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TIIVISTELMÄ 

Väitöskirjassa psykoterapiaa tarkastellaan kielen merkityksellisyyden näkökulmasta 

Ludwig Wittgensteinin vuosien 1933-1951 teksteissään esittämien ajatusten pohjalta. 

Väitöskirjan muotona on tulkinnallinen dialogi. Tässä dialogissa muutamia psykote-

rapiatutkimuksen keskeisiä keskustelunaiheita asetetaan vuoropuheluun Wittgenstei-

nin näkemysten kanssa. Näitä keskustelunaiheita ovat: 1) vuorovaikutussuhteen ja 

terapiamuodon rooli suhteessa psykoterapian vaikuttavuuteen hoitomuotona, 2) aja-

tus eri psykoterapiamuotojen taustalla vaikuttavasta yhteisestä perusprosessista sekä 

3) psykoterapiaprosessissa syntyvän asiakkaan elämänhaasteiden selityksen rooli 

osana terapiaprosessia. 

Luettaessa Wittgensteinin tekstejä psykoterapian kiinnostuksenkohteiden kannalta, 

työssä keskeisiksi nousee kolme kokonaisuutta. Nämä rakentavat sen erikoisen per-

spektiiviin, josta käsin Wittgenstein kieltä tarkastelee. Tämä perspektiivi rakentuu 

merkityksen referentialistisesta esioletuksesta luopumisesta, tarkastelunäkökulman 

siirtämisestä ihmisten väliseen praksikseen merkityksen ymmärtämiseksi ja kielen il-

miön tarkastelemisesta naturalistisesta perspektiivistä. Psykoterapian kannalta näillä 

seikoilla on ratkaiseva rooli sen suhteen, mitä tältä pohjalta psykoterapian voi nähdä 

olevan ja mitä näemme psykoterapeutin olevan tekemässä.  

Kun nämä Wittgensteinin näkökulman komponentit suunnataan psykoterapiaan, 

psykoterapia näyttää muuttavan muotoaan. Muodonmuutos korostuu, kun sitä 

työssä samalla verrataan freudilaiseen kuvaan psykoterapiasta ihmisen mielen lääke-

tieteenä. Samalla työssä nousee esiin se, että Wittgensteinin näkökulma näyttää aset-

tuvan melko luontevaan yhteyteen psykoterapian integratiivisen lähestymistavan pii-

ristä nousevien näkemysten kanssa.  

Tarkasteltaessa psykoterapiatilannetta työssä artikuloidusta Wittgensteinin näkökul-

masta luovutaan subjekti–objekti-mallista, jossa potilas on psykoterapeutin havain-

tojen, teoreettisen tiedon ja terapiamuodon määrittämien tarkkojen toimenpiteiden 

kohde. Sen korvaa tarkastelutapa, jossa merkitys syntyy ihmisten välisessä muuntu-

vassa vuorovaikutustodellisuudessa. Tällöin terapiamuotojen ehdottamat ja kielessä 



tapahtuvat tekniset toimenpiteet eivät ole erotettavissa esikielellisistä ja primitiivisistä 

ihmisten välisistä luonnollisista reagointitavoista toisiinsa. Tällöin psykoterapeutin 

työ on nähtävissä ensisijaisesti taitavana ammatillisena toimintana, neuvotteluna mer-

kityksistä. Tämä toiminta tapahtuu Wittgensteinin myöhemmän filosofian menetel-

mien tapaan kieliopillisella tarkastelutasolla. Työtään tehdessään psykoterapeutti pyr-

kii tutkimaan asiakkaansa käyttämien kielellisten ilmaisujen merkityksiä, ei niinkään 

asiakkaan ”mieltä”. Tällaista kieliopillisella tarkastelutasolla tapahtuvaa toimintaa on 

edelleen mahdollista suorittaa Wittgensteinin näkökulmasta ainoastaan kanssaihmi-

syyden perspektiivistä. Yhteinen osallisuutemme jaettuun elämänmuotoon ja inhi-

milliseen kielen ilmiöön mahdollistaa asiakkaan käyttämien ilmaisujen merkityksen 

ymmärtämisen, osallistumisen kielipeliin, ja edelleen merkityksien muutoksen. Tä-

män psykoterapeutin toiminnan ensisijaisena lähtökohtana ei ole teoreettinen tieto 

tai empiirinen totuus, vaan toiminta, joka on juuri ihmisyydelle ominaista.    

 

 

 



ABSTRACT 

The dissertation examines psychotherapy from the perspective of the relevance of 

language on the basis of the ideas presented by Ludwig Wittgenstein in his texts from 

1933-1951. The form of the dissertation is interpretive dialogue. In this dialogue, a 

few key topics for discussion in psychotherapy research are placed in dialogue with 

Wittgenstein’s views. These topics are: 1) the role of interaction and form of therapy 

in relation to the effectiveness of psychotherapy as a form of treatment, 2) the idea 

of a common basic process underlying different forms of psychotherapy, and 3) the 

role of explaining the client's life challenges in therapy.  

When reading Wittgenstein's texts from the point of view of psychotherapy interests, 

three entities become central to the work. These construct it from the peculiar per-

spective from which Wittgenstein looks at language. This perspective is constructed 

from abandoning the referentialist presupposition of meaning, shifting the point of 

view into interpersonal practice to understand meaning, and looking at the phenom-

enon of language from a naturalistic perspective. From the point of view of psycho-

therapy, these factors play a decisive role in what, on this basis, psychotherapy can 

be seen to be and what we see the psychotherapist doing.  

When these components of Wittgenstein’s perspective are directed at psychotherapy, 

psychotherapy seems to change shape. The transformation is accentuated when it is 

compared at work with the Freudian image of psychotherapy as the medicine of the 

human mind. At the same time, the work reveals that Wittgenstein's perspective 

seems to be in a rather natural connection with the views arising from the scope of 

the integrative approach to psychotherapy. When looking at the psychotherapy situ-

ation from a Wittgensteinian perspective articulated at work, the subject-object 

model is abandoned, in which the patient is the subject of precise measures deter-

mined by the psychotherapist's observations, theoretical knowledge and form of 

therapy. It is being replaced by a way of looking at where meaning arises in the 

changing reality of human interaction. In this case, the technical measures proposed 



by the forms of therapy and taking place in language are inseparable from the pre-

linguistic and primitive natural ways of reacting between people. In this case, the 

work of the psychotherapist can be seen primarily as a skilled professional activity, a 

negotiation of meanings. This activity takes place, as in the methods of Wittgenstein's 

later philosophy, at the grammatical level of consideration. In doing his work, the 

psychotherapist seeks to study the meanings of the linguistic expressions used by his 

client, not so much as the client's “mind”. From this point of view, such activity can 

only be carried on from the perspective of fellow humanity. Our common involve-

ment in the shared form of life and the human phenomenon of language enables us 

to understand the meaning of the expressions used by the client, to participate in the 

language game, and further to change meanings. The primary premise of this psy-

chotherapist's activity is not theoretical knowledge or empirical truth, but an activity 

that is specific to humanity. 
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JOHDANTO  

Psykoterapia on lääketieteellisesti vaikuttavaksi todennettu hoitomuoto. Yhtenevät 

tulokset erilaisissa laajoissa tutkimuksissa osoittavat psykoterapian efektikoon olevan 

0,79. Tämä tarkoittaa sitä, että 80 prosenttia psykoterapeuttista hoitoa saaneista po-

tilaista voivat paremmin kuin ne, jotka eivät ole psykoterapeuttista hoitoa saaneet. 

(Huttunen & Kalska 2015, 6; Wahlström 2012, 63.) Hoitomuotona psykoterapian 

vaikuttavuus on siis ohitusleikkauksen luokkaa. 

Tähän tutkijoiden yksimielisyys kuitenkin päättyy. Psykoterapian historiaa leimaa-

vat erilaisten terapiamuotojen keskinäiset kiistat ja kilpailu paremmuudesta. Tällä het-

kellä kiihkeää keskustelua käydään vuorovaikutussuhteen ja terapiamuodon roolista 

suhteessa vaikuttavuuteen. (Norcross 2005, 3.) Samoin epäselvyyttä ovat aiheutta-

neet toistuvasti epämääräisiksi jääneet tulokset laajoissa tutkimushankkeissa, joiden 

tavoitteena on ollut osoittaa se, mikä psykoterapiassa varsinaisesti vaikuttaa (Leiman 

2015, 13–17).1 Erilaisia rekisteröityjä psykoterapiamuotoja on jo yli 400. Silti vaikut-

tavuustutkimuksen tulosten pohjalta voidaan todeta, että keskenään hyvinkin erilai-

sista teoreettisista oletuksista lähtevät terapiamuodot auttavat ihmisiä keskimäärin 

yhtä paljon. (Huttunen & Kalska 2015, 5–6.)  

Tältä pohjalta on ymmärrettävää, miksi esimerkiksi John C. Norcross kuvaa psy-

koterapian kehityshistoriaa edelleen jatkuvana esiparadigmaattisena kriisinä (Nor-

cross 2005, 3). Tässä suhteessa psykoterapiamaailman keskusteluissa ovat edelleen 

varsin ajankohtaisia sellaiset perustavanlaatuiset kysymykset, kuten: mitä psykotera-

pia itse asiassa on, ja mihin psykoterapia perustuu? Tämän kirjan tavoitteena on osal-

listua tähän laajaan ja polveilevaan keskusteluun yhdellä rajatulla filosofisella näkö-

kulmalla. 

Tein pro gradu -tutkielmani Ludwig Wittgensteinin myöhäisvaiheen ajattelusta 

vuonna 1999. Valmistumiseni jälkeen aloittelin jatko-opintojani samasta aiheesta, 

jotka sillä kertaa kuitenkin jäivät kesken jo alkumetreillä. Jatko-opintojen sijaan pää-

dyin työelämään ja edelleen aikuisiän alanvaihtajana opiskelemaan sairaanhoitajaksi. 

Sairaanhoitajana työskentelin päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja psykiatrisessa 

 
1 Psykoterapian vaikuttavuustutkimuksesta ja sen tuloksista tarkemmin esim. Norcross 2011; Wampold 
2001; Wampold 2015. 



 

14 

hoidossa. Kouluttauduin työni ohessa psykoterapeutiksi, missä ammatissa toimin ny-

kyisin kokopäiväisesti. 

Alanvaihtoni ei ole niin kaukaa haettu kuin ensi kuulemalta ehkä vaikuttaa. Kuten 

Wittgensteinin ajattelussa, myös psykiatrisen hoitotyön, ja erityisesti psykoterapian, 

keskiössä on kieli. Ajatus potilaan hoitamisesta sanoilla ja lauseilla on ammatissani 

jatkuvasti läsnä. Lääkehoidon rinnalla se on keskeisin hoitomuoto, joka meillä on 

tarjottavana keskenään erilaisten potilaiden vaihteleviin mielenterveyden haasteisiin. 

Samaan hengenvetoon voi kuitenkin todeta, että ajatus keskustelemalla tapahtuvasta 

terapeuttisesta hoidosta on meille jo niin ilmiselvä, että emme välttämättä enää edes 

huomaa, kuinka ihmeellisestä asiasta tosiasiassa on kyse. Mitä itse asiassa tarkoittaa 

ihmisten välisen keskustelun näkeminen jonkinlaisena potilaalle annettavana lääk-

keenä? Edelleen, minkälaisena merkillisenä väliaineena kieli itsessään tällöin täytyy 

ymmärtää? 

Noin 25 vuotta kestänyt Wittgensteinin ajattelun harrastaminen on auttanut pitä-

mään yllä tätä alkuperäistä hämmästystäni. Wittgensteinin näkökulma kieleen on py-

synyt mielessäni psykiatrista hoitotyötä tehdessäni ja toimiessani myöhemmin psy-

koterapeuttina. Tämä näkökulma on rakentanut pysyvän reflektioposition suhteessa 

omaan työhöni. Psykoterapeuttina toimiessani mukanani on siis kulkenut koko ajan 

jonkinlainen olalla istuskeleva pikku-Wittgenstein, jonka näkökulmasta käsin olen ar-

kista työtä tehdessäni pohtinut, mitä hän tästä kaikesta ajattelisi ja sanoisi. Miten hän 

kuvaisi omilla käsitteillään psykoterapian ilmiönä, ja mitä hän näkisi tässä kaikessa 

tapahtuvan? Olen kokenut psykoterapian tarkastelemisen Wittgensteinin näkökul-

masta hyvin selventäväksi. Kuitenkin etsiessäni filosofista kirjallisuutta aiheesta olen 

huomannut, että ammatillisesta näkökulmasta aihetta lähestyvää kirjallisuutta on ollut 

niukalti tarjolla. Ongelmana on, että varsinainen Wittgenstein-tutkimus lähestyy ai-

hetta tavalla, jolla tuntuu olevan varsin vähän tekemistä psykoterapeutin arkisen työn 

kanssa. Toisaalta taas kliinistä työtä tekevien psykoterapeuttien tekstit, joissa Witt-

gensteinin ajattelua on paikoin hyödynnetty, lähestyvät muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta Wittgensteinin ajattelua melko pinnallisella tasolla. 

