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1 Johdanto 

Tutkielmani tutkii minäkokemusta monitieteellisenä käsitteenä. Pyrkimyksenäni on 

arvioida ja tulkita, kuinka eri ihmistieteet käsittelevät minäkokemuksen ontologiaa. Pyrin 

tuomaan tutkielmassani näkyväksi, kuinka erilaiset filosofiset perinteet ovat osaltaan 

vaikuttaneet tutkimustiedon ja teorian kumuloitumisessa. Tieteen perinteiden välillä 

näkemykset tieteestä ja tieteen tuottamisen tavoista poikkeavat suuresti. Tieteiden tavat 

muodostaa käsitteitä ja luoda kuvaa maailmasta eroavat toisistaan. Tämä on mahdollistanut 

useiden erilaisten ihmiskuvien ja rinnakkaiskäsitteiden synnyn, mikä näkyy käsitteiden 

hajanaisuutena ja näkemyseroina.  

 

Minäkokemukselle ei ole yhtenäistä määritelmää, minkä vuoksi käsittelen sitä käsitteenä, 

joka muodostuu kokemuksen, tajunnan ja identiteetin/minän käsitteiden alle. Eri tieteiden 

parissa näitä käsitteitä on käytetty toisistaan poiketen, mikä vaikeuttaa yhtenäisen teorian 

muodostusta. Tämän vuoksi tutkimusotteeni on synteettisen sijaan analyyttinen. 

 

Lähtökohtana tutkimukselleni on laadulliset erot, joita eri tieteiden välillä syntyy 

puhuttaessa minäkokemuksesta. Tieteiden ihmiskuvat ja ihmiskäsitykset eivät ole 

konsensuksessa keskenään. Erilainen ihmiskuva tieteissä on seurausta tieteiden erilaisista 

juurista. Tämä ei kuitenkaan selitä eron alkuperäistä syytä tai perustele jaottelun 

mielekkyyttä. Mikä on saanut ihmisen jakamaan maailman toisistaan eroaviin totuuksiin ja 

todellisuuksiin? Onko kyse todellisuuden pluralistisesta luonteesta vai ihmisen rajatusta 

kyvystä hahmottaa maailmaa? 

 

Kiinnostuin aiheesta tehdessäni kandidaatin työtäni kuvitelluista tovereista. Kuvitellut 

toverit ja mielikuvitus ovat hajanaisesti tutkittuja ilmiöitä ja tuolloin heräsin huomaamaan 

eri tieteiden välisiä orientaatioeroja, mitä tulee ihmisen kuvaamiseen ja tieteellisen tiedon 

kriteereihin. Alun perin tarkoitukseni oli tutkia yhä syvemmin kuviteltuja tovereita 

kokemuksena. Kuitenkin tutkimusprosessini edetessä itse kokemus nousi kiinnostukseni 

pääkohteeksi. Rajasin kokemusta prosessin myötä subjektiiviseen kokemukseen erotuksena 

empiirisestä kokemuksen käsittelystä. Tutkielman edetessä yhä rajasin näkökulmaani 

kokemukseen itsestä autonomisena toimijana eli minäkokemukseen. Näin sain tiivistettyä 

pohdintani ydintä. 
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Kokemusta käsittelevä tutkimustieto on jakautunut useiden eri tieteenalojen välille. 

Haasteenani oli sekä teoriatiedon kerääminen että sen yhdistäminen selkeäksi 

kokonaisuudeksi. Luonnontieteelle pohjaavissa ihmistieteissä, kuten biologia ja lääketiede, 

tutkimusote on ollut pitkään positivistinen. Humanistisissa ihmistieteissä, kuten psykologia 

ja kasvatustiede käsitteellistämisellä ja merkitysanalyysilla on puolestaan pitempi perinne.  

 

Ihmistieteet jakautuvat positivistiseen ja fenomenologiseen näkemykseen. Tämän kaltainen 

näkemysten erottelu on kuitenkin varsin karkeaa ja kertoo vain osan totuutta. Kaikissa 

ihmistieteissä kuvaukset ovat vaihdelleet kuvailevan ja määrällisen välillä. Jokainen tiede 

kantaa mukanaan omaa aate- ja oppihistoriaansa, joka on muokannut tiedettä. Rajakäyntiä 

ja vuoropuhelua fenomenologisten ja positivististen tieteen näkemysten välillä on nähty 

varsinkin 2000 –luvun puolella. Tällaisesta tutkimuksellisesta ja teoreettisesta yhteistyöstä 

on syntynyt evolutiivisen psykologian, kognitiivisen psykologian ja neurofilosofian 

kaltaisia tieteen aloja.  

 

Tieteiden välinen vuorovaikutus on hyödyllistä, mutta ei kivutonta. Kun pyritään 

rinnastamaan tai yhdistämään eri tieteen traditioissa syntyneitä käsitteitä, voi 

lopputulemana ilmiön kuvaus ja ymmärrys muuttua yksiulotteisemmiksi. Käsitys ihmisestä 

ja ihmisen kokemusmaailmasta voi köyhtyä ja rajautua joko 

luonnontieteellismekanistiseksi tai henkismystifioivaksi. Tällöin tieteiden 

samanmielisyyden lopputuloksena voi olla näennäisholistinen ihmiskuva. Asiat selitetään 

ilmeisen kaiken kattavasti, mutta vailla selkeää rajausta tai käsitteenmuodostusta. Tieteen 

edistämisen sijaan tällainen yhteisymmärrys pyrkii todellisuudessa tukemaan vain omia 

näkemyksiään ja niiden merkittävyyttä. Tuotetaan monitieteellistä tietoa, ilman että kukaan 

muistaa kysyä, minkä vuoksi. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuksen näkökulma jäävät 

tällöin epäselväksi.  

 

Tutkimukset sisältävät aina esille tuotuja ja implisiittisiä taustaoletuksia. Oletuksenani 

omassa tutkielmassani on, että ihmisellä kokemus on liitoksissa tajunnallisuuteen ja on 

pääosin minäkeskeistä. Toisin sanoen uskon, ettei ilman selkeää minäkokemusta ole 

kokijaa, joka voisi ilmaista tietoisesti kokevansa. Itse kokemusta en suoraan liitä minään, 

mutta sen tiedostamisen ja ilmaisemisen näen minuuden kautta ohjautuvana. Ihmistieteiden 

ihmis- ja maailmankuvat eroavat toisistaan suuresti ja tämä vaikuttaa syntyneeseen 
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tutkimustietoon. Aloitan tutkielmani taustoituksen avaamalla maailmankuvan, ihmiskuvan 

ja -käsityksen määritelmiä. Samalla käsittelen tieteiden ja varsinkin filosofian ja 

psykologian perinnettä.   

 

Ensimmäisissä varsinaisessa teorialuvussa avaankin identiteetin ja minän määritelmiä. 

Identiteetti ja minuus ovat omina teorialukuinaan. Ne ovat käsitteinä hyvin laajoja ja 

eroavat toisistaan erilaisten tieteellisten juuriensa vuoksi. Toisaalta niitä käytetään myös 

synonyymisesti ja rinnan, kuten omassa tutkielmassani. Olisin toki voinut rajata teoriaan 

vain toiseen käsitteistä, mutta tämä olisi vähentänyt tutkimuksen moniäänisyyttä ja tehnyt 

siitä teoreettisesti suppeamman. Ei ole lainkaan yhden tekevää, millaisista lähtökohdista 

käsitteet, kun kyse on niiden käytöstä tutkimuksen perustana.  

 

Kuudennessa luvussa siirryn minäkokemuksen yläkäsitteeseen tajuntaan. Oletuksenani on, 

että vain tajunnallinen ihminen kykenee kokemaan itsensä tiedostaen. Tajunnallisuuden 

näen lähtökohtana niin minälle kuin kokemukselle yleensä. Tajunnan käsitettä avaan 

seitsemännessä luvussa lähinnä neurotieteellisestä näkökulmasta. Tässä näin myös 

lähikäsitteiden kuten tarkkaavaisuuden kuvaamisen olennaisena, sillä niitä usein käytetään 

synonyymisesti ja ristiin tajunnallisuuden kanssa. Erityisen olennaisena tutkimukseni 

näkökulmasta tajunnallisuudessa on fenomenologisen tajunnan käsite. 

 

Seitsemäs luku muodostuu pohdinnoistani subjektiivisen kokemuksen luonteesta 

verrattuna erilaisiin filosofisiin näkökulmiin. Tässä kohtaa pyrin kuvaamaan 

minäkokemusta inhimillisenä toiminnan laadun määrittäjänä. Minäkokemuksen 

perimmäisen luonteen ongelmaa käsittelen tässä luvussa lähinnä filosofisena ongelmana, 

tosin aiempien lukujen teoriatietoon tukeutuen. Valitsin tutkimukseeni filosofiasta 

näkökulmia seuraavin kriteerein: 

1) filosofisten näkemysten on käsiteltävä tutkielmani aihetta toisistaan eroten, jotta ne 

tarjoaisivat tutkielmaan uusia näkökulmia 

2) ne ovat olleet mainittuina ihmistieteellisessä lähdekirjallisuudessani, jolloin ne ovat 

mahdollisesti vaikuttaneet aiheen tieteelliseen ajatteluun ja 

3) ne selkeästi ottavat kantaa kokemukseen, minään tai tajunnallisuuteen 

Aluksi tarkoituksenani oli rajata filosofiset näkökulmat selkeästi kolmeen keskenään 

erilaiseen suuntaukseen. Päädyin kuitenkin lopulta käsittelemään useita näkemyksiä 
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välttääkseni referaattimaisuutta. Siirryin kolmeen näkemykseen rajaamisen sijaan 

moniäänisempään aiheen pohdintaan. 

 

Tutkimukseni on teoreettinen. Se ei perustu ensisijaisesti empiiriselle aineistolle. Päädyin 

tähän ratkaisuun, koska aihe muodostui hyvin raskaaksi empiirisen tutkimuksen 

näkökulmasta.  Käsitteiden monitieteellisyys ja määrittelyn vaikeus johtivat siihen, että 

koin taitojeni olevan riittämättömät empiiriseen tutkimukseen aiheen parissa. Koin 

empiirisen aineistoin keräämisen ja varsinkin asianmukaisen analyysin ylittävän 

osaamiseni tutkijana. Tutkimusaihe oli teoreettisenakin haastava ja sen muotoutuminen vei 

huomattavan paljon aikaa. Tutkimuksen teoreettinen aineisto on syntynyt kumulatiivisesti 

henkilökohtaisen akateemisen löytöretkeni myötä. 
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2 Tutkimuksen rajaus  

2.1 Tutkimuskysymykset ja niiden valinta 

Tutkimuksessani olen kerta toisensa jälkeen kamppaillut kahden ongelman kanssa. 

Ensimmäinen haaste tutkimuksessa on ollut relevantin ja tieteellisesti vakuuttavan tiedon 

löytäminen aiheesta. Toisen ongelman muodosti puolestaan aiheen järkevä rajaaminen. 

Kokemuksen ontologia on käsitelty aihe monissa tieteissä. Painotukset ja tutkimustiedon 

systemaattisuus ja luotettavuus vaihtelevat kuitenkin suuresti. Tietopohjaani kartuttaessa 

aluksi lähtökohtani oli, etten ilman tarkempaa tutustumista jättäisi mitään tieteen alaa 

tutkimuksen ulkopuolelle, sillä tämä vinouttaisi näkökulmaani. Vasta aiheeseen pitkään 

perehdyttyäni koin pystyväni aloittamaan rajaamisen. Tällä tavoin pyrin varmistamaan sen, 

että rajaus olisi mahdollisimman pitkälle tehty aiheen ja tiedon luotettavuuden mukaan. 

Tavoitteenani oli välttää rajauksen muodostumista satunnaisesti ja omista mieltymyksistä 

käsin. Tämä venytti tutkimusprosessiani huomattavasti, mutta toivon että tämä vaivannäkö 

on havaittavissa valmiissa tutkielmassani. 

 

Kaikesta lukemastani tieteellisestä kirjallisuudesta lopulliseen pro gradu työhöni valikoitui 

aineisto, joka on koottu psykologian, sosiaalipsykologian, sosiologian, kognitiivisten 

neurotieteiden ja filosofian alan julkaisuista. Pyrkimyksenäni ei ollut valikoida tietoa 

tasapainoisesti eri tieteiden välillä. Teoreettisen aineiston valinnan pääkriteerinä on ollut 

sisältö. Harkinta tapahtui sen mukaan, kuinka eri julkaisut käsittelivät tajuntaa, minuutta ja 

subjektiivista kokemusta. Pro gradu työstäni rajautui pois psykiatrian, psykoanalyysin, 

kehityspsykologian, leikin tutkimuksen sekä kirjallisuustieteen kirjallisuutta, jota 

tutkielman alkuvaiheessa kartoitin paljon. Myös mielikuvituksen jätin pois käsiteltävistä 

teemoista, koska se kokonaisuuden kannalta tuntui irralliselta. Tutkielmasta pois rajatun 

lähdekirjallisuuden määrä on yhtä suuri kuin tutkielman sisältämien lähteiden määrä. 

 

Tutkimukset, kuten myös pro gradu –tutkielma, tehdään aina jotain tarkoitusta varten. 

Varto on määrittänyt tutkimustyön tehtävää. Hänen mukaansa tutkimustyön tehtävä on 

vastata järjestelmällisesti tieteen keinoin johonkin käytännössä syntyneeseen ongelmaan 

(1992, 11). Tätä pyritään tarkentamaan tutkimuskysymysten ja niitä määrittävän 

tutkimuksen viitekehyksen kautta. Tutkimuksen viitekehys on pohja, jolle tutkimusta 
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rakennetaan. Teoreettisessa tutkimuksessani se on tajunnallisuuden, minuuden ja 

kokemuksen ontologiset oletukset eri tieteissä. 

 

Filosofinen tarkastelu on osa erityistieteiden parissa tapahtuvasta tutkimuksesta (Varto 

1992, 37), joihin myös kasvatustiede lukeutuu. Filosofinen tarkastelu ja siitä syntyvä 

ihmiskäsitys ovat huolella muodostettuina kokonaisvaltaisen ihmistieteen ontologinen 

perusta (Rauhala 2014 31). Filosofisesti orientoituneessa tutkimuksessa selkeä aiheen 

rajaus on näkemykseni mukaan erityisen tärkeässä asemassa. Muussa tapauksessa aiheen 

käsittely jää löyhäksi ja pohdinta muodostuu vain irrallisiksi huomioiksi ja hajanaisiksi 

ajatelmiksi. Käsitteiden osalta rajasin tutkielman koskemaan minää/identiteettiä, 

kokemusta ja tajuntaa. Näistä kokemuksta käsittelen vain minäkokemuksen näkökulmasta. 

Rajasin ulos useita lähikäsitteitä, kuten sisäisen puheen, mielikuvituksen ja 

tarkkaavaisuuden käsitteet. Tutkimusnäkökulmassani korostuu subjekti, joka on itsensä 

kokeva ihminen.  

 

Tutkielmani päätavoitteena on tulkita ja jäsennellä jo syntynyttä tutkimustietoa. Lisäksi 

erityisenä kiinnostuksen kohteenani on, kuinka erilaiset filosofian ontologiset näkemykset 

ja käsitykset todellisuuden luonteesta ovat saattaneet vaikuttaa tähän tutkimustietoon. 

Tutkimukseni ei ole empiirinen. Metodologisesti se kuitenkin muistuttaa fenomenologista 

tutkimusta, sillä se on aiheenvalinnaltaan linkittynyt fenomenologiseen filosofiaan ja 

psykologiaan. Fenomenologisessa tutkimuksessa pyritään saamaan tietoa ilmiön 

perusolemuksesta. Fenomenologisessa tutkimusotteessa painotetaan sitä, että kaikki 

ihmisen tietoisuus on tietoisuutta jostain ja tieto on aina tietoa kiinnitettynä johonkin 

yhteyteen. Tiedolla on toisin sanoen kontekstiriippuvainen muoto.  

 

Ihmisen tietoisuuteen tuleva on jo tiedostamishetkellään jossain muodossa. (Varto 1992, 

91) Tämän vuoksi fenomenologisessa tutkimuksessa vältetään redusointia ja ennen 

tutkimusta lukkoon lyötyjä teorioita ja käsityksiä (Varto 1992, 86). Teoria syntyy yhtä 

aikaa tutkimustiedon kanssa vuorovaikutuksessa oivaltavan havainnoinnin kautta (Varto 

1992, 87). Tutkijan tietoisuuden tehtävä on jäsentää tämä tieto ja tätä kautta mahdollisesti 

rakentaa käsitteitä ja teoriaa (Varto 1992, 91). Tämä on ihanne, mutta todellisuudessa 

tutkimukset perustuvat aina aiemmalle tiedolle ja niistä syntyneille käsityksillä. Itselläni on 

ollut kaksi oletusta, jotka ovat ohjanneet tutkimuksen suuntaa: 

1) Vain itsensä tiedostava yksilö kykenee kokemaan ja 
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2) itsensä tiedostava yksilö on tajunnallinen ja hänellä on minäkokemus.  

 

Tutkimukseni pyrkii vastaamaan kolmeen kysymykseen:  

1) Mitkä tieteenfilosofiset tekijät vaikuttavat teorian muodostumiseen ihmistieteissä,  

2) mitä ovat minä/identiteetti, tajunta ja minäkokemus käsitteinä ihmistieteissä ja 

3) kuinka filosofiassa kuvataan minäkokemuksen luonnetta. 

 

Ensimmäisenä keskityn selvittämään ihmiskuvan, ihmiskäsityksen ja maailmankuvan 

käsitteet. Kuten Varto aiemmin totesi, ihmiskuvat ja -käsitykset määrittävät suuresti 

ihmistiedettä, ja ovat siksi huomioitava osana tutkimusta. Tutkielmani aihe on syvällä 

käsityksessä ajattelevasta ja henkisestä ihmisestä, joka on ollut tutkimuksen ja pohdinnan 

kohteena kautta aikojen. Tutkielmani ei ole syntynyt arvovapaassa tyhjiössä, vaan se 

kantaa aiempien tutkimusten tavoin omaa ihmiskäsitystään. Ihmiskäsityksen kuvaaminen 

on osa tutkielman teoreettista läpinäkyvyyttä. Vasta tämän jälkeen siirryn tutkimuksen 

käsitteisiin: kokemukseen ja kuvitteluun, sekä näiden subjektiin, tajunnalliseen minään. 

 

Tutkimusten rajaaminen on aina tulkinnallista ja tehtävä harkiten. Ihmisillä on luontainen 

tapa pelkistää ja yksinkertaistaa asioita. Tällä tavoin maailma on helpompi saada 

näyttämään loogisesti etenevältä ja järjestelmälliseltä (Minsky 1986, 65). Tämä voi 

kuitenkin johtaa käsitteiden eristämiseen asiayhteydestään. Tällöin merkityssuhteet 

köyhtyvät ja näkökulma suppenee. Albert Einsteinin kerrotaan sanoneen seuraavasti: 

”Kaikki on syytä pelkistää yksikertaisimmilleen, mutta ei yhtään pitemmälle.” Tämä on 

oikein hyvä neuvo tutkimuksen tekemiseen. Ihanteena on, että tutkija tunnistaa, missä 

menee rajaamisen ja tiedon yksipuolisen tai harhaanjohtavan esittämisen raja.  

 

Ihmistietämys on rajallinen. Kun rajaamme tutkimuksemme ihmistietämyksen piiristä, 

jätämme aina pois informaatiota jo valmiiksi suppeasta tietomäärästä. Tämä voi johtaa 

tutkimuksen epätarkkuuteen. Millsin (1990, 117) mukaan aloittelevalle tutkijalle on 

kuitenkin erittäin viisasta rajata aineistonsa. Tulkitsisin tämä niin, että aloittavan tutkijan ei 

kannata pyrkiä niinkään aiheen laajaan käsittelemiseen, koska laajan aineiston tieteellinen 

hallinta on saavutettavissa vasta vuosien tutkimusrutiinin myötä. Sen sijaan aloittavan 

tutkijan kannattaa keskittyä näkemyksensä selkeään esittämiseen ja tiedonkeräämisen ja 

rajaamisen systematisointiin. 
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2.2 Tutkimuskirjallisuus aineistona 

Teoreettisessa tutkimuksessa tutkimus etenee jossain määrin empiirisestä poiketen. 

Atjonen kuvaa teoreettista tutkimusta seuraavasti: ” Teoreettiseen työhön on erittäin 

vaikeaa esittää yleistä suositeltavaa jäsentämisen kaavaa empiirisen työn tapaan, mutta 

monet edellä kuvatut keskeiset ohjeet erityisesti empiirisen työn johdannosta, teoriasta ja 

pohdinnasta pätevät myös teoreettiseen työhön.” Atjonen muistuttaa myös, ettei 

teoreettinen työ ole lähdekirjallisuuden referaatti, vaan vaatii tutkijalta aktiivista 

analysointia ja tulkintaa. (23, 2010)  

 

Teoreettinen tutkimus on Uusitalon (1991, 60–61) mukaan synteettinen tai analyyttinen. 

Analyyttinen pyrkii erottelemaan jonkin teoreettisen ongelman osiin. Synteettinen 

puolestaan pyrkii yhdistelemään erillisiä teorioita tai empiirisiä havaintoja. Tutkielmani ei 

siis selkeästi asetu teoreettisen tutkimuksen jakoon. Otteeltaan se on kuitenkin enemmän 

analyyttinen. Pyrin jakamaan minäkokemuksen käsitteen yläkäsitteisiin, joiden pohjalta 

minäkokemus syntyy. Yhdistelevän teorian sijaan, lopputuloksena on näkökulmia tarjoava 

arvioiva pohdinta. Yläkäsitteiksi valikoin minä/identiteetin, kokemuksen ja tajunnan. 

Näistä tajuntaa ja minä/identiteettiä käsittelen omina lukuinaan. Sen sijaan kokemus hyvin 

laajana ja filosofisena käsitteenä on sijoitettu ja rajattu vain minäkokemuksen ja paikoittain 

subjektiivisen kokemuksen yhteyteen. 

 

Uusitalon mukaan teoreettinen tutkimus voidaan jakaa myös aiheittain sen mukaan, 

pyrkiikö tutkija analysoimaan tieteenalankäsitteistöä, parantamaan teoriaa, luomaan 

empiirisen tiedon pohjalta teorian vai luomaan katsauksen tutkimusaiheeseen. (Emt.) Oma 

tutkimukseni toimii teoreettisen katsauksen ja tieteenalan käsitteistön analyysin 

välimaastossa. Kyseessä on teoreettinen katsaus, jonka aiheen käsittely sisältää 

käsiteanalyyttisiä piirteitä 

 

Teoreettinen katsaus sopii monitieteelliseen tutkimukseen hyvin, mutta siinä on myös 

vaaransa. Teoreettisissa katsauksissa pyritään mahdollisimman suuren lähdemäärään, jotta 

tutkijan laaja-alainen perehtyneisyys olisi näytettävissä. Jari Metsämuurosen (47, 2009) 

mukaan tämä voi kuitenkin johtaa siihen, että lähteet ovat keskenään irrallisia. Niiden 

välinen yhteys on löyhä ja niiden valinta on mahdollisesti seurausta vain tutkijan 

henkilökohtaisesta kiinnostuksesta. Muurosen mukaan myös lähteiden laatu voi vaihdella 
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ja luotettavuutta on vaikea arvioida suoraltta kädeltä. Tieteen läpinäkyvyys kärsii tällöin 

huomattavasti.  

 

Teoreettisen tutkimuksen kohteina ovat ongelmat, jotka liittyvät tieteenalan määritelmiin 

käsitteistöihin, teorioihin ja näkökulmiin. (Uusitalo 1991, 60). Yksittäinen empiirinen 

tutkimus harvoin tuottaa vahvaa ja tieteellisesti kestävää teoriaa, minkä vuoksi teoriaa 

käsittelevä tutkimus perustetaan aiemmille tutkimuksille. Teorioiden tarkoituksena on 

koota, systematisoida ja yhdistää aiempien tutkimusten tietoa (Järvinen & Järvinen 2004, 

17). 

 

Synteettisen ja monitieteisen tutkimuksen ongelmana on myös se, että monitieteellisyys 

voi muodostua itsearvoiseksi, tutkimuksen tiedettä kumuloivan arvon kustannuksella. Mills 

Wright (1990, 116) on todennut, ettei tutkimustapojen yhdistäminen itsessään palvele 

mitään, ellei uusi tutkimusmalli tuota mitään mainittavaa käytännönhyötyä kentällä 

toimiville tutkijoille. Tutkimustapojen tulisi toimia inspiraationa ja hyvin toimivana 

työkaluna, ei kahlitsevana rajoittajana (Emt 117).  Voidaan ajatella, että myös 

monitieteellisyys tutkimuksen työkaluna tai lähtökohtana voi muodostua rajoittajaksi. 

Monitieteellisen teoreettisen tutkimuksen pitäisi tuoda uusia näkökulmia ja tuoreita 

tarkastelutapoja. Monitieteellinen tutkimus, joka on vain luettelo eri tieteenalojen välisistä 

näkemyseroista, ei ole kovinkaan rakentava. 

