostaa tutkimusaineiston ytimen. Koko aineistosta laadittu tiivistelmä on 
samalla alustavaa aineiston psykologista ymmärtämistä tutkimustehtävien ja -teemojen 
rajaamilla alueilla ja teoreettisten lähtökohtien näkökulmista, mutta se ei vielä sisällä 
metapsykologista tai näyttämöllistä käsitteistöä. Se ei myöskään ole pelkkää aineistoa 
tiivistävää kuvausta. 
 
 
Esimerkki 7. 

 
Valmisteleva vaihe päätettiin koko aineistosta tehtyyn tutkimusaineistoa kuvaavaan 
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tiivistelmään, joka voidaan esittää seuraavasti10:  Jaken osalta teos kuvaa 
nuoruusikäisen pojan kehityksen umpikujaan joutumista. Onnettoman päätöksen 
saavan tapahtumasarjan lopputapahtumat alkavat siitä, että pojan isä lähtee kotoa 
huomatessaan äidin suhteen saksalaiseen upseeriin. Aikanaan äiti sitten muuttaa 
Fritz-sedän luokse. Jake jää yksin kotiin eikä enää juuri näe vanhempiaan. Isä ei 
pidä minkäänlaista yhteyttä poikaansa, äiti tukee poikaa aineellisesti, mutta etääntyy 
hänestä muuten. Jake alkaa elää kuvitelmissaan, eristäytyy vähitellen Raksilan 
poikien seurasta, jotka koettavat vetää Jakea mukaansa. Hän yrittää antaa ulospäin 
vaikutelman, että hänellä menee hyvin. Äiti ilmoittaa Jakelle lähtevänsä Saksaan. 
Lähtiessään hän jättää rahaa ja ruokaa Jakelle. Fritz-setä lahjoittaa tälle pistoolin. 
Isän uusi vaimo poikansa kanssa ajaa Jaken tyhjilleen jätetystä talosta pois. Jake 
viettää viimeiset päivänsä ladossa toivoen, että joku tulisi hakemaan häntä. Ketään 
ei tule ja Jake ampuu lopulta itsensä. Kirjan pohjalta tehdyn elokuvan loppukohtaus 
eroaa kirjasta siten, että Jake siinä kuulee äidin lähtevän junalla ja ryntää itkien 
rautatie-asemalle. Raksilan pojat juoksevat hänen perässään huutaen, että sinne ei 
kannata mennä. Jake ei usko tovereittensa neuvoja ja takertuu lähtevän junan 
perälautaan, mutta menettää lopulta otteensa ja juna menee menojaan. (Vrt. 
Analyysikuvaus A., kohta A.2.2..) 

                                                           
10 Tutkimusaineistoa kuvaava tiivistelmä ei koskaan ole näin lyhyt. Esimerkkini toimii vain 

esimerkkinä tiivistelmän kirjoittamisesta.  
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Analyysikuvaus A. Psykodynaamisen ymmärtämisen 1. ja 2. vaihe; Lähtökohtien 
hahmottaminen ja tutkimuksen rajaus. 
 
 
Metapsykologinen ja näyttämöllinen psykologinen ymmärtäminen 

A.1. Tutkimuksen lähtökohta:  A.1.1. Pyritään tekemään piiloisia näyttämöitä näkyviksi. 
A.1.2. Luetaan teos, jotta koko aineistosta saavutetaan 

esiymmärrys. 
A.2. Tutkimuksen rajaus: Teoreettisten lähtökohtien ja näkökulmien määrittäminen ja 

tutkimusaineiston rajaaminen koko aineistosta. 
A.2.1. Teoreettinen rajaus: Määritellään teoreettiset lähtökohdat ja lukemisen näkökulma 

ilmoittamalla, mitä näyttämöitä etsitään. 
Pojan kehitysvaiheet psykodynaamisen teorian mukaan: Keskeisten kehityksellisten 
näyttämöiden rakentumisperiaatteet ja teemat tiivistettyinä: 
I. Varhaislapsuus (lapsuuden 

näyttämö) 
Kokemisen tapa:  
- kaikkivoipaisuuden kuvitelma  
- primitiivinen idealisaatio 
Kehitystehtävä:  
- eriytyminen ja yksilöityminen 
- funktionaalisesti valikoivat sa-
maistukset 

 
 
 
Vaiheen ratkaisu:  
-itsearvostus  
-luottamus toiseen 
 
 
 
Kehityshäiriö:  
- narsistinen itsekeskeisyys 

(vaaditaan ihailua tai anotaan 
huomiota) 

- objektin idealisaatio (alistutaan 
kaikkivoipaisena koetun toisen 
valtaan) 

 

II. Oidipaalivaihe (oidipaali-
nen näyttämö) 

Kokemisen tapa: 
- kaikkivoipainen usko itseen 

miehenä 
Kehitystehtävä: 
- varhainen sukupuoli-identi-

teetti poikana 
- arvioivasti valikoivat ja in-
formatiiviset samaistukset 

 
 
Vaiheen ratkaisu: 
- liittoutuminen isän kanssa 
- äiti rakkausobjektina 
- itsekontrolli  
- realistinen suhde ympäristöön
Kehityshäiriö: 
- kilpailu isän kanssa 
- itsekorostus 
- täydellinen tappio 

III. Nuoruus (nuoruuden 
näyttämö) 

Kokemisen tapa: 
- nuoruuden ambivalenssi  
 
Kehitystehtävä: 
- itsenäistyminen 
- aikuinen sukupuoli-iden-

titeetti 
- ankaran yliminän muuttu-

minen henkilökohtaiseksi 
arvomaailmaksi 

Vaiheen ratkaisu: 
- itsenäistyminen 
- miehiin liittyminen 
- liitto vastakkaisen 

sukupuolen kanssa 
- henkilökohtaiset arvot  
Kehityshäiriö: 
- jatkuva kapina 
- ei itsenäistytä 
- ei liitytä aikuisiin miehiin 
- ei liittoa vastakkaisen su-

kupuolen  kanssa 
- lapsuuden yliminä jää 

hallitsemaan 
A.2.2. Tutkimusaineiston rajaus: Määritellään koko aineisto, johon tutkimus perustuu: Kertomus 

Raksilan pojista toisen maailmansodan aikaisessa Oulussa Paavo Rintalan teoksessa Pojat. 
Rajataan tutkimusaineisto käsittämään kertomus Jake Hoikan elämästä, teoista, puheista ja 
ajatuksista. Kirjoitetaan tutkimusaineiston tiivistetty kuvaus. 
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6.4. Tutkimusprosessin kulku 
 

Psykodynaaminen metapsykologinen ja näyttämöllinen metodi näkyy psykologisessa 
ymmärtävässä tutkimuksessa kahdella tavalla. Ensinnäkin se näkyy ilmiön ja sen 
yhteyksien metapsykologisena rekonstruktiona, joka tapahtuu tutkimusaineistona olevan 
tekstin ja tulkinnan taustana olevan metapsykologisen teorian välisenä vuoropuheluna, 
dialogina. Tällöin tekstiä luetaan valitun psykodynaamisen teoreettisen lähestymistavan 
ja näkökulman valossa asettamalla aineistolle kysymyksiä, antamalla tekstin vastata ja 
etsimällä vastauksia, tekemällä tulkintoja ja rekonstruktioita, asettamalla ilmiöitä 
yhteyksiinsä, koettelemalla ja perustelemalla tehtyjä päätelmiä aineistoon ja teoreettisiin 
näkemyksiin viittaamalla. Ilmiön metapsykologinen rekonstruktio on usein välttämätön 
analyysivaihe siinäkin mielessä, että sitä saatetaan käyttää myöhemmin apuna 
mahdollisessa näyttämöllisessä ymmärtämisessä näyttämöiden rekonstruktiossa, jos 
tutkimus päätetään suorittaa kaksivaiheisena11. (Analyysikuvaus B, kohta B.1..) Ilmiön 
metapsykologinen rekonstruktio voi myös muodostaa analyysin päätöksen ilman sitä 
seuraavaa näyttämöllisen analyysin vaihetta. Analyysi voidaan tehdä myös suoraan 
näyttämöllisenä ilman metapsykologista vaihetta ja kuvata ilmiö ja sen yhteydet 
näyttämöllisenä rekonstruktiona. Vuoropuhelua tekstin tai tekstiksi saatetun haastattelu- 
ja havaintoaineiston ja tulkintateorian välillä voidaan myös aloittaa tai jatkaa vertaamalla 
aineistoa muuhun samaa teemaa samassa teoksessa tai samaa teemaa muissa teoksissa 
käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen tulkintahorisontin tai -perspektiivin laajentamiseksi 
ja ilmiön ja sen mahdollisten merkitysyhteyksien paremmaksi tunnistamiseksi ennen 
ilmiön metapsykologista tai näyttämöllistä rekonstruktiota. 

 
 

Esimerkki 8. 
 

... Nuoruuden näyttämölle tunkeutuvan oidipaalisen mielen näyttämön osalta 
Rintalan kuvaama Jaken tarina muistuttaa teemaltaan ja asetelmaltaan jossain 
määrin Hamletia, jossa isä murhataan ja surmatyön tekijä anastaa kruunun ja 
kuningattaren itselleen. Freud12 on analysoinut teosta. Hänen mukaansa Hamlet ei 
pysty kostamaan, koska murhaaja on toteuttanut hänen varhaisen toiveensa 
syrjäyttää isä ja asettua isän tilalle äidin aviomieheksi. Jos Hamlet ryhtyisi toimiin 
äidin ja kruunun anastajaa vastaan, myös hän kokisi syyllistyvänsä kiellettyyn 
tekoon. (Freud sanoo tämän niin, että Hamlet syyllistyisi samaan tekoon.) Rintalan 
romaanissa saksalainen sotilas syrjäyttää perheen isän, joka ei tee tilanteessa 
mitään13. Perheen poika joutuu seuraamaan tapahtumia avuttomana sivusta. 
Rintalan teoksen kertomus Jakesta poikkeaa Shakespearen Hamletista ja myös 

                                                           
11 Metapsykologinen ja näyttämöllinen psykologinen ymmärtäminen eivät ole toisiinsa sidottuja 

niin, että ne edellyttäisivät toisiaan. Tutkimuksen kaksivaiheisuus on perusteltua tilanteessa, 
jossa näyttämölliselle psykologiselle ymmärtämiselle ei vielä ole kehitetty vakiintunutta ja 
riittävän selkeää käsitteistöä. Se on myös turvallisempaa aloittelevalle tutkijalle. Tämän vuoksi 
olen esittänyt tässä kaksivaiheisuuden mahdollisena vaihtoehtona psykologiseen 
ymmärtämiseen. 

12 Freud 1995b, 226—227. 
13 Ks. tästä tarkemmin seuraava esimerkki (Esimerkki 9.). 
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Oidipuksen tarinasta, sillä siinä äiti hylkää isän ja valitsee saksalaisen upseerin ja 
myös poika on tullut äitinsä hylkäämäksi. ... 

 
Jos ymmärtämisprosessi toteutetaan kaksivaiheisena, psykodynaamisen näyttämöllisen 

psykologisen ymmärtävän tutkimusprosessin toinen vaihe muodostuu vaiheesta, jossa 
siirrytään ilmiön metapsykologisesta rekonstruktiosta ja käsitteellistämisestä 
näyttämölliseen rekonstruktioon ja kokemukselliseen käsitteellistämiseen. 
Näyttämöllinen ymmärtäminen voi tapahtua myös ilman edeltävää metapsykologista 
ymmärtämistä. Näyttämöllisessä ymmärtämisessä pyritään rekonstruoimaan tutkittavan 
kokemusmaailmaan kuuluvat tietoiset ja tiedostamattomat (piiloiset) mielen näyttämöt. 
Siinä pyritään muodostamaan piiloisista mielen näyttämöistä, näyttämön teemoista, 
hahmoista ja näyttämöllepanon keinoista sellainen ajatuksellinen kuva, jossa tekstissä 
näyttämöinä kerrottu kokemushistorian tarina ei enää ilmene irrallisina palasina, vaan 
ymmärretään, miten tarinan eri puolet, eri näyttämöt ovat yhteydessä ja liittyvät toisiinsa. 
Näyttämöllisen rekonstruktion avulla erilaiset näyttämöt saavat aseman näyttämöiden 
kokonaisuudessa, so. ne näyttäytyvät mielekkäinä ja tulevat ymmärretyiksi. 

 
 

Esimerkki 9. 
 

Käytännössä mielen näyttämöiden rekonstruktio tarkoittaa Jaken mielen maailmaa 
heijastavien piiloisten näyttämöiden kuvaamista, minkä jälkeen ne asetetaan tois-
tensa yhteyteen siten, että niiden merkitys, so. asema Jaken kokemushistoriaa 
kuvaavien näyttämöiden muodostamassa kokonaisuudessa tulee ymmärretyksi. 
Päämääränä on Jaken kokemusmaailman kehityksellinen kuvaaminen mielekkäänä 
ja ymmärrettävänä toisiinsa liittyvien näyttämöiden kautta etenevänä 
kehitystarinana. (Analyysikuvaus B, kohta B.2..) 

Esimerkkinä Jaken tarinasta löytyvästä piiloisesta näyttämöstä voidaan tuoda 
esille lapsuudesta juontuva oidipaalinen mielen näyttämö, joka on edelleen läsnä 
Jaken mielessä nuoruusiässä. Näyttämö paljastuu erityisen hyvin teoksen pohjalta 
kuvatussa elokuvassa, jossa Jake ja isä seisovat kotinsa pihalla ja katsovat 
ikkunasta, kuinka äiti viettää iltaa saksalaisen upseerin kanssa. Sanaakaan ei 
vaihdeta. Isä ei ryhdy puolustamaan asemaansa äidin miehenä ja perheen isänä. Hän 
alistuu hylätyksi tulemiseen ja lähtee paikalta sanaakaan sanomatta pois. Teoksessa 
samankaltainen tilanne kuvataan seuraavasti: ”-- noo otapas nyt karamellia, kun 
Fritz-setä kerran tarjoo, äiti oli liverrellyt. Isä oli katsellut alta kulmain ja sitten hän 
oli huutanut ja muuttanut pois. Niin oli ollut. Nyt ei ollut enää mitään.”14 Mitä isän 
kyvyttömyyden osoitus miehenä ja isänä merkitsee Jakelle ja hänen kehitykselleen 
poikana? Isän tulisi olla oidipaalivaiheessa pojalleen tärkein ihailun kohde 
miehisyyden ylivoimaisena edustajana ja samastumiskohteena. Entä millaisen 
kokemuksen Jake saa petollisesti käyttäytyvästä äidistä naisena, jonka tulisi olla 
hänen tulevan rakkauden kohteensa ideaalinen esikuva? Minkä aseman pojan 
ajatuksissa saa Fritz-setä, ulkopuolelta tuleva oidipaalisen näyttämön voittaja, joka 
musertaa perheen miehet ja, jonka takia äiti hylkää heidät? 