Käsillä oleva kirja pyrkii paikkaamaan tätä aukkoa. Tavoitteenani on jalostaa olal-

lani istuskelevan pikku-Wittgensteinin näkökulma psykoterapeutin työskentelyyn fi-

losofian väitöskirjaksi, jonka muotona on tulkinnallinen dialogi. Tässä dialogissa ase-

tan muutamia psykoterapiatutkimuksen keskeisiä keskustelunaiheita rakentavaan yh-

teyteen Wittgensteinin myöhemmissä teksteissään esittämien ajatusten kanssa. Ta-

voitteena on, että sekä nämä keskustelunaiheet että Wittgensteinin ajatukset näyttäy-

tyisivät kumpikin keskinäisessä yhteydessä uudenlaisessa perspektiivissä. Tavoitteena 
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siis on, että kirjan tarkastelut rakentaisivat tässä mielessä hermeneuttisen prosessin, 

jonka osapuolet saisivat lisävalaistusta toisistaan. 

Tämä ei kuitenkaan ole ollut ongelmatonta. Olalla istuskeleva pikku-Wittgenstein 

on mielikuvitusolento. Hänen äänensä perustuu omaan valikoivaan ja rajalliseen ym-

märrykseeni Wittgensteinin moniselitteisistä teksteistä. Puhuessani kirjassa Wittgen-

steinin näkökulmasta puhun siis vääjäämättä oman mieleni tuotteesta. Tämä näkö-

kulma rakentuu oman erityisen kiinnostuksenkohteeni värittämästä ymmärryksestä 

suhteessa Wittgensteinin monitahoiseen ajatteluun. Kaiken lisäksi suuntaan tämän jo 

lähtökohtaisesti eklektisen ymmärrykseni toiseen lähes yhtä epämääräiseen ja polari-

soituneeseen kokonaisuuteen: psykoterapiaan. Tästä huolimatta ajattelen, että on he-

delmällistä tuoda filosofian väitöskirjan muodossa harkitusti esiin tätä omaa amma-

tillista historiaani ja identiteettiäni leimannutta perspektiiviä. Näin psykoterapiatutki-

muksen kysymykset ja Wittgensteinin myöhemmissä teksteissään esittämät ajatukset 

tulevat asetetuksi dialogiin aiempaa johdonmukaisemmin. 

Lähestymistapa saattaa tuottaa Wittgensteinin ajattelusta jonkun mielestä vääris-

tyneen kuvan. Työn ei kuitenkaan ole tarkoitus olla Wittgenstein-tutkimusta, vaan 

pikemminkin soveltavaa filosofiaa. Työssäni yhdistyvät ammatilliset opintoni ja ko-

kemukseni aiempiin filosofian opintoihini. Tällöin Wittgensteinin myöhemmissä kir-

joituksissaan esittämiä ajatuksia hyödynnetään pyrkimyksessä ymmärtää käytännön 

ammatillista toimintaa, psykoterapiaa, uudenlaisella tavalla. Tämä lähestymistapa on 

nähdäkseni perusteltu myös siinä suhteessa, että filosofian ja psykoterapian välistä 

mielenkiintoista suhdetta ei juuri ole ainakaan filosofian puolella käsitelty psykotera-

peutin ammatillisen toiminnan näkökulmasta. 

Toisena tavoitteena työssä on Wittgensteinin ajattelun esiin nostaminen suoma-

laisessa psykoterapiakeskustelussa. Oma tämän työn kirjoittamisen myötä vahvistu-

nut vakaumukseni on, että Wittgensteinin ajattelulla olisi huomattavan paljon annet-

tavaa juuri psykoterapeuteille ja psykoterapiatutkijoille. Tästä syystä valitsin myös väi-

töskirjani kieleksi suomen. Haluan työssäni olla edesauttamassa suomenkielisen filo-

sofisen käsitteistön vakiintumista yhdeksi työvälineeksi kotimaiseen psykoterapiakes-

kusteluun. Toiveeni on, että tämä kirja voisi palvella myös psykoterapeuttilukijaa. 

Painottuessaan niihin Wittgensteinin ajatuskulkuihin, jotka psykoterapeutin näkökul-

masta ovat kiinnostavia, se voi tarjota varsinaista Wittgenstein-tutkimusta helpom-

min lähestyttävämmän reitin Wittgensteinin ajatuksiin tutustumisessa. Tässä mielessä 

tavoitteena on tuoda myöhemmän Wittgensteinin perspektiiviä osaksi psykoterapia-

maailman laajaa keskustelua siitä, miten psykoterapiaa hoitomuotona ja ammatilli-

sena toimintana olisi mahdollista rationaalisesti ymmärtää. Samalla pyrin artikuloi-



 

16 

maan sitä, minkälaisena myöhemmän Wittgensteinin ajatukset näyttäytyvät, kun hä-

nen tekstejään luetaankin psykoterapeutin, eikä niinkään Wittgenstein-tutkijan silmä-

lasien lävitse. 

Työ jakaantuu sisällöllisesti kahteen osaan. Alkuosassa artikuloin ja perustelen 

työssä käytettävän ”Wittgensteinin näkökulman”. Työn jälkimmäisessä osassa tämä 

näkökulma käsitteineen suunnataan psykoterapiaan. Psykoterapia ymmärretään 

työssä ensisijaisesti ammatillisena toimintana: historiallisesti kehittyneenä hoitomuo-

tona, ihmisten välisenä tavoitteellisena toimintana. Tältä osin integratiivinen näkö-

kulma2 psykoterapiaan hoitomuotona oli tutkimukseen luonteva valinta. Integratiivi-

sessa näkökulmassa psykoterapian konseptia pyritään lähestymään erilaisista koulu-

kunnista riippumattomalla, mutta olemassa olevaan tutkimusnäyttöön perustuvalla 

tavalla. 

Psykoterapian osalta tarkasteluun nousevat erityisesti seuraavat kysymykset: 1) 

vuorovaikutussuhteen ja terapiamuodon rooli suhteessa psykoterapian vaikuttavuu-

teen hoitomuotona, 2) ajatus eri psykoterapiamuotojen taustalla vaikuttavasta yhtei-

sestä perusprosessista sekä 3) psykoterapiassa syntyvän asiakkaan kuormittuneisuu-

den selityksen3 rooli osana terapiaprosessia. 

Kirjan ensimmäisessä pääluvussa tarkennetaan työn lähestymistapaa Wittgenstei-

nin myöhempiin4 kirjoituksiin, jotka toimivat tutkimuksen ensisijaisina lähteinä Witt-

gensteinin näkökulmaa rakennettaessa. Samalla selkiytetään kirjan suhdetta Wittgen-

stein-tutkimukseen, sekundaarilähteisiin ja erilaisiin olemassa oleviin tulkintatraditi-

oihin. Lisäksi luvussa johdatellaan lukijaa kirjan aihepiiriin käsittelemällä lyhyesti ylei-

sellä tasolla Wittgensteinin ja psykoterapian välistä suhdetta. Tärkeimpinä lähteinä 

luvussa hyödynnetään Wittgensteinin omien kirjoitusten lisäksi Hans Slugan, David 

 
2 Tarkemmin integratiivisesta näkökulmasta psykoterapiaan luvussa 4.2. 

3 Työssä käytetään sanaa ”selitys” hieman tavanomaisesta poikkeavilla tavoilla. Sanalla ”selitys” viita-
taan ensisijaisesti integratiiviseen näkökulmaan liittyvään ajatukseen terapiassa syntyvästä asiakkaan ti-
lanteen uudesta kielellisestä artikulaatiosta, joka toimii selityksenä asiakkaan elämänhaasteisiin. Sanaa 
”selitys” käytetään työssä tämän lisäksi puhuttaessa selityksestä, joka lääketieteellisessä mielessä selittää 
potilaan sairauden tai oireet. Tällöin se viittaa lääketieteellisen kielipelin mukaiseen käyttötapaan, jossa 
”selitys” on jotakin empiiriseen näyttöön perustuvaa. Näiden kahden erilaisen käyttötavan esiin nosta-
misen tarkoituksena on suunnata huomio psykoterapiatilanteessa syntyvän selityksen epäselvään roo-
liin suhteessa lääketieteessä annettavaan selitykseen. Kirjoittajan tarkoituksena ei ole herättää ajatusta 
relativistisesta näkemyksestä tai osallistua keskusteluun tieteellisen selittämisen luonteesta. Tavoitteena 
on nostaa esiin wittgensteinilaista kieliopillista näkökulmaa, jossa ilmaisujen käytöllä on vaihtelevia kri-
teerejä erilaisissa kielipeleissä. 

4 Termillä ”myöhempi Wittgenstein” tarkoitetaan kirjassa filosofin elämänvaihetta 1933–1951 ja sinä 
aikana syntyneitä kirjoituksia. Termiä käytetään, jotta vältytään ottamasta kantaa siihen, kuinka mo-
nesta vaiheesta pitäisi puhua suhteessa Wittgensteinin ajatteluun. Esimerkiksi termi myöhäisvaihe si-
sältää jo oletuksen sitoutumisesta tarkasteluparadigmaan, jossa Wittgensteinin ajattelu jaetaan kahteen 
selkeästi toisistaan erotettavissa olevaan vaiheeseen. Tarkemmin asiasta ensimmäisessä pääluvussa. 
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G. Sternin, Stephen S. Hilmyn, Oskari Kuuselan, Marie McGinnin sekä Thomas 

Wallgrenin ajatuksia sekä muita perinteisiä ja uudempia Wittgensteinin ajattelun tul-

kitsijoita. 

Toisessa pääluvussa Wittgensteinin näkökulmaa ryhdytään rakentamaan merki-

tyksen käsitteen kautta. Kysymyksiä, joihin luvussa etsitään vastauksia, ovat: mitä tar-

koittaa se, että sanoilla ja lauseilla on merkitys, ja mistä kielen merkityksellisyys Witt-

gensteinin näkökulmasta syntyy? Liikkeelle lähdetään Wittgensteinin Filosofisia tutki-

muksia -teoksen aloittavalla osiolla, jossa Wittgenstein nostaa esiin ”primitiivisen kä-

sityksen kielestä ja sen toimintatavasta” sekä tämän käsityksen kritiikkinsä (FT, § 2). 

Asiaan haetaan lisäselvyyttä täydentämällä tarkastelua erityisesti Wittgensteinin Sini-

sessä kirjassa esittämillä pohdinnoilla. Pääasiallisena sekundaarilähteenä luvussa hyö-

dynnetään Robert J. Fogelin ajatusta Wittgensteinista filosofian ja erityisesti referen-

tialismin5 kriitikkona. Tämän lisäksi apua Wittgensteinin ajatuskulkujen seuraa-

miseksi etsitään joukolta erilaisia Wittgenstein-tutkijoita.  

Kolmannessa pääluvussa puolestaan tarkastellaan sitä, mitä näistä Wittgensteinin 

esittämistä ajatuksista seuraa: minkälaiseen näkökulmanvaihdokseen myöhemmän 

Wittgensteinin ajatukset kielen merkityksellisyydestä lukijansa johdattavat? Keskei-

senä kysymyksenä luvussa on, miten ilmaisujen merkitystä, kieltä ylipäätänsä sekä 

kielen merkityksellisyyden suhdetta empiriaan on mahdollista pyrkiä ymmärtämään 

uudella tavalla Wittgensteinin esittämästä näkökulmasta käsin tarkasteltuna. Aiempaa 

lukua enemmän apuna käytetään nyt Filosofisten tutkimusten lisäksi myös muita Witt-

gensteinin myöhempiä tekstejä. Sekundaarilähteinä hyödynnetään Marie McGinnin 

ja Oskari Kuuselan ajatuksia Wittgensteinin filosofisen metodin luonteesta sekä 

Wittgensteinin oppilaan Norman Malcolmin sekä Ray Monkin muistelmateoksissa 

esitettyjä kuvauksia Wittgensteinin luennoilta ja keskusteluista. Tärkeässä roolissa lu-

vussa ovat Søren Overgaardin ajatukset Wittgensteinista filosofina, joka pyrkii ylittä-

mään sekä kartesiolaisen dualismin että behaviorismin filosofiset kannat. Tämän li-

säksi luvussa hyödynnetään Lars Hertzbergin pohdintoja Wittgensteinista naturalis-

tina sekä muita Wittgensteinin tulkitsijoita.   

