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PSYKOANALYYSI TIETO-OPILLISESTI TARKASTELTUNA

Kun psykoanalyysista on ryhdytty keskustelemaan, ei ole aina 
tehty selväksi, mitä psykoanalyysilla kulloinkin varsinaisesti 
tarkoitetaan.! Psykoanalyysi-käsitteelle voidaan osoittaa esimer-
kiksi seuraavat merkitykset: (!) tutkimusmenetelmänä psyko-
analyysi selvittää sellaisia – tiedostumattomia – psyykkisiä pro-
sesseja, joita ei muutoin voida tavoittaa; (") psykoanalyysi 
on neuroottisten häiriöiden hoitomenetelmä, joka perustuu 
näihin tutkimuksiin; ($) lopuksi psykoanalyysi on joukko tällä 
tavoin saavutettuja psykologisia näkemyksiä, jotka vähitellen 
muodostavat uuden tieteenalan."

Filosofi an kannalta kiinnostavin on määritelmän kolmas 
kohta. Tarkastelen psykoanalyysia monisäikeisenä järjestelmänä, 
johon sisältyy sekä käytännöllinen että teoreettinen (metapsy-
kologinen) osa, ja koko järjestelmän toiminta synnyttää to-
tuutta:

”Joka perää Freudin ajattelun ’totuutta’, hänen on etsittävä sellai-
sen järjestelmän totuutta, joka sisältää sekä teoreettis-spekulatiivi-
sia (metapsykologisia) että praktis-käytännöllisiä tekijöitä keske-
nään verkostuneena.”$

Niinpä psykoanalyysia ei voida määritellä yksiselitteisesti luon-
nontieteeksi tai yksiselitteisesti hermeneutiikaksi, vaan Peter 
Illesin lailla voidaan ajatella, että psykoanalyysi edustaa eri-

koistapausta taiteellisesta teoriasta ja psykoanalyysin harjoitta-
minen on tietyssä mielessä myös performanssitaidetta.%

Psykoanalyysin perustaja Sigmund Freud (!&'(–!)$)) ei 
esittänyt psykoanalyysin epistemologisia sitoumuksia järjestel-
mällisesti. Freudin kirjoitusten pohjalta voidaan kuitenkin 
seurata hänen näkemystensä kehitystä, joka huipentuu artik-
keliin ”Konstruktiot analyysissa”.' Muut kirjoittajat, ennen 
kaikkea Peter Illes, ovat pyrkineet tutkimaan hänen järjes-
telmäänsä, ja muutamat myöhemmät analyytikot ovat käsi-
telleet psykoanalyysin tieto-oppia ja tieteenfi losofi aa, esimer-
kiksi Carl Lesche, Alfred Lorenzer, Pentti Ikonen ja Eero 
Rechardt sekä Veikko Tähkä.( Lisäksi monet fi losofi t ovat si-
vunneet psykoanalyysia tieto-opin näkökulmasta.*

Klassisen psykoanalyysin tieto-opillisista lähtökohdista 
saamme parhaan kuvan tarkastelemalla Sigmund Freudin kir-
joituksia, varsinkin myöhäistuotantoa. Omalle näkökulmalleni 
tärkeitä taustavaikuttajia ovat Charles S. Peirce, Ludwig Witt-
genstein ja Peter Illes.

Totuusteoriat psykoanalyysissa

Kuten Peter Illes huomauttaa, Freudin kirjoituksissa on 
merkkejä kaikista kolmesta tunnetuimmasta totuusteoriasta 
eli yhteensopivuus- ja vastaavuusteoriasta sekä pragmatistisesta 
teoriasta. Moninaisuus johtuu siitä, että psykoanalyysi ei ole 
vain teoreettinen rakennelma vaan myös hoitomenetelmä, jota 
sovelletaan ainutkertaisiin tilanteisiin.&

Esitellessään teoriaansa Freud pyrki aina liittämään sen ai-
kaisempaan tutkimukseen ja perinteeseen. Tällöin uusi oppi 
otettaisiin helpommin vastaan ja se voitaisiin tulkita aikai-
sempien, vakiintuneiden käsitysten laajennukseksi ja täyden-
nykseksi.) Näin Freud vetosi koherenssi- eli yhteensopivuusteo-
riaan esitellessään teoriaansa tiedeyhteisölle. Hän pyrki osoit-
tamaan, että ulkoisesta erilaisuudestaan huolimatta psykoana-
lyysi on loogisesti sidoksissa vallitseviin tieteellisiin käsityksiin 
ja kehittelee niitä eteenpäin ja psykoanalyyttiset käsitykset 
voidaan siksi luontevasti omaksua. Seuraava Kant-viittaus tar-
jotkoon esimerkin:

”Psykoanalyysin oletus tiedostumattomasta sielullisesta toimin-
nasta näyttää – – toisaalta jatkavan korjausta, jonka Immanuel 

MARKUS LÅNG

Psykoanalyysin ja fi losofi an 
välisestä suhteesta
Tietoteoreettinen katsaus

Kun psykoanalyysi syntyi runsaat sata vuotta sitten, se 
tarjosi ihmismielen toiminnasta uuden kuvan: psyyke 
on dynaaminen järjestelmä, eivätkä kaikki psyykkiset 
prosessit ole tietoisia. Psykoanalyysiin sisältyi alusta 
alkaen fi losofi sia painotuksia, mutta psykoanalyysin 
ja fi losofi an suhde on ollut ongelmallinen. Tarkastelen 
klassista psykoanalyysia ja fi losofi aa toinen toisensa 
näkökulmasta, muutamien keskeisten kirjoittajien kautta, 
ja tutkin, miten psykoanalyysi suhtautuu terveen 
järjen realismiin, hyve-epistemologiaan, fallibilismiin ja 
skeptisismiin.
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Kant kohdisti käsitykseemme ulkoisesta havainnosta. Kuten Kant 
varoitti ylenkatsomasta havaintomme subjektiivisia edellytyksiä 

– –, niin psykoanalyysi varoittaa asettamasta tietoisuushavaintoa 
tiedostumattoman psyykkisen prosessin sijaan, joka on tuon 
havainnon kohteena. Kuten ei fyysisen niin ei myöskään psyyk-
kisen tarvitse todellisuudessa olla sellainen kuin se meistä näyt-
tää olevan.”!# (Sisäisen ja ulkoisen havainnon asemaa psykoana-
lyysissa käsitellään lähemmin jäljempänä.)

Lisäksi Freud pyrki liittämään tieteellisen ajattelun arkiajat-
teluun ja piti tieteenharjoittamista jalostettuna arkiajatteluna:

”Perimmältään tieteellinen ajattelutapa on aivan samanluonteista 
kuin se normaaliajattelu, jonka varassa me kaikki, niin uskovat 
kuin ei-uskovatkin, koetamme selviytyä jokapäiväisen elämämme 
pulmista. Eroavuuksia on vain muutamin kohdin, tieteellinen 
ajattelu kun [!] on kiinnostunut sellaisistakin seikoista, jotka 
eivät välittömästi tuota kouraantuntuvaa hyötyä, ["] pyrkii tar-
koin poistamaan yksilöllisten tekijäin ja [$] tunneseikkojen vaiku-
tuksen tuloksiinsa, [%] varmistaa huolellisemmin havaintojensa 
luotettavuuden, ennen kuin rakentaa päätelmänsä niiden varaan, 
['] hankkii uusia havaintoja, joihin arkielämän välinein ei päästä, 
ja [(] eristää tuloksiin vaikuttavat tekijät muuntelemalla kokeita 
järjestelmällisesti.”!!

Freudin kanta ei tässä poikkea esimerkiksi Charles S. Peircen 
esittämästä:

”Kaikki soveltavat tieteen menetelmää monenlaisiin tarkoituksiin 
ja lakkaavat soveltamasta vain kun eivät tiedä, miten sitä pitäisi 
käyttää.”!"

Tätä kantaa, jonka mukaan tieteellinen ajattelu on jalostettua 
arkiajattelua, kuuluu osana terveen järjen realismiin.!$

Yhteensopivuusteorialla on oma osansa psykoanalyyttisessa 
hoitotilanteessa. Analyytikko ja potilas tavoittelevat yhteis-
ymmärrystä, ja vuorovaikutuksen on oltava kaksisuuntaista.!% 
Mikäli hoidossa sitoudutaan ainoastaan yhteisymmärrykseen, 
on vaarana suostuttelu ja käännytys, jotka jäytävät analyysi-
keskustelun rationaalisuutta. Yhteisymmärrystä täytyy aina ta-
voitella järkiperäisyyden puitteissa, ja tavoittelun on nojattava 
perusteiden esittämiseen ja viestinnän kaksisuuntaisuuteen.!' 
Analyytikko lausuu tietyn käsityksen (tulkinnan) ja mainitsee 
perusteita sen hyväksymiseksi mutta ei tuputa käsitystä. Siitä, 
miten potilas käsitykseen suhtautuu, analyytikko tekee omat 

johtopäätöksensä ja tarvittaessa korjaa käsitystään. Käsitys on 
siis aluksi hypoteesi, ja kun potilas ja analyytikko voivat päästä 
siitä yhteisymmärrykseen, on hypoteesi osoittautunut todeksi 
tai riittävästi totuudenkaltaiseksi. Potilaan on ilmaistava myötä-
mielisyytensä paitsi sanoin myös teoin.!( Yhteisymmärrystä on 
kuitenkin pidettävä totuuden tunnusmerkkinä ja seurauksena, 
ei määritelmänä.

Myös korrespondenssi- eli vastaavuusteorialla on keskeinen 
osa psykoanalyysissa. Freud korosti usein, että havainnot rat-
kaisevat harkittaessa psykoanalyyttisten käsitysten osuvuutta: 

”– – maailmaa voidaan oppia tuntemaan vain älyperäisesti, kä-
sittelemällä huolellisesti tarkistettuja havaintoja.”!* Havainto 
tarjoaa takeet siitä, että käsitys on tosi, että jotain voidaan 
löytää uudelleen.!& Koska psykoanalyysissa käsitellään tutkimus-
aineistoa ja pyritään vaikuttamaan siihen ja aikaansaamaan 
muutoksia (vähentämään torjuntaa), tämä nivoo vastaavuus-
teorian yhteen pragmatistisen totuusteorian kanssa. Psykoana-
lyyttisia käsityksiä voidaan perustella sillä, että toimittaessa 
niiden mukaisesti saadaan aikaan tiettyjä toivottuja käytännön 
vaikutuksia. Psykoanalyytikko ei kuitenkaan voi havainnoida 
potilasta niin kuin laboratoriotieteilijä, joka havainnoi tutki-
muskohdetta ja koettaa selvittää, miten se käyttäytyisi, jos 
ihmisiä ei olisi olemassa, koska analyysi perustuu nimen-
omaan inhimilliseen vuorovaikutukseen. Psykoanalyysiin – 
kuten muuhunkin inhimilliseen toimintaan – sisältyy siksi ris-
kinoton ja uskalluksen osatekijä.

