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Carl Gustav Jungin vaikutus analyyttisen psykologian kehittymiseen on ollut merkittävä. 

Jungin käsitteistössä ja teoriassa yhdistyvät filosofia, teologia, psykologia ja paikoin jopa 

parapsykologia. Jungilainen käsitteistö voidaan nähdä laajana ja tulkinnanvaraisena. Tämän 

kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kartoittaa Carl Gustav Jungin mielen teorian 

keskeisintä käsitteistöä ja niiden kautta ymmärtää analyyttisen psykologian taustoja. 

Käsitteistön avulla pyrin mallintamaan Jungin mielen teoriaa ja sitä kautta sekä ymmärtämään 

tiedostamattoman ja tietoisen mielen välistä vuorovaikutusta että lisäämään keskustelua 

käsitteistön ympärille.  Tutkimuskysymys on: Mitkä ovat Jungin teorian keskeisimmät 

käsitteet? 

Jungilaisen narratiivin keskiössä on tietoisen ja tiedostamattoman mielen dialogi, jonka 

tavoitteena on itseymmärryksen kasvaminen. Jungin teorian keskiöön nousevat niin ikään 

tiedostamattoman mielen sisältämät arkkityyppiset rakenteet. Ne voidaan nähdä perittyinä 

psyykkisinä valmiuksina, joiden pohja on pitkälti viettirakenteissa. Olen rajannut 

kirjallisuuden perusteella keskeisimmiksi käsitteiksi tiedostamattoman, egon, persoonan, 

varjoarkkityypin, animan ja animuksen, itsearkkityypin ja individuaation. 

Käytän kirjallisuusanalyysissani tutkimusmetodina kommentoivaa narratiivista 

kirjallisuuskatsausta (Salminen, 2011). Salmisen (2011) mukaan sen avulla pystytään luomaan 

helppolukuinen ja kattava kuva tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta.  Tutkimuksessani 

hyödyntämä aineistoni on ollut monipuolinen ja aineistovalintojani eivät ole ohjanneet 

tiukkarajaiset metodiset säännöt. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus valikoitui metodiksi, sillä 

analyysini tavoitteena ei ole ollut tavoitella analyyttisinta lopputulosta.  

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että jungilainen psykologia toimii käsitteistön ja 

teorian osalta narratiivisena ja kysymyksiä herättävänä lähestymistapana ihmisen psyykkis iin 

prosesseihin ja niiden lainalaisuuksiin. Teorioiden abstraktin, metafyysisen ja 

tulkinnanvaraisen luonteen vuoksi ne ovat joutuneet myös monialaisen kritiikin kohteeksi. 

Empiirisen ja tieteellisen prosessin kannalta Jungin teoriat ovat haastavia, johtuen pitkälti 

psyykkisten prosessien subjektiivisesta luonteesta. Kritiikki on kuitenkin tärkeä osa jungila isen 

psykologian sopeuttamista ja kehittämistä nykypäivän tarpeisiin. 

 

Avainsanat: analyyttinen psykologia, arkkityyppi, ego, individuaatio, Jung, jungilaisuus, 

tiedostamaton 
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1 Johdanto 

“The more you advance in the understanding of the psyche the more careful you 

will have to be with terminology, because it is historically coined and prejudiced. 

The more you penetrate the basic problems of psychology the more you 

approach ideas which are philosophically, religiously, and morally prejudiced. 

Therefore, certain things should be handled with the utmost care” 

(C.G. Jung 1935, complete works 17: par. 116) Analyyttisen psykologian isänä tunnetun Carl 

Jungin laajaa tuotantoa on analysoitu, sovellettu ja kehitetty eteenpäin jo lähes vuosisadan ajan. 

Jungin teoria mielestä on kuitenkin pysynyt kiistanalaisena. Esimerkiksi tiedostamatonta mieltä 

on ollut vaikea tutkia suoraan kvantitatiivisesti objektiivisen Arkhimedeen pisteen kautta (Jung, 

2014, location 140731). Cambrayn ja Carterin (2004) mukaan Jungin vaikutusta kulttuuriin ja 

analyyttisen psykologian suuntauksen kehittymiseen on kuitenkin ollut merkittävä. Jungila inen 

lähestymistapa psykoterapiaan on käynyt viime vuosikymmenien aikana renessanssivaiheen ja 

se on herättänyt poikkitieteellistä kiinnostusta neuropsykologiasta evoluutiobiologiaan ja 

historiantutkimuksesta filosofiaan (Cambray & Carter, 2004, s. 1–5). 

Jungilainen narratiivi on toiminut itselleni hyödyllisenä todellisuuden filtterinä. Esimerkik s i 

tarinoiden, unien ja symbolien kautta on ollut mahdollista pohtia olemassaolon merkitystä. 

Kiinnostus tutkielman tekemiseen on lähtenyt pääosin juuri kiinnostuksesta löytää sellainen 

tarina, jonka avulla minä löydän maailmasta merkitystä, siinä missä maailma löytää sen myös 

minusta. Kuten aikanaan Nietzchen ajatuksia mukaillut Viktor Frankl on 1946  todennut; “He 

who has a why to live for can bear almost any how” (Frankl, 2006, location 34). Merkitys on 

ihmiselle sielun ruokaa. Jungilainen näkemys elämään on minun subjektiivisesta maailmas ta ni 

katsottuna tasapainoinen tarina kohti merkitystä ja arvostan niitä nyansseja, joita se 

tulkintoineen tarjoaa. Minulla ei ole edes kovin syvää kiinnostusta lähestyä aihetta empiirises t i. 

Enemmänkin kyseessä on filosofinen ja ontologinen tulkinta, jonka johtopäätöksiä yritän 

pragmaattisesti soveltaa myös arkielämässä.  

Jungin teorian käsitteistö on erittäin laaja. Se myös kehittyi ja muuttui hänen laajan tuotantonsa 

aikana. Tässä tutkielmassa käyn läpi Jungin teoriaa mielestä ja siihen liittyviä keskeisiä 

käsitteitä. Subjektiivisen ja abstraktiivisen luonteensa johdosta tutkielman sävy on vahvasti 

kvalitatiivinen.  



Käytän kirjallisuusanalyysissani tutkimusmetodina kommentoivaa narratiivista 

kirjallisuuskatsausta. Salmisen (2011) mukaan sen avulla pystytään luomaan helppolukuinen ja 

kattava kuva tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta.  Tutkimuksessani hyödyntämä aineisto 

on ollut monipuolinen ja aineistovalintojani eivät ole ohjanneet tiukkarajaiset metodiset 

säännöt. Jungin alkuperäisteokset koottuna versiona (Jung, 2014) ovat kuitenkin olleet 

tutkielmani tärkeimmät lähteet. Muu käyttämäni aineisto ja analyyttisen psykologian 

teoreettinen viitekehys pohjautuvat myös Jungin teoksiin. Lisäksi yksi kolmesta Suomessa 

toimivasta jungilaisesta psykoanalyytikosta, Lars Ehnberg, suositteli minulle kirjallisuutta. Hän 

on myös yhden tämän tutkielman lähteen kirjoittaja. Kirjallisuusanalyysini tavoitteena on ollut 

herättää keskustelua Jungin tärkeimpien käsitteiden ympärille, ei tavoitella analyyttis inta 

lopputulosta.  

Tarkoitukseni on kartoittaa jungilaista narratiivia ja ymmärtää analyyttisen psykologian 

taustoja paremmin. Tutkimuskysymys on: Mitkä ovat Jungin teorian keskeisimmät käsitteet? 

Teorian taustojen ymmärtäminen aukaisee myös mahdollisuuden tarkastella niitä kriittises t i 

poikkitieteellisessä kontekstissa. Se ei ole kuitenkaan vielä tämän tutkielman tarkoitus. 

Käyn seuraavissa kappaleissa yksityiskohtaisemmin läpi mielen teoriaa ja niihin liittyviä 

käsitteitä. Lukijana käsitteitä kannattaa lähestyä symbolisina ja abstrakteina kategorioina, 

joiden avulla voidaan peilata omaa elämää ja siihen liittyviä ilmiötä. Itse kirjoittajana suhtaudun 

Jungin teoriaan mielestä eräänlaisena sisäisen ja ulkoisen todellisuuden subjektiivisena 

mallinnuksena, joka omassa narratiivissaan tarjoaa mahdollisuuden pohtia elämää ja sen 

tapahtumia symbolisella ja sopivan ilmavalla abstraktilla tavalla. Jungilainen näkökulma toimii 

kirjoittajalle työkaluna oman henkilökohtaisen mytologian ja elämän subjektiivisen narratiivin 

viitoittajana.  

Aluksi käyn läpi analyyttisen psykologian taustaa ja Carl Jungin työn historiallista merkitystä. 