 
                                                           
14 Rintala 1992, 196. 
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Analyysikuvaus B: Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen 3. vaihe; Analyysin 
kulku ja vaiheet. 
 
 
B. Tutkimuksen kulku: Tutkimusaineiston metapsykologinen ja näyttämöllinen analyysi. 
B.1. Metapsykologinen rekonstruktio tulkintateorian ja aineiston vuoropuheluna: 

Kertomusta luetaan psykodynaamisen metapsykologisen teorian valossa. Tekstille asetetaan 
kysymyksiä, etsitään aineistosta vastauksia, tehdään tulkintoja, koetellaan ja perustellaan 
metapsykologisina rekonstruktioina kuvattuja päätelmiä. 

Metapsykologinen lukeminen 
Asetetaan tekstille kysymys: ”Löytyykö Jakelle 
vertaisryhmä, jonka avulla hän pystyy itsenäis-
tymään nuoruudelle ominaisella tavalla?” 
Uusi kysymys: ”Millainen vertaisryhmä on? 
Nuoruuden itsenäistymistä tukeva vai kehityksen 
este? Miten Jake siihen suhtautuu?” 
Uusi kysymys: ”Tukevatko vanhemmat Jaken 
itsenäistymistä?” 
Uusi kysymys: ”Miksi Jake ei kykene liittymään 
ikäisryhmään?” (kuinka on mahdollista?) 
Uusi kysymys: ”Miten nämä asiat liittyvät 
toisiinsa?” ... (miksi on välttämätöntä?) 

Empiirinen aineisto 
Teksti vastaa: ”Kyllä löytyy (Raksilan pojat), 
mutta Jake ei osaa liittyä ikätovereihinsa.” … 
 
Teksti vastaa: ”Pojat tarjoavat tukensa Jakelle, 
mutta hän ei ota vastaan apua eikä kuuntele 
tovereiden neuvoja, vaan eristäytyy.” … 
Teksti vastaa: ”Eivät tue. Isä on poissa kotoa ja 
äitikin on hylkäämässä Jaken.” … 
Teksti vastaa: ”Häneltä puuttuvat varhaiset 
turvaa tuovat sisäistykset vanhempiin.” … 
Teksti vastaa: ”Jakella on varhaislapsuuden 
ongelmien takia ratkaisematta oidipaalinen 
ristiriita, joka estää nuoruuden kehitystä.” ... 

Jatketaan tekstin lukemista, kunnes varmistutaan siitä, että kaikki kysymykset on esitetty ja 
vastaukset ovat riittävästi perusteltuja ja kertomuksesta on muodostunut teoreettisesti, empiirisen 
aineiston ymmärrettäväksi tekevä, mielekäs kokonaiskuva. 
B.2. Näyttämöllinen rekonstruktio tulkintateorian ja aineiston vuoropuheluna: 

Kertomusta luetaan näyttämöllisesti. Paljastetaan tekstin sisältämiä piiloisia näyttämöitä 
asettamalla tekstille kysymyksiä, etsitään aineistosta vastauksia, tehdään tulkintoja, 
koetellaan ja perustellaan näyttämöllisinä rekonstruktioina kuvattuja päätelmiä. 

Näyttämöllinen lukeminen 
Asetetaan tekstille kysymys: ”Millaisia näyttä-
möitä tekstistä löytyy?” 
Uusi kysymys: ”Miten nuoruusiän näyttämö on 
rakentunut? Mitä hahmoja siellä on?” 
 
Uusi kysymys: ”Mitä tämän näyttämön takana 
on? Millaisia näyttämöitä?” 
 
 
Uusi kysymys: ”Miten näyttämöt liittyvät toi-
siinsa?” … (miksi on välttämätöntä? kuinka on 
mahdollista?) 

Empiirinen aineisto 
Teksti vastaa: ”Nuoruusikäisen, oidipaalinen 
ja varhainen pojan mielen näyttämö” … 
Teksti vastaa: ”Näyttämö, jossa toverit tarjoa-
vat paikkaa joukossaan. Jake ei kuuntele, vaan 
vetäytyy näyttämöltä omiin oloihinsa.” ... 
Teksti vastaa: ”Lapsuuden näyttämö, josta isä 
ja äiti ovat poissa ja oidipaalinen näyttämö, 
jossa äiti poistuu hylkäämällä isän ja pojan 
vieraan miehen vuoksi. Myös isä poistuu.” … 
Teksti vastaa: ”Lapsuuden näyttämöt tunkeu-
tuvat nuoruuden näyttämölle estäen nuoruuden 
kehityksellisen näyttämöllisen dialogin 
synnyn.” … 

Jatketaan näyttämöiden paljastamista ja kuvaamista, kunnes kaikkiin kysymyksiin on vastattu ja 
vastauksia koeteltu ja riittävästi perusteltu, paljastetut näyttämöt ovat riittävän selkeitä, asettuvat 
toistensa yhteyteen ja muodostavat mielekkään ja ymmärrettävän näyttämöllisen kehitystarinan. 
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6.5. Tulosten esittäminen 
- Merkityksen metapsykologinen ja näyttämöllinen rekonstruktio 
 

Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä tutkimuksen tulokset voidaan esittää 
tutkittavan ilmiön ja sen yhteyksien, so. merkityksen joko metapsykologisena ja/tai 
näyttämöllisenä rekonstruktiona riippuen siitä, onko tutkimus tehty metapsykologista vai 
näyttämöllistä mielen käsitteellistämistapaa ja tutkimusmetodia käyttäen vai 
mahdollisesti kaksivaiheisesti edeten ensin ilmiön metapsykologisesta ymmärtämisestä 
sen näyttämölliseen ymmärtämiseen. Toisin sanoen psykologinen ymmärtävä tutkimus 
voi päätyä ilmiön ja sen yhteyksien metapsykologiseen rekonstruktioon, se voi jatkua 
tästä ilmiön näyttämölliseen rekonstruktioon tai tutkimus voidaan suorittaa ja päättää 
esittämällä ymmärtämisprosessin tulokset suoraan ilmiön ja sen yhteyksien 
näyttämöllisenä rekonstruktiona.  

Metapsykologisesti ilmiötä ja sen yhteyksiä lähestyttäessä ymmärrys ja tulkinta, so. 
merkityksen metapsykologinen rekonstruktio, esitetään sisältäen metapsykologista 
teoreettista käsitteistöä ja kieltä. 
 
 
Esimerkki 10. 

 
Metapsykologisen rekonstruktion tulos on kuvattavissa esimerkiksi seuraavasti15: 
Jaken elämää hallitsee kokemus keskeisten tunnekohteiden, merkityksellisen toisen 
menettämisestä, sillä vanhemmat jättävät hänet yksin eivätkä tue hänen kehitystään. 
Teos ei kerro, mutta voidaan olettaa, että he eivät ole koskaan kunnolla tukeneet 
poikaansa. Pojan mieleen jää isän kaipuu, mutta miehisen esikuvan täydellinen 
poissaolo aiheuttaa tarrautumisen äitiin. Ilmeisesti poika ei ole varhaislapsuudessa 
kyennyt sisäistämään mielikuvaa rauhoittavista, turvaa tuovista vanhemmista, jotka 
toimivat myöhemmin kasvavan lapsen itsekokemuksen ja -luottamuksen perustana. 
Luottamuksen puute johtaa siihen, että nuoruusiässä Jake ei kykene luopumaan 
isästä ja äidistä eikä osaa liittyä ikäistensä poikien joukkoon ja käyttää heitä 
siirtymäobjekteina kehityksensä tukena. Taustalla on pelko hauraiden vanhempien 
mielikuvan menettämisestä. Elokuvan lopussa katsoja jää miettimään, millainen on 
Jaken tulevaisuus, koska hänen selviytymiskeinonsa ovat niin heikot. Teoksen viesti 
sen sijaan on yksiselitteinen kertoessaan, kuinka tuen puuttuminen ja turvallisten 
objektimielikuvien (introjektien ja vuorovaikutusmielikuvien) katoaminen johtaa 
itsekokemuksen häviämisen uhkaan ja lopulta itsetuhoon viimeisenä keinoja 
autonomian tunteen säilyttämiseksi. (Vrt. Analyysikuvaus C., kohta C.1..) 

 
Näyttämöllisesti ilmiötä ja sen yhteyksiä lähestyttäessä ymmärrys ja tulkinta, so. 

merkityksen näyttämöllinen rekonstruktio, esitetään käyttäen näyttämö -metaforaa ja 
näyttämöllistä kieltä. 

 
 

                                                           
15 Rekonstruktiiviset metapsykologiset ilmiön kuvaukset ovat pitempi. Tässä olen esittänyt vain 

esimerkin tavasta, jolla rekonstruktiiviset kuvaukset esitetään. 
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Esimerkki 11. 
 

Tutkimuksen tulokset voidaan kuvata ilmiön ja sen yhteyksien näyttämöllisenä 
rekonstruktiona esimerkiksi seuraavasti: Jaken mielen näyttämön tematiikkaa 
hallitsee yksinäisyys ja epätoivoinen toisen kaipuu. Hän ei kykene siirtymään 
ikäänsä vastaavalle nuoruuden kehitykselliselle näyttämölle, jossa ikätoverit 
toimivat aikuistuvan pojan itseä rakentavan dialogin vastapuolena, kun irrot-
taudutaan lapsuuden vanhemmista. Hänen mieltään hallitsevat vielä lapsuuden 
näyttämöt. Oidipaalinen näyttämö, jossa hylätty ja syrjään joutunut isä on 
kykenemätön toimimaan miehisenä esikuvana, ja äiti, joka pettää perheen miehet. 
Tämän näyttämön takaa löytyy varhaisempi lapsuuden näyttämö, jossa keskeisenä 
on puuttuvien vanhempien kaipuu, joka saa hänet nuoruuden itsetuhon hetkelläkin 
pienen lapsen tavoin passiivisesti odottamaan pelastusta, jota ei tule, ei ole koskaan 
tullut. Äidin poistuttua Jaken mielen näyttämöltä katoaa mielikuva mielen 
näyttämön tukea-antavasta toisesta, jota ilman kokemus itsestä haalistuu ja hän 
päätyy itsetuhoon. (Vrt. Analyysikuvaus C, kohta C.2..)  

 
 
Analyysikuvaus C. Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen 4. vaihe; Tulosten 
esittäminen. 
 
 
C. Tutkimuksen tulos: Tekstin psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen. 
C.1. Metapsykologisesti perusteltu kuvaus: Kuvataan aineiston piilosisältö, ilmiöiden piiloiset 

merkitykset ja merkitysyhteydet teoreettista metapsykologista kieltä käyttäen.  
Esimerkiksi: Jake on epäonnistunut varhaisissa sisäistyksissään suhteissa äitiin ja isään, mistä 
johtuen hän jää sisäisesti riippuvaiseksi menetetyistä vanhemmista myös nuoruusiässä. Jakelta 
puuttuvat turvalliset vuorovaikutusmielikuvat, joiden varassa hän kykenisi liittymään nuoruudessa 
vertaisryhmään kehityksensä tukena ja luopumaan vanhemmistaan myös sisäisesti. Jake 
epäonnistuu itsenäistymiskehityksessään ja päätyy itsetuhoon menettäessään mielikuvan turvaa 
tuovista sisäistetyistä objekteista ja itsekokemuksen haalistuessa. … 
C.2. Näyttämöllisesti perusteltu kuvaus: Kuvataan, millaisia piiloisia näyttämöitä kertomuksen 

taustalta löytyy, mitä ne merkitsevät ja miten ne liittyvät toisiinsa sekä kirjoitetaan mielekäs 
mielen näyttämöllinen tarina. 

Esimerkiksi: Jaken mielen näyttämöä hallitsee yksinäisyys ja puuttuvien vanhempien kaipuu, joka 
saa hänet pienen lapsen tavoin itsetuhon hetkelläkin passiivisesti odottamaan pelastusta, jota ei 
tule, ei ole koskaan tullut. Lapsuuden vanhempien puuttuva kokemuksellinen läsnäolo ja turval-
lisen vuorovaikutuksen tuoman itsearvostuksen ja luottamuksen puuttuminen estää Jakea 
siirtymästä nuoruuden kehitykselliselle näyttämölle, jossa ikätoverit toimivat itseä rakentavan 
dialogin vastapuolena, kun irrottaudutaan lapsuuden vanhemmista. Jaken mielen näyttämöltä 
katoaa tukea-antava toinen, jota ilman kokemus itsestä haalistuu ja hän päätyy itsetuhoon. … 

 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ymmärtävän psykologisen tutkimuksen 
uskottavuudesta, ongelmista ja virhelähteistä 

 
Mitä psykoanalyysia esikuvanaan ja mallinaan pitämä psykodynaaminen 
metapsykologinen ja näyttämöllinen psykologinen ymmärtäminen on ja mihin sitä 
voidaan käyttää? Mikä on sen tutkimuksellinen sovellusalue1? Pohjimmiltaan 
psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen on aina viimekädessä mielen tutkimusta 
ja tuottaa tietoa yksilön subjektiivisesta kokemusmaailmasta. Se pyrkii ymmärtämään 
ihmistä psykologisesti, so. redusoimatta mielen tapahtumista johonkin muuhun, mielen 
ulkopuoliseen. Psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen tutkimuskohde on aina 
inhimillisen mielen tapahtumat, kokemusmaailma, ja yksilön kokemukset, vaikka 
tutkimusaineisto, jonka avulla ja, jonka kautta mielen ja kokemuksen tutkimus tapahtuu, 
voi olla periaatteessa mikä tahansa ihmisen kokemuksen ilmaus, joka voidaan ymmärtää 
mielekkäänä. Edellytys on, että tutkimusaineisto on saatettavissa tekstimuotoon tai 
ymmärrettävissä tekstinä. Siten onnistunut psykodynaaminen psykologinen tutkimus 
auttaa meitä ymmärtämään tekstinä ymmärrettyä aineistoa tuottavaa ihmismieltä entistä 
syvällisemmin. Jos yhteys tähän päämäärään katkeaa, tarkastelu ei ole enää 
psykodynaamista psykologista ymmärtämistä eikä se ole enää psykologista 
ymmärtämistä ylipäätään. 