Kirjan jälkimmäisen osan aloittava neljäs pääluku valottaa työhön valikoitunutta 

integratiivista lähestymistapaa psykoterapiaan. Luvussa pyritään vastaamaan kysy-

myksiin siitä, mitä psykoterapialla tässä työssä tarkoitetaan ja mikä on työn näkö-

 
5 Fogelin viittaa referentialismin käsitteellä esioletukseen, jossa kielen merkityksellisyyden nähdään ta-
valla tai toisella syntyvän siitä, että sanat edustavat asioita tai viittaavat asioihin, ja esioletukseen siitä, 
että tällaisista sanoista muodostetut lauseet representoivat tai kuvaavat sitä, kuinka asiat ovat suhteessa 
toisiinsa. (Fogelin 2018, 31.) 
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kulma aiheeseensa. Kirjan lähestymistapa psykoterapiaan rakentuu pitkälti psykote-

rapiatutkijoiden John C. Norcrossin, William Stilesin ja Bruce Wampoldin näkemys-

ten pohjalta. Norcrossin keskeisenä antina on kirjaan valikoitunut integratiivinen lä-

hestymistapa psykoterapiaan. Stilesiltä hyödynnetään hänen ajatuksiaan psykotera-

pian viimekätisestä vuorovaikutteisuudesta ja responsiivisesta luonteesta. Wampol-

dilta puolestaan esiin nousee hänen esittämänsä psykoterapian kontekstuaalinen 

malli. Kotimaisen psykoterapiatutkimuksen ääninä luvussa toimivat Mikael Leiman 

ja Jarl Wahlström.  

Viidennessä pääluvussa myöhemmän Wittgensteinin näkökulma kieleen ja kielel-

lisen ilmauksen merkitykseen kohdistetaan psykoterapiatilanteessa käytävään keskus-

teluun. Luvussa tarkastellaan kirjoittajan kliinisen kokemuksen kautta sitä, miten il-

maisun merkityksen voi Wittgensteinin näkökulmasta nähdä syntyvän psykoterapia-

tilanteen responsiivisessa kielipelissä. Lisäksi kysytään, mitä tämä näkökulma tarkoit-

taa terapiamuodon teoriataustan ja vuorovaikutussuhteen kannalta. Luvussa hyödyn-

netään aiemmin mainittujen psykoterapiatutkijoiden näkemyksiä aiheesta ja asetetaan 

näitä vuoropuheluun Wittgensteinin ajatusten kanssa. Tärkeässä roolissa ovat myös 

John Heaton ja John Shotter, jotka ovat omissa kirjoituksissaan käsitelleet Wittgen-

steinin ja psykoterapian suhdetta. Lisäksi luvussa sivutaan intentionaalista semantiik-

kaa ja muutamien kirjoittajien esittämiä näkemyksiä hermeneutiikasta, joiden suh-

detta Wittgensteinin ajatteluun pohditaan.    

Kuudennessa pääluvussa etsitään selventävää näkökulmaa siihen, miksi psykote-

rapian ylipäätänsä ajatellaan tarjoavan jonkinlaisen teoreettisen selityksen asiakkaan 

elämänhaasteisiin. Samoin kysymykseksi nousee, kuinka psykoterapiassa syntyvän 

uudenlaisen käsitteellistyksen syntymisen prosessia on mahdollista pyrkiä ymmärtä-

mään integratiivisesti myös Wittgensteinin ajattelun kautta. Näitä kysymyksiä lähes-

tytään historiallisen kontekstin kuvauksen avulla. Psykoterapian instituutio on synty-

nyt pitkälti Freudin toiminnan ja hänen käsitystensä myötä. Tästä syystä luvussa tut-

kitaan aluksi sitä, mikä sai Freudin ajattelemaan, että psykoterapiassa ylipäätänsä on 

kyse asiakkaan kokeman kuormittuneisuuden selittämisestä asiakkaalle itselleen. 

Tässä tehtävässä hyödynnetään useita Freudin eri aikoina kirjoittamia esseitä ja artik-

keleita sekä erityisesti Richard Theisen Simanken artikkelia, jossa hän tarkastelee 

Freudin oletuksia kielen merkityksellisyyden synnystä. Lisäksi luvussa hyödynnetään 

Jacques Bouveressen ajatuksia siitä, kuinka Wittgenstein hänen mukaansa Freudin 

kirjoitukset ja psykoanalyysin näki. Tämän jälkeen kysymystä pyritään tarkastelemaan 

Wittgensteinin omien ajatusten ja psykoterapioiden yhteisen perusprosessin valossa. 

Kirjan päättävässä seitsemännessä pääluvussa vedetään tutkimuksen lankoja yh-

teen ja pyritään vastaamaan työn alkuperäiseen kysymykseen: mitä psykoterapeutin 
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voi Wittgensteinin näkökulmasta nähdä psykoterapiatilanteessa tekevän, ja kuinka 

tätä toimintaa olisi mahdollista Wittgensteinin käsittein kuvata? Liikkeelle lähdetään 

tarkastelemalla psykoterapiaa terapeutin ja asiakkaan välisenä eettisenä suhteena ja 

psykoterapiaa ylipäätänsä normatiivisena toimintana. Tarkasteluun haetaan lähtö-

kohtaa muutamista Wittgensteinin jo ennen vuotta 1933 kirjoittamista lähteistä sekä 

Leila Haaparannan esittämistä ajatuksista Wittgensteinin ja Robert B. Brandomin 

ajattelun yhteyksistä. Tätä täydennetään samaan aihepiiriin liittyvällä Overgaardin ar-

tikkelilla sekä Robert B. Brandomin Wittgensteinin ajattelun pohjalta nousevasta im-

plisiittisen normin käsitteestä. Tavoitteena on tutkia sitä, minkälaiseen yhteyteen 

nämä ajatukset asettuvat psykoterapian integratiivisen näkökulman kanssa. 

Tutkimuksessa esiin nouseva myöhemmän Wittgensteinin näkökulma psykotera-

piaan tarjoaa yleisellä tasolla selkeyttävän perspektiivin lähestyä psykoterapeutin työs-

kentelyä ja monia psykoterapiatutkimuksen kysymyksenasetteluja. Tämä näkökulma 

tarjoaa yhden mahdollisen tavan pyrkiä rationaalisesti ymmärtämään psykoterapiaa 

ilmiönä ja ammatillisena toimintana. Edelleen tämä mahdollistaa ainakin integratiivi-

sesta näkökulmasta pyrkimyksen sanoittaa psykoterapian ydintä uudenlaisella tavalla.  

Tämän sanoituksen puitteissa monet vaikuttavuustutkimuksen tai psykoterapian 

prosessitutkimuksen tulokset, jotka muuten näyttäytyisivät paradoksaalisina tai häm-

mentävinä, eivät enää näyttäydy selitystä vaativina.  

Psykoterapian kannalta tämä näkökulma kiertyy merkityksen käsitteen ympärille. 

Se tapa, jolla Wittgenstein myöhemmissä teksteissään pyrkii tekemään kielen merki-

tyksellisyyden ymmärrettäväksi uudella tavalla vapautuakseen filosofisista ongel-

mista, näyttää tekevän jotakin samankaltaista myös psykoterapialle. Monet psykote-

rapian historiallisista kiistoista ja kysymyksistä juontuvat monella tapaa referentialis-

tisesta tavasta ymmärtää kieli ja sen merkityksellisyys. Jos tämä käsitys kielestä ja sen 

toiminnasta vaihdetaan Wittgensteinin myöhemmissä teksteissään ehdottamaan tar-

kastelutapaan, näyttävät myös monet psykoterapian kiistakysymyksistä häviävän. 
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1 WITTGENSTEININ MYÖHEMMÄT TEKSTIT 

 

Pyrin työssäni tarkastelemaan psykoterapiaa asettamalla muutamia psykoterapiatut-

kimuksen keskeisiä keskustelunaiheita tulkinnalliseen dialogiin Wittgensteinin eri 

teksteissään vuosina 1933–1951 esittämien ajatusten kanssa. Asetelma ei kuitenkaan 

ole aivan yksinkertainen. Pikemminkin tehtävänasettelu heittää kirjoittajan suoraan 

keskelle Wittgenstein-tutkimuksen keskeisimpiä erimielisyyksiä: mitkä sitten Witt-

gensteinin ajatukset tai käsitykset viime kädessä olivat, ja mitä itse asiassa tarkoitetaan 

myöhemmällä Wittgensteinilla, johon vuodet 1933–1951 viittaavat? Luvussa pyrin 

vastaamaan kysymykseen siitä, mitä Wittgensteinin myöhemmän ajattelun käyttämi-

nen psykoterapian tarkasteluun työssä tarkoittaa, ja selventämään työn lähestymista-

paa Wittgensteinin teksteihin. 

 

1.1 Kuinka monta Wittgensteinia? 
 

 

Ludwig Wittgensteinin (1889–1951) ajatteluun kohdistuvan tutkimuksen tilannetta 

voi kuvata yksityiskeskustelussa kuulemallani kommentilla, jonka mukaan on jopa 

harhaanjohtavaa edes puhua yksiselitteisesti Wittgenstein-tutkimuksesta. Pikemmin-

kin kyseessä on laaja ja hajanainen eri teemoista rakentuva keskustelukenttä. Itse kes-

kusteluja puolestaan määrittävät Wittgensteinin tekstien erilaisten lukutapojen para-

digmat keskustelun ollessa samalla jopa tietyssä mielessä politisoitunutta.  

Tässä suhteessa on mahdollista ymmärtää suomalaisen Wittgenstein-tutkijan Os-

kari Kuuselan kirjassaan esittämää toteamusta: vaikka oikeastaan kaikista tunnus-

omaisinta Wittgensteinin ajattelussa on olla esittämättä filosofiassa minkäänlaisia tee-

sejä, doktriineja tai teorioita, niin juuri tämä on osoittautunut hyvin epäselväksi 

asiaksi. Tutkijoiden ja kommentoijien kesken ei vallitse edelleenkään minkäänlaista 

yksimielisyyttä siitä, mitä tämä tarkkaan ottaen tarkoittaa. (Kuusela 2008, 5–6.)  
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Tämän erilaisten käsitysten moninaisuuden voi nähdä viime kädessä nousevan 

Wittgensteinin elämänkaaresta filosofina. Se alkaa aeronautiikan tohtorinväitöskir-

jaansa valmistelevan nuoren Wittgensteinin kiinnostuksesta matematiikan perustei-

siin. Lentokoneen propellien matemaattisesta mallintamisesta herännyt kiinnostus 

johtaa nuoren Wittgensteinin ensin henkilökohtaiseen tapaamiseen modernin logii-

kan perustajan Gottlob Fregen kanssa ja edelleen filosofisen logiikan opintojen käyn-

nistymiseen Bertrand Russellin johdolla Cambridgen yliopistossa. (Malcolm 1990, 

14–16.) Tämä kehityskaari johtaa lopulta analyyttisen filosofian klassikkoteoksen 

Tractatus logico-philosophicuksen syntyyn ja julkaisuun vuonna 1921 ja Wittgensteinin ve-

täytymiseen pois akateemisen filosofian piiristä. Teoksen esipuheessa Wittgenstein 

toteaa alle 30-vuotiaana ratkaisseensa filosofian ongelmat ”oleellisilta kohdiltaan lo-

pullisesti” (TLP, 4). 

Wittgenstein-tutkimus olisi varmasti paljon yksinkertaisempaa, jos yllä oleva lyhyt 

kertomus olisi lopullinen kuvaus Wittgensteinin henkilöhistoriasta filosofina. Näin ei 

kuitenkaan käynyt. Nuoruudenteoksensa ajatuksista Wittgenstein sanoutui itse irti 

palatessaan noin 40-vuotiaana takaisin filosofian pariin yli vuosikymmenen tauon jäl-

keen, jona aikana hän toimi muun muassa Ala-Itävallan maaseudulla kansakoulun-

opettajana. Wittgenstein kertoo Filosofisten tutkimusten esipuheessaan löytäneensä 

nuoruudenteoksestaan vakavia virheitä (FT, 18). Filosofian pariin palaamisensa jäl-

keen Wittgenstein toimi Cambridgen yliopiston filosofian professorina, piti luentoja, 

kirjoitti ja työskenteli aktiivisesti filosofian parissa aina kuolemaansa saakka vuonna 

1951. Tästä huolimatta Wittgenstein julkaisi elämänsä aikana ainoastaan yhden filo-

sofiaa käsittelevän kirjan, nuoruudenteoksensa Tractatus logico-philosophicuksen. Merkit-

tävin osa hänen työstään filosofina sekä ajallisesti että sisällöllisesti sijoittuu kuitenkin 

Tractatus logico-philosophicuksen julkaisun jälkeiseen aikaan.  