Tiedostumattomien prosessien olettamista Freud perus-
telee seuraavasti:

”Jos sitten vielä osoittautuu, että voimme toimia menestyksek-
käästi, kun oletamme tiedostumattomien psyykkisten prosessien 
olemassaolon, ja voimme vaikuttaa tarkoituksenmukaisesti niiden 
avulla tietoisiin prosesseihin, niin olemme saaneet tämän menes-
tyksen kautta selvän osoituksen oletetusta olemassaolosta.”!)

Freudille käytännön menestykset tarjosivat riittävän osoituksen 
oikeassa olemisesta, ja tässä suhteessa hänen asenteensa on 
pohjimmiltaan pragmatistinen, vaikka hän esittääkin olemas-
saolon oletuksia."# Me saatamme suhtautua asiaan varaukselli-
semmin ja muistuttaa, että voimme saada aikaan haluamamme 
lopputuloksen myös toimiessamme virheellisten käsitysten va-
rassa (ns. Gettierin paradokseissa hyvä onni peruuttaa huonon 
onnen)."! Ratkaisevaa on kuitenkin se, että tuo virheellisyys voi 
paljastua ajan ja kokemuksen myötä, varsinkin kun pyrimme 
kuvaamaan vaikutusmekanismeja. Niinpä atomistinen tiedon-
käsitys on korvattava prosessuaalisella. On omaksuttava fallibi-
listinen asenne: tutkijan on oltava aina valmis tarkistamaan kä-
sityksiään, ”meidän on oltava aina valmiita oppimaan jotakin 
täysin uutta”, sillä ”jokaisessa vakavammassa ongelmassa epä-
varmuus ulottuu juuriin saakka”.""

Freud oli perillä fallibilismin hengestä, sillä hän huo-
mauttaa: ”– – pidätämme itsellemme oikeuden muokata pää-
telmiämme, kun käsityksemme muuttuvat”."$ Kokemus on 
Freudille ja useille myöhemmille analyytikoille tärkein pe-
ruste, ja spekulatiivinen metapsykologia on tarvittaessa voitava 
hylätä kokemuksen hyväksi; se on ”vain apurakennelma, joka 
on hylättävä, kun se osoittautuu hyödyttömäksi, ja sen kor-
vaaminen toisella ei paljonkaan muuta kuvaus- ja järjestys-
työmme tuloksia”."% – Charles S. Peirce kuvasi tieteen pro-
sessia ja käsitysten päättymätöntä muodostamista vuonna !&*& 
seuraavasti:

»Analyytikko ja potilas 
tavoittelevat yhteisymmärrystä, ja 

vuorovaikutuksen on oltava 
kaksisuuntaista. Mikäli hoidossa 

sitoudutaan ainoastaan 
yhteisymmärrykseen, on vaarana 

suostuttelu ja käännytys, jotka 
jäytävät analyysikeskustelun 

rationaalisuutta.»
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”Olemme nähneet, että käsityksellä (belief ) on täsmälleen kolme 
ominaisuutta: yksi, me olemme siitä tietoisia; kaksi, se tyynnyt-
tää ärtymystä, jonka epäily herätti; ja kolme, se synnyttää luon-
teeseemme toimintasäännön eli lyhyesti sanottuna tottumuksen 
(habit). Koska se tyynnyttää ärtymyksen, jonka epäily herätti ja 
joka oli ajattelun syy, ajattelu raukenee ja vaipuu lepoon sillä het-
kellä kun käsitys on saavutettu. Mutta koska käsitys on toimin-
taohje, sen soveltaminen johtaa uuteen epäilyyn ja uuteen ajatte-
luun, ja niinpä käsitys merkitsee paitsi pysähdyskohtaa samalla 
myös uuden ajattelun alkupistettä.”"'

Tämä voidaan yhdistää Freudin kuvaukseen psykoanalyysin 
päättymättömyydestä, kuten seuraavassa jaksossa ilmenee.

Freudin myöhäisistä käsityksistä

Freudin tärkeimmät ja syvällisimmät tieto-opilliset pohdinnat 
löytyvät kahdesta myöhäisestä artikkelista vuodelta !)$*: 

”Konstruktiot analyysissa” ja ”Analyysin päättyminen ja päätty-
mättömyys”."( Artikkeleissa korostuu totuuden intersubjektiivi-
suusteorian merkitys tavalla, joka tekee psykoanalyysista oma-
leimaisen tieto-opillisen järjestelmän.

Edellisessä artikkelissa Freud tarkastelee konstruktioiden ja 
rekonstruktioiden (rakennelmien eli sommitelmien sekä ennal-
listuksien) asemaa psykoanalyyttisessa hoidossa. Hän toteaa, 
että analyytikon on ”arvattava tai oikeammin sanottuna konst-
ruoitava unohdettu asia niistä merkeistä, joita se on jättänyt 
jälkeensä”."* Psykoanalyysia voidaan verrata arkeologin työhön, 
jossa yhtä lailla rekonstruoidaan esimerkiksi rakennus rau-
nioiden avulla, mutta analyysissa konstruktio on ”vain esi-
työtä”. Kuten Peter Illes huomauttaa, konstruktion ja rekonst-
ruktion välille olisi tehtävä selvempi ero kuin Freud muo-
toilee."& Rekonstruktio tosiaankin on arkeologin työtä, kuten 
Freud kuvaa, mutta analyytikon työ on monessa suhteessa pa-
remminkin konstruktiota ja niin muodoin lähempänä arkki-
tehdin kuin arkeologin työtä, kuten Illes osoittaa. Kun analyy-
tikko esittää konstruktioita, niissä ei olekaan ratkaisevaa tun-
temattoman menneisyyden luotettava ennallistaminen vaan 
uuden, toimivan rakennelman luominen.") Psykoanalyyttinen 
konstruktio on tosiaankin arvailua, ja konstruktiota raken-
netaan vähitellen terapian edetessä. Konstruktion toimivuus 
on sen tärkein totuuskriteeri, ja konstruktiot ”on myös pu-
rettava, ellei niille saada tukea”.$# Tässä kohden psykoanalyysi 
etääntyy korrespondenssiteoriasta ja tukeutuu koherenssiin, 
mutta tämänkin on viime kädessä puolustettava itseään prag-
maattisesti. Joka tapauksessa potilaan ja analyytikon yhteis-
ymmärrys on välttämätön tekijä hoidon onnistumisessa. Po-
tilaalle esitellään tarina, jonka totuudenmukaisuutta ei voida 
täysin varmistaa, koska sisältö on subjektiivinen ja affektii-
vinen ja eri osapuolet ovat voineet aikoinaan tulkita jonkin 
tilanteen eri tavoin.$! Freud ei kuitenkaan halua luopua vas-
taavuusteoriasta tyystin, vaan hän tähdentää, että konstruktio 

”tuo takaisin kappaleen kadotettua elämänhistoriaa” eli että 
konstruktioon sisältyy ”totuuden hitusia”.$" Terapian kannalta 
lopputulos on myönteinen:

”Usein käy niin ettei potilasta saada muistamaan torjuttua. Sen 
sijaan asianmukaisesti suoritettu analyysi saa hänet vakuuttu-
maan konstruktion oikeellisuudesta, mikä terapeuttisesti vaikut-
taa samoin kuin uudelleen löydetty muistikuva. Millaisissa oloissa 

näin tapahtuu ja kuinka käy mahdolliseksi, että näköjään epätäy-
dellinen korvike kuitenkin aikaansaa täyden vaikutuksen, siinä 
on aihetta myöhemmälle tutkimukselle.”$$

Psykoanalyysissa on käytännössä oletettu, että analyytikon 
konstruktio yrittää kuvata todellisia historiallisia tapahtumia, 
joiden todentaminen on vaikeaa vain käytännön syiden takia. 
Tällaisen ennakko-oletuksen mukaan psykoanalyyttiset konst-
ruktiot ovat objektiivisia. Objektiivisuuden esteenä on kui-
tenkin se, että psykoanalyyttisia tulkintoja ei voida todentaa 
menetelmällä, joka olisi riippumaton psykoanalyyttisesta teo-
riasta, sekä se, että jokaiseen psykoanalyyttiseen tulkintaan si-
sältyy väistämättä subjektiivisia aineksia. Tämä liittää psyko-
analyyttiset tulkinnat konstruktivistisen ja hermeneuttisen tul-
kintakäsityksen piiriin.$% Konstruktioiden tärkeimpänä omi-
naisuutena ei siksi ole pidettävä sitä, että ne paljastaisivat 
historiallisia tapahtumia luotettavasti ja näin parantaisivat po-
tilaan (kuten maallikot usein ajattelevat psykoanalyysin te-
kevän), vaan sitä, että ne antavat tilanteille merkityksiä ja tar-
joavat potilaan mielijohteille ”lähtökohdan, josta voi löytyä 
tie eteenpäin”, ja pitävät analyysityöskentelyn liikkeessä.$'

Konstruktioiden yhteydessä käy myös ilmeiseksi, miksi 
psykoanalyysia voitaisiin nimittää performanssitaiteeksi, kuten 
Peter Illes tekee.$( Freud lähestyy myöhäiskirjoituksessaan 
konstruktionistista tulkintakäsitystä, jota voitaisiin Illesin 
tavoin luonnehtia myös ”runollis-taiteelliseksi”. Taiteellisessa 
tulkintakäsityksessä korostuu tulkitsijan subjektiivisuus ja per-
soonallisuus: ”joku toinen analyytikko samassa tilanteessa käyt-
täisi toisenlaista, hänelle luonteenomaista konstruktiota”.$* 
Analyytikko joutuu luottamaan myös tiedostumattomiin vas-
teisiinsa, joita vastatransferenssi synnyttää.$& Konstruktion on-
nistuneisuus riippuu paitsi sisällöstä myös sanamuodosta ja 
oikeasta esitysajankohdasta.$) Näiden ulkoisten seikkojen koh-
dalla korostuu analyytikon maku ja muotoilutaito, ja onnis-
tuneet konstruktiot pitävät analyysin liikkeessä: konstruktio 
merkitsee paitsi pysähdyskohtaa myös uuden käsittelyvaiheen 
alkupistettä.%#