Ymmärtävän psykologisen tutkimuksen tavoitteena on ilmiöiden ymmärrettäväksi 
tekeminen asettamalla ne yksilön subjektiivisen merkityksenannon, kokemusten 
yhteyteen. Se tutkii subjektiivista merkityksenantoa, joka tarkoittaa ilmiön saamaa 
asemaan yksilön mielen tapahtumisessa, psyykkisissä yhteyksissä. Ilmiön psykologinen 
ymmärtäminen on sen yhteyksien tunnistamista, oivaltamista, tavoittamista, osoittamista 
ja tämän kuvaamista. Ymmärtäminen saavutetaan ilmiön yhteyksiin kohdistuvien 
tulkintojen, ajatuksellisten metapsykologisten tai näyttämöllisten rekonstruktioiden 
avulla. Olen aiemmin eri yhteyksissä esiin tulleina tarkastellut psykodynaamiseen 
psykologiseen ymmärtämisen uskottavuuteen tai luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä, 
ongelmia, virhelähteitä ja tapoja niiden hallitsemiseksi. Kokoan seuraavassa tämän 
tarkastelun systemaattisemmin ja esitän myös näkökohtia, joita en ole vielä tuonut esille. 

                                                           
1 Psykodynaamista psykologista ymmärtämistä voidaan soveltaa myös psykologiseen arviointiin, 

ohjaukseen, neuvontaa ja terapiaan sekä pedagogiikkaan. Tässä käsittelen vain sen 
tutkimuksellista sovellusta. 
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En tarkastele ymmärtävän tai ns. kvalitatiivisen tutkimuksen uskottavuus- ja 
luotettavuuskysymyksiä yleensä, vaan keskityn psykodynaaminen metapsykologisen ja 
näyttämöllisen psykologisen ymmärtämisen uskottavuus- ja luotettavuuskysymysten 
erityispiirteisiin2. 

Ilmiön rekonstruktiivisen kuvauksen tai tulkinnan luotettavuutta tai uskottavuutta3, 
niin kuin sen mieluummin sanon, voidaan arvioida tulkinnan (rekonstruktion) 
yhtenäisyyden, vastaavuuden, käytännöllisten seuraamusten ja yhteisymmärryksen 
käsitteillä4. Yhtenäisyys viittaa tässä tulkinnan, so. ilmiön sisältämän merkityksen ja 
merkitysyhteyksien kuvauksen sisäiseen yhtenäisyyteen ja suhteeseen perusteluna 
käytettyyn tulkintateoriaan, vastaavuus viittaa tulkinnan suhteeseen empiiriseen 
aineistoon, käytännölliset seuraamukset tulkinnan suhteeseen dialogin tai itsereflektion 
etenemiseen ja yhteisymmärrys yksimielisyyteen tulkinnasta. Kysymys on konkreettisesti 
siitä, miten yhtenäinen ajatuksellinen rekonstruktio tutkittavasta ilmiöstä ja siihen 
yhteydessä olevien ilmiöiden asemasta tutkittavan mielessä on, kuinka yhtäpitävä se on 
aikaisemman teoreettisen tiedon kanssa, miten se vastaa empiiristä aineistoa tai kattaa 
empiirisen aineiston, mahdollistaako se itseymmärryksen lisääntymisen aiemmin torjutun 
tavoittamisen kautta ja kuinka yksimielisiä tutkija, tutkittava ja tutkijayhteisö ovat sen 
tulkinnasta. Esittämäni tavat tarkastella psykologisen ymmärtämisen uskottavuutta ovat 
eri näkökulmia, jotka täydentävät toisiaan ja menevät jossain määrin päällekkäin. Mikään 
niistä ei yksinään ole riittävä tulkinnan uskottavuuden arvioimiseen, mutta yhdessä niitä 
voidaan käyttää arvioitaessa tulkinnan uskottavuutta. 

Tulkinnan yhtenäisyydellä psykologisessa ymmärtämisessä viittaan siihen, että ilmiötä 
tulkinnan on muodostettava sisäisesti yhtenäinen tai ainakin riittävän yhtenäinen 
teoreettisesti perusteltu kokonaisuus, jossa tutkittavat, myös ilmiasultaan ristiriitaisena 
näyttäytyvät ilmiöt saavat mielekkyytensä osina kokonaisuutta ja tulevat ymmärrettäviksi. 
Näyttämöllisellä kielellä ilmaistuna rekonstruoitujen näyttämöiden on muodostettava 
mielekäs ja ymmärrettävä kokonaisuus, jossa ilmiö ja siihen liittyvä muut ilmiöt, 
yksittäiset näyttämöt saavat asemansa näyttämöiden kokonaisuudessa. Konkreettisesti 
tämä tarkoittaa sitä, että kykenemme muodostamaan, rekonstruoimaan tutkittavan 
kuvauksen perusteella hänen psyykkisestä työstään ja siihen liittyvistä ilmiöistä 
kuvauksen, jossa tutkittava ilmiö ja siihen liittyvät ilmiöt tulevat ymmärretyiksi osana 
tutkittavan kokemushistoriaa. Tulkinnan sisäisen yhtenäisyyden puute näkyy tulkinnan ja 
kuvauksen sisäisenä ristiriitaisuutena ja epäyhtenäisyytenä. Emme löydä emmekä kykene 
teoreettisesti perustelemaan ilmiöille yhteyttä toisiinsa, jotkut ilmiöt jäävät irrallisiksi ja 

                                                           
2 Vrt. ymmärtävän psykologisen tutkimuksen luotettavuuden yleisiin kriteereihin (Kvale 1996a; 

Åkerberg 1986) ja fenomenologisen psykologian luotettavuuden spesifeihin kriteereihin 
(Perttula 1995a, 98—106 ja 1995b). 

3 Uskottavuus –käsite on sopivin ja kuvaavin, kun puhutaan ei vain ymmärtävän tutkimuksen, 
vaan tieteellisen tutkimuksen luotettavuudesta ylipäätänsä. Luottamus tieteellisten väitteiden 
todenperäisyyteen perustuu uskoon väitteiden uskottavuudesta. Varmuutta meillä ei tieteessä ole 
— niin kuin ei ole edes huomisesta auringon noususta, mutta uskomme siihen, kuka milläkin 
perusteella. Perustelut, joiden varassa uskomme jonkin väitteen todenperäisyyteen, ovat 
oleellisia arvioitaessa väitteiden uskottavuutta. 

4 Lukija huomaa tässä käytetyn apuna tieteenfilosofiassa esitettyjä koherenssi-, korrespondenssi-, 
pragmaattinen ja kommunikatiivinen totuusteorioita, joskin olen antanut niille ymmärtävässä 
tutkimuksessa oman merkityksen. 
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niiden asema suhteessa toisiinsa ymmärtämättä. Rekonstruoidut mielen näyttämöt eivät 
muodosta ymmärrettävää yhtenäistä vaihtuvien näyttämöiden kokonaisuutta, jotkut 
mielen näyttämön tapahtumat jäävät yhteyksiä vaille. Niitä ei myöskään kyetä 
osoittamaan irrelevanteiksi, merkityksettömiksi tutkittavan ilmiön ja sen ymmärtämisen 
kannalta. 

Tulkinnan yhtenäisyyden ongelmat voivat johtua riittämättömästä ilmiötä koskevasta 
empiirisestä aineistosta, jolloin emme kykene rekonstruoimaan ilmiöiden sellaista 
kuvausta, joka liittää ilmiöitä toisiinsa. Tutkimusaineistossa on liiaksi aukkoja ja 
puutteita, jotta tulkinta olisi yhtenäinen. Emme tiedä ilmiöstä riittävästi. Tätä ongelmaa 
voidaan vähentää hankkimalla lisäaineistoa, joiden avulla uskottava metapsykologisesti 
tai näyttämöllisesti perusteltu tulkinta voidaan asettaa ja kuvata ilmiö ymmärrettävänä ja 
mielekkäänä. Jos tämä ei ole mahdollista, voimme myös päätyä siihen, että 
esittämäämme tulkinta on pidettävä alustavana, monia epävarmoja kohtia sisältävänä, 
jolloin myös syyt tähän, esim. aineiston puutteellisuus, on tuotava esiin. 

Tulkinnan yhtenäisyyden puute voi johtua myös virheellisistä, puutteellisista tai väärin 
valituista teoreettisista lähtökohdistamme, jotka eivät kykene tekemään ilmiöitä 
ymmärrettäviksi. Tulkinnan yhtenäisyys tarkoittaa siis myös sitä, että ilmiötä koskevan 
tulkinnan on oltava yhtenäinen tai yhtenevä aikaisemman vastaavia ilmiöitä koskevan 
teoreettisen tiedon kanssa. Toisin sanoen meidän on kyettävä osoittamaan ilmiöitä 
koskeville tulkinnoillemme teoreettinen perustelu tieteenperinteessä esitetyistä vastaavia 
ilmiöitä kuvaavista yleisistä tulkinnoista. Tutkinnan yhtenäisyyden puute näkyy siinä, 
ettemme kykene näkemään aineistossa yhtenevyyttä aikaisemman tutkimustiedon kanssa. 
Tähän voi olla syynä myös aineiston puutteellisuus tai, johon tässä erityisesti viittaan, se, 
että käyttämissämme teoreettisissa lähtökohdissamme on puutteita. Molemmissa 
edellisissä tapauksissa yhtenäisyyden ongelmaa voidaan pyrkiä ratkaisemaan empiirisellä 
lisäaineistolla, joka saattaa johtaa tulkintaan, joka on yhtenäinen ilmiötä koskevan teorian 
kanssa tai korjaamalla teoreettisia näkemyksiä, jolloin voimme rekonstruoida ilmiöistä ja 
niiden välisistä yhteyksistä ne paremmin ymmärrettäväksi tekevän teoreettisesti 
perustellun kuvauksen. Siten ilmiön ”virheellinen” tai puutteellinen tulkinta voi johtaa 
teorian korjaamiseen. Jos kumpikaan ei ole mahdollista, päädymme monia aukkoja, 
olettamuksia ja epävarmuutta sisältävään alustavaan tulkintaan. 

Tulkinnan vastaavuus empiiriseen aineistoon psykologisessa ymmärtämisessä tar-
koittaa, että ilmiön rekonstruoidun kuvauksen on kyettävä liittämään empiirinen aineisto 
kuvaukseensa. Tutkimukseen valituille empiirisen tutkimusaineiston kuvaamille ilmiöille 
on löydyttävä perusteltu asema tulkinnassa tehden niiden merkitys ja asema siinä 
ymmärrettäviksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että meidän on kyettävä osoittamaan 
kunkin empiirisen ilmiön asema tutkittavan psyykkisessä työssä ja psyykkisissä 
yhteyksissä. Vastaavuuden puute näkyy siinä, ettemme kykene osoittamaan joillekin 
havaituille empiirisille ilmiöille mielekästä asemaa tutkittavan mielen tapahtumisessa, 
vaan ne näyttäytyvät toisiinsa nähden irrallisina tai ristiriitaisina. Myös joidenkin 
empiiristen ilmiöiden merkityksettömyys tutkittavan ilmiön ymmärtämisen ja tulkinnan 
kannalta on kyettävä osoittamaan. Tässäkin tapauksessa tulkinnan uskottavuutta voidaan 
pyrkiä lisäämään edellä mainitsemallani tavoilla empiirisellä lisäaineistolla ja 
teorialähtökohtiin tehtävillä muutoksilla tai korjauksilla, jotka mahdollistavat uskottavan 
tulkinnan. Tulkinta voidaan myös esittää alustavana ja myöhemmällä tutkimuksella 
tarkennettavana. 

Edellisestä yhteenvetona: Tulkinnan yhtenäisyys ja vastaavuus ymmärtävässä 
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psykologisessa tutkimuksessa tarkoittavat, että ilmiötä koskevalle tulkintamme on 
muodostettava sisäisesti yhtenäinen kokonaisuus, jolle on löydyttävä sekä teoreettiset 
että empiiriset perustelut. Jos tämä ei ole mahdollista, niin empiiristä aineistoa on 
hankittava lisää ja/tai teoreettisia lähtökohtia on tarkistettava. Ilman riittäviä teoreettisia 
ja empiirisiä perusteluita tulkinta on esitettävä alustavana ja ehdollisena. Tulkintaa ei saa 
esittää esimerkiksi jättämällä osa empiirisestä aineistosta perustelematta huomiotta tai 
sovittamalla tutkimusaineisto teoreettisiin ennakkokäsityksiin, sillä silloin tulkinta kertoo 
enemmän tulkitsijan mielestä ja tulkintateoriasta kuin tutkittavan kokemusmaailmasta. 

Tulkinnan käytännön seuraamuksilla psykologisessa ymmärtämisessä tarkoitan sen 
vaikutusta tutkittavan ja tutkijan, tutkijan ja tekstin väliseen dialogiin. Tulkinnan tulee 
mahdollistaa katkenneen dialogin ja ymmärtämisprosessin jatkuminen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että tutkija ja/tai tutkittava tavoittavat tulkinnan avulla aiemmin, joko 
torjuttuna tiedostamattomana tai merkityssisältöä vailla, tavoittamattomissa olleen ja 
(itse)ymmärrystä lisäävä dialogi voi jatkua. Tämä tutkinnan uskottavuuden ehto ei 
toteudu, jos tulkinta ei johda dialogin jatkumiseen. Aiemmin näimme, ettei tämän ehdon 
toteutumatta jääminen vielä välttämättä tarkoita tulkinnan virheellisyyttä. Tutkittava ei 
ehkä ole heti vielä valmis ottamaan vastaan tulkintaa, vaan saattaa tarvita aikaa sen 
työstämiseen. Tai tutkija saattaa olla tulkintaansa tyytyväinen pitäen sitä oikeana, mutta 
dialogi tutkittavan tekstin kanssa ei kuitenkaan jatku. Vasta tutkimusprosessin myöhempi 
vaihe, tutkimusprosessin jatko, dialogin katkeaminen tai dialogin jatkuminen uusien 
tulkintojen avulla osoittaa, oliko aiempi tulkinta ollut oikea vai virheellinen. Edelleen on 
huomioitava, että virheellinen tulkinta, jonka tutkittava hyväksyy ja, jota tutkija pitää 
oikeana5, saattaa johtaa esim. haastattelutilanteessa näennäisen dialogin jatkumiseen 
tutkittavan loputtomana puheen tai tekstiä luettaessa näennäisen dialogin jatkumiseen 
tutkijan assosiaatioiden virtana. Loputtomassa puhumisessa tai assosiaatioissa on tällöin 
kysymys tutkittavaa ja tutkijaa ahdistavien asioiden käsittelyltä suojaavasta 
suojatoimenpiteestä, defenssistä, ei itseymmärryksen lisääntymisestä.  

