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Esityksen rakenne
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Spontaanisti harjoitettu kyky, joka mahdollistaa toisten (ja oman) 
toiminnan ennakoinnin ja siihen vaikuttamisen 

• “havaitsemme” muiden toiminnan intentionaalisena 
• automaattisuus (soveltaminen myös eläimiin, koneisiin, ...) 

Evolutiivinen tulos psykologisesta kilpavarustelusta 
• yhteistyö: ravinnon hankinta, vihollisten välttäminen, työkalujen käyttö 

ja valmistus; työnjako, toiminnan koordinointi 
• tiedolliset haasteet: opettaminen ja oppiminen, ympäristöä koskevan 

tiedon välittäminen, yhteisten näkemysten muodostaminen 
• kilpailulliset haasteet: valtasuhteet, liittoutuminen, huijaaminen, 

kumppanien manipulointi, näiden vastastrategiat 
Eri kehitysasteita 

• ihmisapinat ja jotkin muut lajit, lapsen kehitys

Mielen lukeminen kykynä
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Intentionaaliset käsitteet 
• ‘johonkin suuntautuneisuus’ 
• aikoa, uskoa, haluta, pelätä jotakin [representaatio] 
• myös kuvitellut kohteet ja ominaisuudet 

Intentionaalisia käsitteitä soveltava teoria tai käytäntö 
• olettaa ei-havaittavia mentaalisia tiloja (uskomuksia, haluja, 

aikomuksia), jotka ovat suuntautuneet ulkopuoliseen maailmaan 
• olettaa ei-havaittavia mentaalisia tiloja, jotka ovat suuntautuneet 

muihin mentaalisiin tiloihin (uskomukset uskomuksista – 
metarepresentaatio) 

• voidaan soveltaa myös omaan itseen …

Intentionaalinen psykologia
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Psykologiset selonteot sosiaalisena käytäntönä 
• ihmiselle lajityypillinen, rakentuu mielen lukemisen perustalle 
• oman ja muiden toiminnan ennakointi, kuvaaminen, selittäminen, 

oikeuttaminen jne. käyttäen intentionaalisen psykologian käsitteitä 
• mahdollisia kulttuurisia eroja; käytäntöjen historiallinen muutos 

Selontekojen normatiivinen rooli 
• hyväksyttävät/paheksuttavat perusteet toimia 
• puutteellinen kompetenssi peruste vuorovaikutuksen/luottamuksen 

rajaamiselle 
• taito selonteoissa mahdollistaa suuremman vapauden – kyky antaa 

hyväksyttäviä selontekoja poikkeamille odotuksista

Arkipsykologiset selonteot
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Itsen (ja muiden) narratiivinen rekonstruktio 
• 7-vuotiailla vaikeuksia muodostaa mentaalisille käsitteille perustuvia 

tarinoita; 10-vuotiaiden tarinat vielä stereotyyppisiä 
• psykologisen käsitteistön kehitys narratiivisissa selonteoissa omasta 

toiminnasta (dialoginen asetelma) – arkipsykologian synty 
• oman toiminnan jäsentäminen ja uudelleenorganisointi yhä 

laajemmiksi kokonaisuuksiksi 
• narratiivinen johdonmukaisuus 
• identiteetti, kulttuurinen normittaminen 

Pitkäjänteinen tavoitteellinen toiminta on saavutus, ei itsestäänselvyys 
• edellyttää arkipsykologisen jäsennyksen ja siihen liittyvän kulttuurisen 

kehyksen omaksumista  
• omien päämäärien, halujen ja uskomusten muokkaaminen 

johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi

Arkipsykologinen kompetenssi
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Arkiteoria ihmisten motivaatiosta 
• uskomus, että rahalliset kannustimet ovat tärkeä motivoiva tekijä & 

ihmisten asenteet myötäilevät heidän etujaan 
Itsensä toteuttava uskomus 

• joukkoharha: omat epäitsekkäät motiivit eivät todistusaineistoa 
muiden motiiveista 

• itsekäs käyttäytyminen vastauksena muiden odotuksiin 
• hyväksikäytetyksi tulemisen pelko 
• yhteistyö ei kannata kun muut vapaamatkustavat 

• poikkeamat odotuksista johtavat hämmennykseen ja epäilyksiin 
(muissa) sekä vaikeuksiin yhteistoiminnassa