 

Metsämuuronen ehdottaa teoreettisen katsauksen tilalle systematisoitua 

kirjallisuuskatsausta, joka eroaa edellisestä läpinäkyvyytensä vuoksi. Systematisoidussa 

kirjallisuuskatsauksessa pyritään luomaan mahdollisimman laaja pohja 

alkuperäistutkimuksesta ja selvittämään alkuperäisten tutkimusten menetelmällinen laatu ja 

luotettavuus. Lisäksi teoreettisen tutkimuksen tulokset pyritään yhdistämään olemassa 

oleviin tuloksiin. Aiheen rajaus on merkittävässä roolissa ja määrittää mukaan otettavaa ja 

poissuljettavaa kirjallisuutta. (Emt. 2009, 47)  

 

Olen pyrkinyt rajaamaan aineistoa niin, että se jakautuu käsitteellisesti kolmeen osaan: 

identiteettiin/minään, tajuntaan ja kokemukseen. Identiteetti/minä ja tajunta ovat erillisinä 

käsitteinä, koska niitä on tutkimuksessa käsitelty paljon toisistaan riippumatta. Käsitteiden 

välillä on myös olemuksellinen ja ontologinen ero: kognitiivisissa tieteissä minäkokemus 
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on osa tajunnan toimintaa, kun taas psykologiassa minä nähdään pohjaksi kaikelle 

mielentoiminnalle ja sitä kuvataan usein itsenäisenä rakenteena. 

 

Tutkimustiedon iän mukaan en ole aineistoani rajannut, sillä alan tutkimus on suhteellisen 

hajanaista ja historiallisesti katkonaista. Mikäli teoria olisi muodostunut vain 

ajankohtaisimmille julkaisuille, suuri osa vanhemmasta perustavasta tutkimuksesta olisi 

jäänyt tutkielman ulkopuolelle. Tutkimuksen hajanaisuuden myötä olen pyrkinyt 

selkiyttämään tutkielmaani huomioimalla tieteen kontekstisidonnaisuus. Käsitteitä 

määritellessäni, esittelen samassa yhteydessä lyhyesti myös niiden teoreettista historiaa ja 

kontekstia, jossa ne ovat syntyneet. Tällä tavoin sekä lukijan, että myös tutkielman 

kirjoittajan on helpompi ymmärtää niitä ristiriitoja, epäloogisuuksia ja näkemyseroja, joita 

aihetta koskeva tutkimustieto sisältää. 

 

Rajaukseni ei ole niin selkeä ja systemaattinen kuin olisin toivonut. Aluksi minun oli 

vaikea löytää aiheesta tutkimusta lainkaan. Tämän vuoksi otin aluksi jokaisen edes hieman 

asiaa käsittelevän julkaisun mukaan tutkimusprosessiin. Tutkimus- ja tiedonhakutaitojen 

kehittyessä löysin yhä enemmän lähteitä, kunnes huomasin niistä olevan tutkielmassani 

ylitarjontaa. Lähteiden karsimiseen ei tässä vaiheessa ollut enää aikaa niin paljon kuin 

toivoin, minkä vuoksi rajaus ei ole täysin systemaattinen. Lähdeaineistoni laajuutta on 

rajannut aika, joka tutkielmaan on ollut käytettävissä. Toinen fyysinen rajaava tekijä on 

ollut mahdollisuuteni saada lähteitä käsiini. Olen pyrkinyt ensimmäisen asteen 

viittaamiseen. 

 

Käytän tutkielmassani kaunokirjallisia sitaatteja, joka on tyypillisempää esseemäisessä 

tekstissä. Sitaattien käyttöä voidaan kritisoida sen vuoksi, että ne ovat kontekstistaan 

irrotettuja aforismeja. Tutkielmassani en perustele niiden merkitystä tai avaa sisältöjä 

tarkemmin, jolloin niiden yhdistämistä tutkimustietoon voi pitää mielivaltaisena. Toisaalta 

aforismit ovat itsessään määritelmiä siinä missä tieteelliset käsitteetkin. Ne kertovat jotain 

siitä, kuinka ihminen pyrkii ymmärtämään ympäröivää todellisuutta. Mielestäni aforismit 

kertovat aiheesta jotain, mitä tieteellinen määrittely ei kykene kertomaan. Tämän vuoksi 

jätin ne osaksi tutkielmaani. 
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Ihmistieteissä ihmiskuvan merkitys on tieteen tekemisessä erityisen suuri. Ihmiskuva on 

käsitys ihmisyydestä ja luonteeltaan filosofinen oletus. Tämän vuoksi filosofiset 

näkemykset muodostuvat merkittäviksi niin tutkielmassani kuin ihmistieteissä yleensä. 

Ihmiskuvaan vaikuttavat vahvasti tieteen perinne ja maailmankuvat. Tutkielmani alkuosa 

painottuu näin ollen tieteenfilosofisesti. Tavoitteenani on näin kuvata ja arvioida, kuinka 

filosofiset näkemykset ovat vaikuttaneet tapaan, jolla kokemusta ja minäkokemusta 

kuvataan ihmistieteissä. 
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3 Ihmistutkimuksen tieteenfilosofista taustaa 

”Maailma on merkitys” 

 

Eero Ojanen, Ihmisen filosofia 

 

”Kaiken taustalla on ymmärtämisen suuri ja pysyvä ihanne. Keinot saattavat vaihdella, 

mutta päämäärä pysyy. Ihminen pyrkii ymmärtämään ympärillään olevaa maailmaa.” 

 

Timo Airaksinen 

3.1 Filosofia tieteenä 

Edellä olevista sitaatista on huomattavissa se, ettei filosofia ole yksinkertainen tai 

yksiselitteinen määriteltävä. Riippuen siitä, minkä alan akateemikolta kysytään, saadaan 

filosofialle hyvin erilaisia määritelmiä. Kuitenkin filosofian yhteiseksi taustateemaksi 

yleensä nostetaan ymmärrys tai merkitysten etsiminen. Toisaalta yleensä nousee myös 

epävarmuus ja absoluuttisten totuuksien puuttuminen. Kun puhutaan filosofisista 

kysymyksistä, yleensä puhutaan kysymyksistä, joilla pyritään löytämään merkityksiä tai 

mielekkyyttä.  

 

Filosofian esimerkkikysymyksiksi nostetaan usein niin sanotut eksistentiaaliset 

kysymykset kuten: ”Mitä on todellisuus ja olemassaolo?” tai ”Mikä on elämän tarkoitus?”. 

Tämän kaltaisia kysymyksiä käytetään yleensä esimerkkinä filosofiasta sen vuoksi, ettei 

niitä samalla tavoin voida vailla valmiita rajaehtoja esittää tieteiden piirissä. Tämän 

kaltaisia kysymyksiä pidetään filosofialle ominaisina, koska ne eivät sellaisenaan istu 

muuhun tieteelliseen kysymyksenasetteluun. Nämä kysymykset eivät yksinään määritä 

filosofiaa, mutta niiden kautta filosofia voidaan helposti erottaa muista tieteistä, jos 

filosofia tieteeksi määritellään.  

 

Hackerin mukaan filosofia eroaa perustavanlaatuisesti luonnontieteistä, koska se ei ole 

luonteeltaan hypoteettista. Luonnontieteissä hypoteesin avulla pyritään selvittämään 

tapahtumien ennustettavuus ja todennäköisyys. Sen sijaan filosofiassa pyritään 
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mielekkyyteen. Tämä mielekkyys ei vaadi kausaalisuutta siinä, missä toimiva hypoteesi 

vaatii. Filosofia on luonnontieteisiin verrattuna luonteeltaan kuvaileva. (1999, 656–657) 

Filosofia kykenee käsittelemään ilmiöitä abstrahoiden ja symbolisesti tavalla, joka ei istu 

luonnontieteelliseen maailman selittämiseen. 

 

Filosofia on luonteeltaan kehämäinen. Filosofiaa kutsutaan usein tieteiden äidiksi tai 

tieteiden tieteeksi (mm. Niiniluoto 2010,138;Viinikka 2016, 48). Toivo Salosen (2006, 

110) mukaan filosofialla ei ole selkeää paikka tieteenalojen joukossa. Filosofia on yhtä 

aikaa uskontojen, tieteen ja taiteen sisällä, että niiden ulkopuolella (Salonen 2006, 48). 

Martin Heideggerin mukaan on täysin oikein sanoa, ettei filosofialla tee mitään. Väärin on 

vain luulla, että filosofia on näin määritelty loppuunsa. Sen sijaan voidaan hänen mukaansa 

kysyä, mitä filosofia tekee meillä? (Heidegger 2010, 21)  

 

Kysyttäessä mitä filosofia on, astutaan Airaksisen (2006, 22) mukaan jo filosofisten 

kysymysten ääreen. Vastauksia löytäminen kysymykseen edellyttää hänen mukaansa 

filosofista ajattelua ja päätelmien kehämäisyyttä. Filosofian historia on eräs tapa välttää 

tämä kehämäisyys. Tällöin ajattelussa tukeudutaan tunnettuihin ajattelijoihin ja heidän 

elämän historiaan. Etuna tässä näkisin, että parhaimmillaan ajattelua voi oppia 

ymmärtämään ymmärtämällä konteksti. Ajattelijatkin ovat olleet aikansa lapsia. Kuitenkin 

Airaksisen mukaan filosofian historiallisessa tulkinnassa on myös vaaransa: kuten 

ajattelijat myös filosofian historia on aikaan sidottu ja aikalaisdokumentointi sen mukaista 

(2006,24). Lisäksi aatehistoria on oma oppialansa, hän muistuttaa (2006, 24). Filosofia 

pyrkii määrittelemään ja arvioimaan käsitteitä. Tästä johtuen se on järkevä, joskaan ei 

helppo tapa hahmottaa maailmaa (Airaksinen 2006, 42). 

 

Filosofia on luonteeltaan hermeneuttista ja sen tehtävä on pyrkiä tuomaan näkyväksi 

implisiittisiä taustaoletuksia (Haaparanta 2010, 27; Rydenfelt 2010, 46) Varsinkin 

perinteinen filosofian tietoteoria on ottanut omakseen tämän tehtävän (Rydenfelt 2010, 46) 

Näin esitettynä filosofia vaikuttaa olevan linkittyneenä yhteiskuntatieteisiin.  

 

Filosofia sekoitetaan usein yhteiskuntakritiikkiin ja sosiologiaan. Airaksisen mukaan 

filosofiassa ei kuitenkaan tulisi pyrkiä kuvaamaan asioita tosiasioina empiiristen 

tutkimustulosten tavoin. Airaksisen mukaan filosofiaa ei voi määritellä tyydyttävästi. 

Suurpiirteisesti esitettynä sitä voi pitää päättelevänä käsiteanalyysinä Sokrateen tapaan 
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(2006, 30). Airaksinen suhtautuu skeptisesti historialliseen ymmärrykseen sellaisenaan, 

jolloin filosofia nähdään kaikkien tieteiden äitinä. Enemmän kuin todellista tietoa tämän 

kaltainen ajatus kuvaa vain ihmisen halua luoda mielekästä tarinaa tieteiden kehityksestä. 

(2006, 32–33)  

 

Laitisen mukaan filosofiassa ongelma ei ole siinä, ettei tosia väitteitä voisi muodostaa. 

Ongelman muodostaa se, miten ne erotetaan epätosista. (2010, 32). Sama ongelma on 

yleinen tieteen kentällä. Filosofisen väitteen voi hänen mukaansa (2010, 38–39) oikeuttaa 

kolmella tavalla: 

1) Hylkäämällä jokin yleinen periaate, kuten ajatus vapaasta tahdosta. Tällöin olisi 

mahdollisuus saavuttaa koherentti ajatusjärjestelmä. Kuitenkin on muistettava, ettei 

koherentti automaattisesti merkitse arvoa tosi. 

2) Tukeutua jonkin ajatuksellisen auktoriteetin ajatuksiin. Ongelmana toki on, että 

auktoriteetit voivat olla keskenään ristiriidassa. 

3) Väitteen ymmärrys riittää oikeutukseksi sille, että se on tosi. Tämä on rationalistien 

tapa lähestyä asiaa, josta esimerkkinä olkoon esim. Kantin velvollisuusetiikka. 

Fichtenin mukaan filosofia lopulta heijastaa ajattelijaansa. Ihminen valitsee sellaisen 

filosofisen systeemin, mikä häntä miellyttää. Ihmisten episteemiset tilanteet ovat erilaisia, 

kuten Laitinen asian ilmaisee (2010, 43). Piirre on hyvin yleisinhimillinen: ihminen hakee 

filosofiasta siinä missä tieteestäkin vahvistusta omalle maailmankuvalleen. 

 

Haaparanta kuitenkin puolestaan haluaisi korostaa enemmän filosofian ja tieteiden yhteisiä 

piirteistä kuin eroja. Molemmissa pyritään selkeään kysymyksen asetteluun ja aiheen 

rajaukseen. (2010 21, 23) Hänen mukaansa filosofia on toki paradoksaalista, mutta sekä 

filosofiassa että tieteissä tutkijan on ymmärrettävä ymmärryksensä rajat (Emt. 23). Mikäli 

filosofia on tiedettä, merkittäväksi nousee kuitenkin kysymys, millaista tiedettä se on 

(Rydenfelt 2010, 46).  
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3.2 Tieteen filosofia ja ihmistieteiden luonne 

Airaksisen mukaan tieteen filosofia on yksi 1900 –luvun filosofian valtasuuntauksista. 

Suurista filosofeista varsinkin Russelilla ja omassa tutkielmassani sivutulla 

Wittgensteinillä on ollut suuri vaikutus. (Airaksinen 1994, 105) Tieteen filosofian 

tarkoituksena on selvittää tieteen luonne. Tieteen monialaisuuden vuoksi tieteen 

filosofiallakin on useita suuntauksia joiden näkemykset tieteestä vaihtelevat suuresti. Se 

mikä on positivistille tiedettä, ei yhdy pragmatistin näkemyksen kanssa kivuttomasti. 

Seppo Sajama esittää tieteen filosofian luentosarjassaan, että yksittäisen onnistuneen 

määritelmän sijaan tiedettä on usein pyritty määrittämään kriteerilistoilla (2010, 4) 

 

Tieteen filosofiassa käytetty työkalu on induktio (Airaksinen 1998, 107). Sen filosofiassa 

esille toi valistusfilosofi Francis Bacon. Induktivismissa empiirinen kokemuksen nousee 

tieteen lähtökohdaksi (Raatikainen 2009, 179). Aristoteelisessa perinteessä deduktiivinen 

ajattelu lähti liikkeelle mahdollisimman universaaleista laeista, jotka on mahdollista siirtää 

käytäntöön. Induktiossa puolestaan yksittäiset kokemukset toimivat lähtökohtana teorian 

muodostukselle, sen sijaan että olisi pyritty etsimään laajempaa kaavaa, johon kokemukset 

sijoittuisivat. Aristoteelisessa perinteessä teoria on lähtökohta, kun taas Baconin 

induktiivismissa kyse on johtopäätöksestä. (Sajama 2010, 16–17) 

 

Realistit kuten Popper ja Hume kyseenalaistivat induktion lähtökohdat. Humen mukaan 

mikäli, induktio perustellaan sillä, että se on työkaluna käyttökelpoinen, on kyseessä 

kehäpäätelmä. (Airaksinen 1998 111) Se ei kerro induktion mielekkyydestä suoranaisesti 

mitään. Nykyään tieteessä yleistä on huomioida kontekstisidonnaisuus. Tieteen 

historiallisuuden ja kontekstisidonnaisuuden toi filosofiassaan esille 60 –luvulla Thomas 

Kuhn. Kuhn nosti normien rinnalle tieteen historian painon. Tieteen filosofian tehtävänä ei 

ole vain luoda normeja siitä, kuinka tiedettä tulisi tehdä, vaan kuvata sitä mitä tieteessä 

tehdään.  

 

Kuhn tuo mukaan tieteenfilosofiaan nykyäänkin tieteessä paljon ja Airaksisen mukaan 

huolimattomasti käytetyn paradigman käsitteen. Paradigma on Kuhnin mukaan 

koeasetelma tai teoria, joka ohjaa tutkimusta. Uusi toimiva paradigma voi johtaa uuden 

tieteellisen haaran syntymään. (Airaksinen 1998, 113–114) Tieteen edistymisen sijaan kyse 

on tieteen muutoksesta teorioiden väistyessä toistensa tieltä. Teoriat itsessään eivät ole 



16  

 

  

suoraan vertailukelpoisia ja tästä johtuen tieteen edistymistä voidaan pitää kyseenalaisena. 

(Sajama 2010, 20–22).  

 

Raatikaisen mukaan tieteenfilosofia on pitkään keskittynyt luonnontieteiden tarkasteluun 

tieteenä. Ihmistieteet toisin sanoen yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet ovat tässä 

jääneet lapsipuolen asemaan. (2009, 173) Ihmistieteet ovatkin joutuneet vertailuun 

humanististen tieteiden kanssa (Emt. 2009, 14). Tämän olen myös itse huomannut ja tämän 

dilemman tuomat haasteet kuultavat läpi omassa tekstissänikin. Raatikaisen (2009, 147) 

mukaan tässä vertailussa on vakiintunut kaksi näkökantaa: 

1) Ihmistieteitä voi tehdä samoilla paradigmoilla kuin luonnontieteitä ja 

2) ihmistieteiden erityisenä piirteenä on ymmärtävyys, joka johtaa tulkitsevaan 

paradigmaan. 

Ensimmäinen näkökanta johtaa kovimmillaan reduktionismiin ja naturalismiin. 

Jälkimmäisen kannattajat, puolestaan kieltävät objektiivisuuden ihanteen mielekkyyden 

ihmistieteissä. 

 

Ihmistieteiden ja luonnontieteiden välinen suhde on Raatikaisen mukaan lopulta 

jäljitettävissä ontologiaan (2009, 175). Ontologia vastaa kysymykseen, mitä jokin on 

olemukseltaan. Se miten ihmisyys käsitetään, vaikuttaa siihen kuinka ihmisestä pyritään 

saamaan tutkimustietoa. Raatikaisen mukaan ihmistieteissä ei yleensä tehdä tarpeeksi 

selkeää jakoa metodologisen ja ontologisen välille. Puhuttaessa monismista, ontologinen 

monismi kieltää ihmistieteen aiheet todellisina, koska niiden havainnointia ei voida 

toteuttaa luonnontieteellisten havaintojen tavoin. Metodologisessa monismissa taas 

ihmistieteiden ilmiöt ovat todellisia, mutta ne pyritään käsittämään luonnontieteellisten 

ilmiöiden tavoin. Tällaista näkökantaa edustuvat naturalistit ja yhteiskuntatieteen klassikko 

Emilé Durkheim. Metodologista ja ontologista näkökulmaa käsitellään yleensä rinnan ja 

synonyymisinä, vaikka voivat esiintyä tutkimuksessa toisistaan riippumatta. (Raatikainen 

2009 175–176) ¨ 

 

Yleensä ihmistieteissä monismi on johtanut naturalismiin siinä missä dualismilla on 

pönkitetty ihmistieteiden ymmärtävää lähestymistapaa (Raatikainen 2009, 181). Sekä 

postivisistinen naturalistinen että jyrkästi ymmärtävä ihmistieteellinen kanta rajoittavat 

tutkimusta (Raatikainen 2009, 188) Positivismi sulkee mentaalisen tutkimuksen 

ulkopuolelle, kun taas ymmärtävä lähestymistapa korostaa subjektin asemaa.  
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Merkitykset ovat ymmärtävän ihmistieteen lähtökohta. Kun merkitykset korostuvat 

ymmärtävässä näkökulmassa, tiedostamattomat yksilön ulkopuolelta lähtöisin olevat syyt 

jätetään huomiotta. (Raahikainen 2009, 188) Näkökulma kapenee liikaa ja yksilön vaikutus 

nähdään todellista merkittävämpänä, esimerkiksi vuorovaikutukseen tai kulttuuriin 

verraten. Ihmistieteissä sisäinen näkökulma ei ole on aina välttämätön ja perusteltu, kuten 

Raahikainen (2009, 189) muistuttaa. Tämä näkökulma on huomion arvoinen varsinkin 

yhteiskuntatieteissä, mutta voidaan lukea myös psykologian puolella varoituksena 

ylianalysoinnin riskistä. Kaikki tiede on tulkintaa, mutta ylitse tulkitsemista on varottava. 

 

3.3 Tieteet ja maailmankuva 

Tieteenalasta riippuen sillä voi olla joko piilevä tai näkyväksi tehty suhde tiettyyn 

maailmantulkintaan tai maailmankuvaan. Maailmantulkintoja vertaillaan, arvioidaan ja 

voidaan asettaa arvotettavaksi. (Holmén & Vilja 2006, 12). Arvioitaessa tutkimusteoriaa 

arvioidaan vääjäämättä myös sen esittämää maailmantulkintaa ja sen perusteluja. Tärkeintä 

ei niinkään ole, onko tulkinta objektiivisesti tosi, vaan kuinka se vaikuttaa 

tutkimusaineiston käsittelyyn ja esitykseen. Jotta maailmankuva olisi nähtävissä ja 

arvioitavissa, on tutkimus kohdistettava tarkkarajaiseen ongelmaan. Kysymysasettelultaan 

epämääräinen tutkimus jää myös maailmankuvaltaan ja teorialtaan hajanaiseksi ja vaikeasti 

tulkittavaksi. 

 

Maailmankuvat vaikuttavat aina tutkimukseen ja toisaalta tutkimukset luovat 

maailmankuvia. Tutkijan maailmankuva ei kuitenkaan deterministisesti määritä 

tutkimuksen maailmankuvaa. Tieteentekijä pyrkii antamaan selityksen tieteen kautta. 

Tieteilijän sijaan tiede rajaa ja rajoittaa muodostuvaa maailmankuvaa (Holmén & Vilja 

2006, 15). Tiede rajaa tutkimusta kahdella tavalla. Se määrittää tutkittavan maailman ja sen 

kuvaamisen tavan, mutta se rajaa myös sitä osaa, jonka tutkija voi omasta 

maailmankuvastaan tutkimukseen siirtää. Fyysikko voi olla hyvin harras uskovainen ja 

omata kristillisen maailmankuvan, mutta siitä huolimatta tiedettä tehdessään hän vastaa 

tutkimuskysymyksiin fysiikan maailmankuvan mukaisesti. Tutkijan maailmankuva ja 

myöhemmin käsiteltävä ihmiskäsitys sisältää aina myös muita aspekteja, kuin ne joita 

kyseinen tiede kykenee kuvaamaan (Hólmen & Vilja 2006, 15). 
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Tiede ei voi koskaan syntyä arvotyhjiössä vailla kontekstia. Ihanteellisimmillaan tiede voi 

olla arvovapaata siinä mielessä, ettei sen tulosten kautta ajeta aktiivisesti jonkin tietyn 

ryhmän etua tai hyötyä (Rydenfelt 2010, 52). Arvovapaa tiede on kuitenkin mahdottomuus, 

sillä arvovapaus itsessään on jo arvo, joka velvoittaa tutkimusta.  

 

Väittäisin, että tutkimuksen on aina sisällettävä maailmankuva, ollakseen merkityksellinen. 

Ilman maailmankuvallista tulkintaa käsitteet ja niihin pohjautuvat väitteet jäävät vaille 

sisältöä. Niille ei muodostu kontekstia, jota vasten niitä voisi arvioida. ”Kun tekee tiedettä, 

tunnustaa jotakin maailmankuvaa ja –katsomusta”, kuten Holmén ja Vilja asian tiivistävät. 

Heidän mukaansa varsinkin metodit ja teorianmuodostus ovat herkkiä maailmankuvan 

vaikutukselle. Humanistisissa tieteissä – ja ihmistieteissä, kuten lisäisin – tämä on 

korostunutta. (2006, 17) Ihmis- ja kulttuuritieteitä leimaa subjektiivisen näkökulman 

jatkuva läsnäolo. ”Ihmisen tutkija on itse ihminen ja yhteiskuntatieteilijä on itse 

yhteiskunnan jäsen --”, kuten Eskola (1974, 17) asian esittää.  

 

3.4 Ihmiskäsitys ja ihmiskuva 

Yleiskielessä termillä ihmiskäsitys tarkoitetaan perusasennoitumista ihmisyyteen. Tämä 

asennoituminen rakentuu kulttuurisista aineksista, teoreettisesta tiedoista ja omista 

kokemuksistamme. Paloniemi (2006, 261) kuvaa maailmankäsityksen ja ihmiskäsityksen 

merkitystä seuraavasti:” Hyväksyessämme ihmislajin synnyn ja kehityksen biologisten 

sattumusten sarjana ihmistä suuremman voiman olemassaolo on jo tunnustettu. 

Yksilöllinen tapamme hahmottaa maailmaa ratkaisee käsityksemme tämän voiman 

luonteesta.” Ihmisen henkilökohtainen tapa käsittää maailmaa on yhtä merkityksellinen 

kuin ne faktat tai uskomukset, joihin hänen käsityksensä tukeutuu.  

 

Ihmisyys itsessään käsitteenä on tietoisuuden tuote (Ojala 2005, 12). Tästä johtuen voidaan 

olettaa, että ihmistieteiden tutkimukseen sisältyy käsitys ihmisen itsetietoisuudesta ja 

vapaasta tahdosta Ihmiskäsitys on yksilön tai ryhmän toistettu kuvaus ihmisyydestä. 

Empiirisen tutkimuksen näkökulmasta se on olettamus ihmisestä tutkimuskohteena. 

(Rauhala 2014, 18) Ihmistieteissä pyritään ymmärtämään ihmistä. Ymmärryksen 



19 

 

 

työkaluina on käsitteet. Käsitteet auttavat jäsentämään tietoa ja ohjaavat näin 

tutkimusaineiston tulkintaa.  