Sen jälkeen siirryn käsitteiden ja keskeisten teemojen sekä teorioiden tiivistelmiin. Tutustumani 

kirjallisuuden perusteella olen päätynyt valitsemaan seitsemän keskeisintä käsitettä. Aloitan 

tiedostamattoman käsitteestä, koska sen ymmärtäminen on edellytyksenä Jungin teorian 

läpikäymiselle. Seuraavaksi käyn läpi käsitteen ego, joka jungilaisittain on tietoisen mielen 

keskipiste. Kolmannessa alaluvussa syvennyn käsitteeseen persoona, joka voidaan ymmärtää 

sosiaalisena maskina, muille näytettävänä osana itsestä. Neljännessä alaluvussa esittelemäni 

varjoarkkityyppi on tiedostamaton osa minuutta, jota emme joko kykene tai halua itsessämme 

nähdä. Viidennessä alaluvussa esittelen animan ja animuksen, jotka edustavat jungilaisessa 

psyykeen rakenteessa symbolisesti feminiinisen ja maskuliinisen muodostamaa 



vastakohtaisuuden periaatetta. Viimeisissä kahdessa alaluvussa käyn lävitse Jungin teorian 

kannalta keskeisimmät käsitteet itsearkkityyppi ja siihen liittyvän individuaatioprosess in. 

Itsearkkityyppi kuvastaa kokonaispersoonallisuuden arkkityyppiä, kun taas 

individuaatioprosessi voidaan ajatella elämänmittaisena matkana kohti itsearkkityypp iä. 

Viimeisessä luvussa teen johtopäätelmät, käyn läpi Jungin mielen teorian saamaa kritiikkiä ja 

pohdin prosessin aikana heränneitä mietteitä. 



2 Lyhyt taustoitus analyyttiseen psykologiaan  

Ehnbergin (2013) mukaan analyyttinen psykologia käsittelee ihmisen tiedostamaton puolta ja 

kuuluu psykodynaamisiin suuntauksiin. Kuten muutkin psykodynaamiset suuntaukset, 

analyyttinen psykologia keskittyy Ehnbergin mukaan psyyken sisäisten rakenteiden ja niihin 

liittyvien tiedostamattomien ilmiöiden tietoiseksi tekemiseen.  Analyyttisessä psykologiass a 

terapian keskiössä on ihmisen tiedostamattoman ja tietoisen puolen vuoropuhelu ja 

kehittyminen kohti individuaatiota, eli ihmisen omaa yksilöllistä potentiaalia integro ida 

psyykkiset energiat ehyeksi kokonaisuudeksi. Ehnberg toteaa, että analyyttisen psykologian 

suuntaus näkee ihmisen tiedostamattomassa mielessä resursseja, joiden ymmärtäminen ja 

käsitteleminen tietoisesti, ovat ihmisen psykofyysisen kehittymisen kannalta tärkeässä 

asemassa (Ehnberg, 2013).  

Analyyttinen psykologia terapiamuotona näkee tiedostamattoman mielen voimavara (Virtanen, 

2022). Se on vuorovaikutuksellista terapiaa, jossa otetaan huomioon ihmisen eksistential inen 

ja kehityksellinen näkökulma. Terapian tavoitteena on itseymmärryksen kasvaminen (Virtanen, 

2022.) Ehnberg (2013, s.111) toteaa että analyyttisen psykologian terapiaprosessissa on 

merkityksellistä löytää aktiivinen suhde tietoisen minän ja tiedostamattoman mielen välille. 

Terapeuttisina metodeina voidaan käyttää esimerkiksi unien, satujen, myyttien sekä symbolien 

tulkintaa. Muita menetelmiä voivat olla kuvatyö, spontaani kirjoittaminen, aktiivinen 

imaginaatio ja keholliset menetelmät (Ehnberg, 2013). 

C. G. Jungia pidetään analyyttisen psykologian merkittävän pioneerina (Casement, 2001). 

Uransa alkuaikoina hän työskenteli tiiviisti Sigmund Freudin kanssa, mutta myöhemmässä 

vaiheessa erkaantui Freudin psykoanalyyttisesta suuntauksesta ja kehitti oman teoreettisen 

käsitteistön, josta muodostui analyyttisen psykologian perusta (Casement, 2001). Liliane Frey-

Rohn (2001) käsittelee seikkaperäisesti oppien eroavaisuuksia kirjassaan Freudista Jungiin. 

Jung näki ihmismielen tiedostamattoman puolen Freudin teoriaa laajempana kokonaisuutena 

eikä hyväksynyt Freudin hypoteesia siitä, että seksuaaliteoria selittäisi pelkästään ihmisen 

tiedostamattomia motiiveja ja käyttäytymistä. Jungin mukaan ihmisen libidoa, viettienerg iaa, 

ei voinut typistää pelkän seksuaalisen kehityksen viitekehykseen. Jungin ja Freudin 

erimielisyydet koskivat myös tiedostamattoman käsitettä. Jung uskoi tiedostamatto man 

sisältävän henkilökohtaisen tiedostamattoman lisäksi myös vahvasti kollektiivisen aspektin 

(Frey-Rohn, 2001). Freudia pidetään usein Jungin oppi-isänä. Yhteistyö lopulta päättyi 

opillisiin ristiriitoihin ja miehet erkanivat omille teilleen. Cambrayn ja Carterin (2004, s. 5) 



mukaan Freudin teoreettisen taustan nojatessa vahvasti ajan biologisiin ja neurotieteellis i in 

oppeihin, Jungin vaikutteissa alkoivat näkyä vahvemmin ajan filosofisien suuntausten 

ajatukset. Jungin ajatteluun vaikuttivat merkittävästi mm. Leibniz, Kant, Schopenhauer ja 

Nietzsche (Cambray & Carter, 2004). 

Jungin ja Freudin erilleen päätymisen seurauksena alkoi kehittyä psykoanalyysin rinna lle 

analyyttisen psykologian suuntaus, jossa näkyi entistä voimakkaammin Jungin vaikuttane iden 

henkilöiden ajatukset. Suuntaus tunnettiin aluksi Zurichin koulukuntana (Casement, 2001, s. 

135–138). Sen merkittäviä historiallisia hahmoja olivat wikipedian mukaan mm. Eugen 

Bleurer, Franz Riklin ja Alphone Maeder. Muita merkittäviä aikakauden jungilaisia olivat 

esimerkiksi Man and his symbols -kirjan (1968) muut kirjoittajat Marie-Louise von Franz, 

Joseph L. Henderson, Aniela Jaffé ja Jolande Jacobi.  

Jungilla oli vahva kiinnostus mytologioita ja muita tarinoita kohtaan. Jungin (1968) mukaan 

unissa, kansansaduissa, mytologioissa ja uskonnoissa on löydettävissä paljon psykologisia ja 

symbolisia viitekehyksiä, joita voidaan käyttää terapeuttisina apuvälineinä ihmismielen ja 

psyyken kartoituksessa. Jung näki, että esimerkiksi uskonnot ja mytologiat voidaan nähdä 

psyykettä peilaavina symbolisina tarinoina ja prosesseina. Tarinat toimivat metaforina ihmisten 

psyykkisille ja sosiaalisille prosesseille ja näin ollen sisältävät arkkityyppisiä ja universaa leja 

rakenteita, jotka ilmenevät ainutlaatuisesti omassa kulttuurisessa kontekstissaan (Jung, 1968). 

Jungin kuoleman jälkeen analyyttinen psykologia on sittemmin kehittynyt ja jakautunut eri 

suuntauksiin. Voidaan puhua post-jungilaista tai neo-jungilaisista suuntauksista, jotka voivat 

opeiltaan ja käsityksiltään poiketa toisistaan (Samuels, 1986). Seuraavaksi käyn 

seikkaperäisemmin läpi Jungin mielen teorian peruskäsitteistöä.  

  



3 Käsitteistön, keskeisten teemojen ja teorioiden tiivistelmät  

 

Kuva 1. Havainnollistukseni psyykeestä jungilaisittain mallinnettuna (mukaellen C. G. Jung Institute of 

Chicago, 2022) 

Yllä oleva kuva on mallinnus Jungin psyykeen teoriasta, jonka käyn seikkaperäisesti läpi tässä 

luvussa.  

Jungin teoriaa ymmärtääkseen on erityisen tärkeää päästä jyvälle arkkityyppien käsitteestä. 

James Hillmanin mukaan jungilaista psykologiaa voidaan jopa kuvailla arkkityyppiseks i 

psykologiaksi (D’Heurle & Feimer, 1975, s. 289). Arkkityypit ovat ikivanhoja, esivanhemmilta 

perittyjä psyykkisiä valmiuksia, joiden pohja on pitkälti viettirakenteissa (Jung ym., 1976b, s. 

47–69). Arkkityypit aktivoituvat ja ilmenevät ihmisen elämässä tapahtumina, hahmoina, 

symboleina ja motiiveina saaden luonnollisesti kulttuurisessa kontekstissaan aina oman 

sävytyksensä. Arkkityypeistä käyn läpi vain jungilaisessa kontekstissa tärkeimmät eli persoona, 

varjo, anima ja animus sekä itse.  



Arkkityyppien lisäksi Jungin teorian tärkeimpiä käsitteitä ovat mm. kollektiivinen alitajunta, 

individuaatioprosessi sekä kompleksit (Stein, 1998, s. 233–244), sekä tietoisen mielen 

keskipiste eli ego. Näistä egoon, kollektiiviseen alitajuntaan ja individuaatioprosess i in 

syvennyn tarkemmin tulevissa alaluvuissa, joten haluan tässä yhteydessä nostaa esille 

kompleksit, joita en tule käsittelemään myöhemmissä luvuissa. 