Tractatus logico-philosophicuksen lisäksi Wittgensteinilta jäi kuolemansa jälkeen mas-

siivinen kirjallinen jäämistö. Se koostuu muistiinpanoista, päiväkirjoista, muistikir-

joista sekä enemmän tai vähemmän viimeistellyistä kokonaisuuksista, joita hän oli eri 

aikoina työstänyt mahdollista julkaisua silmällä pitäen. Muutamiin näistä käsikirjoi-

tuksista hän oli ehtinyt jopa laatia esipuheen. Näistä teksteistä valtaosa on syntynyt 

vuosina 1929–1951 hänen filosofiaan paluunsa jälkeen. Jäljelle jääneitä tekstejä on 

erilaisin perustein toimitettu yksittäisiksi teoksiksi ja julkaistu jäämistön haltijoiden 

toimesta hänen kuolemastaan jälkeen.6 Tutkijoiden käyttöön on myös koostettu täy-

dellinen kokoelma Wittgensteinin kirjoituksista, joka tunnetaan nimellä Nachlass ja 

joka julkaistiin vuonna 2000 elektronisessa muodossa. Tämän tekstimassan laajuus 

 
6 Asiasta tarkemmin esim. Hacker & Schulte 2009; Hilmy 1987, vii; Kuusela 2004. 
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on kokonaisuudessaan yli 20 000 sivua, ja se on kirjoittamishetkellä ehdolla Unescon 

maailmanperintökohteeksi.  

Hans Sluga kirjoittaa teoksen The Cambridge Companion to Wittgenstein johdannos-

saan, että tutkijoiden ei ole ollut mitenkään helppoa sulatella tätä suurta käytössä 

olevan materiaalin määrää, joka kattaa ajallisesti koko Wittgensteinin aikuisiän. Hän 

toteaa, että kyseessä on pikemminkin monimutkainen sanojen viidakko, josta on kas-

vanut esiin hyvin hienoviritteinen Wittgensteinin tekstien filologiseen ja hermeneut-

tiseen tarkasteluun keskittynyt tutkimustraditio. Tämä traditio ei kuitenkaan itsessään 

enää välttämättä ole kovinkaan uskollinen Wittgensteinin omalle epädogmaattiselle 

tavalle tehdä filosofiaa. (Sluga 2018, 7.)  

Keskustelua Wittgensteinin ajattelusta on perinteisesti hallinnut tarkastelupara-

digma, jonka mukaan on aiheellista puhua tavallaan kahdesta eri Wittgensteinista: 

nuoruusvaiheen Wittgensteinista, joka kirjoitti Tractatus logico-philosophicuksen, ja myö-

häisvaiheen Wittgensteinista, joka kirjoitti postuumisti vuonna 1953 julkaistun Filo-

sofisia tutkimuksia -teoksen. Tämän perinteisen tarinan mukaan näiden kahden Witt-

gensteinin ajattelu eroaa jyrkästi toisistaan. Näistä jälkimmäinen syntyi filosofiaan pa-

luun jälkeen, dramaattisen ajattelukäänteen, ”Kehren”, myötä. (Stern 2006, 208.) 

Tämä kahden eri Wittgensteinin tarina ei kuitenkaan ole lainkaan ongelmaton. 

Erityisesti Nachlassiin kohdistuneen tutkimuksen myötä on noussut esiin se, että pe-

rinteinen paradigma Wittgensteinin ajattelun selkeästä jaosta varhais- ja myöhäisvai-

heeseen ei ole ainakaan yksiselitteinen asia. Nachlassista löytyvät eri aikoina kirjoite-

tut ja viimeistelyn asteeltaan toisistaan ratkaisevasti poikkeavat tekstit näyttävät pi-

kemminkin sen, kuinka monet Wittgensteinin ajattelun keskeiset teemat toistuvat eri 

tavoin muotoiltuna yhä uudestaan eri aikoina hänen kirjoituksissaan. Samalla nämä 

teemat ovat Wittgensteinin koko elämän ajan jatkuvassa muutoksen tilassa. Teksteis-

sään Wittgenstein eri yhteyksissä kehittelee, muuntelee, uudelleen muotoilee ja uu-

delleen käyttää samoja ideoita päätymättä kuitenkaan välttämättä missään vaiheessa 

mihinkään lopullisiin kantoihin tai muotoiluihin. (Sluga 2018, 6–7; Stern 2018, 129.) 

Tämän Wittgensteinin ajattelun jatkuvasti keskeneräisen luonteen kautta on kui-

tenkin mahdollista tavoittaa, miksi David G. Stern kuvaa artikkelissaan Wittgenstein-

tutkimuksen olevan monasti eräänlaista sitaattijahtia Nachlass-viidakossa. Tämän 

tarkoituksena on lähinnä pyrkiä osoittamaan jonkin yksittäisen ajatuskulun keskei-

syys (Stern 2006, 220–221). Toisaalla taas Stern kuvaa, kuinka Wittgensteinin kirjal-

lisen jäämistön elektronisen julkaisun jälkeen merkittävä osa tutkijoista on yhä use-

ammin ollut kiinnostunut jäljittämään jonkin Wittgensteinin myöhemmän ajattelun 

keskeistä piirrettä varhaisemmista teksteistä. (Stern 2018, 128). Tämä puolestaan on 
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johtanut kysymykseen siitä, onko ylipäätänsä mielekästä edes puhua äkkinäisestä 

käänteestä Wittgensteinin ajattelussa.  

Stern toteaa, että ensimmäiset filosofiaan paluun jälkeiset vuodet 1929–1936 

muodostavat juuri tässä mielessä mielenkiintoisen siirtymävaiheen Wittgensteinin 

ajattelussa sen varhaisen ja myöhemmän vaiheen välillä. Tänä aikana syntyneistä teks-

teistä voi vetää monenlaisia johtopäätöksiä sekä varhaisvaiheen että myöhäisvaiheen 

suuntaan. Stern katsoo Wittgensteinin käsitysten olleen tuona aikana nopeasti muut-

tuvassa tilassa. Hän näkee Wittgensteinin siirtyneen ensin Tractatuksessa ilmenneestä 

loogisesta atomismista siirtymävaiheen loogiseen holismiin ja tämän jälkeen myö-

häisvaiheen praktiseen holismiin. (Stern 2018, 126.)  

Juuri tätä taustaa vasten voi kuitenkin ymmärtää, miksi esimerkiksi Tractatus logico-

philosophicuksen julkaisuun huipentuvan Wittgensteinin nuoruuden filosofian yhtey-

det, jatkumot ja eroavaisuudet hänen myöhempään ajatteluunsa ovat nousseet yh-

deksi Wittgenstein-keskustelun keskeisistä teemoista (Appelqvist 2010, 54–55; Bi-

letzki ym. 2020). Wittgensteinin jäljelle jääneiden kirjoitusten dynaaminen luonne eri-

tyisesti vuosina 1929–1936 on mahdollistanut monenlaisten käsitysten muodostami-

sen ja perustelemisen hänen omiin teksteihinsä nojautuen. Samalla kuitenkin näyttää 

hyvin epäselvältä, oliko Wittgensteinilla itselläänkään lopullista kantaa monien tutki-

miensa kysymysten suhteen. Slugan mielestä näyttää Wittgensteinin tekstejä katsot-

taessa pikemminkin siltä, että Wittgensteinille filosofiassa kyse ei ollut lainkaan lo-

pullisista tuloksista. Kyse oli koko ajan jatkuvasta ajattelun prosessista. Näin myös 

Wittgensteinin tekstejä pitäisi hänen mukaansa lukea pikemminkin dokumentaationa 

tästä milloinkaan päättymättömästä filosofisesta toiminnasta kuin lopputuloksen nä-

kökulmasta. (Sluga 2018, 6–7.)  

Samassa hengessä kirjoittaa myös Thomas Wallgren omassa artikkelissaan. Kat-

sottaessa niitä myöhemmän Wittgensteinin kirjoituksia, joissa hän kommentoi omaa 

työtään, nousee kerta kerran jälkeen esiin syvä tyytymättömyys omaa työtä kohtaan. 

Tämä yhdistyy jatkuvaan kuumeiseen etsintään. Tässä mielessä Wallgren päätyy pu-

humaan Wittgensteinin filosofian moniäänisyydestä, joka edelleen mahdollistaa mo-

nenlaisten tulkintojen ja käsitysten muodostamisen hänen ajattelustaan. (Wallgren 

2006, 127–128.) Hyvän kuvan Wallgrenin mainitsemasta Wittgensteinille tyypillisestä 

tyytymättömyydestä saa esimerkiksi seuraavasta Yleisissä huomautuksissa julkaistusta 

muistikirjafragmentista vuodelta 1947, josta Wittgensteinin ajattelun jatkuva proses-

simaisuus nousee hyvin esiin: 

 

Minusta näyttää, että olen vielä kaukana näiden asioiden ymmärtämisestä, nimittäin koh-

dasta, jossa tiedän, mistä minun on puhuttava ja mistä minun ei tarvitse puhua. Sotkeudun 
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yhä edelleen yksityiskohtiin tietämättä, pitäisikö minun lainkaan puhua näistä asioista; ja mi-

nusta tuntuu, että kuljen ehkä suurenkin alueen halki vain sulkeakseni sen joskus pois tarkas-

teluistani. Mutta tässäkään tapauksessa nämä tarkastelut eivät olisi arvottomia; elleivät ne vain 

liiku kehässä. (YH, 114–115.) 

 

Stern pyrkii artikkelissaan How many Wittgensteins? muodostamaan kokonaiskuvaa 

Wittgenstein-tutkimuksen eri keskusteluteemojen keskeisimmistä rajalinjoista. Läh-

tökohtanaan hänellä on perinteinen narratiivi varhais- ja myöhäisvaiheen Wittgen-

steinista ja yhdeksän vakiintunutta Wittgensteinin ajattelun tulkitsijaa.7 Näiden raja-

linjojen pohjalta keskustelijat on Sternin mukaan mahdollista ryhmitellä. 

Kuvitellaan Wittgenstein-tutkijoiden asuvan kahdessa eripuraisessa leirissä. En-

simmäisessä leirissä asuisivat ne Wittgenstein-tutkijat, jotka ovat keskenään erimieli-

siä siitä, onko Wittgensteineja todella ollut perinteisessä mallissa kuvatut kaksi, vai 

olisiko sittenkin osuvampaa puhua vain yhdestä Wittgensteinista. Stern näkee kahden 

Wittgensteinin näkemyksen puolustajien tekevän tyypillisesti tarkan rajanvedon Witt-

gensteinin varhais- ja myöhäisvaiheen ajattelun välille. Yhden Wittgensteinin tulkin-

nan puolustajat taas vastustavat jyrkän rajanvedon tekemistä ja etsivät pikemminkin 

yhteyksiä varhais- ja myöhäisvaiheen väliltä. Edelleen kahden Wittgensteinin puolus-

tajat kiistelevät keskenään siitä, mistä myöhäisvaiheen voi katsoa tarkkaan ottaen al-

kavan. Samoin kysymyksenä on, mikä viime kädessä on varhais- ja myöhäisvaiheen 

keskeisin eroavaisuus. Tämän ensimmäisen leirin lisäksi löytyy myös toinen, osittain 

edellisen leirin kanssa päällekkäin menevä Wittgenstein-tutkijoiden leiri. Toisessa lei-

rissa riidellään siitä, oliko Wittgensteinin perimmäinen tavoite positiivinen vai puh-

taasti negatiivinen. Halusiko hän lopettaa perinteisen filosofian, jotta sen voi korvata 

jollakin mielekkäämmällä, vai oliko Wittgensteinin tavoitteena pikemminkin saada 

koko filosofian traditio päättymään ilman seuraajan asettamista? Näitä lukutapoja 

Stern kuvaa Robert Fogelinilta lainaamillaan nimityksillä pyrrhonistiseksi ja ei-

pyrrhonistiseksi lukutavaksi.8 (Stern 2006, 205.) 