 

Käsitteet eivät ole olemassa sellaisinaan, minkä vuoksi ne luodaan tiede-, tilanne- ja 

tulkitsijakohtaisesti. Käsitteiden käytön erot johtavat eroihin tulkinnoissa, joka johtaa 

erilaiseen todellisuussuhteeseen. Sosiologiassa erot käsitteiden käytössä ovat johtaneet 

siihen, että koulukunnat suhtautuvat toisistaan poikkeavasti tutkimukseen ja todellisuuteen 

(Kuusela 2005, 63). Tulkitsijan vaikutus käsitteiden käytössä on puolestaan näkyvissä 

useiden filosofien ja psykologien teksteissä.  Käsitteiden käyttö ja käsitteistöt muuttuvat 

ajallisesti teorian kehittyessä ja ajattelijan oman todellisuussuhteen muuttuessa. 

 

Fenomenologiselle tutkijalle ihmiskäsitys ja käsitys kokemuksesta muodostavat 

paradigman (Laine 2001, 33). Fenomenologisen tutkijan tavoitteena on tehdä näkyväksi 

ihmiskäsityksensä vaikutukset havainnointiin. Ihmiskäsityksen avulla rajataan ihmisyyteen 

liittyvää ja mitä seurauksia näillä ihmisyyden piirteillä. Tutkielmaani kirjoittaessa en kysy, 

onko ihminen tajunnallinen olento, jolla on kyky kuvitella. Tämänkaltaisen ominaisuudet 

ovat jo osa sitä ihmiskäsitystä, jonka pohjalta analyysiäni teen. Ne ovat tämänkaltaisen 

teoreettisen tutkimuksen ontologisena edellytyksenä.  

 

Niin teoreettisessa kuin empiirisessä tutkimuksessa hajanainen ja rajoittunut ihmiskäsitys 

voi vinouttaa tutkimusta ja sen tuloksia kohtalokkaasti (Emt. 18–19). Kuten Tapani 

Kilpeläinen (2015, 113) on asian ilmaissut hieman nihilistisesti Freudin tulkintoja 

kritisoidessaan: ” ”Puhumalla asian vierestä voi päästä puhumaan mistä mieli tekee.----  

Sigmund Freud käytti aineistonaan keskenään hyvin samankaltaisia tapauksia, jolloin 

hänen ihmiskäsityksensä pääsi rajoittumaan teoriaa muodostettaessa.  Lisäksi hän käytti 

teoriaansa tukeakseen analogioita, jotka välillä olivat hyvin löyhiä. Kaikki ympärillämme 

oleva ei ole alitajuisia viittauksia tiedostamattomaamme. Freud oli ansioitunut 

mielentutkija, mutta hänen tutkimuksensa ihmiskäsitys vinoutti hänen havainnointiaan. 

 

Tutkimuksessa on tehtävä rajauksia. Tästä johtuen tutkimus ei ole kokonaisvaltainen 

selitys maailmasta. Sen sijaan se on aina suppea, tietystä näkökulmasta tehty katsaus 

kokemus- ja havaintomaailmaan. Rajaus tekee näkyväksi tutkimuksen tarkoituksen ja lisää 

sen läpinäkyvyyttä. Toisaalta se myös kaventaa sen tarjoamaa kuvaa todellisuudesta. 

Laadullisessa tutkimuksessa on huomioitava ihmisen kokonaisvaltaisuus ja kompleksisuus. 
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Mikäli kompleksisuuden ongelma jätetään huomiotta laadullisessa tutkimuksessa, tutkimus 

kohdentuu väärin (Varto 1992, 45). Tämä tulisi muistaa tutkimuksen rajausta tehtäessä. 

 

Ihmisen kokonaisvaltaisuuden huomioimisesta käytetään nimitystä holistinen ihmiskäsitys 

(Rauhala 2014, 32). Holistisessa ihmiskäsityksessä ihmisen todellistumisessa on oletettu 

olevan kolme tasoa: 

1) tajunnallinen 

2) kehollinen  

3) situationaalinen 

Holistinen ihmiskäsitys on kuitenkin muiden ihmiskäsitysten tavoin vain yksi näkökulma 

ihmisyyteen. Tästä johtuen kokonaisvaltaisuuden sijaan kuvailisin holistista ihmiskäsitystä 

moniulotteiseksi. Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys tulee näkemykseni mukaan olemaan aina 

vain ihanne, sillä kukaan ei luultavasti kykene määrittelemään ihmisyyttä täysin 

tyydyttävästi. 

 

Holistisen ihmiskäsityksen ulottuvuuksista aineistossani kognitiivinen neurotiede ja 

aivotutkimus ovat lähimpänä kehollista tasoa. Psykologian ja kasvatustieteen piirissä 

tutkitaan tajunnallista tasoa. Sosiologian rinnalla kasvatustieteellinen tutkimus voi 

suuntautua myös situationaaliseen tasoon. Filosofiset näkökulmat, joita olen käyttänyt 

hyväksi tutkimuksessani, eivät ole yksiselitteisesti näihin holistisen ihmiskäsityksen 

tasoihin. Olettaisin, että ne voidaan sijoittaa useammalle tasolle riippuen siitä, minkälaisen 

ihmiskäsityksen yhteydessä niihin viitataan. Toki tässä on kuitenkin rajoituksensa: 

esimerkiksi realistinen filosofia tukeutuu paljon enemmän ihmisen keholliseen kuin 

tajunnalliseen tasoon. 

 

Empiiriset ihmistieteet tarjoavat vain oman alansa osittaiskuvauksia ihmisestä. Näitä 

osittaiskuvauksia Rauhalan mukaan on aiheellista kutsua ihmiskuvaksi erotuksena 

ihmiskäsityksestä (Rauhala 2014, 19). Empiirinen tutkimus tuottaa aina ihmiskuvan, siinä 

missä ontologinen analyysi ihmiskäsityksen. Tämä johtuu siitä, että vaikka eri tieteiden 

tutkimustieto yhdistettäisiin yhdeksi kokonaiskuvaksi, tämä kuva ei ole ontologisesti 

vertailukelpoinen sen pohjana oleviin tutkimuksiin nähden. Kokonaiskuvan 

muodostamiseen liittyvät ihmisyyden oletukset eroavat empiiristen tutkimusten 

ihmisyyden oletuksista. (Rauha 2014, 19) Toisin sanoen alkuperäisten tutkimusten 

tavoitteet eroavat kokonaiskuvaa muodostavan tutkimuksen tai teorian tavoitteista. 
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Kokonaiskuvan todenmukaisuuden arvioiminen on vaikeaa, sillä sitä ei muodosteta 

samalla tavoin tietyllä hetkellä tiettyjen arvojen puitteissa syntyneestä aineistoista käsin 

kuten yksittäistutkimuksissa. Kokonaiskuvan konteksti on yksittäistutkimuksia 

tulkinnanvaraisempi. Tämä on merkittävä huomio myös oman tutkimukseni luotettavuutta 

ja arvoa arvioidessa. 

 

Empiirinen tieto on kapea-alaista ja toistaiseksi pätevää. Tästä johtuen ihmiskuvat ovat 

kontekstisidonnaisia ja situationaalisia. Ihmiskäsitys pyrkii ihmiskuvaa suurempaan 

ajalliseen kestävyyteen. Ihmiskäsitys pyrkii Rauhalan (2014, 20) mukaan perustelemaan 

ihmistutkimuksen tutkimuskysymyksiä ja monitieteellisiä ulottuvuuksia. Ihmiskuva ja –

käsitys eivät ole kilpailusuhteessa. Ihmiskäsitys on luonteeltaan heuristinen suhteessa 

ihmiskuvaan. Ihmiskuva puolestaan voi tarvittaessa muokata ihmiskäsitystä. (Rauhala 

2014 ,23) 

 

Ihmiskäsitykset voidaan tyypitellä karkeasti kolmeen luokkaan sen mukaan, kuinka monta 

olemisen ulottuvuutta ihmisyydellä on. Tämän ollen ihmiskäsitys voi olla:  

1) monistinen, jolloin olemassa ololla on vain yksi perusmuoto. (Rauhala 2014, 26) 

Materialismia edustava behavioristinen ihmiskäsitys edustaa tätä. Behaviorismissa 

lopulta kaikki ihmisessä palaa biologiaan ärsykkeen ja reaktion suhteeseen.  

2) Dualistinen, jolloin olemisen muotoja on kaksi. Maailman henkiseen ja fyysiseen 

todellisuuteen jakava kartesiolainen dikotomia on esimerkki tästä.  

3) Pluralistinen jolloin todellisuuksia on useampia.  

Dualismissa ja pluralismissa suuntauksesta riippuen voidaan eri ulottuvuudet nähdä 

vuorovaikutteisina tai erillisinä (Emt. 26) Esimerkkinä käytetyssä kartesiolaisessa 

dikotomiassa kaksi todellisuuden olemassaolon ulottuvuutta nähdään toisistaan erillisinä. 

3.5 Ihmiskäsitykset ja filosofia 

Filosofia kuten filosofiset ihmiskäsitykset eivät ole luokiteltavissa luontevasti keskenään 

vastakkaisiin tai yhteneviin näkemyksiin. Filosofiaa on pyritty jakamaan erilaisiin 

suuntauksiin, mutta näiden suuntausten sisällä voi olla keskenään hyvin vastakkaisia 

näkemyksiä ja toisaalta jotkut näkemyksistä voivat yhtyä jonkin toisen suuntauksen 

ajattelijan ajatuksiin. Ihmiskäsityksiä on filosofian kentällä vielä vaikeampi määritellä. 
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Jokaisella filosofilla on oma henkilökohtainen ihmiskäsityksensä ja lisäksi jokaisen 

tuotannossa voi nähdä viittauksia yhteen tai useampaan ihmiskäsitykseen.  

 

Filosofian historiassa tukeudutaan paljon dualismiin. Dualismissa ilmiöt jaetaan 

vastakohtapareihin. Tällainen tarkoituksellinen vastakkainasettelu kuitenkin kaventavat 

filosofian kenttää, kuten Kukkonen huomauttaa. Filosofia on kautta historian ollut 

vastinparien sijaan moniääninen. (Kukkonen 2010, 62) Filosofiassa pragmatististit Peircea 

mukaillen painottavat, että kaikki inhimillinen toiminta, myös tiede, nojaa aina vallitseviin 

normeihin ja käytäntöihin (Rydenfelt 2010, 55). Pragmatistit siis yhtyvät aiemmin 

esitettyyn väitteeseen siitä, ettei tiede voi muodostua arvotyhjiössä.  

 

Tiedettä ohjaa sen tekemisen kulttuuri ja perinne. Perinnettä ja kulttuuria taas ohjaa jonkin 

päämäärä. Teoriat ovat aina syntyneet tiettyjen intressien pohjalta ja tieteiden käyttämät 

käsitteet eivät ole neutraaleja (Salonen 2007, 106–107) Asiasisältönsä lisäksi se on 

luonteeltaan kumuloituvaa myös käytäntöjensä ja normistonsa osalta. Käsitellessäni 

kokevan ja kuvittelevan ihmisen ongelmaa, tarkastelen ongelmaa käyttäen hyväksi erilaisia 

filosofisia ja tieteellisiä ihmiskäsityksiä. Filosofian piirissä tutkielmassani perehdyn 

lähinnä dualismiin ja naturalismiin. Lisäksi luon pikaisen näkökulman pragmatismiin. 

Perussävyltään tutkielmani on otsikkoa myöten fenomenologinen. Tästä johtuen siirryn 

seuraavaksi tarkastelemaan hieman lähemmin fenomenologiasta filosofiaa ja 

metodologiaa. 

 

Fenomenologian perustajana filosofiassa pidetään Edmund Husselrlia. Hän ei pyrkinyt 

selvittämään ihmisyyden luonnetta lainalaisuuksien kautta. Sen sijaan hän pyrki 

vastaamaan ongelmaan pohtimalla, mitä kokeminen edellyttää. Hän pyrki määrittämään 

kokemusta täsmällisin käsittein, mikä Prechtin mukaan erottaa hänet hänen oppilaastaan 

Heideggeristä ja tämän mystifioivasta kokemuksen kuvauksesta. (Precht 2009, 185) 

Kolmas Heideggerin innoittama fenomenologiaa käsitellyt filosofinen titaani on Sartre. 

Sartre ei kuitenkaan tyytynyt fenomenologiksi vaan nimesi filosofiansa eksistentialismiksi 

(Precht 2009, 287). Sartre käsitteli teksteissään myös mielikuvitusta kokemuksena. Sartren 

mukaan ihminen on ainoa eläin, joka kykenee kuvittelemaan sellaista, mitä ei ole (Precht 

2009, 286). Tämän ajatuksen myötä mielikuvitus käsitteenä muodostuu 

moniulotteisemmaksi kuin realisteilla, jotka käsittävät mielikuvituksen todellisuutta 

mukailevaksi. 
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Fenomenologia ja eksistentialismi yhtyvät siinä, että molempien keskiössä on yksilö ja 

yksilön kokemus. Näkökulmassa on kuitenkin eroavaisuus. Fenomenologi tutkii 

kokemusta ja sen luonnetta, kun taas eksistentialisti enemmän kokemuksen syytä ja 

olemassaolon tarkoitusta. Fenomenologien tutkimuskohteena on kokemus, kun taas 

eksistentialistille kokemuksen merkitys. Sartre on sanonut: ”Elämän tarkoitus on löytää 

elämälle tarkoitus.” Tästä johtaen elämänkokemukset ovat eksistentialistille henkistä 

materiaalia tämän tarkoituksen löytämiseksi. Kokemusta merkittävämmäksi muodostuu, 

mitä sillä tehdään. Suhde kokemukseen on fenomenologeja funktionaalisempi. 

 

Eksistentialismi on fenomenologiaa aktiivisempi ja suuntautuu tekemiseen. Olemassaolo 

on eksistentialistille projekti (Precht 2009, 287). Oleminen ei muodostu vain siitä, että 

tarkastelemme olevaa (Heidegger 2010, 39). Näin tuli kumotuksi realistifilosofi Humen 

oletus siitä, että oleminen voisi olla vain havaituksi tulemista. Lopulta olemassaoloon 

liittyy läheisesti kysymys siitä, kuka ihminen on (Heidegger 2010, 191). Väittäisin, että 

olemassaolo on ihmiselle aina ensisijaisesti olemista ihmisenä. Heideggerin mukaan emme 

tiedä, mitä ”oleminen” merkitsee, mutta ymmärrämme silti sanan ”on”, vaikka emme 

kykene selittämään sen merkitystä (Luoto 2002, 72).  Olemassaolo on ajatuksena 

luonnollinen ja totena pidetty. Se on yksi ihmisyyden perusoletuksista. 

 

Filosofian osa-alue, joka tutkii materiaalisen ulkopuolelle jäävää, perinteisesti henkisenä 

nähtyä on nimeltään metafysiikka. Metafysiikassa on yhä osa-alue nimeltä rationaalinen 

psykologia, joka tutkii ihmismieltä ainoastaan käsiteanalyysin ja metafyysisen tutkimuksen 

kautta. Nykyään suuri määrä ns. mielenfilosofiasta voidaan nähdä lukeutuvan rationaalisen 

psykologian alle. (Koskinen 2009, 39) Mielen filosofia on kuitenkin rationaalista 

psykologiaa laajempi kysymyksen asettelultaan. Koskisen mukaan keskeinen kysymys 

mielen filosofiassa on mielen itsenäisen olemassaolon kysymys ja vapaan tahdon ongelma. 

Samoin pohdinnan kohteena on mielen palautuminen ja suhde biologiseen ihmiseen. 

(Koskinen 2009, 40) Filosofiassa useissa suuntauksissa on pyritty antamaan vastauksia tai 

osavastauksia näihin kysymyksiin. Samoin tajuntaa ja kokemusta sivuavissa ihmistieteissä 

askarrellaan samaisten kysymysten ääressä. 

 

Filosofiaa ja ihmiskäsityksiä ontologisesti yhdistää se, että molemmissa kuvaillaan 

objektin näyttävän olevan jotain (Turunen 1998, 44). Kohde ei ole kirjaimellisessa 
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merkityksessä konkreettinen, koska kyse on olettamuksista ja merkityksistä. Kyse on 

näkemyksistä, älyllisestä näkemisestä (Turunen 1998 45). Kaikkiin ihmistieteisiin sisältyy 

filosofisia näkemyksiä. 
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4 Minä teoreettisena käsitteenä 

”--- putoaminen kaikkein henkilökohtaisimpaan, yksityisimpään, salatuimpaan 

merkitseekin joutumista rannattomille yhteisvesille. Vain yksityinen on todella universaalia 

ja vain universaali on todella olemassa. ---”  

 

Leena Krohn, Suomalainen mignon). 

4.1 Subjektin teoreettinen kolminaisuus: minä, persoona ja identiteetti 

Minän perustaa luodaan hyvin eri tavoin eri teorioista käsin. Tutkielmani ontologisena 

oletuksena on, että vain itsestään tietoinen yksilö voi kokea olevansa kokija. Kokemus ja 

tajunta itsessään eivät suoraan sisällä minuutta, mutta puhuttaessa kokijasta, kokemukseen 

liitetään subjekti. Ihmisestä puhuttaessa oletan, että tuo subjekti on itsensä kokeva 

persoona, jolla on minä/identiteetti.  

 

Minä on siitä ongelmallinen käsite, että toisaalta sillä tarkoitetaan mentaalista rakennetta, 

toisaalta taas kokevaa subjektia. Itse tutkin minää jälkimmäisenä, jolloin se voidaan nähdä 

synonyymisenä identiteetin käsitteelle. Näen minän/identiteetin tajunnallisena tilana, jonka 

kautta ohjaamme omaa toimintaamme. Se on kokemus, jonka kautta kokeminen on 

mielekästä. 

 

Minäkokemus on vain yksi kokemisen muoto, joka määrittää tietoista ajatteluamme. 

Minäkokemus on kokonaisvaltainen, mutta ei pysyvä. Sen osa-alueissa, esimerkiksi kehon 

kokemuksessa tapahtuvat häiriöt eivät johda minuudenkokemuksen kokonaisvaltaiseen 

sammumiseen. Tajunnallisuuden tavoin minäkokemuksella on useita tasoja, jotka 

vaihtelevat esimerkiksi valveen ja unen välillä.  

 

Psykologiassa minäkokemusta on pyritty määrittämään minuuden, identiteetin ja 

persoonallisuuden käsitteillä. Nämä käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta eivät täysin 

identtisiä. Ne kaikki sisältävät minuuden kokemuksen ja itsensä tiedostamisen. Itsensä 

tiedostamista on pohdittu jo antiikin kreikan ajoista. Stoalaisten mukaan omaksi ottamisen 

myötä ihmiset tulevat tietoisiksi ruumiistaan ja siihen liittyvästä itsesäätelystä, 
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tietoisuudesta ja sosiaalisuudesta (Raunio 2006 11, Perälä 2004 42–46). Itsensä 

tiedostaminen myötä ihminen ottaa tietyn kehollisen ja tajunnallisen tilan itsellensä 

ominaisena ja suhteellisen pysyvänä. 

 

Persoona tulee latinan sanasta persona. Tämä puolestaan on tullut kreikan sekä kasvoja 

että naamiota tarkoittavasta sanasta prósôpon. Persoona kuvaa psyykkistä yksilöä. 

Huomionarvoinen seikka persoonasta puhuttaessa on, että sen nähdään vaikuttavan 

ontologisesti todellisuuteen. Itsestään tietoisen yksilön - jolla on siis persoona - uskotaan 

kokevan todellisuus, joka olemukseltaan poikkeaa persoonattomasta todellisuudesta. Se 

kuinka se poikkeaa, on tosin kiistanalaista. (Kotkavirta 2007,9 ) Filosofinen ongelma 

subjektiivisen ja objektiivisen todellisuuden luonteesta on nostettu esille myös 

tietoisuudentutkimuksen yhteydessä. Eniten tämä jako subjektiiviseen ja objektiiviseen 

todellisuuteen kertoo länsimaisesta modernista maailmankuvasta. 

 

Persoonalle on useita filosofisia määritelmiä. Toisinaan filosofiassa puhutaan 

personalismista, jonka piirissä persoonaa pyritään tutkimaan ja analysoimaan filosofisen 

kysymysasettelun ja käsiteanalyysin kautta. (Rauhala 2009, 188) Rauhalan käsityksen 

mukaan persoona on käsitteenä holistinen osajärjestelmien muodostama kokonaisuus. 

Kaikkien osajärjestelmien välillä on vuorovaikutus. Koska persoona on osajärjestelmien 

muodostama kokonaisuus, sitä ei voi jakaa selkeästi osiin. Yhdellä yksilöllä on samasta 

syystä aina vain yksi persoona, vaikka rajatiloissa kokemus tämän persoonan eheydestä voi 

hävitä (McLewin & Muller 2006, 532, 535, 540; Ross 1997,64–65). 

 

Persoona sisältää sekä tajunnallisen, kehollisen että situationaalisen puolen. Tällä tavoin 

Rauhala rajaa eläimet persoonan ulkopuolelle, samoin kuin aineettomat henget. (190–191) 

Ulkopuolelle jäävät myös koneet ainakin niin pitkäksi aikaa. kunnes niille on saatu 

kehiteltyä sekä tajunta, että elämyksellinen kokemus omasta materiaalisesta 

olemassaolostaan. Persoonalla on hänen mukaansa historia: jokainen koettu tapahtuma 

muuttaa persoonan järjestelmää (Rauhala 2009, 195).  

 

Turunen (1998, 45) erottaa filosofisesti persoonasta omaksi osaksi käsitteellisen 

persoonan. Käsitteellistä persoonamme luonnehtii vahvasti maailmankuvamme ja -

käsityksemme. Sitä ohjaa ajatuskulttuuri johon olemme sitoutuneet (Emt.). Se on 
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henkilökohtainen järjestelmä, jolla yksilö analysoi, tulkitsee ja arvottaa havaintoja ja 

kokemuksia. 

 

Persoonallisuus kuvaa, millainen minä olen. Se kuvaa henkilön laatua. Myllyniemi, 

Liebkind ja Helkama (1999, 340) määrittelevät persoonallisuuden seuraavasti: heidän 

mukaansa persoonallisuudella viitataan kokonaisvaltaisesti psyykkiseen järjestelmään, joka 

pyrkii vastaamaan yksilön selviytymisestä arkielämässä. Se on ainutlaatuinen, suhteellisen 

pysyvä ja eroaa yksilöiden välillä. Persoonallisuus on psykologian perinteessä syntynyt 

käsite, jossa korostuu usein mielen dynaamisuus ja sisäinen toiminta. Persoonallisuus 

käsitteenä lähtee paljolti yksilöstä ja sitä on pyritty jaottelemaan persoonallisuuden 

piirteisiin, jotka ilmenevät yksilössä heikkoina tai vahvoina (Myllyniemi, Liebkind & 

Helkama 1999, 349). Rooleista persoonallisuuden erottaa sen suhteellinen pysyvyys. 

Roolit ovat persoonallisuutta situationaalisempia ja enemmän riippuvaisia ympäristöstä. 

Myös persoonallisuus muovautuu vuorovaikutuksessa ympäristöön, mutta siihen vaikuttaa 

myös esimerkiksi sisäsyntyinen temperamentti. 

 

Minä on Senecan mukaan elämän läpi muuttumattomana säilyvä. (Perälä 2004, 47–48, 

Raunio 2006, 12) Sen rakenne voi muuttua, mutta rakenteen omaksi ottaminen, 

minäkokemus on säilyvä. Yksilö kokee (suurimman osan ajasta) olevansa oma itsensä, 

huolimatta niistä muutoksista, mitä elämänkokemus ja varttuminen tuovat mukanaan. 

Sosiaalipsykologiassa minä yleensä liitetään minäkäsityksen yhteyteen. Minäkäsitys on se 

tapa, jolla ihminen luokittelee ja määrittelee itsensä (Liebkind, Myllyniemi & Helkama 

1999, 363). Minäkäsitys on hyvin kognitiivinen käsite, jossa minä syntyy eräänlaisen 

minäreflektiivisen tiedonkäsittelyn tuloksena. Tämä erottaa minäkäsityksen 

minäkokemuksesta. Minäkäsitys on analyysi siitä, millaisena koemme itsemme. 

Minäkokemus on puolestaan kokonaisvaltainen tunne omasta olemassaolosta ja siitä että 

tuntuu joltain olla minä. 

 

Ego nähdään usein synonyymisenä minälle. Psykologiassa ego käsitteenä juontuu 

psykoanalyyttisestä perinteestä. Sigmund Freud käytti egon käsitettä kuvaamaan 

kolmijakoisen minän toimivaa osaa. Freudin minuus koostui kolmesta rakenteesta. Kaksi 

keskenään vastakkaisia viestejä tuotavat rakenteet ovat moraalinen ja kontrollista vastaava 

superego sekä vietteihin ja haluihin perustuvasta id. Näiden välissä tasapainoile toimintaan 

suuntautuva ego, jota molemmat rakenteet ohjaavat. Tieteellisessä julkaisussa ego 
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käsitteenä tuo tekstille vielä nykyäänkin helposti psykodynaamisen painotuksen leiman. 

Sosiologisissa ja sosiaalipsykologisissa julkaisuissa näkee toisinaan myös termiä egoismi, 

jolla kuvataan yksilön omaan etuun tähtäävää käyttäytymistä. Esimerkiksi Sari Näre 

käyttää nuorten seksikäyttäytymistä kuvatessaan yhtenä suuntauksena egoimiin 

taipuvaistasuuntausta (2006, 70). 