Ehnberg (2013, s. 29–35) siteeraa Jungin näkemystä, jonka mukaan kompleksi on 

tiedostamaton, psyykkisesti latautunut ydin, jonka ympärille kasaantuu uskomuksia, käsityksiä, 

tunnelatauksia ja kokemuksia. Kompleksi on analyyttisen psykologian näkökulmasta osa 

henkilökohtaisen tiedostamattoman mielen arkkitehtuuria. Kompleksit voivat periaatteessa 

muodostua minkä tahansa sellaisen kokemuksen tai objektin ympärille, jota ihminen ei pysty 

täydellisesti ja tietoisesti käsittelemään. Jung ajatteli kompleksien olevan ikään kuin psyyken 

autonomisia entiteettejä, joilla on oma tahtonsa. Ne kuvastavat sisäisiä, usein ratkaisemattomia 

ristiriitoja ihmisen elämässä (Ehnberg, 2013, s. 29–36).  

Käyn lävitse keskeisimmät arkkityypit ja muut käsitteet seuraavissa luvuissa tarkemmin. 

Aloitan määrittelemällä tiedostamattoman. 

 

3.1 Tiedostamaton; mielen valtameri 

Ihmisen psyyke sisältää tiedostavan eli tietoisen ja tiedostamattoman ulottuvuuden.  

Tiedostamaton jakautuu kollektiiviseen ja henkilökohtaiseen tiedostamattomaan. 

Tiedostamattoman mielen käsite on analyyttisen psykologian teoreettisessa keskiössä (Frey-

Rohn, 1991). 

Kirjassaan unia, satuja ja myyttejä, Lars Ehnberg (2013) vertaa tiedostamatonta mieltä tietoisen 

hallinnan ulottumattomissa oleviin ruumiin toimintoihin. Ernbergin mukaan suuri osa ihmisen 

fysiologisista toiminnoista on autonomisia ja riippumattomia siitä, olemmeko niistä tietois ia. 

Ihminen jatkaa hengittämistä huolimatta siitä, onko tietoinen hengittävänsä. Ehnbergin jatkaa 

todeten, että psyyke sisältää autonomisia ja itsenäisiä toimintoja, jotka ovat tietoisen mielen 

ulottumattomissa (Ehnberg, 2013, s. 29–46). Sigmund Freudin teoriasta johdettu 

jäävuorivertaus kuvastaa osuvasti tiedostamattoman mielen merkitystä psyykeen rakenteessa 

myös jungilaisittain (Green, 2019). 

Freudin (1917) mukaan jäävuoresta vain pieni osa näkyy pinnalla, mikä kuvastaa tietoisen 

mielen asemaa psyykeen kokonaisrakenteessa. Suurin osa psyykkisestä materiaalista on 

merenpinnan alapuolella ja näin ollen tietoisuuden ulottumattomissa. Mitä syvemmälle jäävuori 



ulottuu, sen kauempana psyykkinen materiaali on tietoisuudesta. Freudin keskeisiin ideoihin 

voi tutustua hänen teoksessaan Johdatus psykoanalyysiin (Freud, 1917). 

Jäävuoren huippu kuvastaa tietoisuutta, jonka Jung (2014c) määrittelee egon, tietoisuuden 

keskipisteen suhteeksi psyykestä nousevaan sisältöön ja apperseptioksi, tietoisuudeksi aistien 

kautta välittyvän todellisuuden havaitsemisesta (Jung, 2014c, location 88648). Tietoisuus on 

suhdetta ärsykeympäristöön ja tiedostamattomasta psyykestä nousevaan assosiaatioverkostoon 

(Jung, 2014h, s. 3–58). Tietoisuus kohtaa rajallisuutensa kyvyssä havaita ja käsitellä kaikki 

aistien kautta nouseva informaatio ja psyykeen syvemmistä kerroksista nousevaa sisältöä. 

Tietoinen mieli rajoittuu omaan havaintoon ja tulkintaansa sisäisen ja ulkoisen todellisuuden 

luonteesta. Kaikki aistihavainnot, ärsykkeet ja psyykkinen sisältö, jotka eivät mahdu 

tietoisuuden polttopisteeseen, ovat määritelmänsä mukaan tiedostamattomia.  

Jungin mukaan tiedostamaton voidaan jakaa henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen 

tiedostamattomaan, jotka luonteeltaan eroavat merkittävästi toisistaan (Stein, 1998, s. 46–48 & 

92–95). Jungin ja Freudin näkemykset eroavat tässä suhteessa, koska Freud näki 

tiedostamattoman ennen kaikkea henkilökohtaisten kokemusten ja repressioiden varastona 

(Frey-Rohn, 1990, s. 101–131). Jäävuorimetafora voidaan siis ajatella jungilaisittain siten, että 

jäävuorta ympäröivä vesi muodostaa tiedostamattoman ja universaalin aspektin psyykeen 

kokonaisuudessa ja sieltä nouseva sisältö ei ole peräisin ihmisen omasta kokemusmaailmasta, 

vaan on lajikehityksestä peräisin olevia kollektiivisia psyykkisiä rakenteita.  

Henkilökohtainen tiedostamaton sisältää yksilön unohtamia, tukahdettuja ja kiellet tyjä 

kokemuksia ja tunteita, joista hän voi tulla tietoiseksi. Tutkielmassaan “On the nature of the 

psyche”, Jung (2014c) määrittelee tiedostamattoman tiedoksi ja kokemuksiksi, jotka eivät juuri 

nyt ole tietoisen minän, egon käytettävissä. Jung toteaa kuitenkin tietoisen ja tiedostamattoman 

mielen olevan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja se mikä on tiedostamatonta, voi tulla tietoiseks i 

ja toisinpäin (Jung, 2014c). 

Jung (2014d) kuvaa kollektiivista tiedostamatonta psyykeen syvempänä ja universaa l ina 

kerroksena, jonka päällä persoonallinen tiedostamaton lepää. Kollektiivisen tiedostamattoman 

idean voi ajatella vietteinä ja vaistoina, jotka ovat periytyneet pitkän kehityshistorian kautta ja 

edustavat autonomisia motiiveja, jotka universaalista luonteesta johtuen muodostavat 

tiedostamattomia kognitiivisia rakenteita (Jung, 2014d, location 1023434).  



Jung näki tiedostamattoman sisältävän myös kollektiivisen aspektin, joka ei sisällä 

persoonallista, kulttuurista ja yksilöllistä sisältöä, vaan on universaali ja ikiaikainen psyykeen 

ulottuvuus (Jung, 1936). Jungin (2014d, location 102319) mukaan ihminen ei ole syntyessään 

tyhjä taulu, vaan sisältää valmiita ja potentiaalisia kognitiivisia rakenteita. Nämä rakenteet 

ilmenevät arkkityyppeinä, jotka muodostavat kollektiivisen tiedostamattoman sisällön. 

Arkkityypit viittaavat psyykestä nouseviin autonomisiin voimiin, jotka tietoisuuden pinnan 

saavuttaessaan saavat yksilöllisen ilmentymän kulttuurisessa kontekstissaan. Arkkityypit ja 

kollektiivinen tiedostamaton ovat Jungin teorian kaikkein keskeisimpiä käsitteitä (Jung, 

2014d). Hopcke (1999) ehdottaa, että jungilaista psykologista suuntausta voisi hyvinkin kutsua 

analyyttisen psykologian sijaan arkkityyppiseksi psykologiaksi. Teoreettisessa viitekehyksessä 

molemmat ovat riippuvaisia toisistaan ja ne voidaan nähdä saman kolikon eri puolina (Hopcke, 

1999, s. 13). 

Kollektiivinen alitajunta on arkaainen ja primitiivinen. Jung ottaa esimerkiksi fylogeneett isen 

lain (Jung, 2014f, location 221752), mikä tarkoittaa, että psyykkinen, että anatominen rakenne 

molemmat sisältävät aikaisemmat evoluutionaariset kehitysasteensa. Vertauskuvallises t i 

kollektiivinen tiedostamaton on kuin puun vuosirenkaat ja jokainen kehä kohti ydintä johtaa 

alkukantaisempaan psykologiseen rakenteeseen (Jung ym., 1976, s. 36). Universaa lit 

kognitiiviset rakenteet ovat psyyken evoluution vuosirenkaita, jotka ovat syvästi juurtuneet 

kollektiiviseen tiedostamattomaan. Aivan kuten aivotkin ovat kehittyneet miljoonien vuosien 

aikana ympäristöön sopeutumisen seurauksena, Jungin mukaan sama pätee myös 

kollektiiviseen tiedostamattomaan. Se sisältää itsessään valtavan määrän tiedostamatonta 

sisältöä ja informaatiota, joka yltää teoreettisesti aina aikojen alkuun asti. Informaatio tiivistyy 

arkkityypeiksi, joita Jung valottaa esi-isien kokemuksien kerrostumina (Jung, 2014d). 