Sternin piirtämä kuvaus Wittgenstein-tutkimuksen rajalinjoista on silmiä avaava. 

Se alleviivaa näiden lähestymistapojen mukanaan tuomaa tahatonta yksiulotteisuutta 

suhteessa Wittgensteinin monitahoiseen ajatteluun. Se myös näyttää, kuinka kahden 

 
7 Sternin artikkelissaan läpikäymät Wittgenstein-tulkinnat: Feyerabend, Rhees, Baker & Hacker, Hilmy, 
Hintikka & Hintikka, von Savigny, Diamond, Stern, Pichler. (Stern 2006, 214–215.) 

8 Fogelin viittaa nimityksellään pyrrhonistisesta lukutavasta antiikin filosofian koulukuntaan, jonka ta-
voitteena oli mielenrauhan saavuttaminen pidättäytymällä arvostelmista ainakin filosofisista asioista 
kuten todellisuuden perimmäisestä luonteesta, ks. esim. Hookway 1990. 
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Wittgensteinin paradigma on jo pelkällä olemassaolollaan ohjannut vahvasti Witt-

genstein-keskustelun tematiikan muotoutumista ja kysymyksenasetteluita. Tämän 

osoittaminen on varmasti ollut Sternin artikkelin tarkoituksenakin: jos lähtökohtana 

on perinteisen mallin kaksi Wittgensteinia, niin juuri tässä paradigmassa näyttäytyy 

kiinnostavana tutkimustuloksena jokin koko Wittgensteinin ajattelun läpi leikkaava 

merkityksellinen yhteys tai eroavaisuus varhaisemman ja myöhäisemmän ajattelun 

välillä. 

Stern aloittaa artikkelinsa kuitenkin Wittgensteinin hengessä. Hän kysyy, miksi 

ylipäätänsä Wittgensteinin ajattelua pitäisi lähestyä näkökulmasta, jossa näemme tar-

peelliseksi löytää jotakin kertakaikkisen yhdistävää tai erottavaa kaikesta siitä, mitä 

kutsumme ”Wittgensteinin ajatteluksi”. Totuudenmukaisempi kuva asiasta myös 

Sternin mukaan on, että Wittgensteinin teksteissä näemme monia erilaisia asioita. 

Niissä voi nähdä jatkuvuuksien lisäksi myös aitoja epäjatkuvuuksia, siis ristikkäin ja 

lomittain meneviä yhdistäviä ja erottavia piirteitä, joista on harhaanjohtavaa etsiä jo-

takin yksittäistä määräävää tekijää. (Stern 2006, 205.)  

Stern näyttää ajattelevan, että jotakin olennaista hukkuu matkan varrelle tällaisessa 

lähestymistavassa, jossa Wittgensteinin tekstejä luetaan edeltä määrätyn paradigman 

valossa. Tällöin päädytään helposti valikoimaan Nachlassin tekstimassasta fragment-

teja, joilla voidaan tukea jotakin edeltä käsin määriteltyä näkemystä. Stern näkee, että 

juuri tässä mielessä nämä Wittgenstein-tutkimuksen keskustelujen keskeisimmät tee-

mat ovat itse asiassa lakanneet olemasta hyödyllisiä. Hän toteaa, että vaikka jokainen 

hänen kuvaamastaan yhdeksästä vakiintuneesta lähestymistavasta tavoittaakin jonkin 

hyvin olennaisen piirteen Wittgensteinin ajattelusta, nämä lähestymistavat eivät yk-

sinkertaisesti tavoita Wittgensteinin ajatteluun liittyvää todellista vaihtelua ja moni-

muotoisuutta. Tällöin niillä pikemminkin tavoitellaan sellaista ideaalia tai yksinker-

taistavaa kuvausta, jolle ei löydy todellista vastinetta Wittgensteinin teksteistä. (Stern 

2006, 212.)    

Sternin artikkeli on vakuuttava. Samalla on muistettava, että on vaikea löytää puo-

lueetonta kuvausta Wittgenstein-tutkimuksen erilaisista näkemyksistä. Käytännössä 

jokainen kirjoittaja samalla kirjoittaa jo omasta näkemyksestään käsin Sternin itse 

edustaessa kantaa, jonka mukaan olisi kohdallisinta puhua yhden tai kahden Wittgen-

steinin sijasta itse asiassa kolmesta eri Wittgensteinista. (Stern 2006, 226.)  

Yhtenä esimerkkinä täysin vastakkaisesta lähestymistavasta esiin voi nostaa 

Stephen S. Hilmyn tulkinnan, jota Stern käsittelee artikkelissaan. Nachlassia laajasti 

hyödyntävässä eksegeettisessä tarkastelussaan Hilmy katsoo siirtymävaiheen alku-

puolella kirjoitetussa käsikirjoituksessa TS 213 nousevan esiin sellaisen perusnäke-

myksen, jonka Wittgensteinin voi nähdä säilyttäneen koko elämänsä. Hilmy kutsuu 
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tätä näkemystä lingvistiseksi kielen suhteellisuusteoriaksi. (Hilmy 1987, 156.) Tätä 

Stern puolestaan varmaankin kutsuisi loogiseksi holismiksi. Hieman samassa hen-

gessä myös Kuusela näkee artikkelissaan Wittgensteinin ajatuksen kielestä peleinä 

liittyvän pohjimmiltaan Wittgensteinin koko filosofista uraa määrittävään tavoittee-

seen käsitellä kieltä varhaisvaiheen tapaan loogikkona (Kuusela 2014, 129–130). 

Myös kirjassaan Kuusela esittää, että myöhempi Wittgenstein tulisi nähdä ja ymmär-

tää tässä mielessä ennen kaikkea loogikkona, jonka tosin on täytynyt luoda kokonaan 

uudenlainen metodi ja kalkyylin konsepti ilmentämään tutkimuskohdettaan (Kuusela 

2019). 

Sluga puolestaan lähestyy Wittgensteinin tekstien moniäänisyyttä hiukan erilai-

sesta näkökulmasta. Hän pohtii, tulisiko Wittgensteinin ajattelua lähestyä puhtaasti 

tekstien kautta vai tulisiko luentaan liittää mukaan tekstien syntymisen taustalta löy-

tyvä historiallinen konteksti. Hän kysyy, onko meidän edes mahdollista lähestyä Witt-

gensteinin tekstejä ilman, että lukutapaamme vaikuttaa se valtava edeltävän tiedon 

määrä, jota kulttuurimme on tuottanut yhdestä 1900-luvun suuresta romanttisesta 

nerosta. (Sluga 2018, 2–4.) Toisaalta taas Sluga toteaa, että esimerkiksi Tractatus logico-

philosophicuksen loppuun asti tiivistettyä ja niukkaa ilmaisua on käytännössä mahdo-

tonta edes ymmärtää tuntematta Wittgensteinin nuoruuden opettajien Fregen ja Rus-

sellin työtä filosofisen logiikan parissa. Näistä ajatuksista myös nuoren Wittgenstei-

nin kysymyksenasettelut nousevat (Sluga 2018, 9). Sluga näkee Tractatuksen erilaisten 

tulkintatapojen palautuvan pitkälti niihin kolmeen erilaiseen ääneen, jotka kaikki te-

oksessa ovat kuultavissa. Esiin nousevat Fregen ajatukset epistemologiasta ja hänen 

uuskantilaiset ideansa erilaisista totuuden kriteereistä. Nämä yhdistyvät Russellin on-

tologisiin pohdintoihin ja kysymyksiin todellisuuden rakenteesta, empiriasta ja sense-

datasta. Edelleen nämä yhdistyvät Wittgensteinin omiin käsityksiin tieteestä ja filo-

sofiasta, kiinnostukseen kieleen, skeptiseen asenteeseen maailmaa kohtaan, epäluu-

loon teoreettisia rakennelmia kohtaan ja jopa toiveeseen yksinkertaisemmasta tavasta 

elää ihmisenä. (Sluga 2018, 18–19.)  

Samoin vuoden 1929 jälkeistä Wittgensteinia on Slugan mukaan mahdollista yrit-

tää ymmärtää juuri niiden erilaisten äänien kautta, jotka hänen myöhempien teks-

tiensä taustalta ovat kuultavissa. Palattuaan filosofian pariin Wittgensteinin alkupe-

räisenä tavoitteena oli Slugan mukaan yksinkertaisesti korjata Tractatukseen jääneet 

puutteet. Kuitenkin korjaustyö osoittautui odotettua työläämmäksi yhä uusien vai-

keuksien ilmaantuessa näköpiiriin. Sluga kuvaa, kuinka G.E. Mooren muistiinpa-

noista Wittgensteinin luennoilta kyseiseltä ajalta voi nähdä Wittgensteinin ajatusten 

muuttuvan lähes jokaisen luennon jälkeen. Seuraavien kolmen vuoden aikana lähes 

koko Tractatuksen sisältö oli hajotettu osiin. Matkan varrella Wittgenstein on tutkinut 
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monenlaisia uusia ideoita. Näitä ideoita ovat esimerkiksi henkilökohtaisiin kokemuk-

siin perustuva fenomenalismi, joka väistyi puolestaan jonkinlaisen lingvistisen feno-

menologian tieltä. Tähän vaiheeseen liittyen Wittgenstein myös ensimmäisen kerran 

ilmoittaa löytäneensä uuden filosofoimisen metodin, jonka avulla filosofiassa on vih-

doin mahdollista saavuttaa systemaattisia tuloksia. Tätä seuraa Slugan mukaan vaihe, 

jonka aikana syntyy Sininen ja Ruskea kirja. Tämäkin vaihe kuitenkin Slugan mielestä 

eroaa vielä merkittävästi siitä Wittgensteinista, joka esiintyy Filosofisten tutkimusten si-

vuilla ajatuksissaan kielen taustalla vaikuttavan säännönmukaisuuden luonteesta. 

(Sluga 2018, 21–22.) 

Näiden kehityskaarien taustalla Sluga näkee Wittgensteinin yhteyden Wienin pii-

rin loogisiin positivisteihin, joiden kanssa käydyt keskustelut johtavat ajatukseen lau-

seen todentamistavasta lauseen merkityksenä. Tämä muuttuu Wittgensteinin ajatte-

lussa hiljakseen ajatukseksi käytöstä kielen merkityksellisyyden rakentajana. Edelleen 

Sluga näkee taustalla vaikuttavan Wittgensteinin lukemat Fritz Mauthnerin kirjoituk-

set, joista löytyy ajatus siitä, että luonnollista kieltä ei ole mahdollista ymmärtää for-

maalin logiikan kalkyylien kautta. Esiin nousevat myös hahmopsykologian pioneerin 

Karl Bühlerin kirjoitukset, Freudin kirjoitukset terapiasta ja erityisesti vaikutus, jonka 

Oswald Spenglerin pohdinnat ihmisen ajattelun historiallisesta luonteesta teoksessa 

Länsimaiden perikato Wittgensteiniin tekivät. (Sluga 2018, 22–23.) 

Slugan kuvaus Wittgensteinin myöhemmän vaiheen ajattelun taustalla kuuluvista 

äänistä muodostaa varsin kouriintuntuvan taustan monille Wittgensteinin myöhäis-

vaiheen keskeisistä ideoista. Täyttä varmuutta asian suhteen tuskin on saavutetta-

vissa, mutta ainakin Freud ja Spengler ovat toistuvia nimiä Wittgensteinin teksteissä 

vuoden 1929 jälkeen.9 Esimerkiksi vuodelta 1930 olevassa päiväkirjamerkinnässään 

Wittgenstein toteaa Spenglerin Länsimaiden perikadosta seuraavasti:  

 

– – löydän monia todellisia, merkityksellisiä ajatuksia. Paljon siitä, ehkä enemmistö, käy 

täysin yksiin sen kanssa, mitä olen itse usein ajatellut. – –. (AL, 21.) 

 

Kymmenen vuotta myöhemmin Wittgenstein myös pohtii sitä, onko hän itse lain-

kaan omaperäinen ajattelija, vai onko hänen lahjakkuutensa enemmänkin muilta saa-

tujen ideoiden jalostamista:  

 

Omaperäisyyteni (jos tämä on oikea sana) on uskoakseni maaperän, ei siementen omape-

räisyyttä. (Minulla ei ole ehkä lainkaan omia siemeniä.) Jos maaperääni heitetään siemen, se 

kasvaa toisin kuin missään muussa maaperässä.  