Terapiassa sekä potilas että analyytikko ovat performanssi-
taiteilijoita, mutta heidän lähtökohtansa ovat erilaiset. Terapia-
tilanne ja transferenssisuhde toimii näyttämönä, jolla potilas 
esittää oireitaan. Analyytikko johdattaa potilasta sellaiseen 
tietoisuuteen, että tämä pystyy lopulta luomaan itse oman 

”teoksensa” ilman ohjaajan apua, vapaana dissosiaation rajoi-
tuksista.%! – Jos Illes puhuu psykoanalyyttisen terapian yhtey-
dessä performanssitaiteesta, niin Arnold Goldberg ja Stephen 
H. Knoblauch korostavat terapiakeskustelun musiikillisia piir-
teitä: Goldberg ja Knoblauch vertaavat psykoanalyysia vasta-
vuoroiseen improvisointiin, Knoblauch jazz-improvisointiin; 
he kiinnittävät huomiota siihen, että epämusikaalisuudestaan 
kuuluisa Freud kehitti terapiamenetelmän, jossa sonorisen 
vuorovaikutuksen pienimmilläkin vivahteilla on tärkeä mer-
kitys.%" Eero Rechardt puolestaan muistuttaa, että psykoana-
lyyttisen teorian formalisointi on vielä alkuvaiheissaan ja siksi 

”on myös tajuttava sen sisältämä musiikki”.%$

Jälkimmäinen artikkeli ”Analyysin päättyminen ja päätty-
mättömyys” kuvaa psykoanalyysin tiedollista avoimuutta: ana-
lyysi on päättymätöntä toimintaa, eikä yksityiselle analyysille 
voida osoittaa selkeää päätepistettä. Tämä käsitys tähdentää 
tiedon prosessuaalisuutta (vastakohtana atomismi). Tässäkin 
korostuu intersubjektiivinen totuusteoria: Freud vertaa ana-
lyysisuhdetta opettaja–oppilas-suhteeseen, jossa analyytikko 
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toimii totuutta rakastavana pedagogina.%% Analyytikko ei tarjoa 
”oikeaa käsitystä” suoraan potilaalle vaan Sokrateen lailla ohjaa 
potilasta löytämään sen itse; psykoanalyysissa paitsi tavoitellaan 
totuutta myös osoitetaan, miten sitä tavoitellaan.%' Kuvaus psy-
koanalyysin päättymättömyydestä puolestaan vastaa realismin 
käsitystä tieteen luonteesta: tieteen käsitykset lähestyvät tunte-
matonta totuutta asymptootin lailla mutta eivät saavuta sitä 
koskaan, ja siksi tieteellinen tutkimus on päättymätöntä; sa-
manlainen päättymättömyys (jota ei saa sekoittaa päättämät-
tömyyteen) luonnehtii psykoanalyysiakin.%( Koska analyysin 
eteneminen on jatkuvaa (käsitteen ajallisessa ja matemaatti-
sessa mielessä), on lopetushetken määrittäminen aina jossain 
määrin sopimuksenvaraista, niin kuin sorites-paradokseiksi 
kutsutuissa tapauksissa.

Kuten Peter Illes huomauttaa, Freudin tuotanto osoit-
tautuu totuusteoriain osalta monipuoliseksi eikä voida sanoa, 
että klassinen psykoanalyysi sitoutuisi yhteen totuusteoriaan.%* 
Freud ei luovu vastaavuusteoriasta tyystin, ja yhtäpitävyys-
teorialla on osansa sekä puolustettaessa analyysia tiedeyhtei-
sössä että tavoiteltaessa totuutta potilaan kanssa. Molemmat 
totuusteoriat nojaavat pragmaattiseen totuusteoriaan, sillä käy-
täntö on Freudille tärkein puolustus ja oikeutus. Monipuo-
lisuus johtuu psykoanalyysin itsensä luonteesta: analyysi on 
käytännön toimintaa ja tältä osin lähellä luonnontiedettä, 
mutta se ei ole yksinomaan luonnontiedettä vaan itsetajuisen 
persoonan tutkimista ja korjaamista; psykoanalyysi ei rajoitu 
tiedollisuuteen (kognitiivisuuteen), vaan transferenssi- ja vas-
tatransferenssisuhteet ovat affektiivisten tekijäin (halun, rak-
kauden, vastavuoroisuuden) määräämiä. Myöhäiskirjoituk-
sissaan Freud muuttuu pessimistisemmäksi ja etääntyy kor-
respondenssiteorian mukaisista käsityksistä, mutta pragmaat-
tinen katsanto säilyy tärkeänä.

Teorian monipuolisuutta ei pidä käsittää puutteeksi, vaan 
Freudin järjestelmä havainnollistaa ideaa, jota Charles S. Peirce 
kuvasi näin:

”Päättelyn ei pitäisi muistuttaa ketjua, joka on vain niin vahva 
kuin heikoin lenkki, vaan vaijeria, jonka säikeet voivat olla ohui-
takin, kunhan niitä on riittävän paljon ja ne ovat keskenään 
punoksissa”.%&

Psykoanalyysia on siis arvioitava totuutta synnyttävänä järjes-
telmänä, jonka prosesseissa totuusteoriat asettuvat paikoilleen 
ja muodostavat verkoston.%)

Havainto

Psykoanalyyttisen teorian mukaan ihminen saa tietoa ha-
vainnon kautta. Freudin fylogeneettisen, neurologis-psyko-
logisen teorian mukaan psyykeemme kuuluu havainto–tie-
toisuus-järjestelmä.'# Tiedostumattomat prosessit lähettävät no-
peita, epäjatkuvia varaumahermotuksia havainto–tietoisuus-
järjestelmän läpi ja vastaanottavat havaintoja aistinelimistä. 
Tämä teoria tuntuu kuitenkin jättävän huomiotta sen, että 
jo havaintoihin sisältyy päättelyä, psyykkistä työtä.'! Freudin 
teoria tuntuisi kuitenkin selittävän sitä, kuinka huomio koh-
distuu aistimuksiin valikoiden ja tekee joistakin aistimuksista 
havaintoja. Havainnosta tulee tietoa kriittisen tutkistelun 
jälkeen.'"

Veikko Tähkä huomauttaa: ”Analyytikon mieli on hänen 

ainoa tiedonlähteensä.”'$ Analyytikon kuten muidenkin ih-
misten havainnot ovat aina sisäisiä ilmiöitä, silloinkin kun hän 
havainnoi ulkomaailman olioita, esimerkiksi potilasta. Kaikki 
yksittäiset havainnot ovat väistämättä subjektiivisia ja sisäisiä, 
vaikka ne viime kädessä yleisesti ovatkin intersubjektiivisten 
seikkojen (”teorian”) määräämiä, emmekä pääse välittömään 
kosketukseen tuntemattoman ulkoisen todellisuuden kanssa.'% 
Jotta havainnoista voisi tulla tietoa, niiden täytyy ”rekiste-
röityä ja tulla arvioiduiksi lukemina ja tapahtumina [jonkun] 
havainnoitsijan mielessä”.'' Tietoa voidaankin pitää kolmipaik-
kaisena relaationa: joku tietää jotain jostakin.

Kokemusmaailmamme on siis yksityinen ja sisäinen. Voi-
daanko tätä käsitystä yhdistää Charles S. Peircen käsitykseen, 
jonka mukaan sisäisetkin seikat saadaan tiedoksi havainnoi-
malla ulkoisia?'( On huomattava, että Tähkän ”sisäinen” ja 
Peircen ”ulkoinen” eivät kuulu samaan käsitejärjestelmään eikä 
niitä siksi voida pitää toistensa vastakohtina.'* Tähkällä ”si-
säinen” tarkoittaa sitä, että havainnonsisällykset ovat jo kul-
keneet mentaalisen kojeiston lävitse, ennen kuin ne saapuvat 
tietoisen huomion ulottuville. Peircellä ”ulkoinen” tarkoittaa 
sitä, että havainnonsisällykset saapuvat tietoisen huomion 
ulottuville tämän ulkopuolelta, eivät intuitionomaisesti tietoi-
suuden ”sisältä”, eikä meillä siis ole suoraa pääsyä näiden ha-
vainnonsisällysten lähteisiin.'& Peircekin tähdentää, että havain-
toihin sisältyy jo päättelyn osuus.')

Sekä Freudin(# että Peircen mukaan havaitsemme yhtä 
lailla sekä ulkoiset että sisäiset seikat ja nämä seikat ovat ha-
vainnoivan psyykkisyyden ulkopuolella. Tähkä puolestaan ko-
rostaa sitä, että havaintoaines saapuu havainnoivan egon luo 
mielemme sisäisten prosessien muokkaamana, valmistamana 
ja valikoimana. Tähkä edustaa yleisesti kannatettua näkemystä, 
jonka mukaan emme pääse välittömästi kosketuksiin jäsenty-
mättömän, ”objektiivisen” todellisuuden kanssa vaan havain-
toihin sisältyy tulkintaa.

Havaintojen teoriasidonnaisuuden ongelma on askarrut-
tanut fi losofeja jo antiikista ja uudella ajalla ainakin Immanuel 
Kantista alkaen.(! Meillä ei voi olla puhtaita havaintoja, sillä 
emme voi olla ”käsityksettömässä tilassa”(" vaan meillä on asi-
oista aina jo jokin käsitys (sanokaamme sitä vaikkapa myy-
tiksi), joka ohjaa havaintojamme:

”Kaikki koettelu, kaikki oletuksien oikeaksi ja vääräksi osoittami-
nen tapahtuu jo jonkin järjestelmän puitteissa. Tämä järjestelmä 
ei ole mikään enemmän tai vähemmän mielivaltainen ja epäilyt-
tävä lähtökohta kaikille argumenteillemme, vaan se kuuluu osana 
sen olemukseen, mitä sanomme argumentiksi. Järjestelmä ei ole 
niinkään lähtökohta kuin argumenttien elinympäristö.”($

”Kritiikin täytyy kohdistua joihinkin olemassaoleviin uskomuk-
siin, jotka (dogmaattiset) uskomukset tarvitsevat kriittistä tarkas-
telua. Kriittisyys tarvitsee raaka-aineekseen enemmän tai vähem-
män dogmaattisesti hyväksyttyjä teorioita tai käsityksiä.
Tieteen täytyy siis alkaa myyteistä ja myyttien kritiikistä, ei 
havaintojen keräämisestä eikä jonkin kokeen keksimisestä vaan 
myyttejä ja maagisia tekniikoita ja käytäntöjä koskevasta pohdin-
nasta.”(%

Ei ole aina selvää, ohjaavatko käsitykset (jäsentyneen eli pro-
positionaalisen sekä jäsentymättömän tiedon muodossa) ensin 
havaintoja vai johtavatko havainnot käsitysten tarkistamiseen; 
vaikuttaa siltä, että nämä prosessit etenevät vastavuoroisesti ja 
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punoutuvat toisiinsa. Seuraavat Wittgensteinin pohdinnat vai-
kuttavat erinomaisen osuvilta:

”Mytologia voi joutua takaisin juoksevaan tilaan, ajatusten 
joenuoma voi siirtyä paikaltaan. Erotan kuitenkin toisistaan 
veden liikkeen joenuomassa ja uoman siirtymisen, vaikka niiden 
välillä ei olekaan jyrkkää eroa.