Tutkimuksen uskottavuuden kriteerinä dialogin jatkuminen ja tutkittavan 
itseymmärryksen lisääntyminen tutkimusprosessissa tulkinnan käytännön seuraamuksena 
on vaativa toteuttaa. Useimmiten psykologisen ymmärtävän tutkimuksen tavoitteet eivät 
ole emansipatorisia, koska se edellyttäisi tutkijalta ja tutkimusprosessilta enemmän kuin 
psykologisessa tutkimuksessa tavallisesti on mahdollista. Se edellyttäisi pitkäaikaista 
tutkimusprosessia sekä tutkittavan tansferenssin, vastarinnan ja regression ja tutkijan 
oman vastatransferenssin hallitsemista. Oltaessa tekemisissä tutkittavien kanssa 
                                                           
5 Tässä törmäämme psykoanalyysiin liitettyyn suggestio-ongelmaan (Grünbaum 1985). Tutkittava 

hyväksyy tutkijan esittämän tulkinnan (suggestion) psyykkisestä tarvitsevuudestaan johtuen. 
Suggestio voidaan hyväksyä myös suojatoimenpiteeksi hallita hallitsematonta, vaikka se olisi 
virheellinen. Pitkässä psykoanalyysissa tämä ongelma kuitenkin poistuu. Psykoanalyysin 
periaatteita noudattaen umpikujaan johtavat, dialogin katkaisevat virheelliset tulkinnat 
karsiutuvat (niistä luovutaan) vähitellen uusien tulkintojen myötä ja dialogin etenemisen 
mahdollistavat oikeaan osuvat tulkinnat jäävät voimaan (hyväksytyiksi). Ymmärtävässä 
psykologisessa tulkinnassa (ja ei-psykoanalyyttisissa terapioissa) suggestion ongelma on 
olemassa. Ongelman poistamisen apuna on Barrattin kuvaama psykologisen ymmärtämisen 
metodinen negatiivisuus, jatkuva itsekritiikki ja –reflektio, saavutetun ymmärryksen 
kysymyksen alaistaminen uuden paremman ymmärtämisen mahdollistamiseksi. Suggestion 
ongelmaa voidaan hallita myös siten, että hermeneutiikan periaatteiden mukaisesti, mitään 
ymmärrystä ei pidetä lopullisena, vaan välivaiheena parempaan ymmärrykseen. 
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kasvotusten tutkimuksen käytännön seuraamusten käyttäminen ymmärtävän tutkimuksen 
uskottavuuden kriteerinä on siksi ongelmallista, mutta periaatteena se on keskeinen 
psykodynaamisessa ymmärtämisessä. 

Yhteisymmärryksellä psykologisessa ymmärtämisessä viittaan tutkijan, tutkittavan ja 
tutkijayhteisön yksimielisyyteen tulkinnasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
tulkinta esitetään tutkittavalle, joka vahvistaa sen tavoittaen aiemmin tavoittamattomissa 
olleen tai hylkää sen, dialogi jatkuu tai ei jatku. Yhteisymmärrykseen tulkinnasta pätee 
samat reunaehdot kuin tulkinnan käytännön seuraamusten perusteella tulkinnan 
uskottavuutta arvioitaessa. Mitään tulkinnasta seuraavaa ymmärrystä ei pidetä 
lopullisena. Vasta tutkimusprosessin eteneminen, ymmärrystä lisäävän dialogin 
jatkuminen osoittaa tulkinnan uskottavuuden. Aina ei ole mahdollista esittää tulkintoja 
tutkittavan varmennettavaksi, jolloin tämän uskottavuuden kriteerin käyttäminen on 
ongelmallista. Tulkinnan uskottavuutta yhteisymmärryksen periaatteella voidaan koetella 
tieteellisessä keskustelussa esittämällä se tiedeyhteisön arvioitavaksi, jossa tulkinnasta 
voidaan päästä yhteisymmärrykseen joko hyväksymällä se tai jatkamalla 
tulkintaprosessia esittämällä ilmiötä koskevia parempia, uskottavampia tulkintoja.6  

Edellä esittämäni ovat kriteerejä tai periaatteita, joiden avulla psykologisen tulkinnan 
uskottavuutta (pätevyyttä, oikeaan osuvuutta) voidaan koetella, arvioida ja parantaa. 
Mitkä ovat sitten psykodynaamisen metapsykologisen ja näyttämöllisen psykologisen 
ymmärtämisen rajoitukset psykologisessa ymmärtävässä tutkimuksessa? Psykoanalyysia 
esikuvana ja mallina pitävää psykodynaamista lähestymistapaa psykologiseen 
ymmärtämiseen voidaan kritisoida samoilla perusteilla kuin psykoanalyysin käyttöä 
analyysitilanteen ulkopuolella. Lähtökohta on, että lopulta tai viimekädessä yksilön 
tuottaman mieltään ja kokemustaan kuvaavan tai toimintaa koskevan aineiston piilevän 
sisällön ymmärtäminen edellyttää kuvauksen luoneen henkilön pitkäaikaista 
psykodynaamista psykologista tutkimusta (psykoanalyysia) ja tutkittavan kokemus-
historian kuvausta tai kokemusten ilmausten sisältämien merkityksenantojen ja toiminnan 
toimintaperusteita koskevien mielikuvien kysymistä häneltä itseltään. Kaikki muut 
pelkästään tutkittavan tuottamasta aineistosta tai teoriasta lähtevät tulkinnat saattavat 
paljastaa pikemminkin tulkitsijan itsensä kuin tutkittavan mielen sisältöjä tai toimii 
pelkästään teorian etukäteisoletusten vahvistamisena.7  

Pahimmillaan psykoanalyysin huolimaton soveltaminen psykoanalyyttisessa tilan-
teessa tai sen ulkopuolelle merkitsee, että psykoanalyyttinen teoria muodostuu ideologi-
aksi, jonka suoman auktoriteetin turvin tutkija asettaa itsensä kaikkitietävän tulkitsijan 
asemaan. Psykoanalyyttisen ideologisen muurin taakse suojautuminen kuitenkin pysäyt-
tää sekä tutkijan itseymmärryksen että tekstinä ymmärretyn aineiston ymmärtämisen 
etenemisen. Tutkija saattaa itse uskoa edistyvänsä tutkimustyössään ja ymmärtävänsä 
tekstiä ja tätä tuottanutta ihmismieltä — joskus jopa paremmin kuin kukaan muu. Todel-

                                                           
6 Nämä kaksi edellistä, tulkinnan käytännölliset seuraukset ja yhteisymmärrys tulkinnasta, ovat 

psykologisen tulkinnan uskottavuuden kriteerit, joihin psykoanalyyttisessa ja psykoanalyysia 
koskevassa kirjallisuudessa toistuvasti viitataan; Ks. Barratt 1984; Dewald 1969; Habermas 
1979a; Lesche 1978; Lorenzer 1995; Ollinheimo & Vuorinen 1999; Rechardt & Ikonen 1977a. 
Niiden käyttöä ymmärtävään psykologiseen tutkimukseen rajoittaa se, missä määrin 
tutkimusprosessissa voidaan toteuttaa emansipatorisia, itseymmärrystä lisääviä tavoitteita 
tutkijan ja tutkittavan dialogina. 

7 Vrt. Pylkkänen 1981, 52—53. 
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lisuudessa saattaa käydä niin, että hän sulkee mielensä kaikelta sellaiselta, joka uhkaa 
särkeä hänen kuvitelmansa omasta kaikkitietävyydestään. Hän näkee tutkittavasta 
ilmiöstä ja ihmisestä vain sen, mitä hän haluaa siinä nähdä osoittaakseen oman 
tietävyytensä tai erinomaisuutensa tulkitsijana.8 

Psykoanalyyttinen metodi on alun perin kehitetty kahden ihmisen välistä dialogia 
varten, jossa he yhdessä pyrkivät muodostamaan käsityksen tutkittavasta ilmiöstä. Tämä 
on psykologisessa ymmärtävässä tutkimuksessa psykoanalyysin ulkopuolella harvoin 
mahdollista edes rajoitetusti. Psykologisessa ymmärtävässä tutkimuksessa tutkittavan 
osuus jää useimmiten tutkimusaineiston tuottamiseen tutkimusta varten, vaikka esim. 
haastattelussa voidaankin pyrkiä vuoropuheluun tutkijan ja tutkittavan välillä ja 
tutkimusaineiston ymmärtämisessä voidaan käyttää tutkittavaa tulkinnan apuna. Tämä on 
ollut keskeinen syy, miksi jossain määrin olen vieroksunut psykoanalyyttinen tutkimus -
nimitystä (esim. psykoanalyyttinen kirjallisuuden, historian, taiteen, jne. tutkimus) 
psykoanalyyttisen tilanteen ulkopuolella, vaikka Freud itse käytti tätä nimitystä esim. 
tekemästään taiteen ja kirjallisuuden tutkimuksesta. Psykodynaamisen ymmärtämisen ja 
myös psykoanalyyttisen tutkimuksen tavoitteet ja mahdollisuudet psykoanalyyttisen 
tilanteen ulkopuolella ovat varsinaista psykoanalyysia vaatimattomammat. 
Psykodynaamista ymmärtämistä ja psykoanalyysia teoriana voidaan mielestäni kuitenkin 
perustellusti käyttää ja soveltaa ymmärtävään psykologiseen tutkimukseen kunhan 
muistetaan sen rajoitukset. 

Edelliset psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen virhemahdollisuudet liittyvät 
toisaalta psykologiseen ymmärtämiseen välttämättömän tutkittavaa kohdetta koskevan 
pohjatietojen puutteellisuuteen ja toisaalta kyvyttömyyteen tunnistaa aineistoon 
sisältyvää ennakkokäsityksistä poikkeavaa. Tämän kaltaiset virheet voivat aiheuttaa sen, 
että tutkija tekee liian pitkälle meneviä tulkintoja puutteellisen aineiston perusteella tai 
valitsee näkökulman, joka peittää tekstinä ymmärretyn aineiston todellista merkitys-
sisältöä tai parhaimmillaankin paljastaa siitä vain jonkin puolen. Jälkimmäiseen 
ongelmaan palaan vielä tarkastellessani tutkijan tutkittavaan kohdistaman transferenssin 
merkitystä tutkimustilanteessa. Seuraavassa tarkastelen psykologisen ymmärtämisen 
rajoja tai väistämätöntä epätäydellisyyttä. 

Psykologinen ymmärtäminen on aina epätäydellistä, vaikka tulkinnat ja ilmiöiden 
kuvaukset eivät olisikaan sinänsä virheellisiä. Tässä yhteydessä esitän kolme käsitettä, 
jotka kuvaavat psykodynaamisen näyttämöllisen ymmärtämisen epätäydellisyyttä: 
Näyttämöiden väistyminen, näyttämöiden pakeneminen ja näyttämöiden hämärtyminen9. 
Näyttämöiden väistymisen käsite viittaa siihen, että tutkimuksessa joudutaan valitsemaan 
tietty aineiston, tekstin lukemisen, ilmiön psykologisen ymmärtämisen ja tulkinnan 
näkökulma, mistä johtuen kaikkea tekstiin sisältyvää psykologisesti tulkittavissa olevaa 
aineistoa ei kyetä sisällyttämään yhteen tutkimukseen, vaan ne väistyvät tai jäävät syrjään 
tulkinnalta. Tutkimuksen esiymmärryksen ja valmistelevan vaiheen perusteella tietyn 
aineiston lukutavan valinta joidenkin näyttämöiden paljastamiseksi ja asettamiseksi 
etusijalle aiheuttaa tutkimustehtävään sisältyvien näyttämöiden esiin nostamisen ja 
muiden näyttämöiden väistymisen tulkinnalta. Tietyt ilmiöt ja niiden psyykkiset yhteydet 
                                                           
8 Psykoanalyysin ideologista käyttöä tarkastelee muun muassa psykoanalyytikot Ikonen (1988) ja 

Manninen (1993). 
9 Kiitän seuraavan esitykseni täsmennyksestä KL Jouni Peltosen kanssa syksyllä 1999 käymääni 

keskustelua. 
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nähdään ja ymmärretään yhä paremmin, ja toiset väistyvät ja jäävät yhä enemmän 
syrjään. 

Näyttämöiden väistymiselle läheinen käsite on näyttämöiden pakeneminen. Se 
tarkoittaa sitä, että vaikka kuinka yritämme tavoittaa jotakin näyttämöä, emme sitä 
tavoita, vaan se pakenee tulkintaamme yhä kauemmas. Syynä on tavallisesti puutteellinen 
tutkimusaineisto, mutta usein myös virheelliset teoreettiset lähtökohdat, joilla emme saa 
otetta ilmiöstä. Myös tutkijan tutkittavaan kohdistama transferenssi saa aikaan 
näyttämöiden pakenemisen. Esiymmärryksemme, tavoitteittemme tai 
ennakkokäsitystemme mukaiset psyykkiset yhteydet näemme ja ymmärrämme. Niiden 
tavoittamattomissa olevat tai niiden vastaiset psyykkiset yhteydet pakenevat ja loittonevat 
tulkintaamme vaikka koettaisimme saada niihin otetta. Näin voi tapahtua myös silloin, 
kun mukana ei ole transferenssi-ilmiötä ja käytettävissä on tulkintaan riittävä 
tutkimusaineisto. Syynä on tällöin puutteelliset teoreettiset lähtökohdat, joiden avulla 
emme kykene saamaan otetta tutkittavasta ilmiöstä. Näyttämöiden pakeneminen saattaa 
paljastua meille jälkeenpäin, kun huomaamme jonkin näyttämön ensin paenneen, esim. 
puutteellisten teoreettisten lähtökohtiemme tai transferenssimme takia, sitten ikään kuin 
palanneen selkeänä ja ymmärrettävän, kun olemme tarkistaneet lähtökohtiamme tai 
selvittäneet transferenssimme riittävästi.  