Dale Miller: Itsekkyyden normi
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Selonteot omasta toiminnasta ja sen syistä 
• käyttävät hyväkseen kulttuurisesti jaettuja arkiteorioita uskottavista 

ja hyväksyttävistä toiminnan syistä 
• ei-itsekkään toiminnan sanaston ja selitysskeemojen köyhyys 

Itsekkyyden normi vaatii itsekkäitä perusteita 
• odotuksista poikkeavat selitykset epäuskottavia, epäilyksiä 

herättäviä 
• omaan etuun perustuvat motiivit ‘rehellisiä’ (ei syytä valehdella), 

epäitsekkäät motiivit saattavat olla harhautusta 
Perustelujen saatavuus epäitsekkään käyttäytymisen rajoitteena 

• epäitsekäs toiminta mahdollista kun löytyy jokin omaan etuun 
liittyvä perustelu toiminnalle 

• lahjoitukset hyväntekeväisyyteen suurempia jos saa jonkin vastineen

Selonteot
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Arkiteoretisoinnin rajoituksia 
• käsitteellinen väljyys ja monitulkintaisuus 
• teoriat vain osin artikuloituja, välittyminen käsitteiden ja sanontojen 

muodossa 
• (edes saman henkilön) eri teoriat eivät välttämättä yhteensopivia 
• epäsystemaattinen havaintoaineisto 
• alttius kognition vinoumille (konfirmaatio, ymmärryksen illuusio, …) 

ja itsensä toteuttaville uskomuksille 
Tiedon kasvu? 

• onko ihmisten arkipsykologinen ymmärrys mielestä parempaa kuin 
50 tai 100 vuotta sitten?

Rajoitukset ja tiedon kasvu
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Tieteen sosiaaliset käytännöt 
• artikuloitujen väitteiden julkinen esittäminen 
• vaatimus väitteiden ja menetelmien oikeuttamisesta 
• kannustimet kriittisen arviointiin ja uusien löytöjen tekemiseen 

Uudet todistusaineiston lähteet 
• kokeellinen tutkimus, mittaaminen 
• neurotiede 
• evoluutio ja lajien välinen vertailu 
• mallien rakentaminen 

Arkinen ymmärrys edelleen tieteellisen tutkimuksen kehikkona 
• käsitys siitä mitä tulisi selittää 
• käytännön johtopäätösten tekeminen tutkimustuloksista

Kuinka tiede muuttaa tilannetta?
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Ilmiöiden kirjasto 
• toistettavia, kokeellisesti tuotettavia ja muokattavia 

säännönmukaisuuksia 
• vähemmän selvää kuinka soveltuvat koeolosuhteiden ulkopuolella 
• perustuvat useimmiten kokeelliselle paradigmalle, jota voidaan 

muunnella 
Haaste kognitiivisille teorioille 

• hyväksyttävän teorian kognitiivisista prosesseista/mekanismeista 
tulisi pystyä tuottamaan inhimillisten kognitiivisten vinoumien profiili 

Teorian kehittyminen laahaa perässä 
• teoriana useimmiten diagnoosi siitä mikä menee vikaan, ei 

yksityiskohtainen malli laajemmasta kognitiivisesta prosessista

Mitä koodeksi kertoo?
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Etsimme edelleen vaihtoehtoa intentionaalisille mentaalisille 
käsitteille kognitiivisten prosessien jäsentämiseen 

• kuinka ei-intentionaalisista neuraalisista prosesseista rakentuu 
intentionaalinen mieli? 

• kuinka ymmärtää neuraalinen/mentaalinen representaatio? 
Vaikeudet jäsentää tietoisten ja ei-tietoisten prosessien 
vuorovaikutusta 

• tietoisen kokemuksen fenomenologia voi olla systemaattisesti 
harhaanjohtava, toisaalta tietoisella mielellä on selkeä 
toiminnallinen rooli (jonka olemme ehkä ymmärtäneet väärin) 

• ei-tietoisten ilmiöiden käsitteellistäminen analogisina tietoisille 
käsitteille (tiedostamattomat asenteet, päämäärät, tunteet, …) 

• tarvitsemme jonkinlaisen kaksoisprosessiteorian, mutta kuinka 
päästä eteenpäin perusideasta?