 

Identiteetin käsitteellä pyritään kuvaamaan ihmisen itsensä kokemusta ja suhdetta 

yhteisöön ja kulttuuriin. Se pyrkii vastaamaan kysymyksiin kuka minä olen ja mihin 

kuulun (Sava & Katainen 2004 22 – 23, 27). Identiteetti on minää käytetympi 

eurooppalaisessa sosiaalipsykologiassa. Tulkinnasta riippuen se voidaan nähdä myös 

minää joustavampana, sosiaalisena ja tilannesidonnaisena (Liebkind, Helkama & 

Myllyniemi 1991, 366). 

 

Kokemuksellisuutensa vuoksi identiteetti on myös tarkemman määrittelyn kohteena. 

Identiteetti on sidottu vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kontekstiin. Identiteettiä 

rakennamme yhteydessä ympäristöömme, se kääntyy minän käsitettä enemmän 

itseilmaisuna ulospäin. Kataisen ja Savan mukaan identiteetistä on tullut jatkuvasti 

rakennettava dynaaminen prosessi (2004 23). Postmodernissa yhteiskunnassa yksilö luo 

identiteettiään yhä uudelleen eri yhteyksissä. Tosinaan voidaan puhua jopa rinnakkaisista 

identiteeteistä, jotka ovat kontekstisidonnaisia. 

 

Raunion mukaan niin filosofit kuin muun tieteiden edustajat ovat pyrkineet selvittämään 

minäkokemusta. Tästä on syntynyt joukko vaikeita teorioita ja tieteellisiä kiistoja.(2006, 

23) Tämän olen saanut huomata myös itse teoriakirjallisuutta hakiessani. Minä nähdään 

milloin kokemusten järjestäjänä, milloin vuorovaikutuksen synnyttämänä tai kielen 

konstruktiona Uusimissa teorioissa Raunion mukaan pyritään palauttamaan ruumis ja mieli 

erottamattomaksi kokonaisuudeksi. (2006, 23; 27). Tämä voidaan nähdä filosofian 

kannalta naturalistisena lähestymistapana minään. Myös itse olen huomannut tämän 80 –

luvulta asti kirjallisuudessa yleistyväksi suuntaukseksi, vaikka vastakkaisia näkökulmiakin 

löytyy.  

 

Sosiaalipsykologiassa identiteetin yhteydessä puhutaan myös rooleista. Roolit voidaan 

tavallaan nähdä rinnakkaisidentiteettien kaltaisena käsitteenä. Tutkielmassani en käsittele 

rooleja sen tarkemmin, koska ne ovat kokemuksen sijaan enemminkin toimintaa ohjaavia 
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sosiaalisesti muodostuvia rakenteita. Rooleilla on vaikutuksensa identiteetin 

muotoutumisessa, mutta ne eivät niinkään liity minuuden kokemukseen kuin minuuden 

ilmaisuun. 

 

4.2 Minän juuret filosofiassa 

Kuuselan mukaan historiallisesti identiteetin ja minuuden käsitteiden alkuperä on 

filosofiassa (Kuusela 2006, 36). Minän ontologiaa on käsitelty filosofiassa aina antiikin 

ajoista lähtien. Itse tulkitsisin asian niin, että minä ja minuus ovat nousseet ajattelijoiden 

pohdintaan aina aika ajoin uudelleen. Ajattelua on työstetty niin aiempien filosofien 

näkemyksiä kunnioittaen kuin niistä riippumatta. Tämä selittäsi sen, miksi minuus 

käsitteenä on niin monitulkintainen.  

 

Filosofisen ajattelun keskiöön minuuden nosti Descartes (Precht 2009, 50). Hänelle minä 

oli ajattelevan olemassaolon ydin. Hänen mukaansa havaintoihin ei ollut luottamista, sen 

sijaan ajatteleva minuus oli ainoa todeksi todistettava. Descartesin mukaan: Cogito ergo 

sum – ajattelen, siis olen. Descartesin mukaan kysymykseen kuka olen, tulee vastata 

ajattelemalla (Precht 2009, 50). Hyvin mielenkiintoista on kuinka Descartes käyttää 

minuutta ja persoonaa käsitteinä: minuus on ihmisen syvin olemus, joka muodostuu 

sielusta ja mielestä, persoona taas on ruumiillistunut minuus, kehollinen sielu (Hacker 

1999, 663). 

 

Descartesille ajattelu on luonteeltaan hyvin abstraktia ja hänen käsitteensä vailla kielen 

mukanaan tuomaa kontekstia. Descartesia onkin kritisoitu siitä, että hän jätti huomiotta 

kielen (emt.). Kieli on hyvin tärkeässä roolissa tiedostavan ja käsitteellistävän yksilön 

ajattelua. 

 

Realistit kuten David Hume kyseenalaistivat puolestaan minän olemassaolon. Empiristinä 

Humelle havainnot ja niistä syntyvä kokemus olivat avainasemassa, niin ihmisyyttä kuin 

maailmaa tutkittaessa. Kaikki maailmassa on havaintojen maailmaa. Raunio kuvaa, kuinka 

Humen mukaan ihmisen keskittyessä sisäiseen maailmaan, hän kokeen vain joukon 

hetkellisiä vaikutelmia, ajatuksia ja ideoita. Sen sijaan yksilö ei koe erillistä minuutta 
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(2006, 14). Sama ajatus nähdään myös Ernst Machin tuotannossa. Tämä niin kutsuttu 

aistimusteoria, johti realistien filosofiassa minän kuolemaan (Precht 2009, 58).  

 

John Locken ajattelu kulkee samoilla urilla. Hänen mukaansa minuuden pysyvyys on 

täysin merkityksetöntä identiteetin kannalta. Se mikä on olennaisinta, on kokemuksista 

muodostuva psykologinen jatkuvuus, joka perustuu muistille (Hacker 1999, 663–664). 

Toisaalta tämä jatkuvuus tavallaan loi harhan säilyvästä minuudesta tai henkilöstä 

(Quinton 1998, 397). Jatkuvuus muodostaa subjektin, joka omistaa tapahtumien ja 

kokemusten virran. Tämä Locken ajatus ei ole täysin vieras nykypäivänäkään. Näkisin 

postmodernien identiteettiteorioiden olevan aatteellisesti paljon Lockelle velkaa. 

 

1900 –luvun alkupuolella suosittu oli ns. illuusioargumentti. Sen mukaan havaintoerheistä 

voidaan oppia se, että kokemamme ei ole aina, jos koskaan todellista. Myöskään halut ja 

tunteet eivät ole todellisia. Ne ovat vain kokemuksia, joiden empiirisfyysinen havainnointi 

on tulkinnanvaraista. (Airaksinen 2006, 35) Ernst Mach on filosofeista erinomainen 

esimerkki kokemuksia epäilevästä filosofista. Hän oli myös fyysikko ja arvosteli kovin 

sanoin Descartesin dualistista maailmankuvaa. Hänen mukaansa sekä ruumiin että mielen, 

yleensäkin kaiken oli lopulta koostuttava samoista elementeistä.  

 

Machin maailmankatsomusta määritti dualismin sijaan monismi. (Precht 2009, 58). 

Monistisessa ajattelussa kaikki on lopulta jäljitettävissä yhteen todellisuuteen. Uskoisin, 

tämä realistifilosofien yhden todellisuuden ajatus on toiminut pohjana myös myöhemmin 

tieteessä. Esimerkiksi kognitiivisessa neurotieteissä puhutaan aivot–mieli –isomorfiasta,  

jonka mukaan kaikki mielen toiminta on palautettavissa lopulta fysikaaliseksi (ja 

biologiseksi) aineeksi. Realistisen filosofian tavoin minä on aivot–mieli –isomorfiassa 

vaikeasti selitettävä käsite. Aivoista ei ole ollut löydettävissä minän mieltämisen tuottavaa 

minä -keskusta. Minäkokemus syntyy kuten kokemukset yleensä: holistisesti. 

 

Myös Immanuel Kant otti kantaa minän rakenteeseen. Hän jakoi minän tressendentaaliseen 

ja empiiriseen minään. Transendentaalisen minän tarkoitus on toimia havaintojen 

järjestäjänä ja estäen aistimusten kaaoksen. Empiirisestä minästä puolestaan saattoi saada 

tietoa itsehavainnoinnin kautta. (Sajama 1988, 60–63, Raunio 2006, 16). Kantin ajatus on 

eräänlainen kompromissi Descartesin ja Humen ajattelulle. Siinä käsitys maailmasta 

syntyy sekä suoranaisten havaintojen, että kokijan tulkinnan kautta. 
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Tulkitsisin Kantin ajattelua niin, että transendetaalinen minä on ensisijaisesti kokeva minä. 

Empiirinen minä puolestaan on koettu minuus. Näistä kahdesta tutkielmassani pyritään 

käsittelemään kokevaa minää, tosin koettu minuus on myös osana tutkielmaa. Tämä johtuu 

siitä, etten omassa ajattelussani erota minäkokemusta ja kokemusta erillisiksi 

kokonaisuuksiksi. Sen sijaan minän aktiivinen kokeminen on vain erityinen ihmiselle 

tyypillinen kokemuksen muoto. Ihmisellä on oltava käsitys itsestään kokijana, jotta hän voi 

tiedostaa kokevansa ja jotta kokemus voidaan todistaa todelliseksi. Se rajaa 

dokumentoitavat kokemukset minä toimijan piiriin. Näin ollen en kuitenkaan väitä, ettei 

kokemuksia voisi tapahtua myös minätietoisen tajuntamme ulkopuolella. Ongelmana vain 

on, ettei näistä mahdollisista kokemuksista voida kerätä tietoa. Tämän takia olen rajannut 

kokemuksen minän ja identiteetin piiriin. 

 

Aistimusten kaaoksen ajatuksesta on Kantin lisäksi jäljitettävissä George Berkleyn 

kokeelliseen filosofiaan, jota pidetään myös empiirisen psykologia alkusysäyksenä. 

Berkley tutki omassa tuotannossaan aistimuksia ja havaintoja. Varsinkin visuaalinen 

hahmottaminen ja syntymästään aistirajoitteisten kokema todellisuus olivat hänen 

pohdintansa alla (Berman 1999 243, 247). Berkley erottaa tajunnan ja kehon toisistaan ja 

näkee tajunnan aineettomana havaintojen tulkkina, joka yhdistää eri aistimuksia ja tekee 

havainnoista mielekkäitä (Berman 1999, 252–254). Niin neurotieteissä kuin vertailevassa 

psykologiassa on havaittavissa Berkleyn ajatusten perintöä. Neurotieteissä konnektionismi, 

jonka kunnianhimoisimpana tavoitteena oli luoda ajatteleva kone, voi nähdä kaikuja 

Berkleyn kehottomasta tajunnasta, jolla on havainnointikyky. 

 

Minäfilosofiasta siirtyminen minäpsykologiaan tapahtui Raunion ja Kuuselan mukaan 

1900 –luvun vaihteessa. Uranuurtajana toimi varsinkin amerikkalainen psykologia ja 

filosofi William James (Kuusela 2006, 36). Jamesin mukaan ei ole aistikaaosta, vaan 

holistisesti kokeva ihminen. Mielen tapahtumat ovat liitoksissa ketjumaisesti ja vailla 

selkeää kuviota. Havaittujen ajatusten tuttuus on pohjana persoonallisen identiteetin 

kokemukselle, jota James kutsuu omaksi ottamiseksi (appropriation). (Raunio 2006, 16–

17; Kuusela 2006, 36–37) Näin jatkuva kokemusten virta koetaan eheänä ja omana. 

 

Ymmärtäisin omaksi ottamisen kokemuksen yhteydessä niin, että ihminen tavallaan 

järjestää kokemuksensa mielekkääksi kokonaisuudeksi, jotka koetaan osaksi sitä, mitä on 
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minä. Tämä järjestettyjen kokemusten perusta toimii vertailukohtana aina uusille 

kokemuksille ja sille, kuinka ihminen reagoi niihin. Osa kokemuksista tai toiminnasta ei 

sovi tähän järjestelmään, joten se tiedostetaan minuuden ulkopuoliseksi. Ihminen kokee, 

ettei ole ollut toimiessaan ”oma itsensä”.  

 

4.3 Psykologia ja psykologian filosofia 

Psykologia tieteenä on vaikea rajattava, koska se on hyvin epäyhtenäinen ja monialainen. 

Talvitie (2015, 10) esittää Goertzen käsityksen, jonka mukaan tämä johtuu pitkälti siitä, 

että psykologia on pyrkinyt hankkimaan luonnontieteen aseman karttamalla filosofisia 

kysymyksiä ja katsantokantoja. Nämä piilevät filosofiset ongelmat aiheuttavat tieteessä 

hajanaisuutta. (Talvitie 2015, 10) Järvilehdon mukaan konkreettisessa psykologian 

tutkimustyötä ohjaa tutkijan näkemys psyykkisen ja fyysisen suhteesta (Järvilehto 1987, 

11). Se käsitelläänkö mieltä aineellisena tietoisuutena vai aineettomana sieluna vaikuttaa 

syvästi tutkimusorientaatioon, ellei sitä huomioida. Myös Antti Eskolan mukaan oman 

näkemyksensä huomioimatta jättäminen ei poista näkemyksiä pois tutkimuksen 

vaikutuspiiristä. Ne vaikuttavat aina ilmiön valinnasta tutkimustapoihin. (Eskola 1985 

(persoonallisuustyypeistä elämäntapaan))  

 

Talvitien mukaan psykologian yleisesityksissä omina lukuinaan esitetään ainakin muisti, 

oppiminen, kehityspsykologia, persoonallisuus, älykkyys ja sen tutkimus sekä kliininen 

psykologia. Prechtin mukaan psykologia tieteenalana erityisen altis luettelonomaiselle 

tarkastelutavalle. Psykologia jättää tunteet hänen mukaansa vähälle huomiolle, niiden 

ontologisen luoteen haastavuuden vuoksi: ne ovat sekoitus käsitteitä ja emootioita. (Precht 

2009, 71) 

 

Tämän hetken yleissivistävän lukiokoulutuksen OPS:ssa psykologia jaetaan viiteen 

valtakunnalliseen kurssiin, joista yksi on pakollinen. Kurssit ovat aihealueittain jaettu 

seuraavasti: Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1), Kehittyvä ihminen (PS2), Tietoa 

käsittelevä ihminen (PS3), Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4) ja 

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5). Psykologiaa sivuaineena opiskelleena oman 

kokemukseni mukaan lukiokurssit mukailevat paljolti yliopiston psykologian 

perusopintoja. Kurssien sisältöihin verraten voitaisiin olettaa, että Talvitien esitys on 
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ajankohtainen ainakin suomalaisessa psykologian kentässä. Talvitien mukaan tällainen 

luettelonomainen jako on kuitenkin omiaan ylläpitämään hajanaisuutta ja lisäksi se on 

hyvin pitkäveteinen. Tämä johtaa hänen mukaansa siihen, etteivät asiantuntijat innostu 

lukemaan yleisesityksiä ja eri osa-alueet rajautuvat entisestään. (2015, 10) 

 

Psykologian asema tieteenä on siinä mielessä erikoinen, että siitä on laajasti kansantajuista 

tietoa kaikkien saatavissa länsimaisissa kulttuureissa. Tietoakin enemmän psykologiasta on 

tarjolla informaatiota ja keskenään eroavia näkemyksiä. Talvitie puhuu tässä yhteydessä 

kulttuuriin sisäistyneestä psykologisoivasta tarkastelutavasta, ns. psykokulttuurista (2015, 

11).  

 

Psykologia jakautuukin nykyään dualistiseen vastakkainasetteluille perustuvaan 

arkipsykologiaan sekä akateemiseen psykologiaan, joka yhä eroaa teoreettiseen ja 

kliiniseen psykologiaan (Talvitie 2015, 12). Akateemisessa psykologiassa oman 

kokemukseni mukaan paikoittain elää yhä vahvana jako sosiaalipsykologiaan, 

fenomenologiseen psykologiaan ja empiiriseen psykologiaan. On tietenkin mahdollista, 

että kokemukseni on syntynyt yksittäisten tutkijoiden ajatuksien pohjalta. Eskola (1974, 

13) on todennut. että yksittäisessä tutkimuksessa on usein mahdoton sanoa kuuluuko se 

sosiaalipsykologian, psykologian vai sosiologian piiriin. 

 

Psykologia operoi paljon käsitteillä, joita käytetään myös arkikielessä (Talvitie 2015, 27). 

Tunteet ovat hyvä esimerkki tällaisesta käsitteestä. Arkipsykologiassa ja myös arkietiikassa 

näitä käsitteitä käytetään kausaalisesti; esimerkiksi tunteita käytetään luontevasti toiminnan 

syynä tai promoottorina. Mielen sisällöt saavat aikaan toisia mielen sisältöjä, jotka saavat 

aikaan toimintaa. Tämä kaikki on enemmissä määrin subjektin hallittavissa, joten 

subjektilla on näin ollen vapaa tahto. (Talvitie 2015, 26–27) Lainsäädäntömme perustuu 

lähtökohtaisesti paljolti tälle vapaalle tahdolle ja ajattelun ja toiminnan kausaliteetille. 

Syyntakeettomuus on yleensä erikseen todennettava poikkeus. 

 

Psykologian filosofia on tieteen hajanaisuudesta seuraten, hämärärajainen. Näin ollen 

psykologian filosofiaa käsittelevät tekstit peilaavat kirjoittajansa taustaa. Lisäksi Talvitien 

mukaan ei ole julkaistu yleisesti psykologian alaa käsittelevää käsikirjaa, mikä kertoo alan 

vakiintumattomuudesta. Mielen kysymykset ovatkin jääneet hänen mukaansa paljolti 

mannermaisen filosofian pohdittavaksi. (Talvitie 2015, 11). Myös Järvilehdon mukaan 
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sielun ja ruumiin – tai mielen ja kehon – suhdetta pidetään lähinnä filosofisena ongelmana, 

jonka konkreettinen merkitys on yhdentekevä. Se on hänen mukaansa kuitenkin 

peruskysymys, joka psykologian pitää ratkaista kehittyäkseen. (Järvilehto 1987, 11). 

Yksitulkintainen ratkaisu kysymykseen on tuskin mahdollinen. Pikemminkin uskon 

Järvilehdon tarkoittavan tieteen sisäisen ihmiskäsityksen näkyväksi tekemistä. Uskoakseni 

kaikkien ihmistieteiden tulisi tutkimuksessaan pyrkiä tähän. 

 

4.4 Minä ja minäteoriat psykologiassa 

Siinä missä osa filosofeista on valmis hylkäämään minän, Prechtin mukaan psykologit 

eivät tätä tee. Psykologiassa saatetaan kiistellä minän määrittämisestä ja minäkokemuksen 

olemuksesta, mutta sen olemassaolon kyseenalaistamista tapahdu (2009, 59). Tämän 

uskoisin olevan seurausta siitä että psykologia itsessään perustuu minän tutkimiselle ja 

minäfilosofialle. 

 

James jakoi minän kahtia sosiaaliseen ja subjektiiviseen minään ja antoi pohjaa 

käsitykselle ihmisestä sosiokulttuurisena olentona. Hänelle sosiaalinen objekti minä on 

muuttuva ja luodaan vuorovaikutuksessa, kun taas subjektiminä on reflektiivinen ja 

suhteellisen muuttumaton. James jakoi objektiminän yhä kolmeen ulottuvuuteen: 

materiaaliseen, sosiaaliseen ja henkiseen. Tässä mielessä Jamesin ajatus lähestyy 

mielestäni huomionarvoisesti Rauhalan holistista ihmiskäsitystä. 

 

Margaret Mead rakensi minää pitkälti kielen ja sen avulla syntyvän reflektion pohjalle. 

Sisäinen ajattelu on hänen mukaansa kuvitteellista keskustelua yleistetyn toisen kanssa. 

Sosiaalinen on minän sosiaalinen puoli ja perusta. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 54–

55). Meadin kielellisen minän vaikutus on nähtävissä psykologisessa kulttuurissa vielä tänä 

päivänä. Narratiivinen identiteetti on yksi Meadin ajatuksellinen seuraaja. Yksin 

kielellisyys ja puhe eivät kuitenkaan ole riittäviä minuutta rajaavina käsitteinä. 

Tuomikosken mukaan puheen kautta syntyvä (minätietoisen) ihmisen määritelmä on 

kestämätön. Ajatustaan selvittääkseen hän siteeraa tässä Juha Vakkuria: ”Argumentti 

hyväksyttiin: vain puhe erottaa meidät eläimistä. Mykkä pysyi vaiti.” (Tuomikoski 1987, 

21).  
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Nykyään psykologia lähenee monilta osin aivotutkimusta. Tämä näkyy jo aivotutkijoiden 

koulutustaustassa: osa heistä on pohjakoulutukseltaan psykologeja. Suurin osa 

aivotutkijoista on sitä mieltä, ettei ole olemassa yhtä minää. Minäkokemus syntyy 

tajunnassa useiden havaintojen hahmottamisen kokonaisuutena. (Precht 2009, 62–63) 

Mikäli joissain näissä minän hahmottamisen muodoissa on häiriö, minän kokemus 

kokonaisuutena häiriintyy (emt. 62). Esimerkiksi häiriintynyt kehominä (jota ei tule 

sekoittaa käsiteelliseen kehon kuvaan), vaikeuttaa yksilön mielekästä toimintaa 

ympäristöönsä nähden. Tästä seuraa muuttunut käsitys minun ja ympäristön välisestä 

suhteesta. Keho on yksi konkreettisimmista rajoistamme minun ja toisen välillä. 

 

Ihminen jakaa luonnostaan maailman itseen ja toiseen. Kun puhumme minästä, puhumme 

implisiittisesti myös toisesta. Julia Kristevan psykoanalyyttisessä käsityksessä tätä 

kuvataan termillä abjekti. Abjekti on informaatiota, joka hämärtää minuuden ja toiseuden 

rajat ja vaarantaa näin eheyden kokemuksen. Tämän vuoksi se on suljettava tietoisen 

ajattelun ulkopuolelle. Abjekti aiheuttaa merkityksellisen tai mielekkään maailman 

käsityksen romahtamisen. (Kilpeläinen 2015 114–115).  

 

En ota kantaa Kristevan psykoanalyyttiseen teoriaan, mutta se minkä Kilpeläinen tuo 

mielestäni oivaltavasti esiin Kristevan teoriaa referoidessaan on se, että minuudella on 

rajat. Minuus ei voi käsittää kaikkeutta. Mikäli se kasvaa liian suureksi, se nielaisee 

sisäänsä myös vierauden. Haluamme minuuden ennen kaikkea pysyvän tuttuna. Mitä ikinä 

minä on, se ei saa tuntua tuntemattomalta. Tässä mielessä Kristevan ajatukset yhtyvät 

Jamesin pohdintoihin. 

 

”Meillä on ilmeinen tarve olla ”joku” löytää identiteetti ja selitys omalle olemisellemme”, 

kuten Itäpuisto asian pukee sanoiksi (2006, 134). Ihminen haluaa säilyttää kokemuksensa 

ja mielekkyytensä minuudesta. Vain tietoinen olento voi ymmärtää että on olemassa jotain 

hänen käsittämänsä ulkopuolella (Kilpeläinen 2015, 161). Samaten väittäisin, että vain 

tietoinen olento voi luokitella kokemukset omikseen tai oudoiksi. Tietoisella olennolla on 

rajat, jotka ovat paradoksaalisesti hänen tiedostamisensa luomat. Tietoinen olento kykenee 

palauttamaan kokemuksen uudestaan mieleensä, mutta samalla hän ei kykene enää 

omaksumaan kaikkia kokemuksia sellaisenaan. Niiden on tunnuttava ennen kaikkea omil-

ta. 
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5 Identiteetin teoreettisia suuntia nykypäivänä 

In the body of the world, they say, there is a soul and you are that. But we have ways with-

in each other that will never been said by anyone.” 

 

Rumi 

5.1 Postmoderni identiteetti  

Postmoderni sanana merkitsee modernin jälkeistä. Suomenkielessä postmodernismi ja 

postmoderni eroavat käsitteinä selkeästi toisistaan. Postmodernismi viittaa kulttuuriin ja 

tarkoittaa taiteiden tyyli- ja aatesuuntausta. Postmoderni puolestaan niin adjektiivina kuin 

substantiivina viittaa yhteiskunnassa tapahtunutta aikakausien murrosta. Joskus 

postmoderniin viitataan suomenkielisessä kirjallisuudessa myös sanalla myöhäismoderni 

(esim. Jokinen & Saarinen 2004). Sosiologiaan sana lainattiin humanistisesta filosofiasta ja 

taiteen tutkimuksesta, jossa kyseenalaistettiin moderni aatemaailma. (Saastamoinen 2005, 

105, 106–107) 

 

Postmodernin identiteetin käsite perustaa yksilön näkökulmasta luotaavan psykologian 

sijaan sosiologialle, jossa yksilö nähdään osana sosiaalista yhteiskuntaa. Sosiologian isänä 

pidetään 1800 –luvulla elänyttä Auguste Comtea, joka loi tieteelle nimen. Tiede vakiinnutti 

asemaansa 1900-luvulla ja se luetaan näin ollen nuoriin tieteisiin (Jokinen & Saaristo 2004, 

11; Eskola 1974, 300). Eskolan mukaan kuitenkin sosiologisia teemoja oli nähtävissä jo 

varhaisempien yhteiskuntatieteilijöiden, kuten Montasquen ajattelussa (Eskola 1974, 300).  