Kolmas psykologisen ymmärtämisen epätäydellisyyteen liittyvä käsite on 
näyttämöiden hämärtyminen. Psykodynaaminen ja näyttämöllinen ymmärtäminen ja 
tulkinta on epätäydellistä mielen näyttämöiden hämärtymisen vuoksi. Mitä 
kehityksellisesti varhaisempia tai kokemuksellisesti arkaaisempia piiloisia mielen 
näyttämöitä kohti tutkimuksessa liikutaan, sitä epäselvemmiksi ne käyvät. Kaikkia mielen 
näyttämöitä ei tutkimuksessa, ei pitkäaikaisessa psykoanalyysissakaan, kyetä 
paljastamaan ja selkeästi kuvaamaan, koska niiden näyttämöllepanon keinot saattavat 
näyttäytyä aikuiselle tietoiselle mielelle ja tieteen käsitteelliselle kielelle liian vieraina. 
Niitä ei kyetä ymmärtämään ja vaikka kokemuksellisesti ymmärrettäisiinkin, niitä ei ehkä 
kyetä kuvaamaan käsitteellisesti ja tieteellisen kuvauksen yksiselitteisyyteen ja 
selkeyteen pyrkivällä kielellä. Ehkäpä psykodynaamisessa psykologisessa 
ymmärtämisessä ja ihmisen ymmärtämisessä ylipäätään on niin, että kun etenemme 
ihmismielen ymmärtämispyrkimyksessämme ja sitä vastaavan ymmärryksemme 
kuvauksessa riittävän pitkälle, päädymme lopulta saavuttamamme ymmärryksen 
kuvauksessa väistämättä myyttiseen, taiteen kieleen. Tällöin, jotta kykenisimme 
ylipäätänsä esittämään ymmärryksemme kielellisesti tai ylipäätänsä esittämään, vaikeasti 
lähestyttävän ja ymmärrettävän tekstin tulkinnan tuloksena on uusi teksti (esim. taideteos 
tai kaunokirjallinen teksti) tai useita uusia tekstejä, jotka puolestaan vaativat tulkintaa 
tullakseen ymmärretyiksi.  

Ymmärtävän psykologisen tutkimuksen tutkimusprosessiin liittyvät ongelmat ja 
virhelähteet voidaan periaatteessa jakaa neljään ryhmään kuuluviksi: Tutkijaa, 
tulkintateoriaa, tutkimusmenetelmää tai ”tutkimusvälinettä” ja tutkittavaa tai tämän 
tuottamaa tutkimusaineistoa koskeviin virhelähteisiin. Näistä tutkijaa ja 
tutkimusmenetelmää (”tutkimusvälinettä”) koskevat ongelmat ja virhelähteet ovat 
psykologisessa ymmärtämisessä yhteisiä ja liittyvät yhteen. Psykologisessa 
ymmärtämisessä tutkija rationaalisine ja emotionaalisine vasteineen on tärkein ja 
keskeisin tutkimusväline. Tarkastelen seuraavassa kutakin erityisesti psykodynaamisen 
psykologisen ymmärtämisen näkökulmasta.  

Tutkijaan liittyviä tekijöitä on pidetty tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutukseen perus-
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tuvan ja tutkijan vasteita tiedonlähteenä käyttävän tiedostamattomia mielen tapahtumia 
tutkivan psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen tärkeimpinä ongelmakohtina ja 
virhelähteinä. Tutkija itse, hänen mielensä on psykologisen ymmärtämisen 
tutkimusväline10 ja sen kehittyneisyys ja käyttökelpoisuus on ratkaisevassa asemassa 
psykologisessa ymmärtämisprosessissa. Psykodynaamisessa ymmärtämisessä ja tulkin-
nassa korostetaan tutkijan esiymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, henkilökohtaisia omi-
naisuuksia sekä jatkuvaa omien lähtökohtien ja tutkimusprosessin reflektiota. Toisin 
sanoen psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä on korostettava tutkijan 
monipuolista teoreettista koulutusta, kehittyneisyyttä ihmisenä, monipuolista kokemusta 
ja kriittisyyttä.  

Psykologisen ymmärtävän tutkimuksen, joka perustuu tutkijan ja tutkittavan väliseen 
dialogiin ja käyttää menetelmänä keskeisesti eläytyvää ymmärtämistä, tärkein tutkijaa 
koskeva virhelähde on tutkijan tutkittavaan kohdistamat tunneperäiset vastareaktiot. 
Tunneperäiset vastareaktioilla   vastatransferenssivasteilla, tunteensiirrolla   tarkoite-
taan tutkijan suhtautumista tutkittavaan henkilöön tai ilmiöön tavalla, joka ei perustu 
reaaliseen käsillä olevaan tilanteeseen, vaan juontuu tutkijan omista aikaisemmista 
vuorovaikutuskokemuksista. Vastareaktioissa tutkija toistaa omaa menneisyyttään eikä 
erota omia asioitaan tutkittavan asioista, ei ole selvillä omasta eikä tutkittavan asemasta 
toinen toistensa objekteina, vaan sekoittaa tutkimuskohteen ja tutkittavan realiteetit omiin 
aikaisempiin vuorovaikutuskokemuksiinsa11. Jos omia ajatuksia, tunteita ja mielikuvia ei 
eroteta tutkittavan kertomuksesta tai tutkittavassa tekstissä esitetyistä ajatuksista, ne 
todennäköisesti siirretään tutkittavaan aineistoon. Silloin tutkija tulkitsee 
tutkimusaineistossa itseään toistavaa oman kokemushistoriansa menneisyyttä, ei 
tutkittavaa tekstiä tuottanutta ihmistä. 

 Toisin kuin täydentävät tunnereaktiot ja empatia, jotka antavat tietoa tutkittavan 
mielestä ja kokemuksista, tutkittavaan tai tutkittavan kuvaamaan ilmiöön sijoitetut 
tunneperäiset vastareaktiot (vastatransferenssivasteet)   tutkijan ennakkoluuloina, -odo-
tuksina, -intressinä, -asenteina, arvostuksina, toiveina, haaveina, haluina, ahdistuksina ja 
pelkoina   häiritsee tutkimusprosessia, ilmiöiden tunnistamista, vääristää tulkintaa ja 
estää ymmärryksen. On syytä täsmentää, ettei tässä ole kysymys ymmärtävälle tutki-
mukselle välttämättömästä esiymmärryksestä, vaan tutkijalle tiedostamattomiksi jääneistä 
”sokeista pisteistä”, jotka tunkeutuvat toiveina tai pelkoina, ”ihastuksina tai 
vihastuksina”, käsittelemättä jääneinä ongelmina tutkijan piilotajunnasta vääristämään 

                                                           
10 Tähkä 1996, 22. 
11 Tähkä 1996, 266. Transferenssitunteet on erotettava aiemmin käsittelemistäni empaattisista ja 

täydentävistä tunnereaktioista (vasteista). Edellinen on ymmärtävän psykologisen tutkimuksen 
virhelähde, jälkimmäiset sen onnistumisen edellytyksiä.  
Esimerkkinä käsittelemättä jääneistä tunneperäisistä vastareaktiosta, vastatransferenssista on 
naistutkija, joka teki tutkimusta prostituoiduista. Tutkimusaineiston keräämisen jälkeen häneltä 
meni kaksi vuotta ennen kuin hän kykeni aloittamaan tutkimusraporttinsa kirjoittamisen 
(Vuorela 1994). Tapaus saa minut kääntämään katseeni tutkimusten ohjaukseen, tässä 
tapauksessa selvään ohjaajan taitovirheeseen. Ohjaajan tulisi osata kysyä ohjattaviltaan tutki-
muskohteiden valinnan motiiveja silloin, kun tutkimuskohteet ovat jotenkin eksoottisia tai, kun 
tutkija näyttää sekoittavan omat ja toisten asiat/ongelmat. Tutkimus on hakoteillä, jos sen avulla 
pyritään käsittelemään henkilökohtaisia ongelmia. Ohjaajien tulisi kyetä tunnistamaan tällaiset 
tapaukset ja estää tutkimuksen tekeminen jo tutkittavien oikeusturvankin takia. 
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ilmiöiden havaitsemista, ymmärtämistä ja tulkintaa. Tunneperäiset vastareaktiot -virhe-
lähteen hallitsemiseksi ja eliminoimiseksi tutkijan on ensinnäkin tunnistettava niiden ole-
massaolo ja erotettava ne täydentävistä emotionaalisista, rationaalisista ja empaattisista 
vasteista. Seuraava vaihe on asettaa tunneperäiset vastareaktiot ja tuntemuksen reflektion 
kohteeksi ja selvitettävä, mistä niissä kulloinkin on kyse, miten ne ovat motivoituneita ja 
millä tavalla ne vääristävät tutkimusprosessia ja tutkittavan ymmärtämistä. Tämä 
edellyttää tutkijalta sekä itsereflektiota ja -kritiikkiä tutkimusprosessin aikana sekä myös 
keskustelua muiden tutkijoiden ja tutkimusperinteen kanssa.12 

Steele esittää tarkastelemani tutkijaan liittyvät tunneperäisistä vastareaktioista johtuvat 
virhelähteet ja niiden kontrolloimisen siten, että eläytyvää ymmärtävää psykologista 
tutkimusta harjoittavalla tutkijalla tulee olla hyvän tutkittavan ilmiön yleisen empiirisen 
tuntemuksen ja teoreettisen tietämyksen lisäksi hyvä itsetuntemus. Kysymyksessä on 
tutkittavaa ilmiötä koskevan teoreettisen ja empiirisen esiymmärryksen lisäksi riittävästi 
reflektoidusta itseymmärryksestä. Koulutus, kokeneempien tutkijoiden työnohjaus, 
tutkimusprosessin tieteellisen kurinalaisuus, jatkuva itsereflektio ja -kritiikki auttavat 
Steelen mukaan tutkijaa luomaan henkilökohtaisista vastatransferenssivääristymistä mah-
dollisimman vapaita tulkintoja.13 

Edellä esittämäni psykologisen ymmärtävän ja tulkitsevan tutkimuksen virhelähteet ja 
ongelmat koskivat erityisesti psykoanalyyttista tilannetta, mutta voimme täsmentää ja 
koota siitä psykodynaamista psykologista ymmärtämistä ylipäätänsä koskevia 
seuraamuksia. Jotta tutkija kykenisi ymmärtämään toisen kokemusta ja toimintaa, hänen 
on ymmärrettävä itseään. Hänen on kyettävä havaitsemaan ja tunnistamaan omia 
tunteitaan ja mielikuviaan, olemaan kosketuksissa omaan kokemusmaailmaansa, oman 
toimintansa ja merkityksenantonsa ehtoihin. Voimme ymmärtää toista vain siinä määrin 
ja niiltä osin kuin ymmärrämme itseämme. Voimme tavoittaa toisen kokemuksessa ja 
kokemusmaailmassa vain sen, jonka kykenemme tavoittamaan omassa 
kokemusmaailmassamme. Ymmärtävän psykologisen tutkimuksen harjoittajalta vaadi-
taan perusteellisen ja monipuolisen teoreettisen koulutuksen lisäksi oman 
kokemusmaailmansa ja kokemushistoriansa tutkimusta ja itsereflektion avulla 
vääristyneestä tietoisuudesta   ainakin riittävää   vapautumista. Hänen on siis oltava 
kosketuksissa omaan mieleen, omiin ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja mielikuviinsa.  Tämä 
edellyttää, että hän on riittävän vapaa kokemuksia vääristävistä defensseistä, so. 
mieleltään suhteellisen kypsä ja terve. Jatkuva omien lähtökohtien, motiivien, toiminnan 
ja asenteiden reflektio, joka laajenee yhteiskunta- ja kulttuurikritiikiksi on katsottava 
psykologista eläytyvää ymmärtävää menetelmää käyttävän tutkijan onnistuneen 
tutkimustyön edellytykseksi.  

Tutkijan yhteyttä muihin tutkijoihin, tutkijayhteisöön ja tieteenperinteeseen on myös 
korostettava. Ymmärtäminen psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämisessä 
perustuu itsensä, yhteiskunnan, kulttuuri- ja tieteellisen perinnön tutkiskeluun   
itsereflektioon, yhteiskunta-, kulttuuri- ja tiedekritiikkiin   vihkiytyneiden tutkijoiden 
yhteisöön. Ymmärtävä ja tulkitseva psykologinen tutkimusmetodi edellyttää tutkijalta 
ymmärtämisen, tulkinnan, kritiikin ja itsereflektion kehän.14  

                                                           
12 Vrt. Dewalt 1969, 254 ja 260; Tähkä 1982, 245 ja 258—259. 
13 Steele 1982, 69 ja 361. 
14 Vrt. Steele 1982, 356—357. 
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Psykodynaaminen metapsykologinen ja näyttämöllinen psykologinen ymmärtäminen 
on aina teoreettisesti perusteltua. Metapsykologinen teoria mielestä ja mielen 
näyttämöllinen käsitteellistäminen yleisinä tulkintoina, psyykkisten ilmiöiden 
teoreettisena kuvauksena mahdollistaa ylipäätänsä psyykkisten ilmiöiden tunnistamisen, 
niiden olemassaolon, synnyn, kehityksen ja olennaisten yhteyksien osoittamisen. Ilman 
teoriaa ilmiöt jäävät tunnistamatta, irrallisiksi, ilman ymmärrettävää mielekkyyttä. 
Samalla, kun metapsykologinen ja näyttämöllinen käsitteellistäminen psyykkisten 
ilmiöiden kuvauksena määrittää ilmiöitä, se asettaa rajat sille, mitä ilmiöitä kykenemme 
tunnistamaan tekstinä ymmärretystä tutkimusaineistosta tai tutkimusaineiston 
hankintavaiheessa ilmiöiden virrasta, esim. tutkittavan kokemusten kuvauksesta 
haastattelun aikana. Steele esittää tutkimuksessa noudatetun eksplisiittisen tulkintateorian 
toimivan tulkinnan ohjeistona ja standardoivan tutkimustilannetta, jolloin tutkimus-
prosessin eteneminen, tehdyt ratkaisut ja niiden perustelut ovat myös muiden tutkijoiden 
arvioitavissa15. Metapsykologinen mieltä koskeva teoria ja mielen näyttämöllinen 
käsitteellistäminen on psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen välttämätön teo-
reettinen ennakkoehto, mutta samalla tutkijan on oltava valmis empiirisen aineistonsa 
edellyttämään jatkuvaan teoreettisten ennakkoehtojensa reflektioon ja kritiikkiin. 
Muussa tapauksessa teoria on vaarassa muodostua ilmiöiden tunnistamisen ja 
ymmärtämisen esteeksi, pahimmassa tapauksessa ideologiaksi, jolla erotetaan ”oikea-
oppiset” tulkinnat ”vääräoppisista”. 