 
9 Ks. esim. Wittgenstein 2011, 21, 22, 23, 26, 34, 71. 
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Uskon, että myös Freudin omaperäisyys oli samaa laatua. Olen aina uskonut – tietämättä 

oikein, miksi – että psykoanalyysin varsinainen siemen on peräisin Breuerilta, ei Freudilta. 

Breuerin siemenjyvä on tietenkin voinut olla aivan vähäpätöinen. (YH, 78.)   

 

Oli totuus Wittgensteinin kehittelemien ideoiden alkuperästä tai lopputulemasta 

mikä tahansa, niin kokonaisuudessaan hänen ajattelunsa merkittävyys lienee kuiten-

kin kiistaton. Paitsi analyyttisen filosofian tradition syntymisessä, ja sen edelleen ke-

hittymisessä, Wittgensteinin ajattelu on ollut merkittävässä roolissa myös filosofian 

ulkopuolella näkyessään esimerkiksi sosiaalisen konstruktionismin esiin marssissa ih-

mistieteissä (Kruglanski & Stroebe 2012, 147). Sluga päättääkin artikkelinsa maltilli-

seen johtopäätökseen. Osuvimmaksi tarinaksi Wittgensteinista filosofina näyttäisi 

nousevan ennen kaikkea ajattelija, joka ei missään vaiheessa pysähtynyt lepäämään 

laakereillaan, vaan jatkoi filosofista matkantekoa paikasta toiseen kuolemaansa asti. 

(Sluga 2018, 24.)  

 

 

1.2 Vuodet 1933–1951 
 

 

Tässä työssä Wittgensteinin ajattelua ei lähestytä kokonaisuutena, josta pyrittäisiin 

esittämään kokonaisvaltaista näkemystä. Tarkoituksena ei ole ottaa kantaa suuntaan 

tai toiseen esimerkiksi Sternin artikkelissaan kuvaamien erilaisten rajalinjojen suhteen 

(Stern 2006, 205). Puhuessani työssä Wittgensteinin myöhemmästä ajattelusta tai 

myöhemmistä teksteistä tarkoitan sillä yksinkertaisesti niitä työssä käyttämiäni Witt-

gensteinin kirjoituksia, jotka ovat syntyneet vuosina 1933–1951. Pyrin työssäni so-

veltuvin osin käyttämään hyväkseni näistä teksteissä esiin nousevia ajatuksia pyrkies-

säni ymmärtämään Wittgensteinin näkökulmasta sitä, miten oletuksemme kielen 

merkityksellisyyden luonteesta vaikuttavat siihen, mitä näemme psykoterapiassa ta-

pahtuvan. Wittgensteinin ajattelua ei myöskään lähestytä tutkimuksessa systemaatti-

sesti, vaan niiltä osin, kuin se soveltuu tämän kirjan aihepiiriin.  

Hyödynnän sekundaarilähteinä melko vapaasti erilaisia Wittgensteinin tulkitsi-

joita. Nämä edustavat keskenään erilaisia näkemyksiä Wittgensteinin ajattelun perim-

mäisestä luonteesta. Tavoitteena sekundaarilähteiden käytössä on pyrkiä näiden kir-

joittajien näkemysten avulla etsimään lisäselvyyttä jonkin tietyn Wittgensteinin aja-
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tuskulun tavoittamiseksi, ei niinkään ottaa kantaa kirjoittajien edustaman kokonais-

näkemyksen suhteen. Lähestymistapa voi tuntua ongelmalliselta, koska käytetyt 

kommentaarit saattavat edustaa keskenään erilaista tai jopa ristiriitaista kokonaisnä-

kemystä. Ajattelen kuitenkin, että käsillä olevan työn luonteen vuoksi vapauksien ot-

taminen tässä suhteessa on järkevää. Sternin tapaan uskon, että huolimatta kirjoitta-

jien keskinäisistä eroavaisuuksista jokainen näistä Wittgensteinin ajattelun erilaisesta 

tulkitsijasta on kuitenkin tavoittanut jonkin olennaisen piirteen hänen ajattelustaan 

(Stern 2006, 212).  

Samoin pyrkiessäni työssäni artikuloimaan Wittgensteinin ajattelua otan väistä-

mättä myös itse jollain tasolla kantaa tiettyjen tulkintojen puolesta. Pyrin kuitenkin 

työssäni pitäytymään mahdollisimman lähellä sitä, mitä Wittgenstein on itse sanonut, 

tai pysyttelemään mahdollisuuksien mukaan sellaisissa tulkinnoissa, jotka eivät ole 

kovin kiistanalaisia.  

Tavoitteena siis on pikemminkin ottaa vakavasti sekä Sternin, Slugan että Wall-

grenin esittämä ajatus Wittgensteinin ajattelun aidosta moniäänisyydestä ja keskittyä 

työssäni niihin ääniin hänen ajattelussaan, jotka ovat psykoterapian kannalta kiinnos-

tavia. Tässä mielessä tavoitteena on antautua Slugankin artikkelissaan Heideggerilta 

lainaaman ilmaisun mukaiseen ”harkittuun dialogiin” Wittgensteinin ajatusten kanssa 

(Sluga 2018, 9–10). Ajattelen, että minulle psykoterapeuttina kiinnostavin ääni Witt-

gensteinin myöhäisemmässä ajattelussa on se uudenlainen ei-empiirinen, naturalisti-

nen ja pluralistinen tarkasteluperspektiivi, jossa kieltä tarkastellaan kontingenttina il-

miönä, osana ihmisen luonnonhistoriaa.10 Juuri tämä näyttää minusta Wittgensteinin 

ajattelun merkittävimmältä aspektilta psykoterapian kannalta. Kuitenkin moniääni-

syyden hengessä ajattelen, että tarkoituksenani ei ole samalla esittää minkäänlaista 

väitettä sen suhteen, etteikö muita yhtä merkittäviä ääniä Wittgensteinin ajattelusta 

olisi löydettävissä ja että jostakin toisesta jokin toinen ääni voi näyttää paljon merkit-

tävämmältä.  

Tämä työni tapa lähestyä Wittgensteinin tekstejä on nähdäkseni asianmukainen 

juuri myöhemmän Wittgensteinin ollessa kyseessä. Myös Stern toteaa, että esimer-

kiksi Filosofisia tutkimuksia -teos ei kokonaisuudessaan palaudu niinkään Wittgenstein-

tutkimuksen kysymyksenasetteluihin, jossa sitä tarkastellaan esimerkiksi joko 

pyrrhonistisen tai ei-pyrrhonistisen projektin näkökulmasta. Pikemminkin Stern nä-

kee, että Filosofisia tutkimuksia tulee parhaiten ymmärretyksi kutsuna osallistua filoso-

fiseen dialogiin kirjoittajan kanssa. Tämän dialogin päämääränä on ilman lopullista ja 

lukkoon lyötyä kantaa tutkia sitä, onko filosofia ylipäätänsä mahdollista ja miten se 

olisi mahdollista. (Stern 2006, 220.)  

 
10 Asiasta tarkemmin luvussa 3.3. 
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Vuosien 1933–1951 tekstejä lähestyttäessä jonkinlaisen kulminaatiopisteen muo-

dostaakin juuri Filosofisia tutkimuksia -teos, ja erityisesti sen ensimmäinen osa. Ky-

seessä on teksti, jonka julkaisemiseen Wittgenstein itsekin pyrki jo elinaikanaan. Tä-

män tekstin hiomiseen mahdollisimman lopulliseen muotoon hän käytti merkittä-

vimmän osan filosofiaan paluunsa jälkeisestä ajasta. Tässä suhteessa Stern toteaa, että 

kaikista käytössä olevista lähdemateriaaleista juuri teoksen ensimmäinen osa edustaa 

ehdottomasti Wittgensteinin myöhemmän ajattelun viimeistellyintä ja harkituinta kir-

jallista ilmaisua (Stern 2006, 229). 

Myös Kuusela toteaa, että esitettäessä näkemyksiä Wittgensteinin myöhäisvai-

heesta niiden tulee ensisijaisesti perustua Filosofisiin tutkimuksiin, joka varmasti edus-

taa autenttisimmin Wittgensteinin myöhäisvaiheen käsityksiä. Muita tekstejä on mah-

dollista käyttää vain suhteessa Filosofisten tutkimusten sisältöön. (Kuusela 2008, 14.) 

Samoin Wittgensteinin ystävä ja oppilas G.H. von Wright toteaa, että juuri tämän 

teoksen Wittgenstein selvästi itse koki Tractatus logico-philosophicuksen jälkeisen ajatte-

lunsa päätyökseen (von Wright 1981, 8).   

Filosofisia tutkimuksia -teoksen julkaisun kirjoittajan elinaikana esti toistuvasti tyy-

tymättömyys, jota Wittgenstein itse tunsi omaa esitystapaansa kohtaan (FT, 17–18). 

Wittgenstein kirjoitti ja koosti jo eläessään Filosofisista tutkimuksista useita versioita. 

Postuumisti vuonna 1953 julkaistu versio oli ikään kuin toimittajien näkökulmasta 

viimeisin versio, joka näin ollen jäi voimaan ja julkaistiin (Hilmy 1987, 16–25). Filo-

sofisten tulostensa julkaiseminen kirjan muodossa oli Wittgensteinille suuri ongelma, 

johon hän itsekin teksteissään viittaa toistuvasti.11 Tätä dilemmaansa kirjallisen ilmai-

sun suhteen Wittgenstein kommentoi esimerkiksi muistikirjassaan Filosofisten tutki-

musten ensimmäisen version syntyaikoihin vuonna 1937: 

 

Kun ajattelen haluamatta kirjoittaa kirjaa, liikun jonkin teeman ympärillä. Tämä on ainoa 

minulle luonnollinen ajattelutapa. Pakko ajatella asioita jonossa on minulle tuskallinen. On-

kohan minun kokeiltava sitäkin?? 

Tuhlaan sanomattoman paljon vaivaa ajatusten järjestämiseen, jolla ei ehkä ole mitään ar-

voa. (YH, 67.) 

 

Wittgensteinin myöhempiä kirjoituksia leimaa niiden erikoinen esitystapa. Ne 

koostuvat aihepiirin enemmän tai vähemmän yhteen sitomista kokoelmista aforistisia 

fragmentteja. Tämä ei kuitenkaan ole niinkään nimenomaisesti Wittgensteinin valit-

sema esitystapa, kuten hän itsekin Filosofisten tutkimusten esipuheessa toteaa: 

 

 
11 Ks. esim. HPF1, § 134; FT, 17–18; YH, 115–117, 129, 130, 132. 
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Tarkoitukseni oli alun perin tiivistää tämä kaikki joskus kirjaksi, jonka muodosta loin it-

selleni eri aikoina erilaisia käsityksiä. Minusta näytti kuitenkin olennaiselta, että ajatusten tulisi 

edetä siinä aiheesta toiseen luonnollisessa ja aukottomassa järjestyksessä. 

Monien epäonnistuneiden yritysten jälkeen hitsata tuloksiani tällaiseksi kokonaisuudeksi 

oivalsin, etten koskaan onnistuisi tässä tehtävässä. Että paraskin siitä, mitä voisin kirjoittaa, 

jäisi aina vain filosofisiksi huomautuksiksi; että ajatukseni halvaantuisivat heti, jos yrittäisin 

pakottaa niitä yhteen suuntaan vastoin niiden luonnollista taipumusta. – –. (FT, 17.) 

 

Pikemminkin siis näyttää siltä, että Wittgenstein toivoi kykenevänsä rakentamaan 

systemaattisen kirjallisen esityksen ajattelustaan, mutta ei löytänyt itseään tyydyttävää 

tapaa. Näin ollen syntyneet filosofiset esitutkimukset, fragmentaariset huomiot, jäi-

vät Wittgensteinin filosofiaan paluun jälkeisen ajattelun lopulliseksi kirjalliseksi esi-

tysmuodoksi. Wittgenstein mainitsee yllä olevassa sitaatissa myös monet epäonnis-

tuneet yrityksensä. Jäljelle jääneistä käsikirjoituksista voi nähdä, kuinka hän on ko-

keillut useita erilaisia tapoja viestiä ajatteluaan. Ainoa tapa, johon hän ilmeisesti oli 

itse tyytyväinen, oli niiden välittäminen luennoillaan (Hilmy 1987, 20). Tilannetta ku-

vaa hyvin Wittgensteinin oppilaan Rush Rheesin kertomus siitä, kuinka Wittgenstein 

itse kirjoitti käsin alkuperäisen Ruskean kirjan käsikirjoituksen päälle suurin kynänve-

doin, että ”koko tämä ’muokkaustyön yritys’ on alusta tähän asti arvoton”. (Rhees 

1980, 11.)  