– – Pitää kuitenkin paikkansa, että samaa lausetta voidaan käsi-
tellä milloin lauseena, jota kokemus voi koetella, milloin koette-
lemisen sääntönä.”('

”Ja eikö minun ole myönnettävä, että lauseita käytetään usein 
logiikan ja empirian rajamailla niin, että niiden mieli vaihtelee 
rajan puolelta toiselle, ja niitä käsitellään milloin normin, milloin 
taas kokemuksen ilmaisuina.”((

Wittgenstein kuvaa oivallisesti tilannetta, jossa havaintoa ei 
aseteta ennakkokäsitysten (esimerkiksi Kantin kategorioiden) 
yläpuolelle eikä käsityksiä havainnon yläpuolelle vaan nämä 
kehkeytyvät (emergoituvat) vahvistaen toisiaan vastavuoroi-
sesti eikä ole mahdollista sanoa, kumpi oli ensin. Näkemys on 
ilmeisen antifundamentalistinen. Ilmiöön voitaisiin soveltaa 
Nelson Goodmanin ja muiden esittelemää pohdintatasapainon 
käsitettä:

”Asian ydin on siinä, että niin säännöt kuin yksityiset päätelmät-
kin oikeutetaan sovittamalla ne yhteen. Sääntöä korjataan, jos se 
sallii päätelmän, jota emme halua hyväksyä; päätelmä hylätään, jos 
se rikkoo sääntöä, jota emme halua korjata. Oikeutusprosessissa on 
kysymys sääntöjen ja hyväksyttyjen päätelmien hienovaraisesta 
yhteensovittamisesta; ja saavutettu yhtäpitävyys on ainut oikeu-
tus, jota kumpikin tarvitsee.”(*

Freud kannatti yllättävän modernia kantaa, kuten käy ilmi 
artikkelin ”Triebe und Triebschicksale” (!)!') alusta.(& Freud 
viittaa ensin René Descartesin ja G. W. Leibnizin oppiin 
(totuuden evidenssiteoriaan), jonka mukaan tiede on raken-
nettava selkeiden ja tarkkarajaisten (clair & distinct) peruskä-
sitteiden varaan, ja huomauttaa, että itse asiassa käsitteiden on 
oltava tietyssä määrin epätarkkoja – onhan fysiikan peruskäsit-
teidenkin, kuten voiman ja aineen, sisältö muuttunut ajan ku-
luessa.() Freudin mukaan tiede alkaa kuvaamalla ilmiöitä 
(Erscheinungen) ja ”ryhmittelemällä, järjestämällä ja asetta-
malla niitä yhteyksiinsä. – – Jo kuvattaessa aineistoon sovel-
letaan tiettyjä abstrakteja ideoita, joita ei tietenkään ole saatu 
yksinomaan uudesta kokemuksesta”. Käsitteiden merkityssi-
sältöä selvennetään alussa ”viittaamalla toistuvasti havaintoai-
neistoon, josta ne näyttävät olevan lähtöisin mutta joka to-
dellisuudessa alistuu niille”.*# Freud lähestyy tässä jo konst-
ruktionistista (idealistista) todellisuuskäsitystä, jonka mukaan 
luomme itse todellisuuden; äärimmäiset konstruktionistit voi-
sivat esittää, että painovoimakin on vain sosiaalinen konst-
ruktio.*! Luonnontieteen ja terveen järjen näkökulmasta vahva 
idealismi on katteetonta, mutta humanistisissa tieteissä konst-
ruktionismi on tiettyyn rajaan asti hyväksyttävissä ja käsityk-
semme tosiaankin vaikuttavat havaintomme kohteeseen, sikäli 
kuin havainto kuuluu osana tuohon kohteeseen.

Selvimmän esimerkin tarjonnee taiteen vastaanotto: ”Tai-
deteos on heikko vastustaja. Tarvitsee vain heittäytyä pen-
seäksi.”*" Taideteos on tietyllä tapaa aina yhtä kuin vastaanotto-
kokemuksensa, ja kokemukseen vaikuttaa se, miten teokseen 

ennalta suhtaudumme; voisi sanoa, että teos pyrkii täyttämään 
odotuksemme, olivat ne millaisia hyvänsä. Jos lähdemme siitä, 
että Jean Sibeliuksen %. sinfonia on ”aika tylsä kappale”, teos 
vastaa parhaansa mukaan oletukseemme, sillä havainnoimme 
mieluusti vain seikkoja, jotka vahvistavat kulloistakin käsitys-
tämme.*$ Niinpä asianmukaisessa taideanalyysissa olisi – siinä 
määrin kuin se on mahdollista – kuvattava myös analysoijan 
ennakkokäsitykset, joiden vallassa hän on teosta lähestynyt 
ja jotka ovat ohjanneet häntä valikoimaan tiettyjä seikkoja 
ja jotka ovat ehkä muuttuneet.*% Vastaavanlainen konstruk-
tionismi ja luova taiteellisuus ilmenee myös psykoanalyytti-
sessa hoidossa, jossa rekonstruktion totuudenmukaisuutta ei 
useinkaan voida osoittaa sitovasti (eikä se välttämättä ole mie-
lekästäkään) vaan on vain luotettava rekonstruktion synnyt-
tämiin vaikutuksiin ja vakuuttumisen tunteeseen (eräänlaiseen 
esteettiseen elämykseen). Tällaista totuutta nimitetään elämyk-
selliseksi totuudeksi vastakohtana historialliselle totuudelle (joka 
on fi losofi sesti jo sangen ongelmallinen käsite). Elämyksellistä 
totuutta voidaan hyvin syin nimittää totuudeksi, koska sillä 
on totuuden pragmaattiset tunnusmerkit – se on riittävästi 
totuudenkaltainen.

Menettelytavoista

Tieteen käsitteiden ekstensio (merkitysala) vakiintuu nope-
ammin kuin intensio (käsitesisältö). Ekstensio määritellään 
referenssillä (viittaussuhteella). Psykoanalyysi luo samanaikai-
sesti sekä käsitteet että niiden käyttösäännöt.*' Freud kuitenkin 
tähdentää:

”Käsitteet ovat siis tarkkaan ottaen luonteeltaan sopimuksia (Kon-
ventionen), mutta kaikki riippuu siitä, ettei niitä valita mielivaltai-
sesti vaan niiden ja empiirisen aineiston välille määritetään mer-
kityksellisiä suhteita, joita oletetaan arvatuksi jo ennen kuin ne 
voidaan tietää ja todistaa”.*(

Tässä on pääpiirtein kuvattuna klassinen tieteellinen menet-
telytapa, jota yleensä pidetään päättelyn perusnäkemyksenä: 
hypoteettis-deduktiivinen menetelmä.** Ensin arvataan käsit-
teiden suhde aineistoon (hypoteesin esittäminen eli abduktio), 
sitten otetaan selvää niiden luonteesta (induktio) ja todis-
tetaan hypoteesien seuraukset oikeiksi (deduktio). Abduktio-
vaiheessa luotetaan intuitioon, joka tarkoittaa sekä Freudilla 
että esimerkiksi Arthur Schopenhauerilla kokemusta tässä ja 
nyt havaitusta – ei järkeä, joka nojaa abstraktioihin.*& Intuitio 
vastaa mielijohdetta (Einfall), jolla on keskeinen osa psykoana-
lyysissa. Induktion ja deduktion avulla käsityksistä tehdään 
käyttökelpoisia ja ristiriidattomia.

Freud tähdensi toistuvasti psykoanalyysin kokemusperäi-
syyttä: viime kädessä kokemus ja havaintojen teko ohjaa tieteel-
listen käsitysten muodostumista.*) Psykoanalyyttinen totuus-
teoria yhdistää siis vastaavuusteoriaa ja pragmaattista teoriaa, 
ja pragmatiikka alistetaan kokemukselle, koska kliininen me-
nestys ratkaisee kelpoisuuden.&# Menestys ei kuitenkaan voi 
ratkaista kelpoisuutta lopullisesti: mehän voimme toimia me-
nestyksekkäästi ristiriitaistenkin käsitysten varassa (ex falso se-
quitur quodlibet). Niinpä psykoanalyyttinen totuudenetsintä 
on päättymätöntä toimintaa, jonka kuluessa mikä tahansa kä-
sitys voidaan ottaa tarkistuksen kohteeksi.

Psykoanalyyttinen spekulaatio (johon Freud oli mielis-
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tynyt) puolestaan muistuttaa matemaattis-aksiomaattista me-
netelmää. Jostakin olettamuksesta johdetaan sen seuraukset si-
toutumatta olettamuksen totuuteen:

”– – meidän on sallittua tai pikemminkin meidän velvollisuu-
temme on ensin viedä jokin olettamus loogiseen johtopäätök-
seensä asti, kunnes se joko kaatuu tai saa vahvistuksen.”&!