 

3.2 Ego; valonkantaja 

Jungilaisen psyykeen struktuurin kartoitusta on luonnollista lähestyä tietoisen mielen 

polttopisteen, egon, tarkastelulla (Stein, 1998, s. 25–30). Ego on tiedostavan mielen polttopiste 

ja itsekäsitys. Sana ego tulee latinasta ja tarkoittaa "minä".  Egon määritelmät ja sen merkitys 

suhteessa psyykeen kokonaisrakenteeseen vaihtelevat eri psykoterapeuttisten koulukuntien 

välillä. Esimerkiksi laajalti tunnetuksi tullut Freudilainen lähestymistapa, jossa ego nähdään 

psyykkisenä rakenteena, joka toimii vaistojen ja viettien (Id) sekä sosiaalisten vaatimusten 



(super ego) välittäjänä, eroaa joiltain osin tässä opinnäytetyössä käsiteltävästä Jungilaisesta 

näkemyksestä (Frey-Rohn, 1990, s. 101–121).  

Vaikka ego on keskeinen kompleksi syvyyspsykologian näkökulmasta (Stein, 1998, s. 13–29), 

se on vain pieni osa psyykeen kokonaisstruktuuria. Freudin esittämä jäävuorimalli psyykkeestä 

kuvastaa osuvasti egon asemaa myös jungilaisessa narratiivissa. Jäävuoren huippu kuvastaa 

tässä tapauksessa egotietoisuutta ja se edustaa vain pientä osaa koko psyykkisestä 

stratosfääristä. Suurin osa psyykkisestä materiaalista on merenpinnan alapuolella ja on 

tietoisuuden ulottumattomissa. Ehnberg (2013) esittää osuvan analogian psyykkeen 

kokonaisuuden ja ruumiin toimintojen välillä. Vain pieni ruumiin toiminnoista on tietoisia. Me 

hengitämme ja sydän sykkii ilman tietoista kontrollia, ja sama pätee myös syvyyspsykologian 

käsityksen mukaan psyykeeseen. Suurin osa psyyken sisällöstä on tiedostamattomia ja 

autonomisia ja tietoisella mielellä, egolla, on vain rajoitettu mahdollisuus tulla tietoiseks i 

psyyken koko sisällöstä (Ehnberg, 2013).   

Carl Jung määrittelee egon tietoisuuden keskipisteenä, persoonallisten ilmentymien subjektina, 

joka on yhteydessä psyykestä nousevaan sisältöön (Jung, 2014e, location 114425). Se on 

minätietoisuutta suhteessa ulkoiseen ympäristöön ja sen kautta sisäiseen assosiaatioverkostoon 

(Jung, 2014g, location 240788). Stein Murray (1998) esittää, että ego on minätietoisuuden 

keskipisteenä organisoiva ja ohjaava prinsiippi, jonka avulla ihminen navigoi tietoisuuteen. 

Stein tiivistää egon ihmisen minä kokemuksen kulmakiveksi, joka ohjaa tahtoa, halua, 

toimintaa ja kykenee reflektoimaan itseänsä suhteessa maailmaan (Stein, 1998, s. 13–29).  

Ego kehittyy pikkuhiljaa elämän aikana. Ihmisen syntyessä tähän maailman, hän on puhdasta 

tiedostamatonta potentiaalia ja kyvytön tekemään eroa subjektin ja objektin välillä. Pieni vauva 

identifioi itsensä vielä täydellisesti äitiin ja näin ollen äiti edustaa kokonaisuuden arkkityypp iä, 

Itseä (Jung, 2014e, location 102984). Jungin (2020) mukaan egon kehityksen edetessä lapsi 

alkaa ymmärtämään, että maailmaan sisältyy objekteja, jotka ovat hänestä erillään. Jung toteaa, 

että aikaisemmin lapsi on puhunut itsestään kolmannessa persoonassa, mutta minätietoisuuden 

kehittyessä alkaa myös muistijäljet kumuloitumaan. Egon kehittyessä kyky erotella objekteja 

kasvaa ja tämä on kehityksen kannalta tärkeä asia. Jung esittää asian, että ilman kykyä erotella 

toimintoja ja objekteja, suunnan ottaminen kohti tavoitetta on mahdotonta ja tässä piileek in 

egon sopeutumisfunktio. Egoa voidaan siis pitää adaptaatiomekanismina. Se kykenee tuomaan 

valoa siihen pimeyteen, joka on puhtaasti luontoa ja vaistoa, ja tietoisuuden kehittyminen on 

kulttuurin edellytys (Jung, 2020, s. 96–130). Vaistot ovat luontoa, joka kuvastaa 



tiedostamattomuutta ja vain tietoisuuden avulla voimme ohjata näitä vaistoja. Stein Murray 

sanoo, että egon avulla voimme tehdä valintoja, jotka ovat vastoin meidän vaistojamme ja 

tiedostamattomasta nousevia impulsseja (Stein, 1998, s. 19). 

Jungin (2020) mukaan vahvan ja terveen egon kehittymisellä on elämän ensimmäise l lä 

puoliskolla tärkeä tehtävä. Sosiaaliseen ympäristöön ja todellisuuteen sopeutuminen on 

ihmiselle olennainen prosessi ja subjektiivisen minäkäsityksen terve kehittyminen edesauttaa 

tietoisuuden ja individuaation seuraavalla polulla, joka yleensä tapahtuu elämän toisella 

puoliskolla (Jung, 2020, s. 110–130). Stein näkee egon kehittymisen kannalta olennaisena 

konfliktin, joka syntyy yksilön halun ja ympäristön asettamien haasteiden välillä (Stein, 1998, 

s. 13–29). Tässä huomioon otettavaa on myös egon herkkä haavoittuvuus. Konfliktin olles sa 

liikaa, saattaa egon kasvu taantua. 

 

3.3 Persoona; näyttelijän monet kasvot 

Persoona tarkoittaa latinaksi näyttelijän maskia. Ihminen toteuttaa rooliansa sosiaalisessa 

näytelmässä aivan kuten näyttelijä tekee sitä lavalla yleisön edessä. Stein Murray (1998, s. 13–

29) kiteyttää persoonan psykologiseksi ja sosiaaliseksi rooliksi, jonka tarkoituksena on 

sopeutua spesifiin sosiaalisen ympäristöön. Persoona on sosiaalinen konstruktio, joka peilaa 

ympäristön vaatimuksia. Sen avulla voimme antaa itsestämme tietyn kuvan tai toisaalta peitellä 

jotain sellaista osaa itsestämme, jota emme halua muiden näkevän (Stein, 1998). 

Jungin mukaan Persoona toimii egon heijasteena ulkoisessa objektien maailmassa (Jung, 

2014a, s. 463–470). Sitä voidaan ajatella egon ja kollektiivisen todellisuuden välissä olevana 

pehmusteena. Lars Ehnberg (2013, s. 78–81) kuvaa persoonaa kompromissina minän eli egon 

ja ulkomaailman välillä. Se toimii suodattimena, jonka kautta minä antaa vaikutteita ja se on 

tuntosarvet, joilla ihminen peilaa toisten ihmisen odotuksia ja suhteuttaa toimintaansa niihin 

(Ehnberg, 2013). 

Persoona ei jungilaisessa perspektiivissä tarkoita persoonallisuutta. Kehittynyt, joustava ja 

resilienssi ego pystyy tilanteen mukaan sopeutumaan tarvittaviin rooleihin. Jung (2014b) näki 

kuitenkin vaarana egon samaistumisen persoonaan. Se että ihminen samaistuu täysin 

sosiaalinen roolinsa, johtaa Jungin mukaan psykologisen kehityksen taantumiseen (Jung, 

2014b, s. 269–304). Persoona on mukautumisen tulos ja näin ollen se ei ole yksilön sisäisen 

todellisuuden kokonaisuutta heijastava ilmentymä. 



Persoona voidaan nähdä jopa persoonallisuuden vastakohtana (Stein, 1998, s. 110–124). 

Persoonallisuuden kehittyminen on suhdetta sisäiseen todellisuuteen ja tiedostamattomaan, kun 

taas mukautuminen ulkoiseen todellisuuteen tarkoittaa käytännössä yksilöllisyyden uhraamista 

kollektiivisella alttarilla.  Sopeutuminen kulttuuriin on kompromissi, jossa osa yksilöllisyyttä 

vajoaa tiedostamattomaan. Jos yksilö samaistuu persoonaansa liikaa, hän menettää kosketuksen 

tiedostamattomaan, sisäiseen maailmassa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö sopeutuminen 

yhteisöllisiin normeihin ja kollektiiviseen narratiivin olisi tärkeä kehityksellinen prosessi. 

Yhteiskunta olettaa, ja sen täytyykin olettaa, yksilön kantavan vastuun oman roolinsa 

toteutumisesta (Stein, 1998, s.110–124). 

Mielenkiintoisena kuriositeettina voi mainita Jungin ajatuksen animasta persoonan 

vastakohtana (Stein, 1998, s.127–129). Tämä olettamus sisältää ajatuksen, että anima on 

suhdetta sisäiseen subjektiin ja tiedostamattomaan, edustaen ihmisen sisäisiä kasvoja. Jungin 

mukaan persoona vastakohtana on suhteessa ulkoiseen objektiin kollektiiviseen todellisuuden 

kautta. Lisäksi Jung esittää, että egon samaistumisen aste persoonaan korreloi 

tiedostamattoman psyyken projisointia ulkoiseen objektiin (Jung, 2014a, location 69498–

69521). 