Miksi teoria laahaa perässä?
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Table 1 Labels attached to dual-processes in the literature, aligned on the
assumption of a generic dual-system theory

References System 1 System 2
Fodor (1983, 2001) Input modules Higher cognition
Schneider & Schiffrin (1977) Automatic Controlled
Epstein (1994), Epstein & Pacini (1999) Experiential Rational
Chaiken (1980), Chen & Chaiken (1999) Heuristic Systematic
Reber (1993), Evans & Over (1996) Implicit/tacit Explicit
Evans (1989, 2006) Heuristic Analytic
Sloman (1996), Smith & DeCoster (2000) Associative Rule based
Hammond (1996) Intuitive Analytic
Stanovich (1999, 2004) System 1 (TASS) System 2 (Analytic)
Nisbett et al. (2001) Holistic Analytic
Wilson (2002) Adaptive unconscious Conscious
Lieberman (2003) Reflexive Reflective
Toates (2006) Stimulus bound Higher order
Strack & Deustch (2004) Impulsive Reflective

Table 2 Clusters of attributes associated with dual systems of thinking

System 1 System 2
Cluster 1 (Consciousness)
Unconscious (preconscious) Conscious
Implicit Explicit
Automatic Controlled
Low effort High effort
Rapid Slow
High capacity Low capacity
Default process Inhibitory
Holistic, perceptual Analytic, reflective
Cluster 2 (Evolution)
Evolutionarily old Evolutionarily recent
Evolutionary rationality Individual rationality
Shared with animals Uniquely human
Nonverbal Linked to language
Modular cognition Fluid intelligence
Cluster 3 (Functional characteristics)
Associative Rule based
Domain specific Domain general
Contextualized Abstract
Pragmatic Logical
Parallel Sequential
Stereotypical Egalitarian
Cluster 4 (Individual differences)
Universal Heritable
Independent of general intelligence Linked to general intelligence
Independent of working memory Limited by working memory capacity
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Liian suuret vapausasteet teorianmuodostukselle 
• kokeellinen, neurotieteellinen jne. todistusaineisto ei vielä tarjoa 

riittävästi rajoitteita teorianmuodostukselle – empiirinen 
alimääräytyneisyys 

• suuri määrä kuinka mahdollisesti -luonnoksia 
• kuinka selitettävä asia tulisi ylipäätänsä yksilöidä? 

Suuria erimielisyyksiä mallintamistrategiasta 
• onko neuraalisten tarkastelujen sivuuttaminen hyve vai virhe? 
• lähdemmekö liikkeelle jostakin normatiivisesta teoriasta (logiikka, 

Bayes) vai pyrimmekö välttämään niitä? 
• pluralismi ei sinänsä ongelma, mutta kun kaikki ehdotukset ovat 

vain hahmotelmia …

Miksi teoria laahaa perässä?
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Tiede on keskeneräinen hanke
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Kai Kaila

Biotieteiden laitos ja Neurotieteen tutkimuskeskus

Helsingin yliopisto

Tiedonmuodostus seminaari 2016

Psykiatriset häiriöt evoluution ja

neurobiologian tiedon valossa

Biochemistry, biophysics

Chemistry, physics

Developmental, 

cellular and  

molecular biology

Neurophysiology

Neuropharmacology

Neurology Psychiatry 

Psychology 

Cognitive science

Functional ecology

Social sciences

Neurobiology

The multidisciplinary nature of neurosciences

Evolution and ontogeny

An ancient philosophical question: are our sensory systems reliable?

Two extreme positions:

1. Idealism: ”All perceptions and feelings are fully intrasubjective; 

there is no external reality/world”

2. Naive realism: ”The world is reflected in our experiences exactly like

it is”.

It is impossible to ”prove” that #1 is erroneous (but pragmatically it 

makes no sense at all).

It is possible to show that #2 is erroneous.

Brain development: pre-adaptation to the external reality
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Epigenetic mechanisms: The brain’s own activity has a 

pronounced influence on gene expression in neurons

Gene

expression in 

nerve cells

Neuronal

network

activity

Behaviour, 

internal states

Environment, 

physical, 

social

Discrete spontaneus network events are predominant in developing neuronal

networks, guiding the formation of connections

The brain ”builds itself” based on its own activity!