 

Sosiologia on yhteiskunta tiede ja sitä kutsutaankin toisinaan yleiseksi yhteiskuntatieteeksi 

(Jokinen & Saarinen 2004, 25.) Sosiologisen tutkimuksen tarkastelukohteena on 

yhteiskunnassa ja -järjestelmissä tapahtuvaa ryhmien ja yksilöiden välinen sosiaalinen 

vuorovaikutus. Jokisen ja Saariston (2004, 25) mukaan: ”Sosiologi tutkii kaikkea 

inhimilliseen vuorovaikutukseen kuuluvaa sosiaalista toimintaa.” Näin ollen sosiologi on 

itse osa tutkimiaan yhteiskunnallisia ilmiöitä. (Pirttilä 2005, 21) Sosiologit ovat 

joutuneetkin muiden ihmistieteilijöiden tavoin määrittämään, missä määrin tutkimus voi 

olla objektiivista (Kuusela 2005, 81). Sosiologian kysymysasettelu on lisäksi aina myös 
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aikaan sidottua (Jokinen & Saaristo 2004, 13). Näin ollen sen aika ja toiminta perspektiivi 

ovat rajoittuneita. 

 

Sosiologinen näkökulma sopii mielestäni hyvin pro gradu työni näkökulmaksi, koska se 

yhdistää yhteiskuntatieteitä, ihmistieteitä ja yllättävää kyllä, myös biologiaa. 

Sosiologillekaan ei ole yhdentekevää tajunnallisen ja kokevan ihmisen luonne. Vain 

itsensä tiedostava, tajunnallinen ja minä kokemuksen omaava ihminen voi sosialisaation 

kautta tulla yhteiskunnan jäseneksi. Sosiologian piirissä puhutaan emergenssistä eli kuinka 

biologiset valmiutemme luovat pohjaa mentaalisille kyvyillemme. (Kuusela 2005, 78). 

Tämä luonnontieteellinen orientaatio lienee osittain Emil Durkheimin (1858–1917) 

kirjoitusten perintöä. Durkheimin mukaan sosiologian tuli kehittyä luonnontieteiden 

kaltaiseksi positivistiseksi ja empiiriseksi tieteenalaksi (Jokinen & Saarinen 2004, 26–27)  

 

Postmoderni identiteetti saa sosiologian sisällä eniten vastakaikua individualismista. 

Kuuselan (2005, 66–67) mukaan individualistisessa sosiologiassa yhteiskunnalliset ilmiöt 

pyritään jäljittämään yksilöllisiin eroihin. Identiteetti on uskoakseni käypä käsite näitä 

eroja tutkittaessa. Toisaalta taustaa voidaan hakea myös naturalismista. Sosiologiassa 

naturalistinen tutkimus pyrkii hakemaan analogioita yhteiskunnan kehityksen ja evoluution 

välille. Yhteiskunnallisten rakenteiden ja yksilöiden menestymisen taustalla on 

luonnollinen valinta, jossa kelpoisimmilla on parhaat selviytymisen mahdollisuudet. 

(Kuuselan 2005, 65-66). Biologinen evoluutio on ympäristön asettaman valintapaineen 

aiheuttamaa muutosta lajeissa. Yhteiskunnan tasolla tämä tarkoittaa yhteiskunnan ja 

yksilöiden muutosta ja sopeutumista ympäristön jännitteiden myötä. Postmodernin 

identiteetti on erinomainen esimerkki tällaisesta yhteiskunnallisesta adaptaatiosta. 

 

Psykologien käyttämä minä, joka on perinteisesti nähty suhteellisen pysyvänä. 

Sosiologeille ja sosiaalipsykologeille identiteetti on kuitenkin käsitteenä joustavampi ja 

näin ollen altis muuttumaan yhteiskunnan muutosten myötä. Minän tavoin identiteetti on 

jaettavissa useampaan osaan. Kuusela (2005, 79) jakaa identiteetin kahteen toisistaan 

eroavaan osaan: persoonalliseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Persoonallisella, 

yksilölliselle tai henkilökohtaisella identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä tai 

kokemusta subjektiivisesta itsestään. Yksilöllisen identiteetin kautta pyritään vastaamaan 

kysymyksiin kuka olen ja mitä haluan olla. Näin ollen se sisältää sosiologian näkökulmasta 
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varsin vahvan psykologisen latauksen (Laulainen 2005, 92). Yksilöllinen identiteetti on 

kokemus siitä mitä minä olen. 

 

Sosiaalinen identiteetin muodostuminen on riippuvaista sosiaalisesta ulottuvuudesta: 

rooleista, statuksesta ja viiteryhmistä. Sosiaalinen identiteetti vastaa kysymyksiin keitä me 

olemme ja minne kuulumme (Laulainen 2005, 92). Laulaisen mukaan monet sosiologit ja 

filosofit ovat tuoneet esille identiteetin historiallisesti muuttuvan luonteen. Identiteetin 

perustaa on psykologian lisäksi haettu mm. kulttuurisista, poliittisista ja taloudellisista 

rakenteista. (Laulainen 2005, 92) Identiteetti on niin käsitteenä kuin rakenteena 

luonteeltaan sopeutuva.  

 

Sosiaalinen identiteetti kokemuksena tuo mukaan näkökulman kokemusten jaettavuudesta 

ja kollektiivisuudesta. Kokemusta tutkittaessa tutkimme yksilöä, mutta myös kokijoiden 

ryhmää. Ihmisillä on luontainen tarve jakaa kokemuksia ja luontainen kyky samaistua 

kokemuksiin. Näin ihmisten välille syntyy yhteisiä kokemuksia tai kokemus yhteisistä 

kokemuksista. Sosiaalisessa identiteetissä minuuden kokemuksia järjestellään niin, että ne 

vastaavat mahdollisimman hyvin ympäristön muodostamiin haasteisiin. Minäkokemusta ja 

kokemista yleensä sovitetaan ja sopeutetaan ympäröivään todellisuuteen.  

 

Sopeutuvan identiteetin ääriesimerkkinä voidaan pitää postmodernia identiteettiä. 

Postmoderni identiteetti on lähellä Laulaisen (2005, 93) mainitsemaa performatiivista 

identiteettiä, joka on muunnettavissa yksilön valintojen kautta. Tällainen performatiivinen 

identiteetti lähestyy hyvin paljon roolin käsitettä. Niin performatiivinen kuin posmoderni 

identiteetti muistuttavat eksistentialistien käsityksiä elämästä. Elämä nähdään prosessina, 

joka tähtää merkityksen löytymiseen. Se on itse rakennettu kokonaisuus, ei valmiiksi 

annettu. Tällöin yksilö pyrkii aktiivisesti eheyden kokemukseen. Minuus on tällöin 

muunnettavissa oleva kokemus, ei niinkään kokemusta järjestelevä rakenne. 

 

Postmodernien identiteettiteoreetikkojen mukaan minuus on tuotettu ja dynaaminen. 

Identiteetin kokemus ei ole yksilölle synnynnäinen, vaan on aktiivisesti rakennettu ja näin 

ollen muutettavissa. Tästä seuraten oma elämän tarina – biografia voidaan luoda aina 

uudestaan mukailemaan sen hetkisiä kehitystarpeita. Tällöin normaalibiografia muuttuu ns. 

tee-se-itse biografiaksi (Jokinen & Saarinen 2004, 164). Postmodernia identiteettiä 

teoreettisesti edustavat esimerkiksi narratiivinen minäpsykologia ja sosiaalinen 
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konstruktionismi (Kuusela 2006, 39, 55). Henkilökohtainen elämänkertomus nähdään 

tällöin sopeutumisen työkaluna, ei niinkään itsestään syntyvänä luonnollisena minän 

sivutuotteena. Postmoderni identiteetti heijastaa postmodernin yhteiskunnan 

maailmankuvaa. Yksilön paikkaa määrittäneet suuret kertomukset ja paikallinen 

yhteisöllisyys ovat kadonneet ja tilalle on tullut yhden ihmisen kattava elämänprojekti. 

(Laulainen 2005, 95; Jokinen & Saarinen 265).  

 

Postmodernin yhteydessä puhutaan myös riskiyhteiskunnasta, jossa uhkat ovat liitoksissa 

hyvinvointia tuottaviin järjestelmiin. Ne eivät ole yksilön henkilökohtaisen vaikutuspiirin 

sisällä. Nämä riskit, kuten ilmastonmuutos tai terrorismi, ovat hyvin abstrakteja ja vaikeasti 

kohdennettavia. (Saastamoinen 2005, 119) Tämä johtaa puolustautuvaan 

minäkokemukseen. Yleensäkin postmoderni identiteetti minäkokemuksen pohjana luo 

kuvan selviytymisorientoituvasta minästä. Minän ontologian sijaan tärkeään asemaan 

nousee minän funktio hallinnantunteen ylläpitäjänä. 

 

Paradoksaalista kyllä, mutta kenties juuri riskien suuren mittakaavan vuoksi kontrolli on 

siirtynyt yhteiskunnalta yhä enemmän yksilölle. Globaali ympäröivä maailma vaikuttaa 

yksilön näkökulmasta hallitsemattomalta, joten järjestystä haetaan oman toiminnan 

rajoittamisella. Toiseksi, maailmaa hallitaan myös tiedolla, jonka määrä on jo aikoja sitten 

ylittänyt yksilön omaksumiskyvyn (Ruonavaara 2009, 103–104) Jokisen ja Saariston 

(2004, 276) mukaan reflektiivisen yksilön ” –on tyydyttävä siihen, ettei elämää voi 

kokonaan hallita ja suunnitella --  sopeuduttava siihen, että hänen tiedoissaan on aukkoja ja 

ristiriitoja.—kykyä sietää epävarmuutta.” Yksilöllä on pyrkimys sisäiseen 

maailmanhallintaan ulkoisen sijasta (Ruonavaara 2009, 104). Ihminen pyrkii hallitsemaan 

toisin sanoen omaa kokemustaan.  

 

Tämä yksilön autonominen vapaus saattaa olla kuitenkin näennäistä, kuten Saastamoisen 

huomauttaa. Vapauden ihanne on yleisellä tasolla standardisoitu (2005, 121). Länsimaisilla 

ihmisillä on lopulta varsin yhteneväisiä käsityksiä hyvästä elämästä. Käsitys suoriutuvasta 

ja julkisesti mainitusta ihanne identiteetistä elää syvällä.  J.P Roosin 1980 –luvulla 

tekemän elämänkertatutkimuksen mukaan siinä missä yksilön ulkoinen hallinta on 

lisääntynyt (taloudellinen varallisuus, koulutustaso jne.), sisäisen hallinnantunne on itse 

asiassa vähentynyt (Ruonavaara 2009, 105). Vaikka pyrkimyksenä postmodernissa 

yhteiskunnassa on sisäisen kokemuksen hallinta, lopulta kokemukseen keskittyminen 
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näyttäisi kääntävän suunnan päinvastoin hallinnantunteen puutteeseen. Mitä enemmän 

yksilön kokemusta pyritään kuvaamaan valintana, sitä enemmän tämä valinta tuntuu 

tuottavan ahdistusta. 

 

Sosiologiassa postmodernin identiteetin käsitettä on luotu varsinkin 

organisaatiotutkimuksen parissa (Laulanen 2005, 85). Yhteiskuntakriittisesti tarkasteltuna 

postmoderni identiteetti ei ole välttämättä puhtaasti teoreettinen tutkimukselliseen 

tarkoitukseen luotu käsite. Postmoderni identiteetti palvelee hyvin jälkiteollisten 

yhteiskuntien yritysten työntekijöilleen asettamia ominaisuuksia: sopeutuvuutta, 

edustavuutta ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Urapolku muodostuu pirstaleiseksi ja 

työntekijän asemassa korostuu erillisyys ja yksilöllisyys. (Laulainen 2005, 96; Jokinen & 

Saarinen 2004, 264) 

 

Postmodernin identiteetin omaksumisessa vaarana Saastamoisen (2006 145–146) mukaan 

on kuitenkin turvallisuudentunteen häviäminen jatkuvassa muutoksen tilassa. Länsimainen 

ihminen toteuttaa itseään vapauden tilassa, mutta itsensä kehittäminen nähdään 

vastapainona vapaudelle eräänlaisena eettisen velvollisuutena. (Saastamoinen 2006 153; 

Jokinen & Saarinen 2004 264, 265) Tätä itsensä kehittämistä toteutetaan juuri kokemusten 

ja niiden erittelyn kautta.  

 

Refleksiivinen moderni ihmiskuvaa voidaan kritisoida sen korostuneesta 

individualistisuudesta ja painotetusta yksilön vastuuttamisesta (Saastamoinen 2006 148). 

Refleksiivisyyteen sisältyy vaatimus oman toimintansa tarkastelemisesta ja muuttamisesta 

(Saastamoinen 2005, 116; Jokinen & Saarinen 2004, 254). Kuusela mainitsee näiden 

teorioiden puutteeksi myös sen, etteivät ne huomioi identiteetin arvosidonnaisuutta. Kaikki 

identiteetit eivät ole yhtä legitiimejä, eikä identiteetti synny tyhjiössä sattumanvaraisen 

prosessina. (Kuusela 2006 55) Postmodernissa identiteetissä kokemuksista on tullut 

resurssi tai materiaa, jota pyritään saavuttamaan mahdollisimman paljon. Yksilön kokemus 

on korostuneessa asemassa, mutta näennäisestä valinnanvapaudesta huolimatta kaikki 

kokemukset eivät ole samanarvoisia. Lisäksi puhtaan kokemisen sijasta identiteetti 

painottuu kokemusten reflektoinnille eräänlaiselle metakokemuksellisuudelle. 

 

Nykyinen identiteettikäsite on individualistinen ja yksityinen. Jokaisella on sisällään 

”todellinen minä”, jota pyritään ilmaisemaan myös ulospäin. Identiteettiin kohdistetaan 
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suuria paineita ja se on jatkuva kehitystehtävä. Ulospäin ilmaistu ja todellinen identiteetti 

ovat myös usein ristiriidassa keskenään. (Gubrium & Holstein 2001, 9; Itäpuisto 2006, 

124; Jokinen & Saarinen 2004, 266, 267) Todellisen identiteetin ja itsensä toteuttamisen 

eetosta luodaan ja pidetään yllä jatkuvasti myös arkipuheessa. Vaikka todellinen minä 

nähdään yksityisenä, se nähdään myös julkisena. Yksilöllä on eettinen velvollisuus pyrkiä 

kohti todellista minää, jota hän ilmaisee julkisen itseilmaisun ja minäpuheen kautta. 

Tavoitteena on ilmaista omaa minäkokemustaan mahdollisimman aidosti ja kiertelemättä. 

Tämä kuitenkin vaatii että minäkokemus on järjestäytynyt ja rakennettu niin, että se on 

muutettavissa esitettävään muotoon.  Lopulta syntyy paradoksi, jossa vuorottelevat 

todellisen minän ja julkisen minän muutos. Minä kokemus nähdään ehdottoman 

yksityisenä, mutta sen on oltava jatkuvasti muiden nähtävillä ja arvioitavissa. 

 

Lopuksi voidaan kysyä, mitä todella on aito identiteetti. Mikäli postmoderni yksilö 

rakennetaan itseänsä manipuloiden ja järjestellen kokemuksiaan haluamalla tavalla, kuinka 

hän kykenee luomaan itsestään vilpittömän tulkinnan? Jos identiteetti on kokonaan itse 

rakentamamme, kuinka erotamme siitä sen, mikä on todellisinta ja aitoa itseämme. 

(Laitinen 2007,136) 

 

5.2 Narratiivinen identiteetti  

Jerome Bruner nosti elämänkerralliset tarinat identiteetin työkaluksi, joka loi pohjaa 

puolestaan narratiiviselle tutkimukselle. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2008, 52–53; Raunio 

2006 17) Ihmisillä on luontainen taipumus tarinan kerrontaan ja itsensä esittämiseen 

taiteen keinoin (Sava & Katainen 2004 27). Kerrottu ja kertomukset ovat tärkeässä roolissa 

identiteetin rakentamisessa. Tämän takia narratiivinen identiteetti on varsin toimiva ja 

ihmistieteiden piirissä yleistynyt käsite.  

 

Narratiivisen identiteetin käsite sopii hyvin kuvaamaan postmodernia ihmiskuvaa. 

Minuus muodostuu tarinoista, jotka kerrotaan itsestä yhdessä muiden kanssa itselle ja 

muille yhä uudestaan ja uudestaan. Narratiivisessa identiteetissä tärkeässä roolissa ovat 

kertomuksiksi muutetut kokemukset. Suullisen tarinan tavoin myös nämä itsestä itselle ja 

toisille kerrotut narratiivit elävät. Narratiiveja voidaan ilmaista julki, mutta suurin osa 

niistä jää omaksi sisäiseksi tarinaksemme, sisäiseksi puheeksi tai keskusteluksi. Näissä 
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tarinoissa painotukset, näkökulmat ja juonenkulku vaihtelevat kerrontakerrasta ja -tavasta 

riippuen. Savan ja Kataisen sanoin: ”Maailma ei ilmene ihmiselle suoraan, vaan ihminen 

representoi –ilmaisee maailman itselleen (2004 26). Ihminen luo tarinaa kokemuksista, 

mutta samalla hän myös synnyttää kokemuksen. 

 

Ajatus itsensä aina uudestaan kertomisesta ei ole uusi. Filosofiassa eksistentialisti Martin 

Heidegger (1889–1976) on kuvannut ihmisenä olemista ja ihmiseksi tulemista. Hänen 

mukaansa muutosta tapahtuu kolmella tasolla: 

1) vääjäämättömällä, johon yksilö ei voi vaikuttaa, 

2) kehollisesti tiedostamattamme ja 

3) tietoisesti itsensä ohjaamisen kautta. 

Narratiivit ovat vain eräs työkalu, jonka kautta on tarkoitus tuottaa käytännössä tätä 

itseohjautuvaa minuuden muutosta. Rauhalan mukaan kuitenkin ihmisellä on tapana 

vähätellä ja aliarvioida toiminnasta kumpuavaa muutosta. Ihminen toistaa mielellään 

rutinoituneita toimintoja ja järkeistämme niitä totutuilla selitysmalleilla. (Rauhala 2009, 

118–119) Väittäisin, että tällä tavoin pidetään yllä tuttuuden kokemusta. 

 

Narratiivit eroavat kuitenkin Heideggeriläisestä olemassaolosta sosiaalisen ulottuvuutensa 

vuoksi. Narratiivit omasta elämästä kerrotaan aina kuuntelijalle tai kuuntelijaa ajatellen. Ne 

myös kerrotaan kulttuurista kerrontaperinnettä mukaillen. Heideggerin ajattelusta 

yksilöllistä olemassaoloa ei ohjata vain itsestä käsin, vaan vuorovaikutuksen kautta. 

Narratiivi on kokemus joka ei synny vain itsen, vaan myös toisen kautta. Identiteetti on 

aina liitoksissa ympäröivään kulttuuriin. Kulttuurilla ja sen arvotuksilla on vaikutusta 

siihen kuinka kokee itsensä ja oman paikkansa. Kysymys on siitä, mikä on se tila, johon 

itsensä asettaa. Identiteetti on eräänlaista henkistä tilan haltuun ottoa. Myös tarinoilla 

voidaan luoda tiloja. On kulttuurista riippuvaista, kuinka tärkeänä työkaluna 

tarinallistaminen nähdään identiteetin kehityksessä (Sava & Katainen 2004 27).  

 

Länsimaisessa kulttuurissa elää vahvana pyrkimys objektiivisuuteen. Toisinaan näennäinen 

objektiivisuus saattaa kuitenkin vain sokeutta oman kontekstin vaikutukselta. Narratiivit 

ovat kulttuuriin sidottuja. Tarinan historiallinen todenmukaisuus on tärkeä oman 

identiteetin rakentamisessa (Sava & Katainen 2004 27). Kuitenkin oman itsensä 

kertominen ei ole tosiasioiden toistamista, vaan omakohtaista tulkintaa. Jokainen narratiivi 

tasapainoilee johdonmukaisuuden ja autenttisuuden välimaastossa (Ochs & Caps 278–
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279). Toisaalta kertojalla on pyrkimys totuudenmukaisuuteen, mutta samalla tarinaa 

kerrottaessa ja luotaessa niin tietoisesti kuin tiedostamatta pyritään luomaan eheä 

kokonaisuus, joka ”käy järkeen”. Tarinan esittämä minäkokemus pyritään näin pitämään 

eheänä. Toisaalta kuten aiemmin pohdinnoissani jo totesin, koko identiteetti saattaa olla 

vain pyrkimys eheään kokemukseen. Tällöin identiteettiämme määrittävät tarinat 

heijastavat vain identiteetin luonnetta. 

 

Kulttuurin lisäksi narratiivinen identiteetti tukeutuu kykyymme muistaa. Tarinallisuuden ei 

ole lähtökohdiltaan vain sosiaalinen ja mentaalinen, vaan se on sidottu myös 

biologiaamme. Tarinoita luodessa hyödynnetään aiemmin opittua. Esitämme 

kokemuksiamme sosiaalisessa ympäristössä vallitsevaa tarinaperinnettä ja kerrontatapaa 

mukaillen. Muistimme antaa meille kyvyn tunnistaa ympäristömme ja itsemme. Se antaa 

kokemallemme sisällön (Precht 2009, 89). Varsinkin episodinen muisti eli 

tapahtumamuisti on identiteettimme kannalta tärkeässä roolissa. Se toimii aineistona, jonka 

pohjalta luomme biografiamme, kuten kirjailija Max Frisch asian ilmaisee (Precht 2009, 

92). 

 

Raunion mukaan omaelämänkerrallinen minä ja laajentunut minä ovat yhteydessä kokevan 

yksilön kulttuuriin. Sen sijaan että, tämä sitoisi yksilön kokemusta, Raunio vaikuttaisi 

pitävän tätä minuuden emansiopaatiota lisäävänä: ihminen ei ole enää fyysisen aikansa ja 

paikansa vanki. (Raunio 30) Kulttuurinen kehitys mahdollistaa kokemusten lisäämisen 

oman fyysisen havaintomaailmansa ulkopuolelta. Ihminen voi myös tietoisesti muuttaa 

kokemuksiaan todellisuuden vastaiseksi (Raunio 30). Länsimainen kulttuuri näyttää myös 

aktiivisesti tuottavan uusia kokemusmanipulaation mahdollisuuksia sosiaalisen median 

muodossa.   

 

Tarinat ovat yleinen tapa esittää ja toistaa kokemusta. Tarinat ovat ihmisen tajunnan tuotos 

ja tämän takia narratiivinen identiteetti tuntuu mielekkäältä tavalta määrittää mitä minä 

olen: mitä olen kokijana.. Tarinoiden ja narratiivien suhde ihmisyyteen on tiivis, mutta ei 

selkeä. Lopuksi voinkin todeta, että mitä tahansa sitten kokeva ihminen on, siitä 

länsimaalainen luo narratiivin. Myös pro gradu työtä voitaneen pitää tällaisena. 
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5.3 Identiteetti ja minäkokemus 

Identiteetti on minää suositumpi käsite nykyisessä akateemisessa kirjallisuudessa. Siinä 

missä minä on pysyvä rakenne, identiteetti on käsitys ja muutoksen alainen. Kun puhutaan 

minätietoisuudesta tai minuuden kokemuksesta, puhutaan myös identiteetistä. Epäilisin, 

että identiteetti on ilmaistu minäkokemus. Minäkokemus on suhteellisen pysyvä 

mentaalinen tila, mutta sen ilmaisu vaihtelee ympäristöstä ja tilanteesta riippuen. Tämän 

takia identiteetti on muutoksille altis. Käsittäisin niin, että identiteetti on eräänlainen raami, 

johon asetamme oman toimintamme.  

 

Postmoderni identiteetti muuttuvuudessaan lähestyy realistifilosofien ajatusta muuttuvasta 

kokemusten vyyhdestä jota muisti yhdistää kokonaisuudeksi. Toisaalta niin postmoderni 

kuin narratiivinen identiteetti lähestyvät myös eksistentialistien ajatuksia minuuden 

löytämisestä projektina. Identiteetin ilmaisu ja muutos ovat tulleet yhä tärkeämmiksi 

länsimaisessa yhteiskunnassa. Informaation määrä on kasvanut ja yhteiskunnallisten 

muutosten vauhti kiihtynyt. Tilanteiden nopeasti muuttuessa yksilöiltä vaaditaan selkeää ja 

joustavaa itsensä ilmaisua. Muiden on saatava tehokkaasti selville, mitä olet ja mihin 

kykenet. Mukautuva ja ilmaisuvoimainen - esimerkiksi tarinoin kerrottu – identiteetti on 

yksilölle oiva selviytymisratkaisu. 

 

Minä on käsitteenä syntynyt yksilön lähtökohdista, kun taas identiteetti käsitteenä 

tiukemmin sidottu vuorovaikutukseen. Kuitenkin tutkielmani kannalta käsitteet ovat 

periaatteessa niin lähellä toisiaan, että käytän niitä useimmiten rinnan muodossa 

minä/identiteetti. Molemmat käsitteet voidaan nähdä seurauksena minäkokemukselle, 

tilalle, jossa on autonominen kertova subjekti. Minäkokemus on lähtökohtana identiteetin 

syntymälle ja identiteetti on puolestaan työkaluna mielekkään minuuden kokemuksen 

ylläpitämiselle. Tämän vuoksi koin lähemmän identiteetin tarkastelun merkittäväksi pro 

gradutyössäni. 
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Minäkokemus on käsitteenä fenomenologinen ja se voidaan nähdä liitettynä joko 

tajunnantutkimukseen tai filosofiaan. Identiteetti toimii työkaluna kun peilataan 

minäkäsityksiä. Minäkokemus on kuitenkin minäkäsitystä selkeästi vaikeammin 

määriteltävissä. Minäkäsitys on tiedollinen rakenne, mutta lähden siitä lähtökohdasta että 

minäkokemus, kokemus itsestään subjektina, on tajunnallinen tila. Toisaalta ainoa tapa 

lähestyä minäkokemusta on tutkia ihmisten kokemuksia, ja puhuessaan itsestään subjektina 

ihmiset puhuvat yleensä identiteetistään.  
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6 Minäkokemus ja tajunta 

”Olen se tila, jossa olen.” 