Tutkimusaineisto itse voi olla tutkimuksen virhelähteenä. En tarkoita tällä puutteellista 
tai psykologiseen ymmärtämiseen soveltumatonta tutkimusaineistoa. Tutkittavan 
tuottama kokemustaan kuvaava aineisto tai sellaisen tuottaminen voi olla ongelmallista 
psykologisen ymmärtävän tutkimuksen kannalta. Kielen ja kokemuksen suhde on ongel-
mallinen. Onko kaikelle kokemukselle ylipäätänsä sellaista kieltä ja käsitteistöä, jolla se 
voidaan ottaa haltuun, kuvata ja välittää tutkimusaineistoksi. Tutkittavan kyky 
itsereflektioon ja kokemustensa tunnistamiseen ja kuvaamiseen voi myös olla 
puutteellista. Tutkimusaineiston tuottamisessa on aina mukana erilaiset itsen 
suojatoimenpiteet, joilla suodatetaan kokemuksista sitä, mitä saatetaan itselle tietoiseksi. 
Suojatoimenpiteet ja vastarinta ovat mukana myös kuvattaessa kokemuksia toiselle 
tutkimusta varten. Tutkittavan tutkijaan kohdistava transferenssi, odotuksineen, 
toiveineen ja pelkoineen saattaa myös olla vääristämässä tutkimukseen tarvittavan 
aineiston saamista. Saattaa olla, että tutkittava ei kykene kuvaamaan kokemuksiaan tai 
hän ei kerro siitä, mistä hänen odotetaan kertovan. 

Kuvio 18. kokoaa käsitykseni ymmärtävän psykologisen tutkimusprosessin 
rakentumisesta. Kuviossa olen kuvannut ymmärtävän psykologisen tutkimuksen 
rakennetekijät, niihin liittyvät tutkimuksen ennakkoehdot, tutkijaan, tutkittavaan ja 
tutkimusprosessiin liittyvät mahdolliset ongelmat ja virhelähteet. Tämän 
rakennekuvauksen avulla voidaan jäsentää ymmärtävää psykologista tutkimusprosessia. 
Tutkimusprosessin rakenteellinen johdonmukaisuus auttaa myös tunnistamaan 
mahdollisia ongelmakohtia ja virhelähteitä, huomioimaan ja välttämään niitä tutkimusta 
suunniteltaessa ja tutkimusprosessin eri vaiheissa. 

 
 
 

                                                           
15 Steele 1982, 69 ja 361. 
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8. Psykodynaaminen metapsykologinen ja näyttämöllinen 
ymmärtäminen 

- Kokoavaa tarkastelua 
 

Tutkimukseni tavoitteena on ollut rekonstruoida subjektiivisen merkityksenannon 
ymmärtämiseen merkityksen ja ymmärtämisen käsitteitä, ymmärtämisen metodologiaa ja 
tulkintateoriaa. Näkökulmani ymmärtämiseen on ollut psykologinen. Psykologinen 
näkökulma on tarkoittanut sitä, että en ole redusoinut psyykkisiä ilmiöitä johonkin 
muuhun, esim. aivotoimintaan tai sosiaaliseen. Näen psykologia -tieteen1 keskeiseksi 
yksilön kokemuksen, toiminnan ja niiden ilmausten sisältämän merkityksenannon 
sisältöä, taustarakenteita ja merkitysyhteyksiä tutkivista ymmärtävistä tieteistä. 
Perustelen tätä sillä, että ihmisen kokemus ja toiminta saa merkityksensä ja 
mielekkyytensä subjektiivisista, yksilön mielen sisäisistä tavoitteista käsin. Yksilö on se, 
joka konkreettisesti kokee ja toimii, ovat niihin liittyvät muut tekijät mitä tahansa. 
Kokemuksen ja toiminnan merkityssisältö on viimekädessä yksilön psyykkisestä 
tapahtumisesta määräytynyttä. Korostan, että vaikka pidän psykologista lähestymistapaa 
yksilön kokemuksen ja toiminnan ymmärtämiseen ensisijaisena, ei niiden mielekkyyttä, 
so. niiden sisältämää ja niissä tapahtuvaa merkityksenannon määräytymistä ja kehkey-
tymistä, kyetä tekemään ymmärrettäväksi pitäytymällä pelkästään niiden psyykkiseen, 
subjektiiviseen mielekkyyteen ja psykologiseen ymmärtämiseen. Kokemus ja toiminta ei-
vät saa mielekkyyttään ja merkityssisältöään yksinomaan yksilön mielen sisäisistä 
tekijöistä, vaan sisältävät myös yksilöä ylittävää, jaettua sosiaalista ja kulttuurista. 
Psykologista ymmärtämistä tulee täydentää yksilösubjektin ja psyykkisen ylittävällä 
sosiologisella ja kulttuurisella, so. kokemusten ja toiminnan sisältämien yhteisesti 
jaettujen merkityssisältöjen näkökulmalla. Vaikka olen keskittynyt psykologiseen näkö-
kulmaan, olen pitänyt tärkeänä sijoittaa psykologinen ymmärtäminen ja tulkinta 
paikalleen suhteessa sosiologiseen sosiaalisesta lähtevään kokemuksen ja toiminnan 
ymmärtämiseen. 

Ns. tradition ja sosiaalisen rakenteen kokemukselle ja toiminnalle mielekkyyden 
antavan sosiaalisen merkitysrakenteen lisäksi konkreettiset tilannetekijät, esim. 

                                                           
1 Puhun tässä empiirisistä ymmärtävistä tieteistä. Empiiriseen tutkimukseen tulee liittyä 

filosofinen ihmisenä olemisen, toiminnan, merkityksen ja merkityksenannon käsitteiden 
ontologinen ja tieteenteoreettinen metodologinen analyysi. 
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toimintamahdollisuudet ja –ehdot tai annettu tehtävä tulee ottaa huomioon yksilön 
kokemusta ja toiminnan mielekkyyttä ymmärrettäessä. Kokemus ja toiminta, merkitys 
tulee psykologisesti ymmärretyksi asettamalla se psyykkisten tapahtumisen yhteyksiinsä, 
mutta sosiaaliset ja tilannetekijät saavat representoituneina oman asemansa osana 
psyykkistä tapahtumista, subjektiivisten merkitysten verkkoa. Psykodynaamisen 
psykologian mukaan kokemus ja toiminnan sisältämä merkityksenanto on yhteistulosta 
kaikista yksilön mielessä kullakin hetkellä vaikuttavista, usein ristiriitaisista 
pyrkimyksistä ja sosiaalisen ympäristön, elämän- ja toimintatilanteen sallimista 
merkitysmahdollisuuksista. Yksilön kokemuksen ja toiminnan ymmärtämisessä niiden 
mielekkyyden ulkoisten sosiaalisten ehtojen ja raamittajien on asetuttava sekä 
teoreettisesti että metodisesti näiden mielen sisäisten psyykkisten ehtojen tarkastelun 
rinnalle omalle paikalleen. 

Käyn tutkimukseni loppuluvussa läpi keskeisimpiä psykologista ymmärtämistä 
koskevia käsityksiäni ja niiden perusteluja sekä otan esille vielä joitakin edellisiä lukuja 
tarkentavia ja täydentäviä näkökohtia. Aluksi psykodynaamisesta ihmiskäsityksestä ja -
kuvasta psykologisen ymmärtämisen taustalla (luku 8.1.). Luvussa 8.2. tarkastelen 
psykologisen ymmärtämisen kohdetta mielen näyttämöä ja merkityksenantoa yksilön 
minuuden, itsekokemuksen ilmauksena. Lopuksi tarkastelen (luku 8.3.) psykodynaamista 
psykologiaa kokemuksen ja toiminnan tutkimuksena sekä psykologista ymmärtämistä 
subjektiivisen merkityksenannon rekonstruktiona (luku 8.4.). 

 
 
 

8.1. Psykodynaaminen ihmiskäsitys 
- Halu, elämys ja merkitys mielen olemuksena 

 
Psykodynaamisen psykologisen ajattelun ytimenä pidän näkemystä ihmisestä haluavana 
(≈tahtovana, intentionaalisena) olentona. Puutteen elämyksestä nouseva ihmisenä 
olemisen haluava luonne, Halu, tuo ihmismieleen, kokemiseen, ajatteluun ja tuntemiseen, 
ja ihmisen toimintaan dynaamisuuden. Halun käsite liittää psykodynaamisen ajattelun vii-
mevuosisadan elämänfilosofiseen ajatteluun (esim. Arthur Schopenhauer, Friedrich 
Nietzsche) ja edelleen historiassa taaksepäin Baruch Spinozaan, Augustinukseen ja 
Platoniin saakka. Näyttää siltä, että ihmisen (mielen) näkeminen dynaamisena, 
haluavana, tahtovana, kaipaavana tai intentionaalisena, on ollut yksi keskeisiä 
johtoajatuksia ihmistä koskevan ajattelun historiassa. Siinä mielessä dynaaminen 
psykologia ihmiskäsityksen tasolla ei ole mitään erityisen uutta. Se millaiseksi 
olemukseltaan ja alkuperältään, miten motivoituneeksi ja mihin suuntautuneeksi 
inhimillinen haluaminen perimmältään on ymmärretty, on vaihdellut eri ajattelusuun-
tausten ja ajattelijoiden välillä. Ihmisen kokemuksen ja toiminnan taustalla olevalle 
dynaamiselle voimalle on annettu historian kuluessa erilaisia luonnehdintoja biologisista 
ja hedonistisista psykologisiin ja teologisiin. 

Näen haluamisen olemuksen ja alkuperän puutteen, jonkin puuttumisen elämyksessä. 
Halu on elämyksellinen, ja siihen liittyneen merkityksenannon kautta kokemuksellinen, 
ilmiö. Ihminen haluaa jotakin, joka häneltä puuttuu, vaikkei hän tiedä, mitä tämä 
puuttuva on tai mitä häneltä puuttuu. Puutteen elämys häiritsee, saa ihmisen levottomaksi 
ja rauhattomaksi. Haluamisen dynamiikan taustalla on ajatuskulku: ”Jotakin minulta 
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puuttuu. Jos saan sen, mikä minulta puuttuu, kaikki muuttuu hyväksi, eikä mikään enää 
häiritse”. Dynaamisen psykologian näkemyksen mukaan elämä asettaa ihmisen 
vastattavaksi kysymyksen: ”Mitä minä haluan”? Psykodynaamista näkemystä ihmisestä 
haluavana olentona voidaan kuvata myös seuraavasti: Ihminen haluaa erilaisia asioita, 
hän toivoo, pelkää ja ahdistuu (haluaa pois) erilaisista asioista, toisista enemmän ja toi-
sista sitten vähemmän. Halussa pyrimme toiveittemme toteutumiseen. Kun toiveemme 
toteutuu, häiritsevänä koettu poistuu, saamme mielenrauhan — sitten kaikki on hyvin, 
niin ainakin uskomme. Se, mitkä haluamiset, toiveet, pelot, ahdistukset (poishaluamiset) 
ja niiden kompromissit kulloinkin ovat vahvimpia määrittävät mielen näyttämön 
tapahtumia, kokemusta, konkreettista toimintaa, sosiaalisen ja fyysisen maailman 
hahmottamista niihin sisältyvine merkityksenantoineen.  

Psykologisesta näkökulmasta näen mielekkäänä tulkita inhimillisen Halun 
suuntautumisena ja pyrkimyksenä itsekokemuksen, koetun itsen ideaalitilan ylläpitä-
miseen. Tätä pyrkimystä voimme elämyksellisellä tasolla kuvata pyrkimyksenä korjata 
minuuden tunteeseen, itsen ideaalitilaan (identiteettiin) tullut särö, poistaa sitä häiritsevä 
sitomalla se mielekkääseen merkityssisältöön. Se on pyrkimystä kokemuspiirissämme 
olevan maailman hallinnan (ymmärtämisen, käsittämisen) tunteeseen. Se sisältää 
pyrkimyksen mielihyvänsävyiseen sisäisen elämys-, kokemus- ja merkitysmaailman 
kokemukseen, kokemusten ja toiminnan itsemääräytymiseen ja maailmasuhteiden mie-
lekkäänä kokemiseen. Tarkennan psykodynaamisen ihmiskuvan kahdeksi kysymykseksi, 
jotka elämä ihmisen vastattavaksi asettaa: ”Kuka minä olen ja mitä minä haluan2”? 
Kaikki mielen tapahtuminen, kokemus ja sen ilmaukset, sosiaalinen toiminta ja sen 
ilmaukset, so. subjektiivinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkityksenanto, ovat psyko-
logisesti (psykodynaamisesti) katsottuna viimekädessä pyrkimystä vastata ihmiselämän 
perustaviin kysymyksiin ja ymmärrettävissä ja tulkittavissa näiden taustaa vasten. 
Merkityksenantamisemme kokemuksessa, toiminnassa ja niiden ilmauksissa on itseämme 
etsivän halumme ilmaus suhteessa elämäntilanteisiimme ja maailmasuhteisiimme. 

Esitin elämyksellisyyden ja merkityksellisyyden tai mielekkyyden kahdeksi keskei-
seksi ontologiseksi perusominaisuudeksi, joilla psykodynaamisen näkemyksen mukaan 
mieltä ja psyykkistä tapahtumista voidaan luonnehtia. Haluaminen sisältää elämyksellisen 
(kvantiteetin) ja mielekkyysluonteen (kvaliteetin). Ihmismielellä haluavana on 
elämyksellisyyden kautta tunnelatautunut, voimaa tai energiaa antava dynaaminen ja 
merkitysluonteen kautta symbolinen, representatiivinen tai esittävä luonne. 
Psykodynaamista käsitystä mielestä luonnehtivat sen elämyksellisyys (tunne, tunteminen, 
voima, energia) ja mielekkyys (merkitys, ajattelu, representaatio, symbolinen). 