Jungin kirjoituksista voi saada kuvan, että hän piti persoonaa psyykeen alempiarvoisena 

funktiona, mutta Robert Hopcke (1999, s. 88) tähdentää, että huolimatta pinnallisesta 

psykologisesta funktiosta, Jung piti persoona erittäin tärkeänä aspektina ihmisen 

sopeutumisessa sosiaaliseen ympäristöön. Jung näki persoonana egon ja kollektiivisen välisenä 

siltana. Persoona on suhteessa ulkoiseen maailmaan ja se on egon edustusasu ulkoisessa 

maailmassa. Persoonan ollessa yhteydessä psyyken kollektiiviseen osaan, se myös samalla 

suojaa yksilön sisäistä todellisuutta (Stein, 1998, s.119). Persoonan avulla voimme paljastaa ja 

peittää itsestämme asioita ja muodostaa käsitettävän vaikutelman vuorovaikutuksessa. 

 

3.4 Varjoarkkityyppi; oopperan kummitus 

Varjoarkkityyppi edustaa jungilaisessa psyykeen rakenteessa ihmisen tukahdettua, kiellettyä ja 

tiedostamatonta puolta (Johnson, 1994). Johnsonin (1994) mukaan se on osa minuutta, jota 

emme kykene tai halua itsessämme nähdä. Varjoarkkityyppi edustaa jungila isessa psyyken 

struktuurissa vastakohtaa tietoiselle asenteelle (Papadopoulos, 2006, s. 94–113). Tämä voidaan 

ajatella niin, että kun taskulampulla valaistaan uutta kohtaa maastossa, jää muu maasto 



valaisemattomaan tilaan. Jungin mukaan tietoisuuden kohdentaessa itsensä objektiin, se jättää 

väistämättä varjon kiintopisteensä ulkopuolelle (Jung, 1968, location 400).  Prosessi on täysin 

normaali, sillä ihminen pystyy tietoisesti vastaanottamaan, muistamaan ja prosessoimaan vain 

rajatun määrän informaatiota. Jung kuitenkin toteaa, että aikaisemmin tiedostettu sisältö ei 

katoa mihinkään. Tiedostamattomasta käsin se jatkaa kulkuaan ja vaikutustaan ihmisen 

elämässä. Henkilökohtainen tiedostamaton materiaali voi tulla taas uudelleen tietoiseksi ja se 

mikä on nyt tietoista, voi vajota tiedostamattomaan (Jung, 1968, location 400). Tietoisen mielen 

polttopisteen, egon ylle, lankeaa väistämättä tiedostamaton varjo. Se on täysin neutraali 

psyykkinen ilmiö. Varjoon jää sisältö, johon tietoisuuden valokiila ei enää yllä. 

 

Varjon määritteleminen on haastavaa sen metafyysisen luonteen johdosta. Vertauskuvallises t i 

ja symbolisesti sitä on kuvattu maailmanhistoriassa tarinoiden kautta. Se on klassisesti hyvän 

ja pahan välistä taistelua. Jungilaisesta perpektiivistä tämä taistelu kuitenkin käydään usein 

ihmisen sisäisenä taisteluna. Varjon ollessa ristiriidassa tietoisen itsekäsityksen kanssa, se 

muodostaa moraalisen ongelman (Jung, 2014e, location 114517–114559). Varjosta tietoiseks i 

tuleminen vaatii moraalisen suhtautumisen ymmärtää ja integroida niitä aspekteja itsestä, jotka 

eivät sovi tietoiseen käsitykseen minuudesta. Egon ollessa adaptaatiomekanismi ulkoiseen 

ympäristöön, varjo muodostaa sisäisen polariteetin, jonka kautta syntyy konflikti ulkoisen 

sopeutumisen ja omien kiellettyjen ja tukahdutettujen tunteiden ja vaistojen ilmentymisen 

välillä (Jung, 2014e, location 114517–114559.) 

 

Robert Johnson (1994, s. 46) määrittelee varjon muodostumisen kulttuurin ja sosiaalisen 

ympäristöön sopeutumisen hintana. Prosessi on sivistyksen kannalta välttämätön, mutta 

edellyttää usein kulttuurin kannalta primitiivisten impulssien ja omien halujen tukahduttamista 

ja kieltämistä siinä määrin, että sosiaalinen ympäristö pysyy tasapainossa (Johnson, 1994, s. 

46). Nämä sosiaalisen sopeutumisen alttarilla kielletyt impulssit eivät kuitenkaan häviä 

mihinkään, vaan voivat toimia tiedostamattomasta käsin. Esimerkkinä voidaan mainita 

seksuaalisuus ja aggressio, joiden ilmentymiseen vaikuttaa voimakkaasti kulttuurin normit ja 

rajat. Molemmat ihmisen perusolemukseen kuuluvat ominaisuudet voivat ilman tietoista 

säätelyä ja integrointia muodostua ongelmiksi sosiaalisessa ympäristössä.  

  

Carl Jung toteaa, että individuaatioprosessi alkaa varjon kohtaamisella (Papadopoulos, 2006, s. 

100). Jungilaisen analystin Liliane Frey- Rohnin (1990, s. 158–180) mukaan varjoarkkityypp i 

on kontakti psyykeen syvempiin kerroksiin ja sisältää paljon elinvoimaa, jonka vapauttaminen 



ja integroiminen tietoisesti ja tietoiseksi on individuaatioprosessin kannalta merkittävää. Varjo 

haastaa aina ihmisen käsityksen itsestään. “En minä ole tällainen, mikä minuun oikein meni” 

lausahdus kuvaa hyvin varjon kohtaamista. On hyvä kuitenkin ymmärtää, ettei varjo ole 

pelkästään negatiivinen asia. Marie Louise von Franzin (2017) mukaan se sisältää myös 

potentiaalia, elinvoimaa ja mahdollisuuksia. Tietoisuuteen integroituna ja taidokkaasti 

kohdattuna tiedostamattomasta voidaan vapauttaa psyykkistä energiaa ja latenttia potentiaa lia. 

Varjon kohtaaminen on osa tietoiseksi tulemisen prosessia.  

 

Olen pääsääntöisesti kuvannut henkilökohtaisen varjon symbolista anatomiaa. Varjon ollessa 

kuitenkin yhteydessä kollektiivisen ja kulttuuriseen aspektiin, sen vaikutus ylettyy siten myös 

yksilön ulkopuolelle. Myös sosiokulttuuriset arvot ja normit sisältävät vastapolaritee t in. 

Kirjassa Jung and the jungians on myth professori Steven Walker (2002, s. 29–44) pohtii 

kollektiivisen ja yksilöllisen varjon eroavaisuuksia. Yksilön varjon ollessa henkilökohta isen 

tiedostamattoman alueella, kollektiivinen varjo ilmenee metafyysisenä, kulttuurise l la 

maaperällä ilmenevänä “hyvän” ja “pahan” välisenä taisteluna. Jungilaiset näkevät usein 

kollektiivisen varjon oikotienä arkkityyppiseen pahuuteen (Zweig & Abrams, 1991, s. 165–

236).  Tällä tarkoitettaneen sitä, että kollektiivinen varjo pystyy arkkityyppisessä muodossaan 

yliajamaan ihmisen omat henkilökohtaiset moraaliset ja eettiset periaatteet. 

 

Kollektiivisen varjon sosiopsykologinen mekanismi on noussut mytologisiin mitto ihin 

esimerkiksi Ruandan kansanmurhasta Nankingin verilöylyyn ja Stalinin gulageista natsi-

Saksan keskitysleireihin. Professori Phil Zimbardo (2008) on tutkimuksissaan todennut, että 

sosiopsykologisilla tilannetekijöillä on suuri vaikutus ihmisen moraaliseen käyttäytymiseen. 

Näistä tekijöistä mm. sokea usko auktoriteettiin, kritiikitön ryhmänormien sisäistäminen, 

ryhmän tai ihmisen epäinhimillistäminen, vastuun ulkoistaminen, anonymiteetti sekä pahan 

passiivinen hyväksyminen ovat esimerkkejä siitä, kuinka kollektiivinen aspekti voi vaikuttaa 

ihmisen moraaliin ja siten orientoitumiseen sosiaalisessa ja kulttuurisessa ilmapiir issä 

(Zimbardo, 2008). 

 

Varjo, kuten kaikki Jungin arkkityypit ovat symbolisia representaatioita. Symbolismi tulee 

usein parhaiten esiin esimerkiksi tarinoissa (Campbell, 2008), elokuvissa (Chang ym., 2013) ja 

saduissa (von Frantz, 2017), joissa arkkityyppinen materia ilmenee lukemattomissa eri 

muodoissa ja hahmoissa. Tarinoiden kautta ne saavat aina uuden elämän omassa kulttuurisessa 

kontekstissaan. Dr. Jekyll ja Hyde, pimeyden sydän, Dorian Grayn muotokuva, Fight club ja 



Jokeri ovat esimerkkejä populaarikulttuurin tarinoista, joissa varjoarkkityypin kehittyminen 

voidaan nähdä helposti jungilaisen narratiivin kautta. 