5-10 Hz

0-40 Hz
0-40 Hz

10-20 Hz

Following the activation of sensory systems, external stimuli acting on an 

evolutionary-contingent ”template” have a strong influence on the formation of 

neuronal networks in the brain

Parallel processing of information in the visual system

BindingDecomposition

Sensory

data

Shape

Color

Motion

Perception

Agnosias...

motion

Shape,color

Parallel processing and ”binding” of sensory parameters

behaviourbehaviour
structure andstructure and

functiongene expression

environment

Chaos of sensory

information

Internal model:

Ordered reality

Modelling the

external world

The validity of the internal model is tested by the success of 

the activity of an individual (and of her/his whole ancestry!)

Only a small part of the internal model is consciously

accessible

?

Brain states

Conscious 

representations

The number of brain states is much larger than the number of 

conscious representations

- visual imagery; inner speech while reading; 

- consciousness and accessibility of unconscious events

- hallucinations and other cognitive disorders/comorbidities

- for instance, paranoia is a manifestation of distorted social reality

Sensory information

Ssesse

External reality

(physical, social)

Brain states and conscious representationsBrain states and conscious representations



3

Brain development and psychiatric disorders

The newborn brain is not a tabula rasa

• It is equipped with internal models of the world 

• The development of movement patterns and the 

body scheme have an early start within the uterus

• There is pre-adaptation to the process of being 

born (e.g. hormonal mechanisms; neuroprotective 

mechanisms)

• Note: most psychiatric disorders have a 

developmental origin (some with prenatal roots)

Disease/Disorder

phenotypes

Courtesy Hasse Karlsson/Finnbrain (modified)   

Development

Rudolph Virchow (1821-1902): 

Disease is … ”a manifestation of life under modified conditions, operating 

according to the same laws that apply to the living body at all times ”. 

What is a ”disease”? 

Generation and 
maintenance of neuronal

connections

Plasticity of the brain
(throughout life)

Changes in neuronal gene 
expression

Individualization

•Learning and memory

•Disease mechanisms

•Mechanisms of recovery, 

repair and compensation

Critical time windows in development

What is meant by: 

-“inherited”?

-“congenital” (“synnynnäinen”)

-“species specific”?

Example: our capability to see? To speak?  
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Evolutionary medicine (does not really exist... so far)  

“Nothing in biology makes 

sense except in the light of 

evolution”

=>

Nothing in biomedicine 

makes sense except…

Discrete spontaneus network events are predominant in developing neuronal

networks, guiding the formation of connections

The brain ”builds itself” based on its own activity!

5-10 Hz

0-40 Hz
0-40 Hz

10-20 Hz

Following the activation of sensory systems, external stimuli acting on an 

evolutionary-contingent ”template” have a strong influence on the formation of 

neuronal networks in the brain

Developmental stage

S1 S2 S3 Sn….. …..

DEVELOPMENTAL PLASTICITY                                          

S
CRITICAL PERIOD

Unstable/evolving /disease-prone networks

Two faces of disease-associated plasticity: disease-promoting and compensatory

Epilepsy

EPILEPTOGENESIS

PLASTICITY

Compensatory mechanisms

S1 S2 S3 Sn

EARLY LIFE

….. …..

Process of disease 

PLASTICITY

Disease-promoting mechanisms

DEVELOPMENTAL PLASTICITY                                          

Pathophysiology

Anxiety, impulsivity

ABNORMAL HPA-AXIS DEVELOPMENT

Two faces of disease-associated plasticity: disease-promoting and compensatory

Environmental enrichment and the human condition? 

Socioeconomic status! 
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Effects of early-life distress

M.J. Meaney

Target system: the hypothalamus-pituitary-adrenal 
(HPA) axis

Early-life maternal care in rats has life-long epigenetic effects 

What’s the evolutionary advantage of this kind of an effect?  

Early-life maternal care in rats has life-long epigenetic effects 

• Cardiovascular system

• Breathing

• Brain: protection; metaplasticity of 

connections and circuits

=> Developmental channeling

Disease mechanisms

Surge of fetal stress hormones at birth:

preconditioning and adaptation to physiological transitions

Arginine vasopressin (AVP)

ACTH

CRH/CRF

Cortisol/corticosterone

Noradrenaline

• Cardiovascular system

• Breathing

• Brain: protection; metaplasticity of 

connections and circuits

=> Developmental channeling

Disease mechanisms

Surge of fetal stress hormones at birth:

preconditioning and adaptation to physiological transitions
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Arginine vasopressin (AVP)

ACTH

CRH/CRF

Cortisol/corticosterone

Noradrenaline

• Cardiovascular system

• Breathing

• Brain: protection; metaplasticity of 

connections and circuits

=> Developmental channeling

Disease mechanisms

Birth asphyxia and psychiatric disorders – what is the link?