 

Noël Arnaud 

 

”Meissä kaikissa on toinen, jota emme tunne.” 

 

Carl Jung 

 Tietoisuuden ja tajunnan käsitteet 6.1

Tajunnallisuus ja tietoisuus ovat moniselitteisiä ilmiöitä. Revonsuo, Koivisto ja Salminen-

Vapaaranta muistuttavat, että näitä ilmiöitä käsitellessä on syytä määritellä tarkasti, mitä 

käsitteillä ilmaisee (Koivisto, Revonsuo, Salminen & Vapaaranta 2006 276). Tajunta ja 

tietoisuus ovat kokemusta selkeämmin luonnontieteellisiä käsitteitä. Oletan, että tajunta on 

lähtökohtana minuuden kokemukselle. Minäkokemus on sisällöllisesti vahvasti yhtenevä 

minätietoisuuteen ja reflektiivisen tajunnan kanssa joita käsittelen kappaleen toisessa 

alaluvussa.  

 

Tajunnallisuus voidaan käsittää aivojen taustatilana. Se toimii näin ymmärrettynä 

subjektiivisen psykologisen todellisuuden lähtökohtana. Eero Ojala (2005, 18–19) 

kirjoittaa, maailmasta tavalla, joka kognitiivisen neurotieteen näkökulmasta voitaisiin 

tulkita kuvaukseksi tajunnasta. Hänen mukaansa maailma on ihmisille ominainen, mutta 

subjektiivinen piirre. Maailma on kokonaisuus, joka sisältää puheen ja aistien kaltaiset 

ominaisuudet. Ojalan maailman tavoin tajunta on subjektiivinen, mutta kaikille ihmisille ja 

eläimille ominainen piirre.  

 

Lauri Rauhala (2009, 191–192) näyttäisi erottavan tajunnan ja tietoisuuden. Tietoisuus 

näyttäisi olevan itsereflektiivisin ja analyyttisin kyvyin varustettu variaatio tajunnasta. 

Rauhala nimittäin liittää tietoisuuden ihmistä määrittäväksi piirteeksi, siinä missä tajunta 

on hänen mukaansa eläimilläkin.  
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Antti Revonsuon (2006, 64) mukaan tajunnallisuus on verrattavissa elollisuuteen. 

Materialistina hänen mukaansa tajunnallisuudella on fysikaalinen perusta, joskin 

äärimmäisen monimutkainen ja ainutlaatuinen. Aivotoiminnat synnyttävät holistisen 

kokemuksemme, joka on havaittavissa Revonsuon mukaan mm. unissa. ”Unen 

kokemusmaailmanhan on oltava ikään kuin aivomme sisältäpäin katsottuna”, hän 

kirjoittaa. Uskon että Revonsuo puhuu tässä kuvainnollisesti, sille unia nähdessämme, ei 

ole oikeastaan mitään, mitä nähdä. Unissa jos missä toistuu ajatus: ”Näemme sen, minkä 

tiedämme.” 

 

Itse suhtaudun varoen kokemusmaailman ja aivojen suoraan analogiaan. Aivojen 

aktiivisuus ei yksinään ole yhtä kuin kokemus, sillä kokijana on aina kehollinen ja 

elollinen ihminen. Aivot eivät koe maailmaa minä -muodossa toisin kuin ihminen. 

Yleensäkään aivot eivät koe. Ne ovat elin. Toinen epämääräisyys Revonsuon 

näkemyksessä on unista puhuminen kokemuksen tapausesimerkkinä. Unet ovat 

kokemuksina hyvin poikkeuksellisia. On totta, että unissa olemme kokijana, kuten 

kokemuksessa yleensä. Kuitenkaan paradoksaalisesti, emme unen aikana ole sama kokija 

kuin valveilla. Minuuden rajat ja maailmankäsityksemme unessa hämärtyvät. Unelle 

ominainen tajunnan tila eroaa huomattavasti valveilla olevan tajunnan tilasta, mikä 

aivotutkijan olisi hyvä tuoda esille. 

 

Tajunta on ajallisesti ja määrällisesti rajattu tila. Se pystyy saavuttamaan vain tietyn 

määrän sisältöjä tietyssä hetkessä: maailmamme ei ole rajaton. Luonteeltaan se on alati 

muuttuva, mutta kokemuksena kausaalinen ja jatkuva. Minäkokemus, kokemus oman tilan 

omistajuudesta on tekijä, joka pitää tajunnan tuttuna. Ojalan mukaan maailmalla on 

pyrkimys (2005, 22). Evoluutiobiologiassa eliöillä on pyrkimys viedä oma perimänsä 

eteenpäin ja sopeutua ympäristöönsä. Tajunnan tarkoitus tästä näkökulmasta on parantaa 

tajunnallisen lajin sopeutumista mukautumalla ympäristöön. Tähän tajunnallinen yksilö 

pyrkii käyttämällä hyväksi ympäristön informaatiosta syntyvää kokemusta.  

 

Radikaaleja tajunnantilan muutoksia kutsutaan tajunnanhäiriöiksi. Tajunta ei ole tilana 

laadultaan vakio normaaliolosuhteissakaan. Se vaihtelee tasoittain riippuen esimerkiksi 

vireystilasta ja ympäristön vaikutuksesta. Tajunnan tason alentuessa lopulta päädytään 

tajuttomuuteen, joka on tajunnallisuuden täydellistä puuttumista. (Koivisto, Revonsuo, 
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Salminen & Vapaaranta 2006, 276) Tajunnantason jyrkkä muutos kohti tajunnallisuuden 

sammumista voi tapahtua kolmesta syystä: 

1) vuorokausirytmiin sidotun vireydentilan mukana tapahtuva tajunnantason vaihtelu, 

2)  nukutusaineilla aikaan saatu tajuttomuus sekä 

3) aivojen patologinen tila tai toiminnan häiriö, joka voi olla fysiologinen tai kemiallisilla 

aineilla aiheutettu. (Koivisto, Revonsuo, Salminen & Vapaaranta 2006, 277).  

Itse lisäisin edelliseen vielä tarkkaavaisuuden ohjaamisen myötä aikaan saatu tajunnantilan 

muutos, jota edustaa meditaation, hypnoosin ja flow -tilan aiheuttama tajunnan muutos. 

 

Tietoisuus on suomenkielisessä kirjallisuudessa käytetty rinnan tajunnan -käsitteen kanssa. 

Tietoisuus käsiteenä on Revosuon mukaan harhaanjohtava ja vältettävä, koska se liittää 

tajunnankokemuksen tietämiseen. Etymologisesti tietoisuus on aina sidottu suoraan 

ulkomaailmasta tulevan informaation käsittelyyn enemmän kuin kokemuksellisuuteen. 

(2006 27 – 31)  

 

William Jamesin mukaan tietoisuus on yhtenäinen ja muuttuva virta (stream of 

consciousness) sen sijaan että se olisi kokoelma erilaisista aistimuksista ja ajatuksista, 

kuten realistit väittivät. James esitti, ettei tietoisuuden muutos ole osittaista, vaan 

kokonaisvaltaista (Alhanen 2013, 40). Tietoisuuden sisällöt ovat jatkuvassa muutoksessa, 

jonka vuoksi yksilö ei kykene erittelemään yksittäisiä muutoksia. Kokemukset kytkeytyvät 

aina edellisiin. Samasta syystä jo koettu kokemus voidaan nähdä uudessa valossa (Alhanen 

2013, 41). Muuntuva tietoisuus lisää ajattelun joustavuutta. 

 

Tietoisuus liittyy läheisesti psykoanalyyttiseen käsitteeseen tiedostamaton, johon suurin 

osa neurotieteilijöistä näyttäisi suhtautuvan skeptisesti. Freudille tiedostamaton oli 

kiellettyjen ja häpeällisten halujen muodostama rakenne aivoissa. Mekanistisille 

neurofysiologeille tiedostamaton on taas aivojen itsenäistä toimintaa, joka on vailla 

selittävää minuuden rakennetta. Joka tapauksessa tiedostamaton vaikuttaa epämääräiseltä 

käsitteeltä tieteentekijälle. Lauri Rauhalan (1995, 72–73) mukaan tiedostamaton kuvaa 

subjektiivisen selkeysasteen heikkenemistä. Tiedostamaton on jotain, jota yksilö ei pysty 

määrittämään, mikä ei sovi istu hänen maailmankuvaansa.  

 

Ajatus tiedostamattomasta tunnettiin jo paljon ennen Freudiakin. Tuomas Akvinolainen loi 

pohjaa ajatukselle toiminnasta, ”jonka lähteenä ei ole järkiperäinen ajattelu”. Gottfried 
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Leibniz ehdotti, että huomaamattomat (tiedostamattomat) havainnot saattavat vaikuttaa 

ihmisen toimintaan siinä missä tietoinen toiminnanohjaus. Leibniz esitti ajatuksensa 1700 

–luvulla, jolloin ne jäivät vähälle huomiolle valistusajan järkeä ja yksilön itsensä 

tuntemista korostavassa ajatusmaailmassa. Sata vuotta myöhemmin filosofi ja psykologi 

Johann Friedrich Herbart, joka kasvatustieteilijöille on tuttu herbarttilaisuudesta, epäili, 

että aivojen toiminta saattaisi mukailla matemaattista kaavaa. Ajatus nousisi tietoisuuden 

tasolle, mikäli tarpeeksi moni muu ajatus tukisi sitä. Sen sijaan mikäli ajatusta vastassa 

olisi vastakkaisia ajatuksia, ajatus vajoaisi takaisin tiedostamattomaan. (Eagleman 2011 

22–23)  

 

Tiedostamaton tunnistetaan käsitteenä kognitiivisten neurotieteidenkin puolella. 

Tietoisuuden tai tajunnan toiminta on äärimmäisen joustavaa ja muuttuvaa. Siinä sillä 

hetkellä olevat merkitysainekset vaihtuvat nopeasti toisiin, mutta on palautettavissa myös 

uudestaan tajuntaan. Missä tämä merkitysaine sijaitsee? Miksi emme koe sitä jatkuvasti? 

Vastauksena tähän tarjotaan niin aivotieteissä kuin psykologiassakin tiedostamaton 

(Talvitie 2015, 29). Tiedostamattoman luonne ja laajuus on kuitenkin kiistelty aihe. On 

varsin ymmärrettävää että suuri määrä muistisisällöstä on tavalla tai toisella varastoitu 

tiedostamattomaamme aivoihin, mutta entä motiiveja sisältävät kvaliat (eli henkiset 

kokemukset) kuten halut ja pelot? (Talvitie 2015, 28, 29)  

 

Toisaalta käsitykseni mukaan tajunta ei ole käsitteenä sen yksiselitteisempi. Tajunta on 

suoraan liitoksissa vireys- ja valvetilaan lääketieteellisessä kirjallisuudessa, jossa 

määritetään tajuttomuutta. Tajunta ei viittaa aina vain sisältäpäin tulevaan ja koettuun, 

koska sen vastakohtapari tajuttomuus on aina ulkopäin havaittu. Tällöin tarkkaillaan 

yksilön reaktiivisuutta ympäristöön nähden, jonka pohjalta arvioidaan hänen tajunnan tai 

tietoisuuden taso. Tämä tajunnan tason määrittäminen ei kuitenkaan kerro mitään 

henkilökohtaisesta tajunnankokemuksesta ja on sen takia ristiriidassa tajunnan 

subjektiivisuutta korostavan tajunnan näkökulman kanssa. Myös Revonsuo tiedostaa 

tekstissään tämän ongelman (Revosuo 27, 29–30). Näin ollen onkin hämmentävää, ettei 

tajunnan käsitteen monimerkityksellisyys näytä tuottavan hänelle samalla tavalla 

teoreettista ongelmaa. 

 

Tarkkaavaisuus on tietoisuutta ja tajunnallisuutta vahvemmin sidottu havainnointiin ja 

ympäristöön. Myös tarkkaavaisuudella voidaan Koiviston mukaan useisiin eri asioihin, 
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kuten vireystilaan ja keskittymiseen (Koivisto 2006, 287). Tarkkaavaisuudesta puhuttaessa 

hyvin usein puhutaan itse asiassa valikoivasta tarkaavaisuudesta. Valikoivan 

tarkkavaisuus kuvaa sitä, kuinka yksilö päätyy valitsemaan osan keräämästään 

informaatiosta tarkemman prosessoinnin kohteeksi. Koiviston mukaan tässä on 

tarkkaavaisuuden ja tietoisuuden ero. Tarkkaavaisuus on aktiivista valintaa, kun taas 

tajunta on sisällön aktiivista kokemista.  

 

Koiviston (2006, 286) mukaan tietoisuuden ja tarkkaavaisuuden käsitteet sekoitetaan 

toisinaan, koska ne vaikuttavat keskenään vahvasti. Käsitteet eivät kuitenkaan ole täysin 

synonyymisiä. Tietoisuudessa keskiössä on subjektiivinen kokemus ja siihen sisältyy mm. 

fenomenologinen tajunta ja itsetietoisuus.  

 

Osa tutkijoista ei kuitenkaan näe tarpeelliseksi erottaa tajuntaa ja tarkkaavaisuutta 

toisistaan. He perustelevat tätä sillä, ettei tajuntaa ole mahdollista laajentaa 

tarkkaavaisuuden ulkopuolelle. Olemme tietoisia vain siitä, mikä on tarkkaavaisuuden 

kohteena. Tämä on nähtävissä mm. neglect –oireyhtymissä, joissa tarkkavaisuus on 

valikoivasti häiriintynyt. (Koivisto 287–288, 290) Toisaalta Koiviston (2006, 291) mukaan 

on mahdollista että näissä oireyhtymissä häiriön kohteena onkin katkos tajuntaan 

kulkevasta informaatiosta, jolloin tajunnan häiriö heijastuu tarkkaavaisuuteen. Vaikuttaisi 

siltä, että tajunnan ja tarkkaavaisuuden suhteen määrittelyssä näyttäisi ongelmaksi 

muodostuvan perinteinen munan ja kanan -paradoksi. 

 

Fenomenologisella tajunnalla tarkoitetaan subjektiivisia aisti- ja ajatuskokemuksia, jotka 

yksilöllä kunakin hetkenä on. Fenomenologinen tajunta on puhtaan empiirisen tutkimuksen 

saavuttamattomissa. Sen tutkiminen on mahdollista lähinnä tulkitsemalla ihmisten 

omakokemuksellisia kertomuksia. Toisaalta myös kertomukset sisältävät nähdäkseni 

ontologisen ongelman: kertoessamme ja jo luodessamme kertomusta fenomenologinen 

tajuntamme muuttuu laadultaan, verrattuna kertomattomaan fenomenologiseen tajunnan 

tilaan. Kokemuksista luodut kertomukset eivät puhtaasti kuvaa itse kokemusta, jonka 

olemme saaneet kokijana. Se kuvaa pikemminkin kokemusta, kuten esitämme sen 

kertojana. Fenomenologinen tajunta on sitä, kuinka olemme olemassa itsellemme. Deweyn 

mukaan tämä vuorovaikutuksen piirissä oleva maailma on sekä todellinen että koettu 

(Dewey 1999, 256; Määttänen 2009, 53). 
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Kokemus on ulkopuoliselle realimaailmassa aineeton, ennen representaatiota. Ihminen on 

tässä ja nyt, eikä kuitenkaan ole (Ojala 2005, 71). Koettu nykyhetki on ympäristöön 

nähden hieman viiveellä syntyvä. Objektiivisesta aikaperspektiivistä ei kokemusta ole tässä 

ja nyt. Toisaalta tajunta, viiveellä tai ei, sisältää vain tämän hetken.  Mennyt, tuleva ja 

kuviteltu ovat fenomenologisesti tajunnassamme vain tajunnallisen olennon kokiessa niitä. 

 

Kokemukselle empiirisesti havainnoitava muotona voidaan nähdä narratiivi. Ajattelutapa 

on lähellä Ernst Marchin positivistista idealismia, jonka mukaan todellista on vain se, mikä 

ihminen voi kokea (Järvilehto 1987, 24).  Itse ehkä muuttaisin ajatuksen muotoon: lopulta  

todellisuudesta voidaan saada selville vain sen, minkä ihminen voi kokea. Tätä kantaa 

edustaa myös psykofyysikko Restle (1976), jonka mukaan filosofialtaan psykologia ja 

fysiikka eivät eroa toisistaan, koska molemmat lopulta perustuvat havaintoihin. 

 

 Minätietoisuus ja reflektiivinen tajunta 6.2

Reflektiivinen tajunta puolestaan kuvaa tietoisuuden korkeamman tason toimintoja, 

joiden kautta suunnataan tarkkaavaisuutta. Koiviston mukaan fenomenologinen tietoisuus 

on edellytys reflektiivisen tietoisuuden toiminnalle. Itsetietoisuus tai –tajunta ovat osa 

reflektiivistä tajuntaa. Itsensä tiedostaessaan yksilö Koiviston mukaan ottaa kokemuksen 

omakseen, erottaa sen ympäristöstään (Koivisto 2006, 287). Olettaisin että, Koiviston 

mukaan tarkkaavaisuus ohjataan tällöin omaan kokemukseen ympäristön sijasta. Toisaalta 

voidaan kysyä, onko mielekästä tehdä eroa sisäisen ja ulkoisen kokemuksen välille. 

Lopulta kaikki kokemus on kokemusta: myös kokemuksen reflektio on kokemusta jostain. 

 

Lauri Rauhalan (2009, 69) teksteissään kuvaama henkinen tajunta rinnastuu paljolti 

reflektiiviseen tajuntaan. Rauhalan mukaan henkinen tajunta viittaa ihmisen kykyyn 

analysoida ja eritellä omia kokemuksiaan. Toisin kuin aistimuksiin perustuva 

elämyksellinen psyykkinen tajunta, henkinen tajunta on itsetietoista. Vain henkisen 

tajunnan kautta on mahdollista muokata kokemuksia jaettaviksi sisällöiksi, kuten 

kerrottavaan muotoon. Ilman sitä psyykkisen tajunnan sisällöt ovat vain subjektiivisen 

kokijan saavutettavissa (Rauhala 2009, 69, 70).  
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Reflektiivinen tajunta eroaa fenomenologisesta tajunnasta tietoisella tarkkaavaisuuden 

kohdentamisella. Reflektiivisessä tajunnassa kokemus tulee myös tulkinnankohteeksi. Jos 

ajatellaan, että fenomenologinen tajunta on maailma, on reflektiivinen tajunta näkökulma 

siihen. Se tulkitsee tajuntaa subjektin näkökulmasta. Yleensä tämä subjekti on minä, mutta 

tajunnantilojen poikkeustiloissa tai häiriöissä subjekti voi ilmetä minuuden puuttuessa tai 

ollessa puutteellisesti edustettuna tajunnassa.  

 

Minätajunnassa minäpresentaatio ja episodisen muistin sisällöt ovat aktiivisessa käytössä 

toiminnan ohjaamisessa. Minätajunta toimii raja-aitana sisäisen kokemuksen ja ulkoisen 

maailman välillä. Sen avulla on mahdollista erottaa subjektiivinen kokemus ympäristöstä 

minulle kuuluvana. Minätajunta on tutkielmani kannalta synonyyminen 

minäkokemukselle.  

 

Päättelisin niin, ettei ihminen voi kokea tulevaa jatkumona nykyisyyteen vailla muistiin 

tukeutuvaa minäkokemusta. Hän voi ohjata toimintaa hetkellisesti, mutta pitemmällä 

aikavälillä tämä on mahdotonta. Ilman episodisesti rakentunutta minäkokemusta yksilö ei 

kykene käsitteellistämään olemassaoloaan. Olemassaolo ei tällöin tapahdu rajallisessa 

ajassa ja tilassa, vaan muodostuu ikuisista hetkistä. Eräissä muistisairauksissa, kuten 

Kosakoffin –syndroomassa episodisen muistin kannalta merkittävä hippokampus on 

vahingoittunut. Tällöin yksilön jatkuvuuden kokemus häiriintynyt, mutta minäkokemus 

säilyy. Ihminen ymmärtää itsensä toimijana, mutta ei kykene suunnittelemaan toimintaansa 

pitkällä aikajänteellä, eikä kykene arvioimaan menneitä kokemuksia mielekkäästi 

nykyhetkeen nähden. Tällainen ihminen ei kykene itsenäiseen elämään. 

 

Minäkokemus myös muuttuu ihmisen varttuessa ja kokemuksellisen muistipohjan 

kasvaessa. Turunen puhuu tässä yhteydessä kehittyvästä valvetietoisuudesta (Turunen 

1998, 158–159). En ole varma, voinko täysin varauksetta yhtyä ajatukseen minuuden 

kokemuksen muutoksesta. Identiteetti ja minäkäsitys toki muuttuvat, mutta 

minäkokemuksen ydintä, kokemusta persoonallisesta toimijasta on vaikeampi määrittää. 

Tästä johtuen myös sen muutosta on vaikeampi arvioida. 

 

Minäkokemus vaimenee mm. flow –kokemuksissa ja unennäön yhteydessä. Minäkokemus 

voi vaimentua myös reflektiivisen tajunnan säilyessä osittain. Tällainen tilanne lienee 

eläytymisen suhteen. Eläytyessä valveilla toisen ihmisen rooliin, yksilö tulkitsee toisen 
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ihmisen kokemusta ja kokee sitä, mutta ilman selkeää minäkokemusta. Joidenkin 

kirjailijoiden myötä eläytyminen omiin hahmoihinsa vaikuttaisi tapahtuvan juuri näin: 

kirjailija eläytyy kuvittelemiinsa tapahtumiin ja kokemuksiin ilman tunnetta siitä, että hän 

kokisi tilanteen itsenään.  

 

Introspektiolla eli itsensä tutkiskelulla tarkoitetaan tajunnansisällön ilmaisua oman 

kokemuksen ulkopuolelle esim. kuvallisena tai sanallisena raporttina. Introspektiossa on 

näin ollen kyse itsensä tietoisesta vieraannuttamisesta kokemukseen (Turunen 1998, 49). 

Toisaalta introspektiossa vieraantuminen ei ole täydellistä. Introspektiossa ihminen kokee 

kokemukset ominaan, kyse on pikemminkin niiden uudelleen tulkinnasta. Mikäli kokemus 

vieraannutettaisiin kokonaan, se vaikuttaisi vieraalta tai oudolta, toisen kokemukselta. Tätä 

kutsutaan psykologiassa dissosiaatioiksi. 

 

Rauhalan mukaan useimmilla ihmisillä on intuitiivinen olettamus oman olemassaolon 

ainutlaatuisuudesta (Rauhala 2009, 150). Tällainen tuntemus luultavasti pitää yllä elämän 

psyykkistä mielekkyyttä tai merkityksellisyyttä. Oleminen pitää yllä olemassa oloa. 

Toisaalta samainen tunne voi aiheuttaa vierauden ja irtautuneisuuden tunteita (Rauhala 

2009, 151), niin sanottua eksistentiaalista yksinäisyyttä.  

 

Ihmisellä on luontainen ominaisuus samaistua kokemuksiinsa, elää niitä mielessään 

uudelleen (Turunen 1998, 49). Samaistuminen on tässä hieman ontuva sana, sillä 

minäkokemus lähtökohtaisesti on kokemusta omien kokemustensa omistajuudesta. 

Samaistuminen tapahtuu aina itsensä ulkopuolelle, kun taas kokemukset nähdään osana 

itseä. Uudelleen eletty kokemus on ymmärtääkseni minkä tahansa muun kokemuksen 

tavoin, tila. 

 

Turunen näkee introspektion eritoten kognitiivisena tai metakognitiivisena mentaalisena 

toimintana. Hänen mukaansa introspektio vaatii ajattelun itseohjaamista, perspektiivin 

siirtämistä subjektikokijasta, kohti ulkopuolista tarkkailijaa. Tällöin pelkän eläytymisen 

sijaan yksilö voi introspektion avulla analysoida ja järjestää kokemuksiaan (1998, 49.) 

Pelkkään eläytymiseen nähden introspektio on tiedostetumpi kokemus. 
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7 Minäkokemus filosofiassa 

”Filosofia on taistelua sitä vastaan, että kielemme välineet yrittävät noitua 

ymmärryksemme.” 

 

Ludwig Wittgenstein, Filosofisia tutkimuksia 

7.1 Minäkokemus dualistisena haasteena 

Ihminen asettuu eri ihmiskuvien kautta tapahtuvan tarkastelun kohteeksi hyvin 

vaihtelevasti. Dualismi antoi ongelmaan vastaukseksi selkeän tehtävän jaon: 

luonnontieteelliset ihmistieteet keskittyivät tutkimaan fyysistä ihmistä ja henki-ihmistieteet 

tarkkailemaan psyykkistä. John Dewey ennusti vuonna 1896, että kartesiolainen dualismi 

sielusta ja ruumiista saa uutta vastakaikua aivotutkimusten myötä aistiärsykkeen ja sen 

tuottaman reaktion dualismista (Spivey 2007, 3). Dualismi nousee esille aika ajoin, koska 

se helpottaa yrityksiä ymmärtää ihmisyyttä. 