Freudin ja muiden metapsykologisille spekulaatioille (fanta-
sioille eli hypoteeseille) on siksi osattava antaa oikea arvo: 
niitä ei esitetä sellaisin totuusvaatein kuin kliinisiä teorioita, ja 
niiden uskottavuus ilmenee vasta kun aksioomain seuraukset 
on selvitetty ja niitä voidaan koetella. Freudin kuolemanviet-
titeoria (erityisesti kirjoituksessa ”Mielihyväperiaatteen tuolla 
puolen”) tarjoaa esimerkin tuollaisesta kehittelystä. Freud 
kuvasi omaa suhtautumistaan näin:

”Minulta voitaisiin kysyä, olenko minä itse vakuuttunut tässä 
kehitellyistä olettamuksista. Vastaukseni kuuluu, etten ole itse 
vakuuttunut niistä enkä yritä saada muita ihmisiä vakuuttuneiksi. 
Tai tarkemmin sanoen en tiedä, kuinka pitkälle uskon niihin. 
Minusta vakuuttumisen tunteenomaisen tekijän ei pitäisi lain-
kaan vaikuttaa tässä asiaan. Onhan mahdollista seurata jotakin 
ajatuskulkua niin pitkälle kuin se johtaa vain tieteellisestä mie-
lenkiinnosta tai, mikäli niin halutaan sanoa, kuin advocatus dia-
boli, joka silti ei ole myynyt itseään paholaiselle. – – Tämänlaatui-
nen ajatuksen kehittely loppuunsa ei kuitenkaan ole mahdollista 
muuten kuin jatkuvasti yhdistelemällä tosiasia-aineistoa pelkäs-
tään ajateltuun ja siten etääntymällä kauaksi empiirisistä havain-
noista.”&"

Tällainen varauksellinen pohdiskelu on kaukana muutamien 
Freudin kriitikoiden maalailemasta ”vahingollisesta ideologi-
sesta vallankäytöstä”.

Freudin kirjoituksissa on monia kiinnostavia vihjauksia, 
joiden seurauksia hän ei lähemmin kehittele. Kiinnostavalta 
vaikuttaa esimerkiksi Freudin viittaus fysiologian tai kemian 

”kuvakieleen” (Bildersprache), joka tuntuu lähestyvän Ludwig 
Wittgensteinin kielipeli-käsitettä.&$ Ovatko luonnontieteet vain 
kuvakieltä tai kielipelejä, joiden vakuuttavuus perustuu niiden 
tuttuuteen?&% – Vaikuttaa siltä, etteivät Freudin tieto-opilliset 
käsitykset olleet vanhoillisia eivätkä kaavamaisia, vaan hän yh-
disteli eri teorioita omintakeisella tavalla, mikä johti hänet 

vapaaksi positivismin kahleista. Toisaalta syntyy vaikutelma, 
ettei hän aina osannutkaan seurata kiinnostavimpia ideoitaan.

Ilmeisen antipositivistinen piirre on esimerkiksi lääkärin 
persoonallisuuden ottaminen mukaan hoidon onnistumiseen 
vaikuttavaksi tekijäksi. Luontevimmalta tuntuisi ajatella, että 
lääkärin määräämä lääke se joko parantaa potilaan tai ei pa-
ranna ja tätä voidaan havainnoida kokemusperäisesti. Mutta 
kuinka ottaa huomioon ”lääkärintakkiefekti”, joka voi ilmetä 
vaikkapa siten, että tohtori Mäkisen määräämä Prozac tehoaa 
paremmin kuin tohtori Jokisen? Ilmiö ei rajoitu psyykkisiin 
sairauksiin, vaikka Freud seuraavassa niihin keskittyykin:

”Ei ole nykyaikainen väite vaan muinaisten lääkärien toteamus, 
ettei näitä [sielullisia] sairauksia paranna lääke vaan lääkäri, toisin 
sanoen lääkärin persoonallisuus, sikäli kuin hän harjoittaa psyyk-
kistä vaikutusta sen kautta.”&'

Tässä on parantavaksi tekijäksi nostettu subjektiivinen tekijä, 
jota ei juuri käy mitaten määritteleminen. Vaikutusta voidaan 
toki tutkia selvittämällä eri lääkärien hoitotuloksia, mutta 
siinä ei paneuduta itse vaikutuksen laatuun, joka voidaan ta-
voittaa fenomenologisin menetelmin mutta ei positivistisin.&( 
Tämä asettaa vaatimuksia myös lääkärin persoonan koulutta-
miselle.

Tiedolliset hyveet

Psykoanalyysi pyrkii lisäämään yksilön itsetuntemusta ja valin-
nanvapautta sekä osoittamaan, kuinka tätä tavoitellaan. Tar-
koituksena on siis tiedon lisääminen, ja päämääränä on tieto 
sinänsä, ei niinkään oireiden välitön lievittäminen, vaan lie-
vittymisen oletetaan seuraavan tiedon lisääntyessä.&* Tavoite 
vaikuttaa hyve-epistemologian mukaiselta: tietoa arvostetaan 
sinänsä, ja motivoivana tekijänä on tiedon lisääminen.&& Voi-
simme sanoa, että psykoanalyysi pyrkii parantamaan potilasta 
akrasian eli tahdonheikkouden tai heikkoluonteisuuden ti-
lasta,&) ja tämä tapahtuu muun muassa samastumalla tera-
peuttiin eli jäljittelemällä häntä.)# Akrasian tilasta potilas joh-
datetaan älyllisen itsehillinnän mahdollisuuteen, jossa hän 
kykenee käsittelemään mielensisältöjään vapaasti, ilman pa-
konomaisuutta.)! Psykoanalyysin ansiona on egon jaottelu au-
tonomiseen ja defensiiviseen osaan,)" sillä tämä auttaa jäsen-
tämään akrasian tilaa psykodynamiikan avulla. Kun psyko-
analyysi saa vähitellen aikaan luonteenmuutoksen, itsehillintä 
tulee osaksi potilaan persoonallisuutta ja muuttuu todelliseksi 
hyveeksi.

Linda T. Zagzebski luettelee esimerkiksi seuraavat älylliset 
hyveet: harkitsevaisuus, hellittämättömyys, nöyryys, tar-
mokkuus, joustavuus, rohkeus, huolellisuus, avarakatseisuus, 
rehtiys, itsenäisyys, oivaltavuus, vapaus toiveajattelusta ja kyl-
lääntyneisyydestä.)$ On myös osattava tasapainottaa eri hy-
veitä keskenään tilanteen vaatimusten mukaan, ja on osattava 
tasapainottaa yksityisiä hyveitä ääripäidensä välillä (huolimat-
tomuus – huolellisuus – saivartelu). Hyveiden vaikutus- ja 
toiminta-alat menevät käytännön elämässä usein hiukan pääl-
lekkäin. ”Ylätason” hyveeksi, joka koordinoi älyllisiä hyveitä 
keskenään sekä moraalisten hyveiden kanssa, Zagzebski eh-
dottaa käytännön viisautta, Aristoteleen fronesista.)% Tällaisen 
elämänhallinnan tavoittamiseen voidaan psykoanalyyttisen 
hoidon sanoa potilaita ohjaavan.

»Psykoanalyysi pyrkii 
lisäämään yksilön itsetuntemusta 

ja valinnanvapautta sekä 
osoittamaan, kuinka tätä 

tavoitellaan. Tarkoituksena on siis 
tiedon lisääminen, ja 

päämääränä on tieto sinänsä, 
ei niinkään oireiden välitön 

lievittäminen, vaan lievittymisen 
oletetaan seuraavan tiedon 

lisääntyessä.»
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Kaikki psykoanalyytikot eivät välttämättä noudata hyveitä, 
vaan jotkut turvautuvat dogmatismiin ynnä muihin paheisiin, 
joilla kartetaan tiedollista kosketusta todellisuuteen.)' Voidaan 
kysyä, ovatko tällaiset terapeutit psykoanalyytikkoja muutoin 
kuin nimellisesti. Psykoanalyysin kriitikot ovat usein keskit-
tyneet arvioimaan tällaisten analyytikkojen toimintaa ja an-
taneet ymmärtää, että nämä analyytikot edustaisivat psykoana-
lyysin parhaimmistoa, että näiden toiminta olisi hyvää psy-
koanalyysia, ja sivuuttavat analyytikot, jotka työssään ja kir-
joituksissaan noudattavat älyllisiä hyveitä; samalla kriitikot 
sivuuttavat sen, että ongelmasta käydään kriittistä keskustelua 
psykoanalyysin piirissä. Näin menetellessään kriitikot tuskin 
menettelevät kovin hyveellisesti.

FILOSOFIA PSYKOANALYYSIN NÄKÖKULMASTA

Kun olemme tarkastelleet vaatimuksia, joita psykoanalyysille 
voidaan fi losofi an näkökulmasta esittää, tuntuu kohtuulliselta, 
vaikkakin hiukan huimapäiseltä kääntää katseen suunta ja 
tutkia, mitä psykoanalyysi voisi lausua fi losofi anharjoituksesta. 
Aihetta ei ole paljon käsitelty, ja seuraavat huomiot perustuvat 
lähinnä Sigmund Freudin ja Reuben Finen kirjoituksiin. Kä-
sittelen ensin fi losofi aa ylimalkaan, sitten ymmärtämistä ja lo-
puksi skeptisismiä.

Filosofi a ylimalkaan

Psykoanalyysin historioitsija Reuben Fine arvioi psykoana-
lyysin ja fi losofi an suhdetta melko suorasukaisesti ja esittää 
kaksi tärkeää huomiota:

(!) Psykoanalyysi suhtautuu kriittisesti kaikkiin olemassa 
oleviin fi losofi an suuntauksiin. Jonkin fi losofi an kaavamainen 
soveltaminen voi olla merkki puolustusoperaatiosta.

(") Kaikki fi losofointi, jota ei ole edeltänyt oman persoo-
nallisuuden kriittinen läpivalaisu, on kyseenalaista. Kuinka 
voitaisiin ilman analyysia selvittää, mikä osuus superegon ko-
mennoilla ja estoilla sekä ajeerauksella on fi losofi anharjoitta-
misen taustavaikuttajina?)(

Freud oli selvillä siitä, että esiymmärryksemme ja odotuk-
semme vaikuttavat havaintoihimme. Tämä ilmenee erityisesti 
väärinlukemisten yhteydessä.)* Lisäksi hän huomauttaa, että 
virhesuorituksia voi esiintyä myös arvostelmien yhteydessä:

”Mutta pyydän harkitsemaan, eikö ole syytä laajentaa samoja näkö-
kohtia koskemaan myös paljon tärkeämpiä arvostelmavirheitä, 
joita sattuu ihmiselämässä ja tieteessä. Vain erittäin valikoiduille 
ja hioutuneille yksilöille näyttää olevan mahdollista estää havai-
tun ulkoisen todellisuuden kuvan muuntumista, niin kuin sille 
muutoin käy sen joutuessa kosketuksiin havaitsijan sielunelämän 
yksilöllisten piirteiden kanssa.”)&

Kiinnostavaa kylläkin, psykoanalyysin kannalta ihanteelliseksi 
fi losofi anharjoittamiseksi osoittautuu Ludwig Wittgensteinin 
työ, jossa ei rakenneta defensiivisiä järjestelmiä vaan rat-
kaistaan vastaantulevia ongelmia sitä mukaa kuin ne ilme-
nevät, ”osoitetaan kärpäselle tie ulos kärpäslasista”.))