 

3.5 Anima ja animus; vastakohtien liitto 

Anima ja animus edustavat jungilaisessa psyykeen rakenteessa kollektiivista, symbolises t i 

feminiinistä ja maskuliinista arkkityyppiä (Jung, 2020, location 343). Jungin teorian mukaan 

miehen psyyke sisältää tiedostamattoman, symbolisesti feminiinisen arkkityypin, jota Jung 

kutsui animaksi. Animus puolestaan on naisen tiedostamaton ja symbolinen kuva 

maskuliinisesta arkkityyppistä (Jung, 2020, location 343). Arkkityypin ollessa osa kollektiivista 

tiedostamatonta, sen olemassaolo ei ole sidottu kulttuuriin, eikä henkilökohtaisiin kokemuks iin 

(Jung, 2014e, location 114581). Luonnollisesti arkkityyppi ilmentyy ja konkretisoituu 

maailmaan kulttuurin ja henkilökohtaisten kokemusten kautta. Teoria on edelleen 

kontroversiaali ja postjungilainen perspektiivi on haastanut animan ja animuksen 

sukupuolisidonnaisuuden (Papadopoulos, 2006, s. 126–128). Käyn läpi seuraavaksi erilais ia 

näkökulmia animan ja animuksen merkityksestä biologisesti ja psyykeen rakenteessa.  

Jungin mukaan mies kantaa sisäänrakennettua kuvaa naisesta, feminiinisestä aspektista 

todellisuutta, jota kohti hän orientoituu. Nainen orientoituu puolestaan kohti maskuliinista 

aspektia. Näin ollen symbolisesti kahden eri polariteetin välille syntyvä jännite saa aikaan 

syzygyn (Jung, 2014e, location 114581) eli arkkityyppisen feminiinisen ja maskuliinisen 

todellisuuden yhdistymisen, joka mytologioissa kuvataan usein pyhänä liittona. Liiton 

seurauksena syntyy arkkityyppisestä symbolisesta näkökulmasta jumalallinen lapsi, joka 

kuvastaa uutta elämää ja tietoisuutta. 

On kuitenkin huomioitavaa, että feminiininen ja maskuliininen ovat käyttäytymistä kuvaavia 

kulttuurisidonnaisia symbolisia määreitä, jotka molemmat esiintyvät eri painotuksella sekä 

naisissa, että miehissä. Biologinen realiteetti ja “itsekäs” geeni eivät niinkään välitä 

symbolisista representaatioista, vaan evoluution kannalta naisen munasolu ja miehen siittiö ovat 

polariteetteja, joista syntyy uutta elämää (Dawkins, 2006). Tätä biologista todellisuutta voidaan 

välillisesti siten kuvata symbolisesti kulttuurin ja historian sävyttämänä. Biologinen todellisuus 

ei myöskään tarkoita sitä, että nämä arkkityypit ilmenisivät tai aktualisoituisivat aina samalla 

tavalla (Stein, 1998, s. 132–138). Biologinen sukupuoli ja ihmisen oma kulttuurisidonna inen 

käsitys omasta sukupuoli- identiteetistä voivat erota huomattavasti.  



Anima ja animus saavat Jungin teoriassa ennen kaikkea keskeisen psykologisen ulottuvuuden. 

Jung näki animan ja animuksen porttina tietoisuuden ja kollektiivisen tiedostamattoman välillä 

(Jung, 2014b, location 114576–114795) Stein Murrayn mukaan anima ja animus edustavat 

varjoarkkityyppiä syvempää tiedostamatonta kerrosta (Stein, 1998, s. 125–130). Varjon 

edustaessa enemmän persoonallista tiedostamatonta, anima ja animus on syvemmällä 

syvemmällä psyykeen kollektiivisessa kerroksessa. Psykologisesti anima ja animus ovat 

tiedostamattomia, symbolisia havaitsemisen ja käyttäytymisen malleja, jotka esiintyvät 

psyykessä vastakkaiseen sukupuoleen tai polariteettiin orientoituneina ja sisäänrakennettuina 

kognitiivisina rakenteina ja kuvina (Hopcke, 1999, s. 92). Anima ja animus toimivat myös 

tietoisen asenteen tiedostamattomina vastakohtina ja näin ollen toimivat psyykeessä 

tasapainottavana ja täydentävänä funktiona.  

Jungin mukaan tiedostamaton psyyken sisältö projisoituu ulkoiseen todellisuuteen ja objektiin 

(Jung, 2014b, location 78938). Tämä on normaali ihmisyyden ilmiö. Psyyke heijastaa ja 

tulkitsee omaa sisältöä suhteessa ulkopuoliseen maailmaan ja kohteena oleva objekti värittyy 

sen mukaan, mitä siihen heijastetaan. Tästä hyvänä esimerkkinä Johnsonin (2009) mukaan? on 

rakastuminen, joka jungilaisen mallin mukaisesti on feminiinisen tai maskuliinisen arkkityyp in 

heijastamista toiseen ihmiseen. Luonnollisesti kukaan ei pysty kantamaan arkkityyppistä 

projisiota, jota värittää henkilökohtaiset kompleksit ja ehdollistumat. Näin ollen rakastumisen 

illuusiossa piilee myös sen kirous siinä, ettei rakastumisen objekti ole arkkityyppi itsessään, 

vaan oma todellisuuteen sidottu yksilöllinen ilmentymä, todellinen ja moniulotteinen ihminen 

(Johnson, 2009). Projision kohde on paradoksaalisesti tuomittu epäonnistumaan siinä, että hän 

pystyisi kantamaan häneen projisoitua arkkityyppiä loputtomiin. Toisaalta anima ja animus 

voidaan aktivoida vain suhteessa vastakkaiseen polariteettiin. Suhteellinen vastakohta aktivoi 

tiedostamattoman ja aiheuttaa liikettä kohti elämää. Sen seurauksena eletty elämä aktualiso i 

arkkityyppejä ja lopulta mahdollisesti integroituneena johtaa sisäisen ja ulkoisen maailman 

harmonisoitumiseen.  

 

3.6 Itsearkkityyppi; ykseyden idea 

Elämäntyössään Jung pyrki ymmärtämään psyykkisiä ilmiötä kokonaisuuden perspektiivistä ja 

kehitti käsitteen itsearkkityyppi kuvaamaan tiedostamatonta, psyyken sisällä olevaa 

organisoivaa ja säätelevää ydintä. Se voidaan nähdä psyykeen homeostaattisena järjestelmänä, 

autonomisena pyrkimyksenä systeemin sisäiseen tasapainoon.  



Itsearkkityyppi eli Itse on jungilaisen psykologian keskeisimpiä käsitteitä. Se kuvastaa 

hypoteettista kokonaispersoonallisuuden arkkityyppiä, jota kohti ihminen elämässään kulkee 

(Papadopoulos, 2006, s. 153–171). Tätä kehityspolkua kohti kokonaisuutta kuvataan 

individuaatioksi. Se on ihmisen kehityskaaren kulkua kohti persoonallisuuden ja yksilöllisen 

potentiaalin aktualisoitumista. Itsearkkityyppi on psyykeen keskeisin arkkityyppi ja korkein 

auktoriteetti, joka painovoiman lailla vetää psyyken sisältöä kohti transpersoonallista ykseyttä 

(Jung, 2014b, location 77421). Lilianne Frey-Rohn (1990, s. 269) kuvailee, että Jungin mukaan 

Itse on periaate ja tavoite, mitä kohti kaikki psyykkinen orientoituu. Se symboliso i 

kokonaispersoonallisuuden virtuaalista keskikohtaa tietoisuuden ja tiedostamattoman välissä 

(Frey-Rohn, 1990, s. 269).  

Itsearkkityyppi on tiedostamaton ja transpersoonallinen ulottuvuus ja entiteetti, jota ei voida 

suoraan kokea egon kautta persoonallisena minuutena. Edward Edingerin (1992) mukaan 

transpersoonallinen tarkoittaa psyyken kollektiivista ja universaalia aspektia. Psyyken 

persoonallinen aspekti lepää transpersoonallisuuden päällä ja näin ollen tiedostamattoman ja 

tietoisen mielen dialogista kasvaa yksilön potentiaalinen ja konkreettinen ilmentymä (Edinger, 

1992). Tätä voidaan sanoa tietoiseksi tulemiseksi ja oivallukseksi itseydestä. Tässä prosessissa 

itsearkkityyppi, kokonaisuuden keskipisteenä on psyykeen kasvun organisoiva ja säätelevä 

periaate. 

Itse ei ole jungilaisessa narratiivissa sama asia kuin ego. Ego on tietoisuuden keskipiste, joka 

voi olla tietoinen vain omasta sisällöstään. Edinger (1992) toteaa, että egon ollessa ihmisen 

subjektiivinen identiteetti, Itse on egon objektiivinen ja tiedostamattomasta kumpuava 

vastakohta. Vertauskuvallisesti Edinger näkee itsearkkityypin psyykkisen energian 

keskipisteenä ja imago deinä, jumalkuvana. Tietoinen identiteetti on vain osa suurempaa 

kokonaisuutta elämänmittaisella matkalla (Edinger, 1992). Jung toteaa kuitenkin, että 

tiedostamaton ja tietoinen osa ihmisyyttä täydentävät toisiaan matkalla kohti itseyttä (Jung, 

2014g, locations 248519–248521). Tietoisuus on valonkantaja, jonka kautta 

tiedostamattomasta nousevat arkkityypit ja psyykkiset ilmiöt saavat konkreettisen 

ilmentymänsä maailmassa. 