 

Teoksessa Philosophical foundations of mind Bennet ja Hacker mukaan dualismin 

vaikutukset ihmistieteisiin asemaan ovat laajat. Heidän mukaansa seurauksena on, että 

psykologia käsitetään mieltä tutkivaksi ja fyysisestä maailmasta irralliseksi tieteeksi. 

(2003, 117) Uskoakseni kyse ei ole kuitenkaan vain yksittäisten tieteiden tai tieteenalojen 

eristämisestä ja jakamisesta henkisiin ja fyysisiin maailmoihin. Enemmänkin dualismin 

suosio kertoo siitä, ettei akateeminen maailma kykene vielä vastaamaan haasteeseen, joka 

syntyy tieteiden keskinäisistä käsitteellisistä eroista ja ristiriidoista. Se on ajattelun 

työkaluna vaivaton ja helpottaa eri ihmiskuvien keskinäistä ristiriitaa.  

 

Aivot ja mieli luetaan usein niin arkiajattelussa kuin tieteellisessä teksteissä 

synonyymisiksi (Bennet & Hacker 2003, 116). Mieli ja aivot eroavat kuitenkin suuresti 

tosistaan merkityssuhteiltaan. Mieli on filosofinen, itsessään aineeton esine, joka ei asetu 

konkreettiseen tilaan. Aivot puolestaan on fyysisesti havainnoitava ja fysikaalisten 

vaikutusten alainen. Kognitiivisten tieteiden suurin ongelma on ollut mielen ja aivojen 

suhde. (Bennet & Hacker 2003, 118) Näiden välillä on selkeä vuorovaikutus, jonka 

tarkempi määrittäminen on kuitenkin nykyisellään mahdotonta.  
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Minuus on kolmas vaikea käsite kartesiolaisessa ajattelussa. Mieli ja koettu minä nähdään 

usein synonyymisinä, kun tieteellisissä teksteissä aivoja puolestaan käsitellään usein 

objektin tavoin. Aivot ovat materiaa, joka on näin eriteltävissä subjektiivisesta 

kokemusmaailmastamme toisin kuin mieli ja minuus. Toisaalta minäkokemus on 

käsitettävässä myös kehollisena ja fyysisenä. Minäkokemuksen ja mielen ja aivojen suhde 

ovat johtaneet moniin epäjohdonmukaisuuksiin alan kirjallisuudessa. Esimerkiksi aivojen 

käsittely subjektiivisena toimijana ei ole tieteellisissä julkaisuissa täysin 

ennenkuulumatonta. Varsinkin popularistisemmin kirjoitetuissa teksteissä oman 

kokemukseni mukaan tämä on usein käytetty ja harhaanjohtava tyylikeino. Syykin tähän 

tyylikeinoon on tosin ymmärrettävä. Aivoista on helpompi puhua toimijana ja rinnastaa se 

ajattelevaan subjektiin, kuin asettaa mahdollinen asiaanperehtymätön lukija painimaan 

filosofisten ongelmien kanssa jo lukukokemuksen alkumetreillä. 

 

Myös kokemus on dualistisen ajattelun kannalta ongelmallinen käsite. Kokemus luetaan 

usein mentaaliseksi käsitteeksi, mutta toisaalta sitä pidetään myös fyysisenä 

aivokemiallisena muutoksena. Silti aivokemialliset ja aivojen sähköiset muutokset eivät ole 

täysin sama asia kuin kokemus. Kokemus on tila, jolle on annettu tajunnallinen ilmaisu. 

Ilman ilmaisua kokemus on vain fysikaalisia ja kemiallisia muutoksia vailla inhimillistä 

esitystä. 

 

Kartesiolainen dualismi jakaa maailman kahteen, mutta se ei käsittele havainnon ja 

kokemusten eroa selkeästi. Tiukka kahtia ajattelu johtaa siihen, että kognitiivisissa tieteissä 

aistimus –ja sen myötä myös havaintomme on erotetaan yhteydestään fyysisen 

todellisuuden ärsykkeisiin. Tällöin havainto ei kerro todellisuudesta tai ainakin eroaa siitä 

huomattavasti. (Hacker & Becker 2003, 128)  

 

Kartesiolaisen perinteen mukaisesti on luonnollista ajatella, että kokija on sisäpuolella, 

jolloin vain aistit yhdistävät hänet ulkopuoliseen maailmaan (Määttänen 2009, 44). 

Dennetin ajatuksia mukaillen hän on lukittuna omaan kalloonsa. Aivot ovat kuin musta 

laatikko, jonka sisällä kokemuksellinen mielemme kuvittelee näkevänsä valoa. Näin 

empiirinen havainto erotetaan psykologisesta havaitsemisesta. Havaitseminen on tällöin 

metafyysistä. 
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Bennet ja Hackerin mukaan käsitys metafyysisestä havainnosta on filosofinen väite, ei 

tieteellinen hypoteesi tai teoria, kuten kirjallisuudessa toisinaan annetaan lukijan olettaa. 

(2003, 130–131). Tästä helposti seuraa virhearvio, jonka mukaan vain fyysinen on 

todellista. Nykytietämyksen valossa ei kuitenkaan kyetä todistamaan, että havainto olisi 

sen epätodellisempi kuin fyysinen havaitsemisen kohde. Kartesiolainen dikotomia ei 

itsessään oleta tätä todellisuuksien jakamista epätosiin ja todellisiin. Usein se kuitenkin 

seuraa varsinkin materialistisissa näkemyksissä todellisuuksien jakamista. Tämä kuitenkin 

johtaa ongelmiin todellisuuden luonteen kanssa. Jos kokijan havainnot eivät ole todellisia, 

on epävarmaa, kuinka kokija voi erottaa ne todellisista ja kuinka määrittää mikä yleensä on 

todellista? 

 

Eksistentialistien mukaan havainto ja havaittu kohde eivät ole verrattavissa. Sartren ja 

Rylen mukaan ne eivät ole edes suoraan verrattavissa.  Havaittua kohdetta ja 

kokemuksellista havaintoa – joka voi olla myös kuviteltukin – yhdistää olemus (essence). 

Sen sijaan olemassaolon tavaltaan (existence), ne eroavat täysin (White 1990, 48). 

Fenomenologisen havainnon ja fysikaalisen havainnoin arviointi ja vertailu keskenään on 

tällöin kyseenalaista 

 

”Kognitiivinen neurotiede ja tajunnan tutkimus eivät ole poistaneet ja ratkaisseet sielun ja 

ruumiin välistä ongelmaa –ainakaan vielä.”, kirjoitti Revonsuo vuonna 2006 (61). 

Revonsuon näkemys on varsin optimistinen ja jos Bennetiä ja Hackeria on uskominen, 

lähtökohdiltaan väärä.  

 

Eskola (1974, 18) kirjoittaa sosiaalipsykologiasta seuraavasti ”luontoa selitämme, ihmistä 

ymmärrämme”. Ihmistieteilijälle merkittävää ei ole niinkään dualismin poistuminen, kuin 

se, miten se auttaa ymmärtämään ihmistä paremmin. Informaation lisääntymistä ja 

kehittymistä ei suoraan seuraa ymmärryksen kehittyminen. Internetin informaatiotulva ja 

sen sisältämät hyvin kapeakatseisetkin esitykset ovat erinomainen esimerkki tästä. (Palotie 

2006, 256). Tiedon määrä ei johda suoraan ymmärryksen lisääntymiseen. Päinvastoin 

suuressa tietomäärässä myös virheiden määrä kasvaa. 
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7.2 Pragmatistit ja subjektiivinen kokemus toiminnan työkaluna 

Pragmatisti laajentaa kokemuksen käsitteen koskemaan toimintaa, sillä tarkastelija on itse 

subjektiivisena toimijana, biologisena organismina (Määttänen 2009, 43–44). Empiirisesti 

saatu tieto on tällöin juuri yhtä objektiivista kuin on sen tuottanut toimija (Emt. 44). Kokija 

tai havainnoija kehollistuu ja keho konkretisoituu instrumentiksi todellisuuden 

jäsentämisessä (Määttänen 2009, 45). Deweyn mukaan pragmatismin tarkoitus on tutkia 

ihmisen kokemusta, kokemuksen kehittämiseksi (Alhanen 2013,47). 

 

John Deweylle ja William Jamesille kokemus oli lähtökohtaisesti työkalu yksilön 

mielekkäälle toiminnalle sen sijaan, että sen syvin tarkoitus olisi vain saavuttaa 

mahdollisimman paljon informaatiota (Alhanen 2013, 42). Tämä sitoo kokemuksen 

selkeästi biologiaan. Biologiassa objektien ontologiaa ohjaa sattumanvaraisuuden lisäksi 

vahvasti funktionaalinen ja pragmatistinen näkökulma. Pragmatismissa lähtökohtana ei 

niinkään se, mikä on absoluuttisesti totta, kuin se mikä on toimivaa. Pragmatistille jako 

sisäiseen ja ulkoiseen ei ole tarpeellinen, mikäli se estää tiedon syntymistä.  

 

Filosofit ovat 1600 –luvulta lähtien pyrkineet selittämään, kuinka erilaiset aistimukset 

voivat muodostaa yhtenäisen kokemuksen (Alhanen 2013, 62). Tähän pragmatistit, kuten 

Dewey, Peirce ja James vastasivat, että kokemus on perusluonteeltaan muuttuva ja jatkuva 

(Alhanen 2013, 48,49, 63). Myös minäkokemus voidaan nähdä tällaisena jatkuvasti 

muuttuvana tilana. Tämän ajatuksen kaikuja on nähtävissä postmoderneissa 

identiteettiteorioissa. Identiteetti, joka nojaa ajatukselle minuuden olemassaolosta on 

lopulta työkalu selviytymisessä ja menestymisessä. 

 

Minätietoisuus nähdään ihmiselle tyypillisenä ominaisuutena, joka erottaa hänet eläimistä. 

Tämä on Descartesin ajattelun perintöä (Precht 2009, 51). Nietzsche kuitenkin kritisoi 

1800 –luvulla tätä äänekkäämmin kuin kenties yksikään toinen filosofi. Nietzche karsasti 

kovasti ajalle tyypillistä mekanistista maailmakuvaa ja siitä juontuvaa ihmisen 

konemetaforaa. Hänen mukaansa ihminen oli eläin, ei kone. Ihmisen minä tai mieli on vain 

kehityksessä syntynyt kyky, jonka avulla sopeutua ympäristöön. Kaikki tietoisuutemme on 

lopulta riippuvainen aisteistamme. Abstrakteimmatkin sisällöt ovat lopulta luettava 

merkkeinä (Precht 2009, 25). Tässä kuitenkin syytä erottaa havainto ja kokemus. 
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Nietzchen näkemys painottuu kognitiivisesti tarkkaavaisuuteen ja havaintoihin, ei niinkään 

kokemukseen.  

 

Deweyn mukaan ei ole olemassa ärsykettä sellaisenaan, vaan yksilö muodostaa 

”yksittäisen reaktion” toimintana, joka palvelee kyseisessä tilanteessa. Tästä johtuen 

reaktiot voivat myös kehittyä ja muuttua. (Alhanen 2013, 65) Olennaista on se, että yksilön 

aiemmat kokemukset pohjustavat ja suuntaavat seuraavia kokemuksia (Alhanen 2013, 66). 

Tästä johtuen jokaisen yksilön kokemusmaailma on ainutlaatuinen. Tästä johtuen myös 

kokemuksien synnyttämä toiminta voi olla ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta 

odottamatonta. 

 

Myös Heiddegerille oleminen oli aktiivista vastaanottamista: asiat on otettava vastaan niin, 

että ne asettuvat paikoilleen (Luoto 2002, 105), niin että niillä on kokemuksellinen 

merkitys. Toisaalta voidaan kysyä, onko mahdollista kokea asioita joilla ei ole merkitystä. 

Mikäli kokemuksen ymmärtää tilana, kuten itse teen, kokemus näyttäytyy aina jollain 

tavoin merkityksellisenä. Se on tietoisen huomiomme kohteena. 

 

Ideoiden tehtävänä on hahmottaa määrittämistä ja tulkintaa. Empiristien ajattelussa 

lähtökohtana on, että nämä ideat vastaavat tavalla tai toisella ympäristössä olevaa kohdetta 

(Määttänen 2009, 65). Tällä periaatteella kasvojen tunnistamisen idea, jollakin tavalla 

aivoissa muistuttaa kasvoja (ideana). Määttäsen mukaan pragmatisti ei kuitenkaan oleta 

tällaista analogiaa, ympäristön symboleiden ja objektien tulkinta ei vaadi sisäistä 

symbolivastinetta aivoissa. Merkittävää on toiminnan mielekäs ohjautuminen (Määttänen 

2009, 65) Sisäisen puheen ei tarvitse olla kirjaimellisesti sisäistä puhetta eikä sielun silmin 

näkemisen näkemistä.  

 

Dewey kritisoi teksteissään kovasti mielen ja ruumiin, kuten myös kulttuurin ja luonnon 

erottamista toisistaan. Ihminen on biologinen olento, jolle ominaista on toimiminen 

ryhmissä eli kulttuuri. Se mikä on leimallista ihmiskulttuurille ja ihmiskokemukselle, on 

kerroksellisuus. Ihmisen kokemus ja toiminta eivät rajaudu vain hänen omiin 

kokemuksiinsa, vaan kulttuurin kautta hän jakaa niitä eteenpäin yhä uusille sukupolville 

(Alhanen 2013, 79–80). Myös tajunta on kokemusten tavoin kerroksellinen siinä mielessä, 

että sillä on useita tasoja. Psykologiassa myös minuutta pidetään kerroksellisena. Nämä 
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rinnastukset ovat kuitenkin varsin äkkijyrkkiä, eivät suoraan todista Deweyn ajatusten 

todenmukaisuutta.  

 

7.3 Naturalismi, reduktionismi ja kokemuksen ongelma 

Ojala kirjoittaa teoksessaan Ihmisyyden filosofia seuraavasti: ” Maailma – tai todellisuus – 

on aine ja henki tai luonto ja henki nimenomaan yhdessä, ihmiselle on ruumis ja mieli 

yhdessä. ” Ojalan näkemys liikkuu jossain naturalismin ja pluralismin välimaastossa. Hän 

kuitenkin jatkaa ajatuksiaan jakamalla maailman kolmeen kokonaisuuteen: psyykiseen, 

henkiseen ja ruumiilliseen. Nämä kaikki ovat osa samaa todellisuutta, mutta eroavat 

luonteeltaan toisistaan. Tämä on huomioitava myös tutkimusta tehtäessä. (Ojala 2005, 13)  

 

Ojalan ajattelu lähestyy vaarallisesti kehäpäätelmää: mikäli henkinen ja ruumiillinen ovat 

luonteeltaan erilaisia, miten ne yhdistyvät samaksi todellisuudeksi? Miten ne yleensä 

erotetaan toisistaan? Tästä seuraa todellisuuden dualismi tai pluralismi. Ojalan kritiikissään 

kumoaa myös oman argumenttinsa. Mielen, hengen ja ruumiin kaltaiset käsitykset ovat 

ihmisten luomia ja nousevat osittain juuri dikotomisesta perinteestä. Hermeneuttisesti ja 

käsiteanalyyttisesti maailmaan suhtautuva skeptikko voisikin todeta, että näillä käsitteillä 

on merkitys vain ihmiselle ja niiden olemassa olo on havaittavissa vain merkityksenä.  

 

Puhutaan ns. kovasta naturalismista, joka palauttaa kaiken fyysiseen todellisuuteen ja 

ihmisen tapauksessa kehoon. Taustalla vaikuttaa filosofinen suuntaus, reduktionismi. 

Seurauksena ajattelu palautuu lopulta aivotoiminnaksi ja ihmismieli on ruumiin tuottamaa. 

(Määttänen 2009, 12) Descartesin sielu muotoutuu reduktionistille puheeksi aivoista 

(Hacker & Bennet 2003, 111–114) Tällöin myös kokemus yksinkertaistuu aivojen 

toiminnaksi ja kokemus minuudesta on aivojen luoma harha, tiedostettu prosessi, joka on 

vain jäävuoren huippu tiedostamattomien tapahtumien päällä (Eagleman 2011 22–23). 

 

Määttäsen mukaan naturalismin seurauksena on ontologinen symmetria. Tällöin sekä 

havainnoitava kohde, että havaitsija on yhtälailla olemassa ja todellisia. Havaittu on 

havaitsijan kanssa havainnossa vuorovaikutussuhteessa, eikä voi jättäytyä ulkopuoliseksi 

tarkkailijaksi kuten Kant tai kahteen todellisuuteen tukeutuva Descartes olettivat. 

(Määttänen 2005, 13, 15) Ne ovat osa samaa todellisuutta ja olemassa ololtaan 
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symmetrisiä. Tällöin sekä kokija että kokemus tuodaan todellisuuden piiriin. 

Reduktionismi ei Määttäsen mukaan kuitenkaan yksiselitteisesti johda naturalismiin (2005, 

13).  

 

Descartesin esittämä ajatus ”Ajattelen siis olen.” kuvaa ajattelun ja toisaalta olemassaolon 

kokemuksellisuutta. Tai kuten Precht (2009, 53) asian ilmaisee päivitettynä ja 

hermeneuttisemmin: vain ajattelun kautta minulla on käsitys olemisestani. Kausaalisesti 

suljetussa todellisuudessa olemme itse osa sitä. Tällöin kokemusta ja olemassa olevaa voi 

mielekkäästi erottaa toisistaan. (Määttänen 2005,16–17) Naturalistille havainto voi olla 

oikea tai väärä, mutta se ei olemukseltaan erotu olemassaolosta. Naturalismi kieltää näin 

kokemuksien ja havaintojen todellisuuden epäilyn. Toisaalta voidaan tällöin pohtia, mitä 

naturalismi tiedollaan ja havainnoillaan sitten saavuttaa. 

 

Kovalle naturalismille tyypillistä on Määttäsen (2009,62) mukaan se, että ajattelu ja 

inhimillinen tajunta pyritään palauttamaan aivotoiminnan tasolle. Tällainen esimerkki on 

esim. se että, ihmisen yhtenäisenä esiintyvää tajuntaa selitetään näkökentän kapeudella 

(Precht 2009, 31). Visuaalisen aistimisen laadun nähdään olevan suoraan verrattavissa 

tajunnantilan laatuun. Toki näin voi olla, mutta itse suhtautuisin ajatukseen hieman 

varauksella. Ihmisen havaintomaailma on painottunut reilusti visuaaliseen havainnointiin. 

Tämän ei kuitenkaan päde kaikkiin muihin tajunnallisina pidettyihin eliöihin.  

 

Ihmiselle tyypillistä yksinkertaistamisen lisäksi on deterministisyys. Kovassa 

naturalismissa tämä näkyy myös siinä, että tajunnallisuudelle pyritään hakemaan 

evolutiivisia perusteita. Kovan naturalismin näkökulmasta minäkokemus on näin ollen vain 

biologinen mekanismi ja omana käsityksenään objektiivisesta näkökulmasta harha.  

 

Kritiikkinä tähän on huomautettava, että evoluutio itsessään on jo paradoksaalinen käsite. 

Evoluutiossa sopeutuvimmilla yksilöillä on valintaetu. Tämä valintaetu voi kuitenkin 

hävitä sattuman vaikutuksesta esimerkiksi elinympäristöön. Evoluutio on näin ollen 

epäkiitollinen tutkimuskohde determinismiin pyrkivälle ajattelijalle. Kuten Precht (2009, 

33) asiasta kirjoittaa, aivot eivät ole pelkkä vastaus ympäristön asettamiin vaatimuksiin. 

Ihmiselle tyypillinen laaja aivokuori saattaa olla varsinaisen valintaedun sijaan yhtä hyvin 

sattumanvarainen kylkiäinen. Samoin minäkokemus saattaa olla tehokkaan 

toiminnanohjauksen sijaan olla vahingossa syntyvä, kuinka se sitten syntyykin. 
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Aivotutkijoiden, arkiajattelijoiden ja filosofien lisäksi äärilleen vietyä determinismiä on 

syytä varoa psykologiassa, varsinkin evolutiivisessa psykologiassa.  

7.4 Wittgenstein ja yksityisen kokemuksen olemassaolo  

Kokemus nähdään yksityisenä, eikä sitä sellaisenaan voida esittää toiselle. Tämä on 

fenomenologisen ja eksistentialistisen filosofian pääoletuksia. Nämä filosofian suuntaukset 

olettavat, että puhuttaessa kokemuksesta, puhutaan subjektiivisesta kokemuksesta. 

Jokaisella kokijalla on oma ainulaatuinen ja muilta suljettu kokemustodellisuutensa.  

 

Wittgensteinin mukaan kyse ei kuitenkaan ole niin kokemuksen olemuksesta kuin 

kielellisestä epämääräisyydestä. Kun puhutaan minun kokemuksesta, ei Wittgensteinin 

mukaan kuvata lainkaan kokemuksen laatua, vaan sen omistajuutta. (Hacker 1999, 672) 

Pelkän omistajuuden perusteella ei voida arvioida, onko kokemus identtinen jonkin toisen 

kokemuksen kautta. Toisekseen kokemusta ei voi omistaa sen enempää kuin mitään 

muutakaan situationaalista tilaa, kuten kiirettä bussiin (Hacker 1999, 672).  

 

Uskoisin Wittgensteinin ja Hackerin tarkoittavan tällä sitä, että kipu on tila, jota 

tajunnallisesti ei voi omistaa, sen enempää kuin kiirettä ei voi kehollisesti omistaa. Oman 

kokemuksensa tiedostaminen on tästä seuraten itse kokemista: tila tilasta. ”Minusta ei voi 

ylipäätänsä sanoa – että tiedän itselläni olevan kipuja. Mitä sen on sitten määrä merkitä – 

paitsi ehkä sitä, että minulla on kipuja?”(Wittgenstein 1981, 246). Hackerin mukaan 

Wittgenstein ei kuitenkaan väitä, että olisimme tietämättömiä kokemuksistamme, yhteys 

tietämiseen ei vain ole suora (Hacker 1999, 679). Mikäli ihmisellä on kokemus, hän ei voi 

olla tietämättä sitä. Wittgensteinin mukaan mikäli kokee, niin kokemus on olemassa. 

Tietämisellä ei ole kokemuksen kanssa mitään merkitystä. Se on vain kielellinen ilmaisu 

kokemuksen olemassaololle. Tämä luo varsin suuren epäilyksen tutkielmani 

perushypoteesille, jonka lähtökohtana on tiedostaminen. Kenties olenkin vain kompastunut 

kielelliseen harhaan itsetietoisesta ja tiedostamisesta puhuessani?  

 

Toisaalta, puhuessaan kokemuksesta käyttäen esimerkkinä kipua, Wittgenstein on valinnut 

mielestäni melko moniselkoisen esimerkin. Kipu on kokemuksen lisäksi myös aistimus. 

Kivun kokemus on eri asia kuin kivun aistimus ainakin biologisesta näkökulmasta. 

Wittgensteinin mukaan kokemus ja aistimus eivät kuitenkaan ole niin kaukana toisistaan, 
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kuin kielessä annetaan ymmärtää. Lemmikin kokema kipu aiheuttaa myötätuntoa, vaikka 

sitä ei voida samalla tavoin pitää itsetietoisena kuin ihmistä. Omistaja ei lohduttaudu 

ajatuksella siitä, ettei lemmikki tiedä kipuaan, kuten Hacker huomauttaa. Itsensä tietoisen 

olennon kokemuksen suurin ero on sen monipuolisemmassa ilmaisussa. (1999, 681) 

Itsensä tiedostava olennon erottaa muista olennoista kyky ymmärtää motiivejaan ja syitä 

kokemassaan tilassa. Itsensä tiedostava olento ei tiedä kokevansa, mutta hän voi löytää 

syitä ja merkityksen kokemalleen. Tätä varten hänellä on työkalunaan kieli. (Hacker 1999, 

680) 

 

Wittgenstein ei tyytynyt tekemään kokemuksen yksityisyyttä tyhjäksi, vaan hän väitti että 

myös tiedollinen yksityisyys on kielellistä harhaa. Itsensä havainnointi eli introspektio ei 

ole vain yksilön havaittavissa olevaa tietoa. Introspektio on vertauskuvallista, eikä perustu 

todelliseen näkemiseen. (Hacker 1999, 675) Näkisin tämän niin, että kaikki mitä 

introspektiossa saavutetaan, on jo valmiina olemassa. Se on omien kokemustensa 

järjestelyä muistia ja mielikuvia avuksi käyttäen. Kyse on laadullisesta tarkastelusta, 

itsetutkiskelusta (Hacker 1999, 675). Kyse on kuin palapelistä, joka on vain koottava, jotta 

se muodostaa tai ainakin vaikuttaisi muodostavan kokonaisuuden. 

 

Mikäli ihmisillä olisi jokin suljettu itselle läpinäkyvä ikkuna omiin motiiveihin ja 

olemiseen olisi aito itsetuntemus paljon helpommin saavutettavissa. Sen sijaan usein muut 

tuntevat meidät paremmin kuin itse tunnemme (Hacker 1999, 680). Tämän takia pyrkiessä 

tuntemaan itsensä haetaan apua ja tukea muilta. Minuus lähtökohtaisestikin syntyy 

vuorovaikutuksessa. Mikäli minuus olisi läpinäkyvä ja itsestään muodostuva, ei tarvetta 

ihmisten väliseen vuorovaikutukseen olisi. Muut toimivat meille ikkunoina itseemme.  