Filosofi an psykoanalyyttinen mestarointi on sikäli huima-
päistä, ettei psykoanalyysi voi astua fi losofi an ulkopuolelle 

vaan esittäessään kannanottojaan se olettaa jo oikeiksi tiettyjä 
fi losofi sesti analysoituvia käsityksiä. Yritykseemme on siis suh-
tauduttava tietyin varauksin. Toisaalta on noudatettava kantaa, 
jonka mukaan argumenttien pätevyyttä ei pidä ratkaista niiden 
syntyhistorian (genesiksen) vaan sisällön nojalla.

Psykoanalyysi kyllä kehittyi fi losofi sesta maaperästä,!## 
mutta suuriin fi losofeihin Freud suhtautui hienoisin va-
rauksin:

”Psykoanalyysi ei ole sellainen järjestelmä kuin fi losofi set järjestel-
mät, jotka lähtevät muutamista tarkoin rajatuista peruskäsitteistä, 
koettavat niiden avulla sulkea piiriinsä koko maailmankaikkeu-
den, ja kun ne on saatettu valmiiksi, ei uusille löydöille eikä 
uusille näkemyksille enää ole tilaa”.!#!

Freud arvostelee tiettyä metafyysistä perinnettä, jossa koko 
maailma yritetään selittää muutamien peruskäsitteiden avulla, 
suurena huipentumana G. W. F. Hegelin järjestelmä. To-
tuuden nimissä on mainittava, ettei Freud itsekään kyennyt 
aina välttämään tuollaisen fi losofoinnin – metafyysisen speku-
laation – houkutuksia. Joka tapauksessa Freud tuntuu tässä 
esittävän samansuuntaista kritiikkiä kuin Charles S. Peirce, 
joka arvosteli ”yhden idean fi losofeja”. Arvostelun kohteena 
on yleensä ottaen idealistinen fi losofi a.!#" – Toisessa kirjoituk-
sessa Freud moittii fi losofeja, jotka käsittävät psyykkisyyden 
liian ahtaasti eivätkä voi hyväksyä tiedostumattoman sielun-
elämän ideaa.!#$

Kiinnostavaa kyllä Freud erottaa tieteen ja fi losofi an toi-
sistaan ja pitää fi losofi aa melkeinpä samanlaisena tieteen vas-
tustajana kuin uskontoa, tosin paljon vähäisempänä kuin kris-
tinuskoa.!#% Tällainen vastakkainasettelu vaikuttaa nykyään lii-
oittelevalta, sillä fi losofi an tärkeänä tehtävänä on ilmaista täs-
mällisesti tieteen menettelytavat. Lisäksi sekä fi losofi n että 
psykoanalyytikon tehtävänä on ilmeisen (evidentin) kyseen-
alaistaminen. – !)$#-luvulla Freud hyökkäsi tieteellistä relati-
vismia eli ”tieteen anarkismia” vastaan ja piti sitä poliittisen 
anarkismin vastineena:

”Sen edustajien kaltaisia täydellisiä nihilistejä on varmasti ollut ole-
massa jo aikaisemminkin, mutta nyt näyttää modernin fysiikan 
suhteellisuusteoria lopullisesti nousseen heille päähän. Heidän 
lähtökohtanaan tosin on tiede, mutta tätä he vaativat kumoa-
maan itsensä, tekemään itsemurhan – –.”!#'

Tärkeässä artikkelissaan ”psykoanalyysin kiinnosteista” Freud 
huomauttaa, että fi losofi a voidaan ottaa psykoanalyysin koh-
teeksi, sillä fi losofi set opit ja järjestelmät ovat yksityisten ih-
misten aikaansaannoksia ja fi losofi n persoonallisuudella on 
suuri merkitys hänen näkemystensä kannalta, yhtä lailla kuin 
taiteilijan persoonallisuus vaikuttaa taiteilijan luomistyöhön.!#( 
Psykoanalyysin avulla voidaan esittää persoonallisuuden psyko-
grafi a: kuinka rakenteelliset seikat ja elämänhistoria vaikut-
tavat toisiinsa. Filosofi sten käsitysten arvoa tuntuisi horjut-
tavan se, että eri fi losofi t saattavat päätyä samoista lähtökoh-
dista aivan erilaisiin käsityksiin, muun muassa painottamalla 
eri seikkojen merkitystä eri tavoin, mutta kuten Freud huo-
mauttaa, ”jonkin opin psykologinen määräytyneisyys ei sulje 
pois sen tieteellisyyttä”. Paljastaessaan fi losofi sten käsitysten 
subjektiivisia ja yksilöllisiä motivaatioita psykoanalyysi voi 
osoittaa järjestelmien heikkoja kohtia, vaikka varsinainen fi lo-
sofi nen kritiikki ei psykoanalyysin tehtäviin kuulukaan.
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Psykoanalyysia on koetettu yhdistää muutamiin fi loso-
fi siin suuntauksiin, erityisesti eksistentialismiin (Rollo May, R. 
D. Laing), marxilaisuuteen (Wilhelm Reich, Erich Fromm, 
Herbert Marcuse), strukturalismiin (Jacques Lacan), herme-
neutiikkaan (Paul Ricœur, Alfred Lorenzer) ja diskurssiana-
lyysiin (Michael Billig), mutta yritykset ovat kiistanalaisia, 
koska psykoanalyysin ja kyseisten oppien tavoitteet eroavat 
ratkaisevasti ja yhdistämiset ovat johtaneet psykoanalyysin yk-
sipuolistumiseen: psykoanalyysi ei enää ole päämäärä sinänsä 
vaan väline.!#*

Ymmärtäminen

Psykoanalyyttisessa hoidossa on tähdennetty ymmärtämisen 
merkitystä ja määritelty se toisen yksilön yksityistä kokemus-
maailmaa koskevaksi tiedoksi, joka on saatu käyttämällä hy-
väksi havainnoitsijassa heränneiden vasteiden kokonaisuutta.!#& 
Ymmärtämisen vastakohtana on atomistinen havainto, joka 
perustuu mitattaviin ja kokeellisesti todennettaviin käyttäyty-
mispiirteisiin ja joka pyrkii sulkemaan affektiiviset seikat tar-
kastelun ulkopuolelle. Vielä täsmällisempää olisi puhua laadul-
lisen ja määrällisen tutkimustavan erosta. Veikko Tähkä puo-
lustaa holistisen ymmärtämisen tieteellisyyttä:

”Jos tieteellisen observoinnin päämäärä on saada kohteesta niin 
luotettavaa, käyttökelpoista ja puolueetonta tietoa kuin mahdol-
lista, tutkimusmenetelmän valinnan tulisi määräytyä observoi-
tavien ilmiöiden mukaisesti eikä päinvastoin. – – Ymmärtämi-
nen tieteellisessä mielessä saavutetaan observoijan kokevan ja 
vastaanottavan mielen erilaisten emotionaalisten ja rationaalis-
ten lukemien kurinalaisen ja integratiivisen hyväksikäyttämisen 
kautta.”!#)

Ymmärtäminen edellyttää myös sitä, että suora kausaalisuus 
on korvattava ”vähemmän jyrkällä determinismin käsitteellä”, 

”enemmän tai vähemmän” -asteikolla.!!# Tällainen käsitys 
ottaa ihmisen kognitiivisen toiminnan luonteen laajemmin 
huomioon kuin perinteinen tieto-oppi, ja Tähkän painotus 
sopii yhteen hyve-epistemologian kanssa, joka on kritisoinut 
tieto-opin atomistisuutta ja itse asiassa osittain palannut antii-
kinajan käsityksiin.!!!

Psykoanalyyttisessa hoidossa pyritään käyttämään kurin-
alaisella tavalla hyväksi terapeutin affektiivisia vasteita, ja 
ilmiötä on jäsennetty vastatransferenssin käsitteen avulla.!!" 
Yhtä lailla hyve-epistemologia ottaa huomioon sen, että tun-
temukset (feelings) vaikuttavat yksilön motivaatioon ja käsi-
tyksenmuodostusprosesseihin. Jo ”vakuuttumisen elämys” pe-
rustuu tietynlaiseen tuntemukseen, ja kiihtymystila vaikuttaa 
käsityksiimme.!!$ Veikko Tähkä ja Linda T. Zagzebski painot-
tavat molemmat sitä, ettei tuntemuksia ja affektiivisia vasteita 
ole suinkaan pidettävä tiedon estäjinä ja vihollisina vaan olen-
naisina osatekijöinä tiedon saavuttamisessa.!!% Vastakkaisen 
kannan mukaan ihmisen päättely sujuisi parhaiten, jos hän 
toimisi tunteettoman koneen lailla! Toisaalta on huomattava, 
että jos tunteille annetaan liiaksi valtaa, ne sokaisevat meidät 
todellisuudelta. Tässäkin asiassa on siis löydettävä ”kultainen 
keskitie” eli hyveellinen vaihtoehto kahden ääripään väliltä: 
on ehkäistävä haitat ja korjattava talteen hyödyt. Psykoana-
lyysi ohjaa analysoimaan kriittisesti niitä tuntemuksia, jotka 

toimivat puolustusoperaatioiden palveluksessa, ja tarjoaa näin 
tärkeän lisän motivaatioperustaiseen tieto-oppiin.