Miksi sitten olen valinnut juuri vuosina 1933–1951 syntyneet tekstit tämän työn 

lähteiksi edustamaan myöhemmän Wittgensteinin ajattelua, miksen yksinkertaisesti 

keskity työssäni Filosofisiin tutkimuksiin? Vastaus tähän on se, että Tractatuksen tapaan 

myös Filosofisten tutkimusten ilmaisu on pitkälle hiottua, valikoitua ja tiivistettyä. Tässä 

suhteessa esimerkiksi luentosaneluna syntyneen ja selvästi vapaamuotoisemman Si-

nisen kirjan sisältö tarjoaa arvokasta lisäperspektiiviä monien Filosofisissa tutkimuksissa 

käsiteltyjen ajatuksien ymmärtämisen tueksi. Samoin monia aihepiirejä käsitellään Fi-

losofisissa tutkimuksissa verraten lyhyesti, kun taas samoja teemoja on saatettu käsitellä 

toisaalla huomattavasti laajemmin ja perusteellisemmin. 

Vuoden 1933 puolestaan monet perinteiset Wittgensteinin tulkitsijat ovat nähneet 

Wittgensteinin myöhäisvaiheen alkamisajankohdaksi. Kyseisenä vuonna Wittgen-

stein vaikutti Cambridgessa filosofian professorina ja saneli lukuvuotena 1933–1934 

oppilailleen vihkosen, joka on julkaistu postuumisti teoksen Sininen ja ruskea kirja 

osana. Nimi Sininen kirja juontaa kyseisen vihon kansien väristä, jotka siis olivat sini-

set. Teos myös tunnetaan yleisesti ”Filosofisten tutkimusten esitutkimuksina.” (Sluga 

2018, 21.) 
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Esimerkiksi von Wright toteaa Wittgensteinin jälkeen jääneitä tekstejä käsittele-

vässä artikkelissaan, että juuri Sinisenä kirjana tunnetussa kokonaisuudessa Wittgen-

steinin myöhäisvaiheen ajattelu saa ensimmäisen varsinaisen muotoilunsa (von 

Wright 1969, 502). Samoin Wittgensteinin oppilas Norman Malcolm näkee, että vuo-

sina 1929–1932 syntyneet Wittgensteinin kirjoittamat tekstit todistavat lähinnä jatku-

vasta kehityksestä ja kamppailusta poispäin Tractatuksesta. Myös Malcolm näkee, että 

Sininen kirja edustaa ensimmäistä kertaa aiemmasta poikkeavaa ja radikaalisti uuden-

laista, joskin karkeaa versiota Wittgensteinin myöhäisvaiheen ajattelusta. (Malcolm 

1990, 25.)  

Käytännössä kuitenkin myös vuosiluku 1933 on enemmän tai vähemmän keino-

tekoinen, kuten esimerkiksi Stern toteaa. Hän muistuttaa, että vuosina 1929–1935 

Wittgensteinin näkemykset vaihtelivat hyvin nopeaan tahtiin. Stern sanoo, että jo 

tästä syystä kaikki yritykset myöhäisvaiheen tarkan ajoittamisen suhteen eivät tee oi-

keutta Wittgensteinin ajattelulle yksinkertaisesti siitä syystä, että Wittgensteinin näke-

mykset olivat hyvin juoksevassa tilassa ja muuttuivat nopeasti. (Stern 2006, 226.) 

Myös von Wright kuvaa, kuinka Wittgenstein filosofiaan paluunsa jälkeen saneli 

kerta toisensa jälkeen jonkin tekemänsä käsikirjoituksen pohjalta painovalmiin aineis-

ton vain huomatakseen teoksen valmistuttua ajattelunsa ehtineen jo kehittyä uuteen 

suuntaan (von Wright 1978, 6).  

Samoin James F. Conant varoittaa yksinkertaistamasta Wittgensteinin ajattelussa 

tapahtunutta käännettä. Kyse ei ole ollut dramaattisesta yhdellä kertaa tapahtuneesta 

heräämisestä uusiin ideoihin. Hän toteaa, että pikemminkin Wittgensteinin ajatte-

lussa tapahtui useitakin muutoksia, ennen kuin päädytään vuoteen 1937 ja Filosofisten 

tutkimusten ensimmäiseen versioon. Sen hiomista Wittgenstein jatkoi kuolemaansa 

asti. (Conant 2014, 620–622.)  

Vuonna 1933 Wittgenstein myös työsti edelleen ennen vuotta 1933 kirjoittamiaan 

aineistoja tavoitteenaan julkaista kirjan muodossa ajattelunsa tuloksia. Näiden teks-

tien julkaisusuunnitelmista Wittgenstein luopui. Kuitenkin useita jo vuosina 1929–

1932 kirjoitettuja huomautuksia päätyi jossakin muodossa myös Filosofisiin tutkimuk-

siin. Juuri tämän vuoksi esimerkiksi Hilmy vastustaa tekemässään Wittgensteinin 

myöhäisvaiheen eksegeettisessä tutkimuksessa myöhäisvaiheen näkökulman yksi-

selitteistä ajoittamista Siniseen kirjaan. (Hilmy 1987, 25–35.)  

Nämä eri kommentaarien kannanotot näyttäytyvät luonnollisina. Tuskin voidaan 

vakavasti ottaen olettaakaan, että Wittgensteinin myöhemmän ajattelun keskeiset 

ideat valkenivat hänelle yhtäkkisesti. Kyseessä on ollut useamman vuoden prosessi, 

jonka jälkiä voimme seurata jälkeen jääneistä kirjoituksista. Kuitenkin ajattelen, että 

oman työni kannalta jotakin olennaista nousee esiin juuri vuodesta 1933 eteenpäin. 



 

33 

Verrattuna aiempiin kirjoituksiin Sinisessä kirjassa äänessä on nyt uudenlainen filosofi, 

jonka vastaus merkityksen kysymiseen onkin jotakin sellaista, joka liittyy logiikan si-

jasta enemmänkin ihmisten väliseen arkiseen kanssakäymiseen.12 Juuri tämä uuden-

lainen filosofi aloittaa kyseisen teoksen kysymyksellä ”Mikä on sanan merkitys?” 

(SRK, 25) ja päätyy teoksen loppusivuilla toteamaan:  

 

Ilmaisun merkitys riippuu kokonaan siitä, miten sitä jatkuvasti käytämme. Emme saa ku-

vitella, että merkitys on salaperäinen yhteys, jonka mieli muodostaa sanan ja olion välille, ja 

että tämä yhteys sisältää sanan koko käyttötavan – kuten voisi sanoa, että siemen sisältää puun. 

(SRK, 131–132.)  

 

Samoin Wittgenstein pohtii Sinisessä kirjassa sitä, kuinka loogikon ajatus kielestä 

symbolismina, joka noudattaa täsmällistä kalkyylia, ei palaudu kovinkaan osuvasti sii-

hen kieleen, jota varsinaisesti käytämme: 

 

Kun puhumme kielestä symbolismina, jota käytetään täsmällisessä kalkyylissa, meillä on 

mielessämme jotakin, minkä voimme löytää tieteistä ja matematiikasta. Tavanomainen kielen-

käyttömme pitää vain harvoin yhtä tämän täsmällisyyden mittapuun kanssa. Miksi sitten filo-

sofoidessamme alinomaa vertaamme sanojen käyttöämme käyttöön, joka seuraa täsmällisiä 

sääntöjä? Vastaus on se, että pulmat, joita yritämme eliminoida, saavat aina alkunsa juuri tästä 

asenteesta kieleen. (SRK, 61.) 

 

Tässä mielessä ajattelen, että juuri Sinisessä kirjassa monet Wittgensteinin myö-

hemmän ajattelun perusideat ovat jo hahmottuneet riittävän sukunäköisiksi Filosofis-

ten tutkimusten kanssa, jotta tämän jälkeisiä kirjoituksia voi mielekkäästi tarkastella li-

säkehittelyinä ideoihin, joiden idut ovat Sinisessä kirjassa jo lukijan nähtävillä.  

Ennen vuotta 1933 syntyneiden kirjoitusten rajaamisella pois on tämän työn ai-

hepiirin kannalta myös käytännön merkitystä. Esimerkiksi tutustuttaessa erityisen 

paljon psykoterapiakirjallisuudessa lähteenä käytettyyn13 Merrill B. Hintikan ja 

Jaakko Hintikan Wittgenstein-tulkintaan voidaan huomata, että he eivät myöhäisvai-

heen ajoittamisen suhteen tarkkoja erotteluja useinkaan tehneet. He ovat rakentaneet 

tulkintaansa nojautuen paljolti juuri moniin vuosina 1929–1932 syntyneisiin Wittgen-

steinin teksteihin. Nämä tekstit saattavat antaa Wittgensteinin myöhäisvaiheen ajat-

telusta hyvin erilaisen kuvan kuin vuoden 1933 jälkeen syntyneet kirjoitukset. Heti 

 
12 Tarkemmin logiikan suhteesta Wittgensteinin myöhempään ajatteluun seuraavassa luvussa. 

13 Ks. esim. de Shazer 1995; Holma 1999; Malin 2008; Sampolahti 2020. 
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filosofiaan paluun jälkeen syntyneet kirjoitukset pikemminkin osoittavat, kuinka vah-

vasti Wittgenstein oli vielä kiinni Tractatuksen sisältämissä oletuksissa.14 Uskoakseni 

juuri tähän eroavaisuuteen liittyen esimerkiksi Conant näkee, että olisi tässä suhteessa 

syytä puhua kahdesta askeleesta Wittgensteinin Tractatuksen jälkeisessä ajattelussa. 

Hän ajattelee Sternin tapaan, että siirtymävaiheessaan Wittgenstein ensin siirtyi tar-

kastelemaan kieltä kieliopillisena pluralismina säilyttäen kuitenkin tahtomattaan ajat-

telussaan Tractatukseen ladattuja metafyysisiä oletuksia. Vasta myöhäisemmässä ajat-

telussaan Wittgenstein Conantin mukaan uskaltaa ottaa viimeiset askeleet ja luopua 

Tractatuksesta peräisin olevasta ykseyden ideaalista suhteessa kieleen ja filosofiaan. 

(Conant 2014, 643.)  

Käytän työssäni Wittgensteinin vuoden 1933 jälkeen kirjoittamia tai koostamia 

tekstejä siinä muodossa, jossa jäämistönhaltijat ovat niitä postuumisti julkaisseet. Pyr-

kimyksenäni on nostaa esiin psykoterapian kannalta muutamia näiden tekstien kes-

keisiä ideoita, joihin Wittgenstein palaa yhä uudestaan eri yhteyksissä. Tätä tarkoi-

tusta varten käytän samaan aihepiiriin liittyviä fragmentteja eri teoksista. Käsitykseni 

mukaan tämä on perusteltu toimintatapa. Juuri näin myös Wittgenstein itse toimi 

esimerkiksi koostaessaan olemassa olevista materiaaleistaan Filosofisia tutkimuksia -

teostaan lopulliseen muotoon. Filosofisia tutkimuksia on pitkälti Wittgensteinin itsensä 

eri kirjoituksistaan yhdistämä kokonaisuus, johon hän on ikään kuin koonnut eri ai-

koina kirjoittamistaan huomautuksista ne, jotka hän koki tärkeimmiksi. Wittgenstein 

toteaa työstään Filosofisten tutkimusten esipuheessa seuraavasti: 

 

Tämän kirjan filosofiset huomautukset ovat ikään kuin joukko maisemaluonnoksia, jotka 

ovat syntyneet näillä pitkillä ja mutkikkailla vaelluksilla. 

Lähestyin samoja tai melkein samoja kohtia yhä uudestaan eri suunnista ja luonnostelin 

yhä uusia kuvia. Hyvin suuri osa niistä oli huonosti piirrettyjä tai epäluonteenomaisia, niiden 

vikana olivat kaikki huonolle piirtäjälle ominaiset puutteet. Kun nämä kuvat oli karsittu pois, 

jäljelle jäi joukko siedettäviä kuvia, jotka oli sitten järjestettävä ja usein leikattava niin, että ne 

saattoivat antaa katsojalle kuvan maisemasta. – Näin tämä kirja on siis oikeastaan vain albumi. 