Edward Coleman on syventynyt Jungin ajatuksiin itsearkkityypistä. Coleman (siteerattu 

Papadopoulos, 2006, s. 153–171) toteaa, ettei itsearkkityyppiä sen tiedostamattoman luonteen 

johdosta voi kokea kokonaisuudessaan suoraan. Myös abstraktin käsitteen avulla sen 

ymmärtäminen on haastavaa. Kokonaisuuden kokemusta ei voida kuvailla niin, että kuvaus 



muodostaisi tyydyttävän kuvan kokonaisuudesta. Coleman esittää kolme lähtökohtaa 

itsearkkityypin tutkimiseen. Mystiset ja uskonnolliset kokemukset ovat pyrkineet kuvailemaan 

ykseyden ja kokonaisuuden kokemusta (Papadopoulos, 2006. s. 153–171). Jung (2014e) näki 

kuitenkin ongelmaksi sen, ettei itse kuvaus tee oikeutta kokemukselle ja jää näin ollen vain 

ehdollistetuksi karikatyyriksi ja yritykseksi kuvata kokonaisuutta ja sen kautta itsearkkityypp iä, 

uskonnollisessa kontekstissaan imago deitä (Jung, 2014e, location 114976). Uskonnolliset 

kokemukset ja niiden kuvaukset ovat kuitenkin yhteydessä symboleihin. 

Colemanin (siteerattu Papadopoulos, 2006, s. 153–171) toinen lähtökohta on näin ollen 

fenomenologinen analyysi ja symbolisten representaatioiden kategorisoiminen. Jung (2020) 

toteaa että empiirisesti itsearkkityyppiä voidaan tarkastella psyykestä nousevan symboliikan 

avulla. Symboliikka luonnollisesti ilmenee kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissaan. Jos 

itsearkkityyppi ilmenee tietoisuuteen symboleina kokonaisuudesta, sitä voidaan siten 

välillisesti ja empiirisesti tutkia unissa, mytologioissa ja uskonnoissa esiintyvien symbolien 

kautta. Itsearkkityyppiä kuvaavia symboleita voivat olla esimerkiksi mandala, risti, neliö, 

profeetta kuningas, edenin puutarha ja elämän puu (Jung, 2020). Esimerkiksi taolaisuuden jing 

ja jang symboli on vertauskuvallisesti osuva kokonaisuuden symboli (Jung, 2014a, location 

64518–64683). 

Kolmantena periaattena Jungin ajatuksia tutkinut Coleman (siteerattu Papadopoulos, 2006, s. 

153–171) esittää käsitteen ja abstraktion älyllisen ymmärtämisen. Tässä lähtökohdassa 

luonnollisesti ongelmana on se, että Itsen ollessa vain epäsuorasti empiirinen, sen älyllinen 

käsitteistäminen on vain osakuva kokonaisuudesta. Näin ollen käsite itsessään on karikatyyr i 

siitä, mitä se yrittää kuvata (Papadopoulos, 2006, s. 153–171). Itsearkkityyppi kuten tietoisuus 

itsessään, säilyy ihmiselle edelleen mysteerinä. Määritelmät ja käsitteet antavat viitekehyksen, 

joiden puitteissa voidaan nähdä hetkellisesti osia kokonaisuudesta, mutta ne eivät sisällä 

kokemusta kokonaisuudesta (Frey-Rohn, 1990, s. 269–275). 

Edward Edinger (1992) pohtii kirjassaan Ego and Archetype itsearkkityypin ja egon välisen 

dialogin merkityksellisyyttä analyyttisen psykologian näkökulmasta. Persoonallisuuden 

kehittyminen kohti potentiaalia on jungilaisessa narratiivissa näiden kahden psyykeen 

keskuksen, tietoisen minän ja kokonaisuutta edustavan itsearkkityypin välistä vuorovaikutusta. 

Edward Edinger toteaa, että psykologisen kehityksen voi ymmärtää egon ja Itsen alati 

muuttuvana dialogina psyykkisen kasvun eri vaiheissa. Edinger painottaa egon kehityksen 

tärkeyttä elämän ensimmäisellä puoliskolla, mikä toisaalta merkitsee myös egon ja Itsen 



suhteen erkanemista. Tietoisuuden ja sopeutumisen myötä syntyy välimatka subjektin ja 

objektin välille. Tämä on sopeutumisen kannalta tärkeää, mutta tarkoittaa myös egon 

vieraantumista Itsestä, periaatteesta, joka voi yhdistää vastakohdat kokonaisuudeksi. Edinger 

Jungin (Jung, 2020, s. 110–131) tavoin näki, että toisen elämän puoliskon tehtäväksi jää egon 

asteittainen rajallisuuden hyväksyminen elämän rajattomuuden edessä. Tämä tarkoittaa 

vastakohtaisuuksien yhdistymisen periaatetta, eli osittunut tietoisuus pyrkii kasvamaan kohti 

transsendenssia ykseyttä (Edinger, 1992). 

Tätä tietoisuuden progressiivista transendenssiä yksilöllisestä egosta kohti 

kokonaispersoonallisuutta kuvaavaa itsearkkityyppiä voivat kuvastaa uskonnolliset ja mystiset 

valaistumisen kokemukset (Papadopoulos, 2006, s. 296–324) Tämä itsearkkityyp in 

kehittyminen voidaan nähdä kulminoituneena uskonnollissa symboleissa kuten Jeesuksessa, 

Buddhassa tai Atmanissa. Edinger (1992) kuitenkin toteaa, että egon ja Itsen eriytyminen ja 

yhdistymisen syklit ovat läsnä kaikissa elämän vaiheissa ja niiden merkitys on kehityksen 

kannalta tärkeä. Huomioitavaa tässä prosessissa on se, ettei ego ja Itse ei ole sama asia. Jung 

(2014, location 205739) on tähdentänyt, että Itsen voitto kokonaisuuden kannalta tuntuu näin 

ollen aina egon häviöltä ja siksi tietoisuuteen kasvaminen on Jungin mukaan varsin kivulias 

prosessi. 

Seuraavaksi käsittelen tarkemmin individuaatioprosessia, joka on juuri egon ja Itsen dialogin 

progressiivista aktualisoitumista kohti kokonaispersoonallisuutta edustavaa itsearkkityyppiä. 

 

3.7 Individuaatioprosessi; matkalla itseyden ytimeen 

Individuaatiota voi kuvailla yksinkertaisesti matkana psyykkiseen tasapainoon ja se on myös 

yksi Jungin perusteemoista. Individuaatio on psyyken eri lainalaisuuksien integroitumista kohti 

itsearkkityyppiä eli kokonaispersoonallisuutta (von Frantz, 2001, s. 1). Egon eritellessä, 

kategorisoidessa ja kohdentaessa tietoisuutta, itsearkkityyppi puolestaan edustaa kokonaisuutta, 

yhteyttä ja yhdistymistä. 

Individuaatioprosessissa ihminen kulkee kohti potentiaalista omaa Itseä, jossa yksilöll inen 

yhdistyy universaaliin. Jung (2014b) kirjoittaa, että universaalit tekijät järjestyvät aina 

yksilöllisessä muodossa, joten myös individuaatiossa niiden järjestäytyminen kohti 

kokonaisuutta tuottaa yksilöllisen ilmentymän (Jung, 2014b, location 78496). Ihminen koostuu 



universaaleista, kollektiivista ja kehityshistoriallisista “komponenteista”, jotka järjestyvät 

yksilöllisellä tavalla biologisessa, sosiaalisessa ja kulttuurisessa maaperässä.  

Huomioitavaa on, että itsearkkityyppi ei ole koskaan valmiissa muodossa, vaan se on matka 

tietoisuuteen, jota kohti ihminen kulkee (Papadopoulos, 2006, s. 196–215). Individuaatiota ei 

kannata ajatella määränpäänä vaan prosessina, joka aukeaa hiljakseen matkan varrella. Se 

tapahtuu egon ja Itsen välisessä vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksen tasapainon ollessa 

suotuisa, muodostaa ihmiselle “tunteen” omasta yksilöllisyydestä, joka on suhteessa 

suurempaan kokemukseen ihmisyydestä (Hopcke, 1999, s. 63–65).  

Robert Hopcke (1999) tekee mielenkiintoisen huomion individuaalin etymologiasta, joka 

voidaan ymmärtää siten, että se tarkoittaa jakamatonta. Individuaatio on tulla kokonaiseksi, 

jakamattomaksi. Tätä teemaa Jung tutki työssään. Dixonin (1988) mukaan Jung näki 

psykologisen kehityksen taustalla vastakohtaisuuksien yhdistymisen periaatteen. Kuten luvussa 

3.5 totesin, ihmiselämä sisältää vastakohtaisuuksia, jotka ilmenevät ristiriitoineen. 