Surge of fetal stress hormones at birth:

preconditioning and adaptation to physiological transitions

32

HPA-axis phenotype and ”animal personality”

Rudolph Virchow (1821-1902): 

Disease is … ”a manifestation of life under modified conditions, operating 

according to the same laws that apply to the living body at all times ”. 

What is a ”disease”? 
When considering (brain) disorders and diseases, what 

is meant by ”normal”? 

• Often ”ideal” or ”proper” (c.f., an ideally working metabolic system 

vs. type-2 diabetes)  

• Statistically the most prevalent 

• Average (”a perfectly normal child”) 

• According to a norm or standard or convention

One of the best psychiatric criteria for a (brain) disorder or disease is 

the patient’s personal suffering.

Note: biological adaptation has not evolved to minimize suffering!

Department of Biosciences,

and

Neuroscience Center

University of Helsinki, Finland
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Aleksander Alafuzoff
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Arkinen ja tieteellinen tieto
psykoanalyyttisessä

tiedonmuodostuksessa
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Sisältö
• Psykoanalyysi tutkimuksena ja psykoanalyysi 

tutkimuskohteena

• Psykoanalyyttisen tiedon perusteista

• Arkisesta ja tieteellisestä tiedosta 

psykoanalyyttisessä tiedonmuodostuksessa

• Psykoanalyysistä tieteiden kentällä

• Esimerkki

SPY, Konsortio 18.11.2016 2



Psykoanalyysi tutkimuksena
• Psykoanalyysi on tiivis ja pitkäkestoinen terapia, jossa 

analyytikon ja analysandin välille muodostuu erityinen 

suhde.

• Psykoanalyysissä tapahtuvan tutkimuksen kohde on 

analyytikon ja analysandin välinen tunnesuhde.

• Tutkimuksen tehtävä on auttaa  analysandia

assosioimaan edelleen, auttaa häntä ilmaisemaan ja 

jäsentämään tiedostamattomia fantasioitaan, 

ajatuksiaan ja tunteitaan, täyttää hänen tietoisessa 

hahmotuksessa esiin tulevia aukkoja.

• Tarkoitus kaikkiaan on, että hän tulee tietoisemmaksi 

omasta mielestään ja vapaammaksi elämässään.

SPY, Konsortio 18.11.2016 3



Psykoanalyysi tutkimuksena

• Psykoanalyyttinen tutkimus perustuu analysandin
vapaaseen assosioimiseen  ja analyytikon 
vapaasti liikkuvaan tarkkaavaisuuteen. 

• Analyytikko osallistuu prosessiin kuvauksillaan, 
tulkinnoillaan ja muilla tavoin, kuunnellen 
vapaasti sekä toisen että omassa mielessä 
herääviä fantasioita, ajatuksia ja tunteita.

• Kumpikin osallistuu prosessiin koko 
persoonallaan. Prosessi on aina kahden henkilön 
ainutkertainen suhde, jossa kumpikin tuo 
materiaalia tutkimukseen. 

SPY, Konsortio 18.11.2016 4



Psykoanalyysi tutkimuksena
• Psykoanalyysi on ”puhekuuri” eli puheelle ja 

kuuntelemiselle rakentuva suhde.

• Psykoanalyysi on sitoutunut pyrkimykseen ymmärtää 

sanan laajassa merkityksessä, siis työhön merkitysten ja 

mielekkyyden kanssa.

• Psykoanalyyttinen hermeneutiikka ei kuitenkaan  

keskity kielellisiin ilmaisuihin sinänsä, vaan siihen mikä 

on kielen ulkopuolella tai sen rajalla, siihen mikä 

vastustaa puhetta ja merkityksellistämistä, siihen mikä 

on merkityksellisellä tavalla läsnä olemalla poissa. 