 

Se miten ilmaisemme kokemaamme, ei ole Wittgensteinin mukaan sama asia, kuin itse 

kokemus. Hackerin mukaan kokemuksen kuvaus on kokemuksen ilmentymä ja seuraus 

ensimmäisestä, itse tilasta, se ei kerro siitä että kokijalla olisi sen suurempi yksityinen 

näköala itse tilaan (1999, 682). Oma kokemuksen ilmaisua pidetään ensisijaisena, koska se 

on jokaiselle kokijalle itselleen ensisijainen. 

 

Kaikki kokemus, joka kokemukseksi myönnetään, on enemmän tai vähemmän kehollista. 

Hackerin mukaan keho kuitenkaan itsessään ei koe (Hacker 1999 702). Tästä 

Wittgensteinin mukaan johtuu eroava suhtautumisemme elävien ja kuolleiden ihmisten 
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kehoon. Asennoidumme luontaisesti elävään kokevana (Wittgenstein 1989, 284). Kokemus 

on mentaalinen tila, kuten aiemmin todettiin. Minä taas on mentaalinen kokemus tai tila, 

joka luetaan vain elävälle. Elävä puolestaan tarvitsee toimiakseen ja kokemuksia 

ilmaistakseen kehon. Näin ollen kokemuksia vailla kehoa ei ole, mutta keho itsessään ei 

koe, kuten Hacker muistuttaa (1999, 703–704). 

 

Käsitämme ihmisen kehon ja mielen kokonaisuutena, mikä johtaa ristiriitaan mieli-keho 

dualismissa. Kokonaisvaltaisen ihmisen toimintaa selittävät psykologiset määreet eivät 

Hackerin mukaan ole siirrettävissä suoraan aivoille, kuten neurotieteissä pyritään tekemään 

(1999, 705). Toisaalta niiden näkeminen suoraan mentaalisinakin on harhaan johtavaa, 

sillä ilman kehollista toimintaa kaikki mentaalinen on havaitsemisen saavuttamattomissa. 

Se mitä filosofeilta minäkokemuksesta jää käteen, on joukko kysymyksiä ja keskenään 

riitaisia näkemyksiä. Selvää kuitenkin on, että kokemus ja minäkokemus nähdään 

merkityksellisinä, sillä niiden pohdintaan on uhrattu paljon aikaa, mustetta ja paperia 

kautta länsimaisen historian. Ja miksi ei olisi, mikä on sen jännittävämpää, kuin löytöretki 

omaan minuuteen? Se on matka, jonka jokainen voi kokea henkilökohtaisesti 

merkittäväksi. 

 

On yksi asia, mikä yhdistää niin materialistista kuin henkitieteellistä tutkijaa. Molemmille 

kokemus on olemassa. Erona on vain orientaatio siihen. Materialistille harhan tutkiminen 

on järjetöntä, henkitieteilijälle kokemus taas on aidointa ihmisyyttä. Pragmaatikko ei niin 

välitä kokemuksen ontologiasta, jos se on toimiva työkalu ihmisen ymmärtämiseen. 

Maailma ympärillä voi olla niin relativistinen, kuin hyväksi kokee. Joka tapauksessa nämä 

kaikki ottavat osaltaan kantaa kokemukseen.  

 

Asutamme jatkuvasti ainakin kahta maailmaa: sisäistä tulkinnallista ja ajasta 

riippumatonta, sekä aikaan sidottua, ulkoisten havaintojemme myötä jatkuvasti päivittyvää, 

mutta yhtäkaikki tulkinnallista maailmaa. Rajapinnat ovat häilyviä, sillä muistetut 

kokemukset vaikuttavat nykyisiin. Nykyinen kokemuksemme on taas tällä hetkellä vielä 

kuvitteellisen tulevaisuuden näkökulmasta vain muistettavia olevia menneitä kokemuksia. 

Minäkokemus on näitä kaikkia yhdistävä tekijä. Itsemme kannalta on yhdentekevää, 

omistammeko kokemuksemme kirjaimellisesti. Olennaista on, että koemme ne ominamme. 

Ne ovat tuttuja ja arvokkaita, osa minua. 
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Pohdinta 

”Onneakin enemmän vaalimme vapaata tahtoa. Onni ei ole sitä, että voit tehdä mitä 

haluat, vaan haluat tehdä aina sitä mitä teet”  

 

Minulle on kerrottu, että edellinen lainaus olisi Leo Tolstoilta, tosin varmuutta tähän en 

etsinnöistäni huolimatta saanut. Kieltämättä se kyllä sopisi hänen kirjalliseen tyylinsä. 

Mielestäni kyseinen lainaus sopii hyvin viimeisen luvun alustukseksi, sillä se sopisi hyvin 

niin sosiologin, psykologin kuin neurobiologin lausumaksi. Psykologille vapaa tahto, kuten 

myös minäkokemus ovat tosiasioita. Neurobiologille se voi olla myös yksi ihmismaailman 

suurimmista harhoista, jonka takana ovat aivot. Tällöin minäkokemus on vain miellyttävä 

tapa eksyttää itsensä siitä tosiasiasta että olemme kahlittuja ja kuolleita jo syntyessämme. 

 

Tässä on kärjistettynä ne ääripäät, joiden rajamaastoon olen pyrkinyt luomaan omaa 

näkökulmaani aiheeseen. Tehtävä on ollut vaikea. Minulla ei ole antaa mitään suoraa 

vastausta tai päätelmää sille, mitä minuus on tilana ja kokemuksena. Sen sijaan olen 

kuitenkin oppinut tarkastelemaan asioita useilta näkökulmilta ja olen oppinut 

kriittisemmäksi lukemani akateemisen tekstin suhteen. Olen myös pelkistänyt omaa 

kirjoittamisentyyliäni tämän prosessin aikana paljon. 

 

Minäkokemus on toisinaan äänekäs ja moniääninen. Juuri tämän takia lähdin tutkimaan 

ensin moniäänisiä kuviteltuja tovereita. Vähitellen siirryin moniäänisestä minästä kuitenkin 

kohti yksittäistä minuutta. Lähdin liikkeelle kuvitelluista toisista, siitä kuinka mieli luo 

toisen. Lopulta päädyin kuitenkin kysymään, kuinka mieli luo itsensä. Tietyllä tavalla 

kuljin tutkielmassani samaisen kehän vastakkaiselle puolelle. 

 

Tajunta on jatkuvaa kokemusten virtaa ja muuttuvia tiloja. Tilojen muuttuessa myös 

minäkokemus muuttuu. Tämän vuoksi niin tajunnan kuin minäkokemuksen tutkimus on 

hyvin haastavaa. Muuttuvuuden ja jatkuvuuden lisäksi haasteena on minäkokemuksen 

fenomenologisuus. Kyse on subjektiivisesta kokemuksesta, jonka objektiivinen 

havainnointi on hankalaa, jos lainkaan mahdollista. 
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Painin aina viimeisille metreille tutkielmani kanssa sen sisällöllisen yhtenäisyyden, selkeän 

etenemisen ja systemaattisen lähdevalinnan suhteen. Tutkimukseni kaari kulki 

innostuneesta uteliaisuudesta kohti pelkistävää kriittisyyttä. Mielestäni en voi tässä 

akateemisessa kamppailussa sanoa selvinneeni selkeänä voittajana. Tutkielmani on 

sisällöllisesti kehittynyt läpi prosessin, mutta se toki voisi olla yhtenäisempikin. Lisäksi 

filosofian osalta aloitin lähes olemattomalla tietämyksellä. 

 

Minäkokemuksen tutkimus on tärkeää, mutta kaipaisi vielä systemaattisuutta.. Alan 

teoriassa on epäselvyyksiä ja ristiriitoja niin käsitteiden määrittelyssä kuin käsitteissä 

tieteellisen tiedon ja ihmisyyden perimmäisestä luonteesta. Ihmiskuva ja maailmankuva 

vaikuttavat erittäin vahvasti ihmistieteiden teorian muodostukseen. Valitettavasti, toisinaan 

itse tutkimuksissa tätä ei huomioida. Tutkimuksissa taustaoletuksia ja ihmiskuvaa ei tuoda 

välttämättä näkyville, mikä vähentää tutkimuksen läpinäkyvyyttä. Se mitä ihmistieteiden 

teoreettisessa ja ontologisessa lähestymistavassa kaivataan, on tieteenfilosofinen ote. 

 

Lähdin tutkielmassani tarkastelemaan ontologiaa, mutta lopulta sen ote lähestyi 

hermeneutiikkaa ja käsite- ja merkitysanalyyttista pohdintaa. Tämä voisikin olla suunta, 

jolla minäkokemuksen tutkimusta voitaisiin viedä eteenpäin. Tutkielmani mukaan 

minäkokemuksen ontologiasta on olemassa useita keskenään erialisia käsityksiä. Merkitys 

ja sisältöanalyysin kautta näistä käsityksistä voitaisiin etsiä yhtenäisempää kokonaisuutta. 

Tätä kautta myös ontologinen tarkastelu voisi selkiytyä. 

 

Tästä tutkielmasta eteenpäin haluaisin kulkea kohti flow –tilaan perehtymistä. Flow –tilaa 

kuvataan tietoisuuden tilana, jossa minäkokemus on hämärtynyt. Flow tilassa mukaillen 

Onnea on, että voin ja haluan olla sitä, mitä teen. Paradoksaalista kyllä, vaikka minuuden 

kokemus hetkeksi hiljenee flowssa, se palaa kerta toisensa jälkeen: jokainen kokemani 

flow on lopulta minun kokemukseni. Tästä johtuen näen aiheen erinomaisena jatkona nyt 

valmistuvalle tutkielmalleni. Tämä tutkielma on herättänyt minussa yhä kasvavan 

kiinnostuksen tilan filosofiaa, eksistentialismia ja pragmatismia kohtaan.  

 

Tutkielma on kulkenut omaan suuntaansa eikä se ole edennyt läheskään suunnitelmieni 

mukaisesti. Toisaalta se muistuttaa ihmistieteellistä tutkimusta, joka edellisen tavoin voi 

kääntyä kaikkia hypoteeseja ja ennusteita vastaan. Tutkittaessa elävää, on aina sallittava 

arvaamattoman läsnäolo.  



66  

 

  

Lähteet 

Alhanen, K. 2013. John Deweyn kokemusfilosofia. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Airaksinen, T. 1998. Johdatusta filosofiaan. Keuruu: Otava.  

 

Airaksinen, T. 2006. Filosofia. Filosofia tiede ja ymmärrys. Teoksessa Holmén T. ja Vilja I 

(toim.) Tiede ja maailmantulkinta. Helsinki: Art House. 21–42. 

 

Atjonen, P.2010. Akateemisen tutkielman raportointiopas erityisesti kasvatustieteellisen 

alan opiskelijoita varten. Itä-Suomen yliopisto.  

https://www.uef.fi/.../cbcc2763-9539-4804-b9fd-10bdc4570b61 

 

Bennet, M. ja Hacker, P. 2003. Philosophical foundations of neuroscience. Oxford: Black-

well. 

 

Berman, D. 2000. Berkley. Kokeellinen filosofia. Teoksessa suuret filosofit II. Helsinki: 

Otava. 219–279 

 

Eagleman,  2011 Incocgnito. Aivojen salattu maailma Helsinki:Avain. Suom. Kankaanpää, 

J. 

 

Holmén, T. ja Vilja, I. Popularisoinnin sietämätön keveys. Teoksessa Holmén T. ja Vilja I 

(toim.) Tiede ja maailmantulkinta. Helsinki: Art House. 9–19. 

 

Eteläpelto, A. ja Vähäsantanen, K. 2010. Ammatillinen identiteetti sosiaalisena ja 

persoonallisena konstruktiona. Artikkelikokoelmassa Asunmaa T ja Räihä P (toim.) 

Samalta viivalta 4 - Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) 

kirjallisen kokeen aineisto 2010.  Opetus 2000. Juva: PS-kustannus. 45–67 
 

Eskola, A. 1974. Sosiaalipsykologia. Helsinki: Tammi.  

 



67 

 

 

Dennet, D. 2007. Philosophy of naïve anthropology. Teoksessa Bennet, M., Dennet, D., 

Hacker, P. ja Searle, J. (toim.) Neuroscience an philosophy. Brain, mind and language. 

New York: Columbia University Press. 73–95  

 

Dennett, D. 1999. Tietoisuuden selitys, Helsinki: Art House. suom. Kartano, T.  

 

Ginzburg C. Mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista. Helsinki: Gaudeamus. suom. 

Vuola. A. 

 

Gubrium, J. ja Holstein, J. 2001. Introduction: Trying Times, Troubled Selves. Teoksessa 

Institutional Selves Troubled Identities in a Postmodern World Oxford: Oxford University 

Press. 1–20. 

 

Hacker, P. 2000. Wittgenstein – ihmisluonnosta. Teoksessa Suuret filosofit. suom. 

Ruokonen, F. ja Vilkko, R. Helsinki: Otava. 647–714.  

 

Haaparanta, H. 2010 Filosofiset ongelmat ja filosofian paradoksaalisuus. Teoksessa 

Rydenfelt H. ja Kovalainen H. (toim.) Mitä on filosofia? Helsinki: Gaudeamus. 21–30.  

 

Heidegger, M. 2010 Johdatus metafysiikkaan. suom. Backman, J. Helsinki: Tutkijaliitto 

 

Helkama, K., Liebkind, K. ja Myllyniemi, R. 1991 Johdatus sosiaalipsykologiaan. 3. 

painos. Helsinki: Edita.  

 

Itäpuisto, M. 2006 Kun välittäminen on sairautta. Teoksessa Raunio, P. ja Saastamoinen, 

M (toim.) Minuus ja identiteetti. Sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma. 

Tampere: Tampereen yliopistopaino 123–136 

 

Jokinen, K. ja Saaristo, K. 2004. Sosiologia. Leijavuori S. ja Tanner J. (toim.) Juva: 

WSOY. 

 

Järvilehto, T 1987. Missä sielu sijaitsee? Psyykkisen toiminnan hermostollinen perusta. 

Oulu: Pohjoinen. 

  



68  

 

  

Katainen, A. ja Sava, I. 2004. Taide ja tarinallisuus itsen ja toisen kohtaamisen tilana. 

Teoksessa Sava, I. (toim.) Taiteeksi tarinoitu oma elämä. Jyväskylä: PS- kustannus. 

 

Kilpeläinen, T. 2015. Silmät vailla kasvoja. Kauhu filosofiana Tallinna: Niin & näin. 

 

Koivisto, M. 2006. Tietoisuus ja tarkkaavaisuus. Teoksessa .Aaltonen O., Hämäläinen H., 

Laine M. ja Revosuo A (toim.) Mieli ja aivot. Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. 

Jyväskylä: Gummerus. 286–292.  

 

Koivisto, M., Revosuo, A. ja Salminen-Vapaaranta, N. 2006. Tajunnallisuuden neuraaliset 

mekanismit. Teoksessa Aaltonen, O., Hämäläinen, H., Laine, M. ja Revosuo A. (toim.) 

Mieli ja aivot. Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Jyväskylä: Gummerus. 276–285. 

 

Kotkavirta, J. 2007. Johdanto: Persoonan käsitteestä sen historiasta ja käytöstä. Teoksessa . 

Kotkavirta J. (toim.) Persoonia vai ihmisiä? Helsinki: Gaudeamus. 9-40 

 

Koskinen, H. 2009. Ihminen, filosofia ja maailman hallinta. Teoksessa Holmén, T. ja Vilja, 

I. (toim.) Ihminen ja maailmanhallinta. Helsinki: Art House. 21–46 

 

Kukkonen, T. 2010 Filosofia ja sen historia. Teoksessa Rydenfelt, H. ja Kovalainen, H. 

(toim.) Mitä on filosofia? Helsinki: Gaudeamus. 60–73 

 

Kuusela, P. 2006 Realismin ja sosiaalisen identiteetin episteeminen status. Teoksessa 

Rautio, P. ja Saastamoinen, M. (toim.) Minuus ja identiteetti. Sosiaalipsykologinen ja 

sosiologinen näkökulma. 36–56 

 

Kuusela, P. 2005. Sosiologia, inhimillinen toimijuus ja realismi. Teoksessa Kuusela, P. 

(toim.) Sosiologia. Muuttuvan maailman koordinaatit. Suomi: Unipress. 63–83 

 

Laine, T. 2001. Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa 

Aaltola, J. ja Vallila, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II – näkökulmia 

aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin näkökulmiin ja analyysimenetelmiin. 

Jyväskylä: PS –Kustannus.  

 



69 

 

 

Laitinen, A. 2010. Erimielisyyksistä ja näkemysten oikeutuksesta filosofiassa. Teoksessa 

Rydenfelt, H. ja Kovalainen, H. (toim.) Mitä on filosofia?  Helsinki: Gaudeamus. 

Hakapaino 31–45  

 

Laitinen, A. 2007. Syntyykö identiteetti tulkinnoista vai edeltääkö se niitä? Teoksessa 

Kotkavirta, J. (toim.) Persoonia vai ihmisiä? Helsinki: Gaudeamus. 136–184 

 

Lauerma, H. 2009. Psykiatrinen näkökulma maailman hallintaan. Teoksessa Holmén, T. ja 

Vilja, I. (toim.) Ihminen ja maailmanhallinta. Helsinki: Art House. 215–247 

 

Laulainen, S. 2005. Organisaatiot ja identiteetti. Teoksessa Kuusela, P. (toim.) Sosiologia. 

Muutuvan maailman koordinaatit. Suomi: Unipress. 85–102 

 

Luoto, M. 2002. Heidegger ja taiteen arvoitus. Helsinki:Tutkijaliitto. 

 

Metsämuuronen, J. 2009.  Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 

Jyväskylä: Gummerus. 

 

McLewin, L. & Muller, R. 2006. Childhood trauma, imaginary companions, and develop-

ment of pathological dissociation. Aggression and violent behavior 11. 531–545. 

 

Misky, M. 1986. Society of the mind. New York: Simon and Schuster. 

 

Määttänen, P. 2009. Toiminta ja kokemus. Pragmaattista terveen järjen filosofiaa. 

Helsinki: Gaudeamus. 

 

Niiniluoto, I. 2010. Tiede ja uskonto. Tarvitaanko vielä luonnonfilosofiaa? Teoksessa 

Rydenfelt, H. ja Kovalainen, H. (toim.) Mitä on filosofia? Helsinki: Gaudeamus. 137–147 

 

Näre, S. 2006 Julkinen, intiimi ja nettijulkisuus nuorten sukupuolikulttuurissa. Teoksessa 

Asikainen, E. (toim.) Pysäytyskuvia. Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja 

koulun arjessa. Joensuu: Joensuun yliopistopaino 67–80   

 

Ojanen E. 2005. Ihmisen filosofia. Helsinki: Kirjapaja. 



70  

 

  

 

Palotie, L. 2006. Genetiikka. Genetiikan vuosisadan kasvot. Teoksessa Holmén, T. ja 

Vilja, I. (toim.)  Tiede ja maailmantulkinta. Helsinki: Art House. 248–262 

 

Pirttilä, I. 2005. Mitä ja miten sosiologiassa tutkitaan? Teoksessa Kuusela, P. (toim.) 

Sosiologia. Muuttuvan maailman koordinaatit. Suomi: Unipress. 21–62  

 

Precht, D. 2009. Montako minua on? Matkoja filosofiaan. Juva: WSOY. suom. Virkkunen, 

R. ja Nykyri, I. 

 

Quinton, A. 2000.  Hume. Teoksessa Suuret filosofit II. suom. Koskinen, I. Helsinki: 

Otava. 363–431 

 

Rauhala, L. 2014. Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Raatikainen P. 2009. Ihmistieteet – tiedettä vai tulkintaa? Teoksessa Hillilä M. ja Räihä P. 

(toim.) Samalta viivalta 3 Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen 

kokeen aineisto. Jyväskylä, PS kustannus. 173–197 

 

Rauhala, L. 2009. Henkinen ihminen. Henkinen ihmisessä ja ihmisen ainutlaatuisuus. 

Helsinki: Gaudeamus. 

 

Rauhala, L. 1995. Tajunnan itsepuolustus. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Raunio, P. 2006. Minän biologinen perusta. Teoksessa Minuus ja identiteetti. 

Sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma. toim. Rautio P. ja Saastamoinen M (23–

35) Tampere: Tampereen yliopistopaino 

 

Raunio P. (2006) Historiallista johdattelua minä- ja identiteettitutkimukseen. Teoksessa 

Minuus ja identiteetti. Sosiaalipsykologinen ja sosiologinen näkökulma. toim. Rautio P. ja 

Saastamoinen M. (8–22) Tampere: Tampereen yliopistopaino 

 

Revosuo A. (2006) Kognitiivinen neurotiede. Ihmismieli biologisena ilmiönä. Teoksessa 

Holmén, T. ja Vilja, I. (toim.) Tiede ja maailmantulkinta. Helsinki: Art House. 44–69 



71 

 

 

 

Revosuo, A. 2006. Mitä on kognitiivinen neurotiede? Teoksessa.Aaltonen, O., 

Hämäläinen, H., Laine, M. ja Revosuo, A. (toim.) Mieli ja aivot. Kognitiivisen 

neurotieteen oppikirja. Jyväskylä: Gummerus. 13–21 

 

Revonsuo, A. 2006. Aivojen ja mielen suhde neurofilosofisena ongelmana. Teoksessa 

Aaltonen, O., Hämäläinen, H., Laine, M. ja Revosuo, A. (toim.) Mieli ja aivot. 

Kognitiivisen neurotieteen oppikirja. Jyväskylä: Gummerus 22–31  

 

Ross C.  1998. Dissociative identity disorder. Diagnosis, clinical features, and treatment of 

multiple personality.  New York: Wiley Cop. 

 

Ruonavaara, H. 2009. Sosiologia ja maailmanhallinta. Teoksessa Holmén, T. ja Vilja, I. 

(toim.) Ihminen ja maailmanhallinta. Art House, Helsinki. 103–129  

 

Rydenfelt H. 2010. Filosofisten kysymysten luonteesta. Filosofia normatiivisena tieteenä. 

Teoksessa Rydenfelt, H. ja Kovalainen, H. Mitä on filosofia? Helsinki: Gaudeamus. 46–59 

 

Sajama, S. 2010. Tieteenfilosofian luentosarja 2010, Kuopio ja Joensuu. (tallennettu 

koneelle 2.1.2017.) 

 

Salonen, T. 2006. Tieteen filosofia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. 

 

Saastamoinen, M. 2006. Yksilö, riskitietoisuus ja psykokulttuuri. Teoksessa Rautio, P. ja 

Saastamoinen, M. (toim.) Minuus ja identiteetti. Sosiaalipsykologinen ja sosiologinen 

näkökulma. Tampere: Tampereen yliopistopaino 138–169  

 

Saastamoinen, M. 2005. Postmoderni, riskiyhteiskunta ja globalisaatio sosiologisina 

keskusteluina. Teoksessa Kuusela, P. (toim.) Sosiologia. Muutuvan maailman koordinaatit. 

Suomi: Unipress, 103–131 

 

Salonen, T. 2006. Tieteen filosofia, 5. painos. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus,.  

 

Spivey, M. 2007. Continuity of mind. New York: Oxford University Press 



72  

 

  

 

Tuomikoski, P. 1987. Taide ja ihminen Helsinki: Hanki ja jää. 

 

Turunen, K. 1998. Minusta näyttää – johdanto reflektiiviseen filosofiaan. Jyväskylä: Atena 

 

Varto, J. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia.  Helsinki: Hygiea –sarja. 

 

White, A. 1990. Language of imagination. Oxford: Blackwell. 

 

Viinikka, A. 2006. Keskustelua: kotona filosofiassa. Julkaisussa Tieteessä tapahtuu 1/2016 

Tieteellisten seurain valtuuskunta.  

 

Wittgenstein, L. 1981.  Filosofisia tutkimuksia. Juva: WSOY. 

 

Wright, M. 1990. Sosiologinen mielikuvitus. suom Karisto, A. Helsinki: Yliopistopaino.



 

  

 


	1 Johdanto
	2 Tutkimuksen rajaus
	2.1 Tutkimuskysymykset ja niiden valinta
	2.2 Tutkimuskirjallisuus aineistona

	3 Ihmistutkimuksen tieteenfilosofista taustaa
	3.1 Filosofia tieteenä
	3.2 Tieteen filosofia ja ihmistieteiden luonne
	3.3 Tieteet ja maailmankuva
	3.4 Ihmiskäsitys ja ihmiskuva
	3.5 Ihmiskäsitykset ja filosofia

	4 Minä teoreettisena käsitteenä
	4.1 Subjektin teoreettinen kolminaisuus: minä, persoona ja identiteetti
	4.2 Minän juuret filosofiassa
	4.3 Psykologia ja psykologian filosofia
	4.4 Minä ja minäteoriat psykologiassa

	5 Identiteetin teoreettisia suuntia nykypäivänä
	5.1 Postmoderni identiteetti
	5.2 Narratiivinen identiteetti
	5.3 Identiteetti ja minäkokemus

	6 Minäkokemus ja tajunta
	6.1 Tietoisuuden ja tajunnan käsitteet
	6.2 Minätietoisuus ja reflektiivinen tajunta

	7 Minäkokemus filosofiassa
	7.1 Minäkokemus dualistisena haasteena
	7.2 Pragmatistit ja subjektiivinen kokemus toiminnan työkaluna
	7.3 Naturalismi, reduktionismi ja kokemuksen ongelma
	7.4 Wittgenstein ja yksityisen kokemuksen olemassaolo

	Pohdinta
	Lähteet