Mielen tunnelatautuneeseen, energeettiseen, voimaa antavaan elämykselliseen 
puoleen liittyy mielenliikkeiden ja elämyksellisten jännitystilojen, rauhattomuuden, 
ahdistuksen haltuunotto sitomalla. Tämän voi kuvata mielen liikkeiden, 
elämyksellisyyden ja rauhattomuuden sitomispakkona. Mielen tapahtumisessa on 
kysymys pyrkimyksestä ottaa haltuun ja käsitellä mielen sisäistä liikehdintää, 

                                                           
2 Koska itse ja toinen kokemuksellisina mielikuvina mielessä edellyttävät toisensa, tähän liittyy 

erottamattomasti kysymys: ”Kuka toinen on ja mitä hän haluaa”? Sosiaalinen vuorovaikutus on 
haluavien ihmisten kohtaamista ja halujen yhteensovittamista. Se on sitä parhaimmillaan, mutta 
usein halujen yhteen törmäämistä ja kyvyttömyyttä ymmärtää toista haluavana, itseään etsivänä 
olentona.  
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elämyksellistä rauhattomuutta, so. mielipahaa tuottavia vaikutelmia, tilanteita ja asioita 
sitomalla niitä merkitysyhteyksiin kokemuksena ja toimintana, antamalla niille 
ymmärrettävä ja käsitettävä mielekkyys. Merkityksen kautta mielen tapahtuminen 
ilmenee sitomispakon ohella merkityksenantopakkona (mielekkyydenantamispakko). 
Psyykkinen, mieli on merkitystä, mielekkyyttä, merkityksenantoa, merkityssuhteita, mer-
kitysrakenteita. Sitomisen ja merkityksenannon kautta saamme kokemusmaailmaamme ja 
kokemusmaailmamme ulottuvilla olevaa todellisuutta mielekkäästi ja käsitettävästi 
haltuumme. Häiritsevänä koettu poistuu, toiveemme toteutuu, puute poistuu — ainakin 
hetkeksi. 

Psykodynaamisen psykologisen merkityksen käsitteen tekee erityiseksi on, että 
merkitys ja merkityssuhteet nähdään dynaamisina, elämyksellisyyden kautta 
tunnelatautuneina ja tietynlaisessa suhteessa merkityksenantajaan. Merkitys nähdään 
asemana psyykkisissä yhteyksissä. Merkityksen, sen aseman psyykkisissä yhteyksissä 
dynaamisuus tulee merkitysten ”minulle” ominaisuudesta, merkityksenantojen minulle 
merkityksellisyydestä. Mieli merkitysmaailmana, merkityssuhteiden verkkona ei siis si-
sällä tai rakennu merkityssuhteista sen osina, vaan tietyn aseman suhteessa yksilön 
kokemukseen itsestä saaneista, tietyllä tavalla latautuneista, tietyn tunnevarauksen ja -
laadun omaavista merkityssuhteista ja -sisällöistä osana merkityssuhteiden verkkoa. 
Psykodynaamisesti merkitykset, merkityssuhteet eivät siten ole vain kognitiivisesti raken-
tuneita suhteita subjektin, merkin ja objektin välillä, vaan myös emotionaalisia suhteita3. 

Psykodynaamisen psykologisen ajattelun mukaisesti ymmärrän yksilön 
kokemusmaailman rakentumisen, kokemuksen ja toiminnan määräytymisen Halun 
kohtaloina, minuuden, itsekokemuksemme tuottamisen ja ylläpitämisen dynamiikkana. 

Psykologisesti ymmärrettynä merkityksenannot, kokemus ja toiminta representoivat 
Halua (puutteen kokemusta), ne ovat ilmausta Halusta, pyrkimyksestä paikata minuuden 
tunteeseen, koettuun itsen ideaalitilaan tullut särö. Kokemus on Halun kokemus, 
ajatukset ovat Halun ajatuksia, tunteet ovat Halun tunteita, puhe on puhetta Halusta, kieli 
on Halun kieli ja mielen näyttämö on Halun näyttämö4. Halun kohtalot ovat 
tavoitettavissa sen representaatioiden, merkityssuhteiden, merkityksenantojen kohtaloina. 
Metodisesti psykodynaamisen psykologisen ymmärtämisen ja tulkinnan kannalta tämä 
merkitsee, että psyykkisen tapahtumisen, kokemuksen ja toiminnan mielekkyyttä ja 
merkityssuhteiden syntyä, muutosta ja uudelleen muodostumista voidaan ymmärtää vain 
asettamalla ne Halun ja haluamisen yhteyteen. Psykodynaamisen psykologisen ymmärtä-
misen mukaan ymmärtämisen on perustuttava siihen, että ihminen käsittelee mielessään, 
kokemuksessaan ja toiminnassaan, kaikessa merkityksenannossaan rauhatonta halua-
mistaan suhteessa itseensä ja itselle merkitykselliseen. Tämä on pyrkimystä häiritsevänä 
koetun poistamiseen, toiveen toteutumiseen. Psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen — kohdistui se mielen sisäisiin tapahtumiin kokemuksena tai ihmisen 
toimintaan ja niiden ilmauksiin, kulttuuriin, historiaan — on viimekädessä ihmisenä 
olemisen ymmärtämistä, so. ihmisenä olemisen hermeneutiikkaa. 

 

                                                           
3 Vrt. Lundhin (1983) toisista lähtökohdista lähteviin käsityksiin mielestä merkitysrakenteista ko-

ostuvana. Myös hän näkee merkityksillä tunneulottuvuuden. 
4 Tässä sallittakoon hetkellinen Halun mytologisointi, Freudin vietin mytologisoinnin tavoin, ja 

myyttinen kieli. 
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8.2. Mieli ja merkityksenanto 
- Mielen näyttämö ja merkityksenanto minuuden ilmauksena 

 
 
Ajattelen mielen näyttämön kaltaisena. Se vastaa välitöntä kokemustani mielestäni. Mitä 
toisten mieli on, en tiedä, enkä voi sitä tietääkään, mutta oletan kuulemani ja minulle 
kerrotun perusteella toisten mielten olevan myös näyttämön kaltaisia. Käsittelemme 
kokemuksiamme, mistä ne sitten kumpuavatkin, mielessämme näyttämöinä ja 
näyttämöiden avulla. Mielen näyttämömme on minuutemme, itsemme näyttämö 
itsellemme. Mielen näyttämöllä esitämme kokemuksiamme itsestämme, toisesta ja toisen 
kanssa olemisesta. Mielemme näyttämöllä olemme me itse ja toinen, laajemmin me itse 
ja kaikki maailmasuhteemme, toisina koetut. Epäilemättä inhimilliset toiset ovat toisina, 
ei-itsenä tai objekteina koetuista tärkeimpiä mielen näyttämömme toisia, mutta mielen 
näyttämöllämme ovat läsnä kaikki merkityksellisenä koettu sekä haltuun otettu ja 
käsitetty (sidottu ja mielekäs) että haltuun ottamaton ja käsittämätön (huonosti sidottu, 
kaoottinen) toinen. Dramatisoimme mielemme näyttämöllä kokemuksellisia dialogeja 
ruumiillisuutemme, sosiaalisen vuorovaikutuksemme ja maailmasuhteittemme 
eriasteisena mielekkäänä haltuunottona. Mielen näyttämömme minuutemme ilmauksena 
syntyvät suhteessa kokemuksiimme itsestämme, vuorovaikutus- ja 
elämäntapahtumiimme, suhteessa mielemme ulkopuolella olevaan ja mielessämme 
olevaan, näyttämöiksi rakentuneeseen kokemukselliseen menneisyyteemme.  

Ihmisen sosiaalisuus on subjektiivisesti, mielen sisäisistä tavoitteista käsin 
motivoitua, minuuden ilmausta. Sosiaalinen maailma saattaa olla uhka yksilön mielen 
eheydelle, vaatimus uudelleen itseen orientoitumisesta, mutta se voi myös olla itsen 
tilojen säätelyn ja mielen sisäisten jännitteiden hallinnan palveluksessa. Sosiaalinen toi-
minta ja esim. ryhmien ja yhteisöjen jäsenyys voi toimia itsekokemuksen, itsen 
ideaalitilan ylläpitämisen keinona ja ulkoisena tukena. Yhteisöön tai ryhmään kuulumisen 
ja ryhmässä toimimisen merkitys yksilön itsekokemukselle perustuu siihen, että tämän 
avulla kyetään tuottamaan itseä rauhoittavia itseä ja itsen suhdetta toiseen koskevia 
mielikuvia. Ryhmä voi toimia itsen esikuvana, johon samaistumalla mielen funktioita 
rakennetaan ja saadaan keinoja mielen tilojen hallintaan. Ryhmä voi toimia myös 
merkityksellisenä toisena, johon suhteessa ylläpidetään itsekokemusta ja itsen ideaalitilaa 
tukevaa dialogia. Toiset, sosiaalinen ryhmä voi saada aseman osana mielen 
näyttämöämme. Sosiaalinen toiminta saa mielekkyytensä yksilön mielen näyttämöllä 
saamansa aseman kautta. 

Tiedollinen suuntautuminen fyysiseen ympäristöön, luontoon ja sen tapahtumiin ja 
ilmiöihin on psykologisesti ymmärrettävissä pyrkimyksenä ympäristön nostattaman 
rauhattomuuden hallintaan ja elämän epävarmuuden lieventämiseen. Tietämättömyys, 
käsittämätön häiritsee. Käsittämätön on käsitettävä, ymmärtämättä jäänyt on 
ymmärrettävä, kaoottiseen saatava tiedollista järjestystä, jotta niiden häiritsevyys 
lakkaisi. Tietäminen, asioiden ja tapahtumien ymmärtäminen ja käsittäminen rauhoittaa 
mieltämme antamalla tapahtumille ja ilmiöille hallitavan mielekkyyden ja merkityksen. 
Samalla maailman tapahtumien ja ilmiöiden ymmärtäminen saattaa kylläkin paljastaa 
meille uusia outoja ja itsellemme hallitsemattomia ja käsittämättömiä tapahtumia ja 
ilmiöitä, jotka vaativat uutta työstämistä niiden ymmärtämiseksi ja saavuttaaksemme 
kokemusmaailmamme hallinnan tunteen uudelleen. Tietämisen paradoksaalisista 
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seurauksista huolimatta, tiedollinen suuntautuminen sosiaaliseen ja fyysisen ympäristöön 
luontoon, pyrkimys tietämiseen, tulee ymmärretyksi asettamalla se inhimillisen 
haluamisen yhteyteen, osana mielen näyttämöä. 

Kulttuuristen ilmiöiden, taiteen, aatteiden, uskonnon subjektiivinen mielekkyys tulee 
ymmärretyksi inhimillisen halun kautta. Ne tarjoavat itsekokemuksen, minuuden ilmai-
sukanavia ja välineitä itsen ideaalitilan ylläpitämiseen auttamalla tuottamaan rauhoittavia 
itsen ideaalitilaa tukevia mielikuvia itsestä ja itsen suhteesta toisena koettuun. Ne ovat 
tiedollisen suuntautumisen tavoin ilmauksia pyrkimyksestämme ympäristömme ja 
maailmasuhteittemme käsittämiseen ja hallintaan. Aatteisiin, uskontoon sisältyvät toi-
mintaa ohjaavat ja suuntaavat tavat, normit, moraalikäsitykset ja arvot palvelevat myös 
mielen sisäistä tasapainoa ja itsemääräämistunteen ylläpitoa vähentäessään sosiaaliseen 
maailmaan orientoitumisen ja toiminnan epävarmuutta. Myös konkreettisten toiminnan 
tavoitteiden valinta ja sitoutuminen niihin on ymmärrettävissä minuuden tuottamisen ja 
itsemääräämispyrkimyksen kautta. Kokonaisuutena tiede, taide, maailmakuvat, aatteet, 
arvot, ihanteet ja tavoitteet saavat subjektiivisen mielekkyytensä vastauksina 
kysymykseen: Kuka minä olen ja mitä minä haluan suhteessa itseeni, kanssaihmisiini, 
maailmaan ja elämääni5? Ne rauhoittavat mieltä, antavat turvallisuuden tunnetta ja 
ylläpitävät kokemusta minuudesta antamalla kokemusmaailmamme tapahtumille ja 
elämänkokemuksillemme hallittavan ja käsitettävän ilmauksen. 

Etsiessään yksilön toiminnasta ja jaetuista kulttuurisista kokemuksen ilmauksista 
subjektiivisia merkityksenantoja psykodynaaminen ymmärtäminen asettaa ne ihmisenä 
olemisen (psyykkisen työn) yhteyteen ja kysyy: Miten tai millä tavalla tuossa 
toiminnassa, kokemuksen tai toiminnan ilmauksessa inhimillinen haluaminen, yksilön 
kokemus itsestä, minuus saa ilmaisunsa? Millä tavalla yksilö (tai yksilöt yhteisöllisesti) 
käsittelee siinä rauhatonta haluamistaan, suhdetta itseensä ja toiseen? Minkä aseman ja 
merkityksen toiminta, toiminnan ja kokemuksen ilmaus saavat yksilön mielen 
näyttämöllä suhteessa häneen itseensä? Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen 
ei siis reduktiivisesti vastaa, että ne ovat Halun aiheuttamia tai Halun ilmauksia, johtuvat 
minuuden etsinnästä tai ovat itsekokemuksen ilmauksia. Se ei olisi psykodynaaminen 
psykologinen vastaus. Psykologisesti jokin saa merkityksensä sen aseman kautta, minkä 
se saa yksilön mielessä hänen käsitellessään rauhatonta haluamistaan. Ne eivät johdu 
jostakin syystä, vaan ovat osa mielen näyttämöllä toisiinsa mielekkyytensä kautta 
liittyvien psyykkisten taphtumien kokonaisuutta. 

Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen ja tulkinta ei sellaisenaan kerro 
mitään esim. toiminnan, aatteiden, käsitysten, tapojen, normien tai arvojen totuusarvosta 
tai moraalisesta oikeutuksesta. Se kertoo niiden mielen sisäisestä psykodynamiikasta, 
siitä millaisten mielen sisäisten pyrkimysten palveluksessa ne ovat, tai millainen tehtävä 
ja asema niillä on yksilön tai yhteisön jäsenten mielen näyttämön sisäisessä todellisuu-
dessa. Vaikka psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen ei vastaakaan 
kysymykseen niiden totuus- tai moraalisesta arvosta, se voi vastata kysymykseen niiden 
mielekkyydestä tai mielettömyydestä ihmismielen ja -elämän kannalta. 

 

                                                           
5 En unohda, että niille mielekkyyttä ja merkityssisältöä on antamassa myös muutkin tekijät kuin 

yksilöön liittyvät subjektiiviset. Traditio merkitysrakenteina, merkityksenannon vaihtoehtoina ja 
mahdollisuuksina on mukana kaikissa kulttuuri-ilmiöissä. 
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8.3. Psykodynaaminen psykologia 

- Mielen, kokemuksen ja toiminnan tutkimusta 
 

Olen sijoittanut ymmärtävän psykologian humanistisiin tieteisiin. Humanistiset tai 
ihmistieteet tutkivat ilmiöitä, jotka ovat merkityksistä rakentuneita. Niissä on kysymys 
merkityksestä, merkityksenannon, merkityssuhteiden ja mielekkyyden ymmärtävästä 
tutkimuksesta. Humanistisissa tieteissä tutkitaan kokemukseen, toimintaan ja näiden 
erilaisiin yksilöllisiin tai sosiaalisiin ilmauksiin sisältyviä merkityksiä ja mielekkyyttä. 
Kun näihin sisältyvät merkitykset tulkinnan avulla tavoitetaan, puhutaan ymmärtämisestä. 
Tämä erottaa humanistiset tieteet luonnontieteistä. 