• Paitsi syvää psykoanalyyttinen hermeneutiikka on 

negatiivista. (ks. erit. Storck 2014)

SPY, Konsortio 18.11.2016 5



Psykoanalyysi
tutkimuskohteena

• Psykoanalyysi on ollut tieteellisen tutkimuksen 
kohteena 1950-luvulta alkaen. 

• Tutkimus jakautuu karkeasti kvantitatiiviseen 
tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskevaan sekä 
kvalitatiiviseen analyyttistä suhdetta, sen 
ulottuvuuksia ja kehitystä koskevaan kvalitatiiviseen 
tutkimukseen.

• On myös pyritty yhdistämään näitä tutkimusotteita, 
esimerkiksi Helsingin Psykoterapiaprojektissa ja 
erityisesti Saksassa 1997-2001 toteutetussa laajassa 
tutkimushankkeessa (Leuzinger-Bohleber et alia
2002).

SPY, Konsortio 18.11.2016 6



Psykoanalyyttisen tiedon
perusteista

• Psykoanalyysin perusteita koskevat kysymykset ovat 

olleet alusta pitäen polttavia, koska analyysiin on 

aina kohdistunut paljon epäilyjä ja kritiikkiä.

• Freud esitti, että psykoanalyysi on paitsi terapiaa 

myös tiedettä. Näin hän pyrki oikeuttamaan 

psykoanalyysiä, muotoilemaan sille perimmäisiä 

perusteita.

• Myös Freudin jälkeen on laajasti ollut tapana 

ajatella, että psykoanalyysin oikeutus perustuu 

ainakin osaksi sen tieteellisyyteen, samalla kun alalla 

on elänyt terapian ja tieteen välinen jännite.

SPY, Konsortio 18.11.2016 7



Psykoanalyyttisen tiedon
perusteista

• Jännite liittyy erityisesti siihen, miten Freud 
metapsykologiassaan (vrt. metafysiikka) määritti 
psykoanalyysiä luonnontieteisiin rinnastuvana 
tieteenä, joka tutkii lähtökohtaisesti tiedostumatonta 
psyykkistä apparaattia.

• Tämä Freudin näkemys on jakanut mielipiteitä alalla. 
Jotkut ovat puolustaneet Freudin ohjelmallista 
pyrkimystä, jotkut ovat luopuneet koko 
metapsykologiasta, jotkut ovat hakeneet perusteita 
ja oikeutusta analyysille terapiana ihmistieteistä.

• Oma käsitykseni on, että psykoanalyysin oikeutus 
perustuu viime analyysiin itseensä, vaikkakaan ei 
luonnontieteellisenä metapsykologiana. (vrt.

SPY, Konsortio 18.11.2016 8



Psykoanalyyttisen tiedon
perusteista

• Psykoanalyyttista tietoa oikeuttavia perusteita 

voidaan hakea psykoanalyyttisesta tutkimuksesta tai 

muusta tieteellisestä tutkimuksesta.

• Freud edusti edellistä näkemystä, jonka mukaan 

psykoanalyyttinen tiedonmuodostus tuottaa itse 

analyysille yhtä vahvan oikeutuksen kuin on fysiikalla, 

kemialla tai neurobiologialla.

• Nykyään tieteellistä tukea psykoanalyysille haetaan 

ensisijaisesti ulkopuolelta, esimerkiksi 

psykoterapiatutkimuksesta, kehityspsykologiasta tai 

neurotieteistä.

SPY, Konsortio 18.11.2016 9



Psykoanalyyttisen tiedon
perusteista

• Freud ajatteli foundationalistisesti, että 

psykoanalyyttisellä tiedolla on varma perusta 

metapsykologiassa.

• Nykyään jotkut ajattelevat, että varma fundamentti 

löytyy neurobiologiasta, mentalisaatiotutkimuksesta, 

kognitiotutkimuksesta tai jostakin muusta tutkimusalasta.

• Viime vuosikymmeninä on monessa eri muodossa 

vallannut alaa näkemys, jonka mukaan psykoanalyysillä 

ei ole varmaa perimmäistä perustaa, vaan sen oikeutus 

perustuu käytännön työn kokemusten ja erilaisten 

teoreettisten muodostelmien yhteensopivuuteen. (vrt. 