Skeptisismi

Tietyt kattavan skeptisismin muodot ovat meidän aikanamme 
mahdollisia lähinnä siksi, että niiden juuret ovat kaukana men-
neisyydessä, ajassa jolloin ihmiset eivät ymmärtäneet itseään 
eivätkä ympäristöään niin paljon kuin nykyään.!!' Tuon skep-
tisismin olemassaolo johtuu enemmän vitkasta kuin epistee-
misistä ansioista. Jos skeptisismi syntyisi vasta meidän ai-
kanamme, se olisi hahmoltaan toisenlaista ja tuskin täydel-
listä, koska olemme päässeet perille aistifysiologiasta, neuro-
fysiologiasta, kognition luonteesta, affekteista ynnä muista 
havaintoon ja ymmärtämiseen liittyvistä perusasioista. Ehdot-
toman skeptisismin on käynyt kuin uskonnon: tietämyksen 
lisääntyessä sen asema on käynyt yhä ahtaammaksi, ja voi 
olettaa, että jos kehitys jatkuisi samanlaisena, se katoaisi vähi-
tellen kokonaan. Tosin uskonto näkyy katoavan hitaammin 
kuin valistuksen aikana odotettiin. Kenties uskonto ja skepti-
sismi liittyvät ihmisten tiedostumattomiin tarpeisiin ja niille 
riittää siksi tarvetta. John Wisdomin mukaan täydellisessä 
skeptisismissä vaaditaan liikaa ehdottomuuttta, loogista puh-
tautta ja täydellistä tietoa.!!(

Psykoanalyysin näkökulmasta täydellinen skeptisismi il-
mentää perusluottamuksen häiriötä ja pessimististä tilaa, jota 
Freud nimitti melankoliaksi.!!* Voitaneen olettaa, että varhais-
lapsuuden pettymysten ja skeptisismin välillä vallitsee heikko 
yhteys.!!& Täydellisessä skeptisismissä, kuten muussakin fi loso-
foinnissa, on kysymys siitä, että sijoitamme (projisoimme) si-
säisiä prosessejamme ulkomaailmaan ja projektiot ottavat tie-
teellisten spekulaatioiden hahmon. Sen sijaan fallibilismi eli 
maltillinen kattava epäily ilmentää normaalia varovaisuutta 
ja ottaa huomioon erehtyväisyytemme. Olisimme tyhmän-
rohkeita, jos emme tunnustaisi käsitystemme haurautta ja 
väliaikaisuutta. Fallibilismi sanoo, että tietomme on erehty-
väistä ja vajavaista. Skeptisismillä on merkitystä sisäisten risti-
riitojen osoittajana, ei oppina jonka takia olisi luovuttava kai-
kesta tiedosta.!!) – Fallibilismi tulee psykoanalyysiin myös sen 
huomion kautta, että ego ei ole isäntä omassa talossaan!"#.

Skeptisismi nojaa atomistiseen, ei prosessuaaliseen tiedon-
käsitykseen. Vaikka kaikkia skeptisiä argumentteja ei voitane 
tietoteoriassa torjua tyyten, vastaa prosessuaalinen tiedonkä-
sitys René Descartesin kahteen ensimmäiseen skeptiseen argu-
menttiin: aistien pettävyyteen ja unennäön mahdollisuuteen.!"! 
En voi tietää, pettävätkö aistini minua juuri nyt tai näenkö 
unta juuri nyt, mutta tapahtumain edetessä se käynee sel-
väksi, edellyttäen että uskon voivani luottaa muistiini ja ver-
tailla eriaikaisia tajunnansisältöjäni (tämä on hyveellistä, kuten 
hyve-epistemologia opettaa). Mitä tulee ilkeän demonin pa-
radoksiin, siihen on vastattava eri tavoin. Nykyihmiselle esi-
merkki lienee selvempi hullun tiedemiehen kuvauksena:

Kuvitelkaamme, että olen maljassa elävät aivot, joihin ilkeä 
tiedemies syöttää tietokoneen avulla havaintoja (hiukan niin 
kuin elokuvassa The Matrix) ja saa minut uskomaan virheel-
lisiä asioita, kuten sen, että istun nyt kotona kirjoittamassa ar-
tikkeliani. Kaikki kokemukseni ja käsitykseni ovat kuitenkin 
tuon tiedemiehen aikaansaannosta. Kuinka voisin nyt tai vas-
taisuudessa tietää, että tuo kuvaus ei ole totta?!""

Vastaus kuuluu: en mitenkään. Jos todellakin olisin mal-
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jassa elävät aivot, joita hullu tiedemies 
manipuloi, en voisi saada sitä koskaan 
tietooni, koska määritelmän nojalla hän 
luo havaintoni ja käsitykseni. Parhaiten 
(hyveellisimmin) menettelen jatkaessani 
elämää ikään kuin se olisi täyttä totta 
ja toimiessani parhaan tietoni mukaan. 
Maljaelämäni valjennee minulle joskus, 
jos on valjetakseen. (Lisäksi kantaa tukee 
se, että emme edellytä täydellistä vaan 
asteittaista varmuutta ja että paradoksin 
kuvaama tilanne on äärimmäisen epäto-
dennäköinen ja epäuskottava. Tämä 
on kuitenkin heikko perustelu.) Sama 
pätee solipsistisiin oletuksiin. Vaikka an-
tisolipsistisen ratkaisun tueksi ei löydy 
tukea aistikokemuksesta,!"$ on toisten 
ihmisten olemassaolon olettaminen hy-
veellistä, koska vaihtoehtona olisi oletus 
omasta kaikkivoipuudesta, johon koko 
maailmankaikkeus sisältyy. – Virke 

”Olen maljassa elävät aivot, joita hullu 
tiedemies manipuloi” ilmaisee sellaisen 
asiaintilan, jonka mukaisesti kukaan ei 
tosissaan kuvittelisi elävänsä. Kysymyk-
sessä on fi losofi nen ajatusleikki, ja Witt-
gensteinin hengessä sitä on tarkasteltava 
kielellisenä muodosteena, joka johtaa 
käyttäjänsä umpikujaan. Tällaiset on-
gelmat ratkeavat ymmärtämällä ne.!"% 
Wittgensteinin kielikuvaa käyttäen voi-
simme sanoa, että nämä ongelmat eivät 
muistuta lankasykkyrää, joka selviää, kun 
vedämme langan päistä, vaan solmua, 
joka kiristyy sitä tiukemmaksi, mitä ko-
vemmin langan päistä vedämme. Ve-
tämisen asemesta meidän on avattava 
solmu.!"' Kuten todettua, hypoteesien 
ja teoriain kelpoisuutta ei voida mää-
rittää syntyhistorian (genesiksen) perus-
teella. Päteekö tämä arvosteluun, jota 
tässä kohdistetaan skeptisismiin? Täydel-
lisessä skeptisismissä ei ole kysymys 
empiirisesti koeteltavista väitteistä vaan 
kielellisistä ilmaisutavoista, jotka ovat 
kielellisesti mahdollisia mutta empiiri-
sesti epäselviä. Kieli käy niin sanoak-
semme tyhjää!"( ja synnyttää sekaan-
nuksia. Näiden ilmaisutapojen sisältö 
saattaa vedota sisimpiin toiveisiimme tai 
pelkoihimme ja otamme ne täydestä. 
Niiden lumovoimaa voidaan hälventää 
muun muassa osoittamalla paitsi niiden 
kielellisyys myös niiden syntyhistoria. 
Tämä vastaa solmun avaamista.

Vaikka tietomme on vajavaista, 
tuntuu järkevältä olettaa, että ihminen 
voi luottaa huolelliseen havainnointiin 
ja päättelyyn ja että hänen erehtyessään 
muut häntä tukevat ja oikaisevat: ”Lo-

hyväksymiseen; mutta jos lukija pitää niitä 
totena, tämä johtukoon siitä, että hän pitää 
perusteluistani; ja vastuu on hänen.” (Peirce 
"##!, !(.)

!(.      Freud !)(%, '("; !))&b.
!*.      Freud !)(%, '%&.
!&.      Freud !)*!, !$#.
!).      Freud !)%(b, "('.
"#.     Pragmatistista totuusteoriaa voidaan moittia 

siitä, että se naiivisti heijastaa länsimaista 
suorituskeskeistä ajattelutapaa (ks. myös Nii-
niluoto !)&#, !!!). Voitaisiinhan ajatella, että 
ahdistuksen välttäminen olisi tärkeämpää 
kuin välitön käytännön menestys; tällöin 
voitaisiin etusijalle asettaa maagis-uskonnol-
linen totuusteoria. Vaikka itse asetan etusi-
jalle pragmatistisen teorian, en voi esittää rat-
kaisulleni lopullista, sitovaa perustelua, vaan 
viime kädessä se riippuu arvojen painotta-
misesta, ja ratkaisu on eettinen. –Klassisen 
psykoanalyysin ja pragmatismin samankal-
taisuuksista ks. Lång "##!; pragmatismia on 
psykoanalyysiin lähentänyt Rorty "###.

"!.     Gettierin paradokseista ks. esim. Gettier 
!)($; Lammenranta !))$, &)–)&; Zagzebski 
!))(, "&$–")).

"".    Wittgenstein !)&", %&.
"$.     Freud !)%$b, $('; vrt. Freud !)(%, "#)–"!", 

'("; !))$, $*, !!(; !))&b.
"%.     Freud !)%(a, "!*.
"'.     Peirce "##!, !'&.
"(.     Freud !))&b; "###.
"*.     Freud !))&b, !".
"&.     Illes !))(, !""–!"%.
").     Konstruktion ja rekonstruktion eroa voi-

daan havainnollistaa seuraavalla esimerkillä. 
– Sairaalaan tuodaan tajuton, loukkaantunut 
mies, jonka henkilöyttä ei tiedetä. Miehen 
kasvot ovat vahingoittuneet pahoin, ja hän 
on menettänyt muistinsa. Koska plastiikkaki-
rurgi ei tiedä, miltä mies on näyttänyt (ei löy-
detä valokuvaa), hänen on koetettava konst-
ruoida miehelle jonkinlaiset, inhimillisesti 
tyydyttävät kasvot. Tämä eroaa tilanteesta, 
jossa tiedettäisiin, miltä mies näytti ennen 
onnettomuutta, ja koetettaisiin rekonstru-
oida hänen kasvonsa.

$#.     Freud !)(%, '(".
$!.     Vrt. Sauri !))#, $".
$".     Freud !))&b, !(.
$$.     Mts. !'.
$%.     Connolly–Keutner !)&&; Specht !)&&; 

Orange !))'; Saks !))).
$'.     Ikonen–Rechardt !))%, !&!–!)&.
$(.     Illes !))(, !")–.
$*.     Ikonen–Rechardt !))%, !)!.
$&.    Tähkä !))*, ""$–.
$).     Ikonen & Rechardt !&*–!&&.
%#.    Vrt. viite nro "'.
%!.      Illes !))(, !$'.
%".     Goldberg !))*; Knoblauch "###.
%$.     Rechardt !)&%, &$.
%%.     Freud "###, !*.
%'.     Illes !))(, !!).
%(.    Vrt. Freud "###, (–*; Peirce "##!, !*#–!*" 

et passim.
%*.     Illes !))(, !"'–!"*.
%&.     Peirce "##!, '(; vrt. Wittgenstein !)&!: ((.
%).     Illes !))(, !"(–!"*.
'#.     Freud !)(&, '#*–'!%; !))$, &#–)#; !))&c, %.
'!.     Vrt. esim. Peirce "##!, $)–%$.
'".     Neurofysiologian kannalta Freudin varhai-

sella teorialla lienee enemmän historiallista 
kuin tosiasiallista arvoa.