Vastakohtien kautta ego kehittyy, sillä sopiva määrä konfliktia lisää adaptoitumiskykyä, mutta 

samanaikaisesti vastakohdat voivat viedä ihmistä kauemmaksi psykologisesta harmoniasta 

kohti yksipuoleista asennetta maailmaan. Jos eksistentiaalistiset filosofit näkivät elämän 

tarkoituksen ihmisen kykynä muodostaa oma tarkoituksensa (Gravil, 2007), niin jungila inen 

perspektiivi näkee tarkoituksen sisäänrakennettuna painovoimana kohti psyyken 

integroitumista kohti harmonista ykseyttä (Papadopoulos, 2006, s. 196–215).  



4 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkielmassa olen pyrkinyt kartoittamaan analyyttisen psykologian ja C.G Jungin keskeisiä 

käsitteitä ja viitekehyksiä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoitus on ollut syventää omaa 

ymmärrystä ja jäsentää Jungin laajasta tuotannosta ymmärrettäviä, joskin vielä vaillina is ia 

kokonaisuuksia. Hänen tuotantonsa on erittäin laaja; 21 osainen kootut teokset sisältävät 

valtavan määrän materiaalia, jota on tulkittu ja arvoitu tieteenharjoittajista populaarikulttuur in 

tarpeisiin. Kirjallisuuskatsauksen perusteella esitän, että Jungin teorian keskeisimmät käsitteet 

ovat tiedostamaton, ego, persoona, varjoarkkityyppi, anima ja animus, itsearkkityyppi ja 

individuaatio. Edellämainitut käsitteet ovat säännöllisesti olleet käyttämieni lähteiden 

keskiössä. Huomioitavaa on kuitenkin, että Jungin käsitteistö ja teoreettinen viitekehys on 

kokonaisuudessaan huomattavasti laajempi ja moniulotteisempi.  

C.G Jung on nykyajan standardeilla kontroversiaali hahmo ja aikansa tuotos. Jungin 

psykologiseen teoriaan ja filosofiseen ajatusmaailmaan liittyi vahvasti ontologisia ja 

metafyysisiä elementtejä. Jungin teoriat yhdistävät joustavasti filosofiaa, teologiaa, psykologiaa 

ja paikoitellen jopa parapsykologiaa. Hänen perintönsä on kuitenkin edelleen elossa ja voi 

hyvin vielä tänäkin päivänä. Jungin teorioiden vaikutukset näkyvät vahvasti post-jungila issa 

suuntauksissa (Samuels, 1986). Andrew Samuels (1986) on jakanut post-jungilaisuuden 

kolmeen pääsuuntaukseen; klassiseen, kehitykselliseen ja arkkityyppisen. Jungin vaikutus 

näkyy myös populaarikulttuurissa. Kirjallisuus, taide, musiikki ja teatteri ovat ottaneet Jungin 

teorioista vaikutteita. Carl Jungia voidaan pitää psykologian tieteenhistoriassa 

merkityksellisenä henkilönä (Campray & Carter, 2004).  

Jung on saanut osakseen merkittävää kritiikkiä. Jungin tuotannon laajuudesta ja 

monimuotoisuudesta johtuen, erilaiset tulkinnat ovat avanneet lukuisia ovia kriittis il le 

näkökulmille. Andrew Samuels on kategorisoinut Jungiin assosioidun kritiikin neljään 

yleisimpään kategoriaan; mystismi, freudilaisuus, antisemitismi ja arkkityypit (Baumlin ym., 

2003). 

Jungin teorioiden ympärille liittyvä mystiikka ja uskonnolliset aspektit ovat kirvoittaneet mieltä 

akateemisissa piireissä. Hänen kiinnostuksensa mytologioita ja uskontoja kohtaan oli 

huomattavaa. Tarinoiden avulla hän uskoi löytävän yhteneviä, universaaleja algoritmeja 

kuvaamaan ihmisen psyykkisen tietoisuuden kasvua ja kehitystä ja sen rakennetta.  Käsitteiden 

ja abstraktioiden ympärillä oleva erilaisten tulkintojen ilmavuus on aiheuttanut ymmärrettäväs t i 

päänvaivaa. Empiirisen ja tieteellisen prosessin kannalta tarkasteltuna Jungin teoriat ovat 



ymmärrettävästi haastavia. Psyyken sisältöä, tiedostamatonta ja kollektiivista tiedostamatonta 

ei ole helppo määritellä ja tutkia objektiivisesti. Lisäksi osa Jungin ajatuksista, kuten 

synkronismi ja alkemia, liikkuvat kokeellisella maaperällä. Osa Jungin ajatuksista voidaan 

nähdä liikkuvan rajatiedon alueella, kaukana tieteellisen metodin ulottumattomissa.  

Jungin ja Freudin näkemysten väliset erot ovat olleet myös psykoanalyyttisen ja analyytt isen 

psykologian koulukuntien välisen dialogin keskiössä. Kritiikki koulukuntien välille ulottuu 

molempiin suuntiin ja jatkunut aina klassista koulukunnista tähän päivään asti. 

Jungia on myös syytetty antisemitismistä. Joitain Jungin kirjoituksia on tulkittu anti-

semitismiksi ja sen seurauksena polemiikki aiheen ympärillä on polveillut puolin ja toisin. (kts. 

esimerkiksi Moffic, Peteet, Hankir & Seeman, 2020, s. 153–163).  

Käsitteiden osalta kritiikin kohteeksi on joutunut varsinkin teoria arkkityypeistä (Neher, 1996). 

Arkkityyppejä on lisäksi ajateltu reduktionistisina ja stereotyyppisinä representaatioina ihmisen 

käyttäytymismalleista. On huomioitavaa, että Jungin teoriasta on jo lähes sata vuotta aikaa ja 

oman aikansa edustajana, hänen ajatuksensa ja teoriat eivät välttämättä suoraan ole tulkittavissa 

nykypäivän standardeilla. Kritiikki on näin ollen tärkeä osa Jungin tuotannon ja perinnön 

sopeuttamista ja kehittämistä nykypäivän tarpeisiin.  

Omakohtainen kritiikkini keskittyy paljolti käsitteiden ja niihin liittyvien abstraktioiden 

ilmavuuteen. Kirjallisuudessa on paljon tulkinnallista liikkumatilaa, mikä vaikeuttaa 

luonnollisesti käsitteiden kartoittamista ja niiden yhdenmukaistamista kirjoitettavaan muotoon.  

Toisaalta käsitteistöä oli useissa lähteissä käsitelty mielestäni myös dogmaattisesti ja 

kritiikittömästi. Olisin kaivannut myös enemmän poikkitieteellistä sitovuutta Jungin teorioihin 

ja käsitteisiin. Mielestäni jungilainen teoria ilmenee eräänlaisena narratiivisena 

lähestymistapana. Haluaisinkin nähdä kirjallisuuskentällä enemmän empiirisesti ja 

poikkitieteellisesti teoriaa sitovaa tutkimusta. Mielestäni oli hankalaa löytää analyytt isen 

psykologiaan liittyviä laadukkaita tieteellisiä kvantitatiivisia tutkimuksia, jotka tarjoaisivat 

nykyajan perspektiivistä integratiivisia uusia poikkitieteellisiä näkökulmia. Tämä voi tietenkin 

omalta osaltani olla tutkijan kyvyttömyyttä löytää asiaankuuluvaa tutkimusmateriaalia. Voisin 

kuitenkin varovaisesti päätyä johtopäätökseen, että jungilaista mielen teoriaa on haasteellista 

empiirisesti havainnoida, tutkia ja mitata.  



Jungin teorian kulmakivistä individuaatio ja itsearkkityyppi ovat hyviä esimerkkejä siitä, 

kuinka vaikea niitä on empiirisesti tutkia ja määritellä. Ihmisen psykologinen kehittyminen ja 

sopeutuminen ovat lukemattomien eri osa-alueiden summia. Mikään todennäköisyyslaske lma 

ei kykene ennakoimaan matkan päämäärää. Ulkoisen maailman sattumanvaraisuus ja sisäisen 

tiedostamattoman todellisuuden syvyys muodostavat mysteerin, jota ei voi etukäteen ratkaista. 

Matka kohti itsearkkityyppiä on biologisen ja psykologisen potentiaalin aktualisoitumista ja 

aktualisoitumaton potentiaali on määritelmänsä mukaan vielä tuntematonta. Määränpäänä 

itsearkkityyppi on aina ulottumattomissa ja tuntematon. Individuaatioprosessi on taas ihmisen 

elämän matka, joka ei ole jungilaisittain pelkästään tietoisen mielen hallittavissa. Näin ollen se 

sisältää ennakoimattomuudessaan loputtomasti egon näkökulmasta haasteita ja arvoituks ia. 

Ehkäpä jungilaisen kvalitatiivisen narratiivin voimana ja sen siivittämänä lopulta ajaudutaan 

perimmäisten kysymysten äärelle. Mikä on elämän tarkoitus? Kuka minä todella olen? Kliseissä 

on lopulta jotain totuuden voimaa ja psyyken subjektiivinen laatu saa tilaa hengittää ja kasvaa 

kohti ihmisen omaa mytologista totuutta.  
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