Warsitz, Küchenhoff 2015)
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Psykoanalyyttisen tiedon
perusteista

• Oma käsitykseni on, että psykoanalyysin perusta on 
analyytikon ja analysandin välisessä suhteessa ja sen 
käsitteellisessä tarkastelussa ja tähän liittyvässä 
vertailevassa ja kriittisessä teoreettisessa 
pohdiskelussa. 

• Psykoanalyyttisiä käsitteitä ja teorioita ei voi 
mitenkään yksinkertaisesti verifioida tai falsifioida, 
mutta niitä voi kuitenkin aidosti koetella. (ks.  erit. 
Hinshelwood 2015)

• Tässä vuorovaikutus muiden tutkimusalojen kuten 
yliopistopsykologian, neurotieteiden tai filosofian 
kanssa on hyvin tärkeää.
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Arkisesta ja tieteellisestä
tiedosta

• Voi nähdäkseni sanoa, että psykoanalyysi on 
arkipsykologian erikoislaatuinen laajentuma, johon 
kytkeytyy hyvin erilaisia käsitteellisiä ja teoreettisia 
elementtejä. (ks. Kotkavirta 2015)

• Psykoanalyysin ydin on kahden henkilön välinen 
erityinen suhde, joka keskittyy toisen osapuolen 
mielen toiminnan tutkimiseen myös piilotajuisilla 
tasoilla.

• Ytimen ympärillä on monenlaista ja –tasoista 
enemmän tai vähemmän tieteellistä tietoa, joka 
pyrkii ymmärtämään ja selittämään mitä 
analyysihuoneessa tapahtuu ja miksi.
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Psykoanalyysi tieteiden
kentällä

• Freud esitti, että psykoanalyysi tiedostamattoman 

psykologiana olisi luonnontiedettä. Hänen aikanaan 

termin “luonnontiede” merkitykset poikkesivat 

nykyisistä.

• On myös esitetty (esim. Habermas, Ricoeur, Schafer), 

että psykoanalyysi on arkiseen merkityksenantoon 

kiinnittyvä hermeneuttinen tutkimusala.

• Itse ajattelen, että psykoanalyysi on, sikäli kuin se on 

tiedettä, hybridi rakennelma, jonka ytimessä on 

negatiivinen syvähermeneutiikka.
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Esimerkki
“Kun vietin käsite puretaan biologisiksi toiminnoiksi, 

näkökulma muuttuu kokonaan toisenlaiseksi verrattuna 

vietin psykologisiin representaatioihin. Kun etsitään vietin 

vastinetta biologiasta, löydetään suuri joukko erilaisia ja 

eritasoisia tekijöitä ja mekanismeja, mutta ei mitään 

yhtenäistä viettiä, joka kokoaisi yhteen ja integroisi 

vietteihin vaikuttavat biologiset tekijät yhtenäiseksi kuvaksi. 

Vietti psykologisella tasolla hahmottuu sen sijaan 

kokonaan toisella tavalla, hypoteettisen, mutta 

käytännössä välttämättömän yhtenäisen viettikäsitteen 

kautta muotonsa saavasta psyykkisestä tekijästä, jolla on 

pakottava, kohti tyydytyksen päämäärää ajava luonne.”
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Esimerkki
“Olisi kuitenkin erehdys olettaa, että psykologinen vietti on 

kokonaan erillään sen biologisista juurista. Tällainen taipumus 

ajatella ei ole harvinainen ja johtaa helposti mytologisoivaan

ajatustapaan. Vietistä tulee silloin ylivertainen käyttäytymisen 

ja mielellisen motivaation selittäjä, joka elää omaa 

elämäänsä. Tämä käsitys ei vastaa kuitenkaan ihmisolennon 

todellisuutta, kun ruumiilliset reunaehtomme otetaan 

huomioon. Ajatellaanpa tässä vaikkapa nuoruusiän 

sukupuolisen kypsymisen biologisia ja kehollisia tekijöitä, joita 

ei voi sivuuttaa, kun nuoruusikäisen ihmisen psyykkistä 

kehitystä pyritään ymmärtämään.” (Johannes Lehtonen, 

Syntymän vaikutus lapsen psyykkiseen kehitykseen –

huomioita vietin heräämisestä ja objektimaailman 

hahmottumisesta. Esitelmä SPY 27.10.2016)
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	Psykoanalyyttisestä tiedonmuodostuksesta, Konsortio 18.11.2016.pdf