'$.     Tähkä !))*, ""$.
'%.    Tämä pätee myös tieteellisiin havaintoväli-

giikka perustuu yhteisöllisyyden periaat-
teeseen.”!"*

Lopuksi

Tietoteorian kannalta kiinnostavin psyko-
analyysin suuntauksista on klassinen psy-
koanalyysi, erityisesti Sigmund Freudin 
myöhäiskirjoitukset. Tämä suuntaus 
tuntuu lepäävän vakaammalla perustalla 
kuin eräät psykoanalyysin nykyvirtaukset. 
Vaikka Freud ei esittänytkään tieto-op-
piaan järjestelmällisessä muodossa, hänen 
työnsä osoittaa, että positivismin ja 
konstruktivismin välistä keskitietä kan-
nattaa tavoitella. Psykoanalyysin tieto-
teoriasta voidaan erottaa kolme peruspi-
laria, joihin psykoanalyysin tieteellisyys 
nojaa: terveen järjen realismin mukaan 
tiede lähtee liikkeelle arkisesta järjenkäy-
töstä ja jalostaa sitä; hyve-epistemologia 
tarjoaa uskottavan kuvan inhimillisestä 
tiedonhankinnasta; fallibilismi torjuu 
skeptisistiset argumentit, vaikka ei niitä 
tyystin kumoakaan.
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kirjakäsikirjoitukseni luvussa ".$ tarkastelen 
lähemmin Karl R. Popperin (!))'), Adolf 
Grünbaumin (!)&%), Ludwig Wittgensteinin 
(!)*%), Elias Canettin (!))&), Edvard Wester-
marckin (!)"') ja Richard Websterin (!))') 
kritiikkiä. Viime aikoina psykoanalyysia ovat 
puolustaneet mm. Fisher & Greenberg !))(, 
Köhler !))(, Ahumada !))*, Ollinheimo 
& Vuorinen !))), Smith !))) ja Velleman 
!))).

&.      Totuusteorioista esim. Lammenranta !))$, 
&"–&&; Illes !))(, !!–&#.

).       Illes !))(, &".
!#.     Freud !)%(b, "*#.
!!.      Freud !)(%, ''&–''). Suomennosta muu-

tettu.
!".      Peirce "##!, !%(.
!$.      Esim. Moore !)(', %$–!!(.
!%.      Sauri !))#.
!'.      Peirce kuvasi tuollaista suhtautumistapaa 

eräässä esipuheluonnoksessaan näin: ”Kirjani 
ei tarjoa kenellekään minkäänlaisia ohjeita. 
Niin kuin matemaattinen tutkielma se esit-
tää tiettyjä ideoita ja tiettyjä syitä niiden 
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neisiin ja kojeisiin: ne ovat vain aistiemme 
jatkeita, ja ne tarjoavat tietoa sellaisessa muo-
dossa, jota aistimme kykenevät käsittämään 
(Freud !)*", $)–%!; !))&c, ").

''.     Tähkä !))*, ""$.
'(.     Peirce "##!, %&–'#.
'*.    Vrt. Moore !)(', &(–.
'&.    Vrt. Grünbaum !)&%, ")–$#.
').    Tässä yhteydessä voidaan vain viitata siihen, 

kuinka Tähkän (!))*, "*!–"&') esittämä 
projektiivisen identifi kaation kritiikki osuu 
myös perinteiseen referentialistiseen viestin-
täkäsitykseen, jonka mukaan puhuja lähet-
tää viestinsä tietynlaista kanavaa pitkin vas-
taanottajan mieleen (esim. Jakobson !))#, 
()–*)). Konstruktionistinen viestintäkäsitys 
välttää kritiikin, koska sen mukaan viestijä 
voi vain ohjailla vastaanottajan arvailua (esim. 
Lång !))&).

(#.     Freud !)%(b.
(!.     Kant !)!).
(".     Peirce "##!, )#.
($.    Wittgenstein !)*', '"–'$.
(%.     Popper !))', '#. Suomennosta muutettu.
('.    Wittgenstein !)*', '".
((.    Wittgenstein !)&", %"; vrt. mts. "#; Wittgen-

stein !)&&, !"(.
(*.     Goodman !)'%, (*.
(&.     Freud !)%(a.
().     Mts. "!!; vrt. Freud !)%#, "!); !))$, $'.
*#.     Freud !)%(a, "!#.
*!.     Viittaan Alan Sokalin kärjistelmiin.
*".     Kinnunen "###, $#.
*$.     Kysymys on mielihyväperiaatteesta, joka 

ohjaa havaintojamme niin, että emme hel-
posti joudu huomaamaan olevamme vää-
rässä. ”Tieteessähän me irtaudumme mieli-
hyväperiaatteen ylivallasta siinä määrin kuin 
se henkisin ponnisteluin ylimalkaan on mah-
dollista” (Freud !)*!, "$)).

*%.     Oivallisen esimerkin tuollaisesta analyysista 
tarjoaa Eero Tarastin Martinu-tutkielma, 
jossa kuvataan musiikin ohella myös tutki-
jan käsitysten muuttumista Peircen ja Georg 
Klausin mallien avulla (Tarasti !))#, )$–).

*'.     Illes !))(, !##–!#!.
*(.     Freud !)%(a, "!#.
**.     Esim. Niiniluoto !)&$, !"'–; Peirce "##!, 

"$&–"'%.
*&.     Intuitiosta ks. esim. Peirce "##!, $'–'%.
*).     Esim. Freud !)(%, '%&; !))$, $'.
&#.     Illes !))(, )&.
&!.     Freud !))$, $(; vrt. mts. (%.
&".     Freud !))$, !!'–!!(. Suomennosta muutettu. 

– ”Monia huomattavia lisiä fi losofi aan ovat 
tuoneet ajattelijat, jotka kehittelivät eräitä 
ajatuksia niiden absurdeista seurauksista huo-
limatta. He halusivat mieluummin olla 
johdonmukaisia kuin oikeassa.” (Malcolm 
!)(', $*.) – Freudin kuolemanviettiteoriaa 
ovat kiinnostavimmin kehittäneet eteenpäin 
Pentti Ikonen ja Eero Rechardt (!))%).

&$.     Freud !))$, !!*; Wittgenstein !)&!.
&%.    André Maury (!)&#) pyrkii osoittamaan, että 

totuuden koherenssi- ja korrespondenssiteo-
rian välillä on vain tulkintaero.

&'.     Freud !)%", !'.
&(.     Illes !))(, !#).
&*.     Esim. Ollinheimo & Vuorinen !))).
&&.     Hyve-epistemologiasta ks. Kvanvig !))"; Zag-

zebski !))(; Axtell !))*; Katzoff "##!.
&).    Akrasiasta ks. Aristoteles !)&), !""–.
)#.    Vrt. Zagzebski !))(, !'#–!''; Freud "###, 

!*.
)!.    Vrt. Ollinheimo & Vuorinen !))), )!–)$.
)".     Fine !))#, $$*–.

)$.     Zagzebski !))(, !''. – Kielessä ei näy olevan 
nimiä kaikille hyveille, olkoonpa älyllisille 
tai moraalisille (kyllääntyneisyydettömyys? 
toiveajattelemattomuus?).

)%.     Mts. "!)–"$!. – Fronesiksesta ks. Aristoteles 
!)&), !!#–.

)'.    Vrt. Freud "###, !&.
)(.     Ks. Fine !))#, %%(–%($; (%*–(%&.
)*.     Freud !)'%, !$".
)&.     Mts. "%'.
)).    Wittgenstein !)&!; !))!.
!##.   Ks. Jones !)'$; Gay !))#.
!#!.    Freud !)%#, "").
!#".    Peirce "##!, "'*. – Ludwig Wittgenstein 

kuvasi perinteistä fi losofi anharjoitusta psy-
kologisesti vinoutuneeksi toiminnaksi, joka 
edellyttää hoitoa (Wittgenstein !)&!; !)&', 
"'); Ambrose !)&(; Heinimaa !)&&).

!#$.    Freud !)%&, !#$–!#%.
!#%.    Freud !)(%, '%).
!#'.    Mts. '($. – Freud on itse asiassa lähellä arvos-

telijaansa Karl R. Popperia, jonka mielestä 
relativismi on ”aikamme tärkein fi losofi nen 
sairaus” (esim. Popper !)*%, (%'; !))', &").

!#(.    Freud !)%$d, %#(–%#*.
!#*.    Fine !))#, !#&–!#), %%(–%%), %'%–%''.
!#&.   Tähkä !))*, ""'.
!#).    Mts. ""(; vrt. Aristoteles !)&), &.
!!#.   Tähkä !))*, ""*–""&.
!!!.     Ks. Kvanvig !))"; Zagzebski !))(, %$–'!.
!!".    Freud !)%$a, !#&; !)%$c; Tähkä !))*, 

"$!–"*!.
!!$.     Zagzebski !))(, '!–'&.
!!%.   Vrt. Tähkä !))*, "$!–"*! ja Zagzebski !))(, 

!") et passim.
!!'.    Vrt. Kant !)!), A III.
!!(.   Wisdom !)'$, !*#.
!!*.    Freud !)%(c.
!!&.   Vrt. Wisdom !)'$, "&!. – Luottamuksen ilme-

nemisestä lapsuudessa ks. Wittgenstein !)*', 
'$, (" et passim; !)*&, )&.

!!).    Lammenranta !))$, !$–!'; Peirce "##!, ''–.
!"#.    Freud !))&a, *.
!"!.    Descartes !)'(, &%–.
!"".   Vrt. Putnam !)&!, !–"!; Lammenranta !))$, 

(!–(&.
!"$.    Esim. Sauri !))#, &–).
!"%.   Vrt. Wittgenstein !)*&; !)&!; Ambrose !)&(; 

Lazerowitz !)&(.
!"'.   Wittgenstein !)*&, !#*; Heinimaa !)&&.
!"(.   Vrt. Wittgenstein !)&!, )$.
!"*.    Peirce "##!, !&%.
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