Psykodynaamisen psykologian tutkimuskohde on kokemus ja toiminta, viimekädessä 
ihmisen mieli. Se suuntautuu kokemukseen, toiminnan ja niiden ilmausten sisältämään 
subjektiiviseen, yksilölliseen merkityksenantoon. Se pyrkii tekemään ymmärrettäväksi, 
mistä yksilön kuvaamassa kokemuksessa on kysymys ja mikä mielekkyys yksilö 
toiminnalla tietyssä tilanteessa on? Psykodynaamiseen ajatteluun pohjautuvan 
psykologisen ymmärtämisen tavoitteena on kokemuksen ja toiminnan ymmärtäminen 
niiden merkityksenantojen ja toimintaperusteiden kautta, joita ihminen itse mielessään 
näille antaa.  

Psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen tutkiessaan yksilön kokemusta ja toi-
minnan sisältämää merkityksenantoa etsii vastauksia kysymyksiin: Miten yksilö jonkin 
asian kokee ja mikä on hänen toimintansa mielekkyys, merkitysperusta. Se pyrkii myös 
tekemään ymmärrettäväksi, miksi kokemus on muodostunut sellaiseksi kuin se on 
muodostunut ja miksi yksilö toimii niin kuin hän toimii? Psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen tekee tämän asettamalla kokemuksen ja toiminnan mielen sisäisiin 
yhteyksiinsä. Se selvittää niiden tarkoitusta, asemaan ja merkitystä psyykkisissä 
yhteyksissä, jolloin niiden muodostuminen (olemassaolo) ja subjektiivinen mielekkyys 
tulevat ymmärretyiksi. Merkityksenannot ja toimintaperusteet jakaantuvat yksilölle tie-
dostettuihin ja tiedostamattomiin. Erottelu on mielekästä tehdä syystä, että on tilanteita, 
jolloin yksilö itse ei ole tietoinen eikä selvillä, so. hän ei kykene tavoittamaan ja 
julkituomaan, kokemuksensa ilmausten taustarakenteista tai toimintansa perusteista. 
Hänellä ei ehkä ole niiden tietoiseen ilmaisuun joko sanoja tai ne ovat torjuttuina hänen 
tavoittamattomissa. Ulkopuoliselle tarkkailijalle ja tulkitsijalle ero kokemuksen ja 
toiminnan tiedostettuihin ja tiedostamattomiin merkityssisältöihin ja toimintaperusteisiin 
saattaa sen sijaan näyttäytyä ilmeisenä. 

Vaikka mielen sisäiset tapahtumat asettuvat psykologisen tarkastelun keskipisteeseen, 
kokemus ja toiminta ei tule ymmärrettäväksi yksinomaan mielen sisäisistä tapahtumista. 
Psykologisessa ymmärtämisessä ei kielletä sosiaalisten tekijöiden osuutta kokemuksen ja 
toiminnan mielekkyyden muodostumisessa. Se, mitä psykodynaamisessa psykologisessa 
ymmärtämisessä halutaan painottaa, on, ettei esim. sosiaalinen todellisuus sellaisenaan 
määrää ihmisen toiminnan mielekkyyttä. Sosiaalinen ja kulttuurinen todellisuus muo-
dostaa toimintakäytäntöjen ja merkitysrakenteiden kokonaisuuden, jotka ovat yksilölle 
toimintamahdollisuuksia, merkityssuhteiden muodostumisen aiheita ja tulkintojen mah-
dollisuuksia. Ottaessaan huomioon sosiaaliset — ja myös somaattiset — tekijät 
psykologinen ymmärtäminen pyrkii määrittelemään ne mielen sisäiset ehdot, joiden 
vallitessa sosiaalinen ja kulttuurinen todellisuus ja konkreettiset tilannetekijät saavat 
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aseman yksilön kokemuksessa ja toiminnassa tapahtuvassa merkityksenannossa tietyllä 
havaittavalla tavalla. Toisin sanoen psykologisessa ymmärtämisessä osoitetaan, millä 
tavalla sosiaaliset tekijät ovat tai eivät ole mukana kokemuksessa ja toiminnan 
sisältämässä merkityksenannossa kuvaamalla niiden asema tai aseman puuttumien ilmiön 
psyykkisissä yhteyksissä.  

 
 
 

8.4. Psykologinen ymmärtäminen subjektiivisen merkityksen  
rekonstruktiona 

 
Esitin ymmärtävän psykologian rekonstruktiivisena tieteenä. Rekonstruktiivisen tieteen 
tavoitteena on kuvata syvärakenne, joka on tuottanut, so. mahdollistanut ja tehnyt 
välttämättömäksi tietyn pintarakenteen ilmiön. Psykologisessa ymmärtämisessä 
rekonstruktiivisena tieteenä on kysymys kokemuksen ilmaukseen ja toimintaan 
(pintarakenteeseen) sisältyvän subjektiivisen, yksilöllisen merkityksen (syvärakenteen) 
rekonstruktiosta. Sen tavoitteena on tehdä kokemuksen ilmaus tai toiminta 
ymmärrettäväksi kuvaamalla se mielen sisäinen tapahtuminen ja yhteydet, joka on 
mahdollistanut tietyt ilmaukset ja, joka on välttämättä oletettava, jotta tietty ilmaus olisi 
mahdollinen. Tällöin ilmiöt kuvataan subjektiivisesti mielekkäinä, so. psyykkisesti 
määräytyneinä. 

Ajattelen ettemme psykologisesti ymmärrä, mitä jokin kokemuksen ilmaus tai toiminta 
jollekin ihmiselle merkitsee, mikä on sen mielekkyys, ellemme ymmärrä miksi jokin 
kokemus on muodostunut sellaiseksi kuin se on muodostunut tai miksi hän toimii niin 
kuin hän toimii. Emme myöskään ymmärrä, miksi jokin kokemus on muodostunut 
sellaiseksi kuin se on muodostunut ja miksi ihminen toimii niin kuin hän toimii, ellemme 
ymmärrä mitä merkitys kokemuksen ilmauksella hänen mielessään on ja mitä toiminta 
hänelle merkitsee, mikä mielekkyys sillä hänelle on. Psykodynaaminen psykologinen 
ymmärtäminen on jonkin asian tai ilmiön merkityssisällön, mielekkyyden 
ymmärrettäväksi tekemistä asettamalla se esiintymis-, synty-, kehitys- ja 
merkitysyhteyksiinsä. Psykologinen ymmärtäminen on samalla asian tai ilmiön 
olemassaolon ymmärrettäväksi tekemistä sen merkityssisällön (mielekkyyden) 
tavoittamisen kautta. Mitä ja miksi -kysymykset ja vastaukset niihin, so. merkityssisällön 
tavoittaminen ja olemassaolon ymmärrettäväksi tekeminen lankeavat psykodynaamisessa 
psykologisessa ymmärtämisessä yhteen. Ne ovat samanaikainen pintarakenteen ilmiön 
taustalla olevan syvärakenteen rekonstruktiona tapahtuva ymmärtämisprosessi.  

Kokemuksen ilmausten ja toiminnan sisältämien merkitysten ja merkitystenantojen 
psykologiseen ymmärtämiseen tarvitaan käsitystä subjektiivisen, yksilöllisen mielek-
kyyden, merkityssuhteiden synnystä, kehkeytymisestä ja muutoksista sekä näiden 
taustalla olevasta motivaatioperustasta ja muodostumisehdoista. Psykodynaamisen 
psykologisen ymmärtämisen näkökulmasta kehityksellistä tai historiallista 
lähestymistapaa tarvitaan asettamaan kokemus ja toiminta, so. merkityksenanto yh-
teyksiinsä, asemaan, jonka ne yksilön mielessä ovat saaneet. Merkityssuhteiden, 
mielekkyyden muodostumista, syntyä tai kehkeytymistä ja muutoksia tutkittaessa on 
kysymys merkityssuhteiden hermeneuttisesta johtamisesta, so. kokemukseen ja 
toimintaan sisältyvien merkitysyhteyksien etsimisestä, mielekkyyksien kohtaloiden 
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seuraamisesta asettamalla ne kehitysyhteyksiinsä. Tämän johtamisen avulla niiden 
muodostuminen, muuttuminen ja merkitysyhteydet kyetään tekemään ymmärrettäväksi. 
Kutsun tätä merkityssuhteen kokemushistoriallisten synty- ja kehitysyhteyksien 
selvittämiseksi.  

Merkityksen synty-yhteys, esim. jokin yksilön elämän tapahtuma(t), ei ole syntyvän 
merkityssuhteen (kokemuksen) syy siinä mielessä, että se tuottaa merkityssuhteen sen 
seurauksena, vaan aihe tai laajemmin osa merkityksellisten tapahtumisten verkkoa, joka 
toimii synty-yhteytenä ihmisen mielessään luomille kokemuksina ja toiminnan 
mielekkyytenä ilmeneville merkityssuhteille. Merkityssuhteen muodostumista edeltävä 
tai sellaiselta näyttävä tapahtuma, jota saatetaan ajatella syyksi esim. johonkin 
kokemukseen, toimii kokemuksen ”synty-yhteytenä”. Ihmiset saattavat suhtautua samaan 
elämän tapahtumaan eritavalla. He voivat antaa sille eri merkityksiä omista sisäisistä läh-
tökohdistaan ja kokemushistoriastaan lähtien. Se nähdäänkö jokin ylipäätänsä 
merkityksellisenä, toisin sanoen mikä muodostuu millekin merkityksenannolle 
(kokemukselle) synty-yhteydeksi määrittyy merkitysyhteyden, mielekkyyden, ei 
luonnonlainomaisen kausaaliyhteyden kautta. 

Jos jokin ”syytekijäksi” ajateltu halutaan kokemukselle ja toiminnan sisältämälle 
merkitykselle paikantaa tai nimetä, se on ihminen itse. Pakottavassa Halussamme 
(intentionaalisuudessamme), so. sitomis- ja mielekkyydenantamisen pakossamme 
olemme pakotettuja mieltämme rauhoittaaksemme ja kokemusmaailmaamme 
hallitaksemme luomaan merkitysyhteyksiä, antamaan elämäntapahtumillemme, 
elämyksillemme ja vaikutelmillemme mielekkyyttä. Meillä on minuutemme, Itsen tuot-
tamispakossamme mielekkyyden, merkityssuhteiden tuottamispakko. Tämä pakko 
rauhoittaa itseä sitomalla elämyksellisyyttä merkityksenannoin on ihmismielessä vai-
kuttava ”intentionaalisesti kausaalinen syytekijä”6 määrittäen suunnan ja reunaehdot, 
missä merkityksiä sisältävän kokemuksen ja toiminnan on muodostuttava.  

Metodologisesti psykodynaaminen psykologinen ymmärtäminen, subjektiivisen mer-
kityksen tavoittaminen perustuu ajatuksellisesti muodostettuun rekonstruktioon mielen 
sisäisestä tapahtumisesta, kokemuksesta, mielen näyttämöstä — ajatuksina, mielikuvina, 
tunteina, motiiveina, vaihtuvina näyttämöinä, sen hahmoina ja tapahtumia —, joka on 
oletettava kokemuksen ilmauksen ja toiminnan taustalle, jotta se kyetään näkemään 
mahdollisena ja välttämättömänä. Ymmärtämistapahtumassa kokemuksen ilmaus ja 
toiminta asetetaan mielen sisäisiin yhteyksiinsä. Kokemuksen ja toiminnan psykodynaa-
misen psykologisen ymmärtämisen ehtona on, että tutkija perustelee merkityksen 
rekonstruktionsa logiikan. Psykodynaamisessa psykologisessa ymmärtämistapahtumassa 
tutkija määrittää ne (mielen sisäiset ja ulkoiset) empiiriset ja teoreettiset perusteet sille, 
miksi hän katsoo jonkin kokemuksen ilmauksen ja toiminnan ja sen ilmausten ilmentävän 
tiettyjä piilotajuisia sisäisiä kokemuksia, pyrkimyksiä (motiiveja), toimintaperusteita ja 
merkityksenantoja. 

Merkityksen tulkinnan teoreettisina perusteluina psykodynaamisessa psykologisessa 
ymmärtämisessä voidaan käyttää metapsykologista tai näyttämöllistä tapaa käsitteellistää 
ja kuvata mieltä ja mielen tapahtumista. Metapsykologisia teorioita ja näkökulmia 
mieleen on esitetty lukuisia. Esittämäni ja mielekkäänä pitämäni tapa lähestyä mieltä ja 
                                                           
6 En käytä tätä käsitettä, mutta se saa tässä kuvata paradoksaalisesti, mitä ihmisellä merkitysten 

synnyn ”syytekijällä” tarkoitan. 
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mielen tapahtumista on yksi mahdollinen. Tutkimukseeni psykodynaamisen psykologisen 
ymmärtämisen tulkintateoriaksi olen tulkinnut psykoanalyyttisia metapsykologisia 
teorioita lähtien kokemuksellisesta lähestymistavasta ja pyrkinyt kuvaamaan abstraktiksi 
muodostunutta metapsykologiaa kokemuksellisemmin ja lähentämään sitä kohti 
konkreettista kokemuksellista näyttämöllistä lähestymistapaa. Näyttämöllisen tavan 
käsitteellistää ja kuvata mieltä näen vielä alkuvaiheissaan vaatien vielä runsaasti 
kehittämistä. Metapsykologissa ja näyttämöllisessä teoriassa ilmaistujen käsitteiden 
avulla tutkija pyrkii tunnistamaan ilmiön, perustelemaan teoreettisesti ja kuvaamaan 
millaisten mielen sisäisten ja ulkoisten tapahtumien kautta Halu saa ilmauksensa 
kokemuksessa ja toiminnassa tapahtuvassa merkityksenannossa (ilmiössä). Tutkija kuvaa 
niiden avulla, minkä aseman tutkittava ilmiö saa yksilön mielessä, kuinka ilmiö on 
mahdollinen ja miksi se on välttämätön, jolloin ilmiö tulee mielekkääksi ja 
ymmärrettäväksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siihen, minkä olen sanonut, olen tyytyväinen.  
Se rauhoittaa minua. 

Tiedän, ettei se huomenna enää riitä. 
On sanottava uudelleen. 
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