(FT, 18) 

 

Toisin sanoen ajattelen, että eri teosten fragmenttien käyttö yhdessä ei ole pelkkää 

tulkinnan tarkoituksenhakuisuutta, josta esimerkiksi Kuusela (2008, 14) varoittaa. 

Tämä on sidoksissa myös tutkittavan aiheen luonteeseen. Sama ajatus toistuu myös 

Varmuudesta-teoksen huomautuksessa, jonka Wittgenstein kirjoitti vain kuusi viikkoa 

ennen kuolemaansa: 

 
14 Ks. esim. FH, § 92, § 144, § 159, § 161. 
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Uskon, että filosofia, joka osaa itsekin ajatella, voisi kiinnostaa huomautuksieni lukeminen. 

Vaikka näet olenkin harvoin osunut maaliin, hän silti huomaisi, mihin maaleihin olen taukoa-

matta ampunut. (V, § 387.)  

 

Tässä mielessä voi tämän työn lähestymistapaa kuvata toteamalla, että työssäni 

pyrin käyttämään hyväkseni johdonmukaista, vaikkakin karkeaa kuvaa tästä Wittgen-

steinin ajattelun maisemasta. Tavoitteena on, että tässä maisemassa psykoterapia il-

miönä ja ihmisten välisenä toimintana tulisi kuvatuksi uudenlaisella selventävällä ta-

valla. Samalla toivon, että myös muutamia niistä maaleista, joita kohti Wittgenstein 

taukoamatta ampuu, nousisi esiin tuoreesta perspektiivistä. 

 

 

1.3 Wittgenstein ja psykoterapia 
 

 

Wittgenstein on herkullinen filosofi psykoterapian kannalta tarkasteltuna. Wittgen-

stein itse oli hyvin kiinnostunut Sigmund Freudin ajattelusta, mikä näkyy toistuvina 

viittauksina Freudiin eri kirjoituksissa.15 Wittgenstein myös puhui Filosofisissa tutki-

muksissa filosofiasta erilaisina terapioina (FT, § 133). Lisäksi Wittgenstein jopa suun-

nitteli kouluttautuvansa itse psykiatriksi, koska koki itsellään olevan erityistä lahjak-

kuutta juuri terapiatyöhön Freudin tarkoittamassa mielessä (Monk, 1990, 356).  

Wittgensteinia myös pidetään yhtenä diskursiivisen käänteen jälkeisen psykotera-

piateorian keskeisenä taustahahmona. Useat uudempien psykoterapiateorioiden ke-

hittäjät ovat lukeneet Wittgensteinin tekstejä ja saaneet niistä vaikutteita kehittä-

miinsä terapiamuotoihin. Wittgensteinin ovat nimenneet tärkeäksi vaikuttajakseen 

esimerkiksi Steve de Shazer, Harry Goolishian, Harlene Anderson, Kenneth 

Gerdgen, John Shotter, Fred Newman ja Lois Holzman. (Malinen 2008, 51.) Myös-

kään Wittgensteinin kielipeli-näkökulman hyödyntäminen terapiaprosessin kuvaami-

sessa ei ole uusi asia. Esimerkiksi ratkaisukeskeisen terapiaotteen vaikuttaja Steve de 

Shazer hyödyntää kirjassaan Ratkaisevat erot Wittgensteinin ajattelua ja toteaa, että te-

rapiasysteemi on mielekkäästi kuvattavissa juuri Wittgensteinin kielipeliteorian kautta 

 
15 Ks. esim. AL, 18, 22, 26, 34, 71; YH, 55, 75, 78, 87, 88, 102, 119, 125, 144. 
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(de Shazer 1995, 87–89). Vaikka Wittgenstein itse halusi tarkastella Freudin innoitta-

mana filosofiaa terapioina, hänen ajattelustaan voi löytää mielenkiintoisia yhtymä-

kohtia pikemminkin uudempiin narratiivista lähestymistapaa hyödyntäviin psykote-

rapiamuotoihin (Goldenberg & Goldenberg 2013, 377). Nämä terapiamuodot myös 

poikkeavat ratkaisevasti siitä, mitä psykoterapia Wittgensteinin elinaikana edusti. 

Tämä asetelma on kiinnostava, koska Wittgenstein itse sai vaikutteita filosofian 

näkemiseen terapiana oman aikansa psykoterapiasta, joka tarkoittanee Freudia ja psy-

koanalyysia. Psykoanalyysi vaikuttaa edelleen vakiintuneena psykoterapiamuotona, 

mutta uudemmat psykoterapiamuodot ovat kehittyessään saaneet puolestaan huo-

mattavasti vaikutteita Wittgensteinin ajattelusta ja hänen tavastaan tehdä filosofiaa. 

Wittgenstein on siis maksanut velkansa takaisin psykoterapiamaailmalle korkojen 

kera.  

Myös Wittgensteinin myöhemmän ajattelun sisällölliset yhteydet esimerkiksi psy-

koterapian narratiivisen lähestymistavan taustateorianaan pitämään sosiaaliseen kon-

struktionismiin ovat suuren huomion arvoisia (Holma 1999, 13). Wittgensteinin ja 

sosiaalisen konstruktionismin yhteyttä tutkinut Gavin Brent Sullivan toteaa artikke-

lissaan, että juuri sosiaalinen konstruktionismi on ottanut harteilleen tehtävän viedä 

eteenpäin Wittgensteinin vaatimuksen uudesta näkökulmasta, jossa katseet ensisijai-

sesti kohdistuvat kieleen ja sen käytäntöihin maailmamme rakentumisen ymmärtä-

miseksi (Sullivan 2001, 1). Myös kansainvälisessä Wittgenstein-symposiumissa pitä-

mässään esitelmässä Sullivan tuo esiin ajatuksen siitä, kuinka sosiaalisen konstruktio-

nismin esiinmarssissa psykologiassa Wittgensteinin myöhäisemmän ajattelun vaiku-

tukset ovat selkeimmin nähtävissä (Sullivan 2009).  

Tuoreehkossa sosiaalipsykologian historiaa käsittelevässä Handbook of the History 

of Social Psychology -teoksessa kuvataan puolestaan sosiaalipsykologiassa meneillään 

olevaa paradigmaattista muutosta. Kirjoittajat näkevät, että vuosituhannen vaihdut-

tua sosiaalipsykologiassa on kasvavassa määrin siirrytty tarkastelemaan tieteenalan 

tieteellistä tiedonhankintaa sosiaalisesti rakentuvana prosessina. Kruglanski & 

Stroebe jäljittävät tämän paradigmaattisen muutoksen taustat, Kuhnin, Bergerin, 

Luckmannin ja muiden työn ohella, juuri Wittgensteinin ajatteluun ja erityisesti Filo-

sofisia tutkimuksia -teokseen. (Kruglanski & Stroebe 2012, 147.) 

Samaan tapaan John Shotter kuvaa artikkelissaan ihmistieteissä viime vuosina ta-

pahtunutta radikaalia muutosta, jossa tieteellisen tutkimuksen ja ymmärtämisen kä-

sitteet ovat saaneet aivan uudenlaisen merkityksen. Myös omassa listassaan tämän 

tieteenalan muutoksen aikaansaaneista ajattelijoista Shotter nostaa ensimmäisenä 

esiin juuri Wittgensteinin. (Shotter 2016, 61.) 
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Tämän kirjan tarkastelussa yhdistyy kaksi eri aihepiiriä: psykoterapia ja Wittgen-

steinin vuosien 1933–1951 ajattelu. Tällöin luonteviksi näkökulmiksi näyttäisivät 

nousevan peräti kolme erilaista lähestymistapaa: 1) laajempi kysymys filosofian ja te-

rapian välisestä suhteesta, 2) Wittgensteinin Filosofisissa tutkimuksissa esittämä ajatus 

filosofiasta eräänlaisina terapioina (FT, § 133, § 255) sekä mahdollisesti jopa 3) ajatus 

wittgensteinilaisesta psykoterapiasta. Nämä ovat kaikki hyvin kiinnostavia lähesty-

mistapoja, mutta ne eivät kuitenkaan ole ainakaan suoranaisesti käsillä olevan tutki-

muksen keskiössä.  

Kuitenkin, koska erityisesti Wittgensteinin ajatus filosofiasta eräänlaisina terapi-

oina on erottamaton osa myöhemmän Wittgensteinin ajattelua, on tätä näkökulmaa 

syytä ainakin alustavasti sivuta. Wittgensteinin kuvailee Filosofisissa tutkimuksissa filo-

sofiansa tavoitteita ja menetelmiä ja päätyy toteamaan:  

 

Ei ole olemassa yhtä filosofian menetelmää, mutta on kyllä useita menetelmiä, tavallaan 

erilaisia terapioita (FT, § 133).  

 

Kyseinen fragmentti on Filosofisten tutkimusten ainoa kohta, jossa Wittgenstein pu-

huu eksplisiittisesti filosofiasta terapiana. Tästä huolimatta kyseinen terapiametafora 

on kiinnittänyt suurta huomiota ja kuuluu varmaankin Filosofisten tutkimusten tunne-

tuimpien fragmenttien joukkoon. Osaltaan ehkä myös tästä syystä monet terapia-

maailman vaikuttajista ovat olleet kiinnostuneita Wittgensteinin ajattelusta ja hake-

neet sieltä innoitusta.  

Kyseessä on kuitenkin yksittäinen kielikuva, jota Wittgenstein käyttää tekstissään 

vain yhden kerran. Tästä syystä esimerkiksi Benjamin De Mesel varoittaa artikkelis-

saan tekemästä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksi kohdasta, jonka Wittgenstein itse 

selvästi tarkoitti vain metaforaksi (De Mesel 2015, 566). Kyseistä metaforaa voi kui-

tenkin pitää harvinaisen hyvin toimivana. Omalla tavallaan juuri se tavoittaa yhden 

Wittgensteinin myöhemmän ajattelun merkittävän piirteen ja eroavaisuuden perin-

teiseen filosofiaan nähden: filosofian näkemisen menetelmänä vapautua filosofisista 

ongelmista, ei niinkään ratkaista niitä (FT, § 133).  

Tämä ero nousee merkittävään rooliin myös Wittgensteinin tekstejä luettaessa. 

Wittgensteinin tekstit ovat luonteeltaan hyvin monitulkintaisia. Ne ovat usein epä-

systemaattisia, ja Wittgensteinin kiinnostuksenkohteet poukkoilevat niissä melko va-

paasti psykologian filosofiasta logiikkaan ja edelleen Goethen värioppiin tai G.E. 

Mooren esittämän tietoteoreettisen keskustelunavauksen kritiikkiin. Esimerkiksi 

Heikki Kannisto kuvaa Filosofisia tutkimuksia -teosta siitä harvinaiseksi tutkimukseksi, 

että se sisältää hyvin paljon pelkkiä kysymyslauseita, joihin ei esitetä minkäänlaista 
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vastausta. Sen sijaan pääosa muusta tekstistä taas tuntuu vastaavan aivan muuhun 

kuin siihen, mitä on kysytty (Kannisto 2002, 303).   

Marie McGinn kirjoittaa Wittgensteinin myöhäistä filosofiaa käsittelevässä teok-

sessaan niistä ongelmista, joihin lukija törmää lukiessaan Filosofisia tutkimuksia. Se, 

mitä Wittgenstein tekee, ei ole mitään sellaista, mihin olemme tottuneet länsimaisessa 

filosofiassa. Olemme tottuneet siihen, että ensin esitetään kysymys, johon yritetään 

vastata. Tällaista käsittelyä ei Wittgensteinilta löydy. Hänen tekstinsä vaikuttavat epä-

johdonmukaisilta ja irrallisilta, ellei jo ole edeltä käsin selvillä siitä, mihin Wittgenstein 

pyrkii. McGinn esittää, että avain Wittgensteinin filosofian ymmärtämiseen on nähdä 

hänen filosofiansa metodina. Kyse ei ole teoriasta, vaan toiminnasta, jolla on käytän-

nöllinen päämäärä. (McGinn 1997, 9–10.)  

Monet Wittgenstein-tutkijat ovat olleet kiinnostuneita tästä metodinäkökulmasta 

Wittgensteinin teksteihin (Appelqvist 2010, 66). Metodinäkökulmassa kyseessä on 

ajatus siitä, että myöhäisvaiheessaan filosofia ei niinkään ollut Wittgensteinille oppi 

tai teoria, vaan pikemminkin taito tai menetelmä, joka pohjaa uudenlaiseen käsityk-

seen kielestä ja sen toiminnasta. Esimerkiksi Kuusela kirjoittaa, että ensisijaisesti 

Wittgensteinin myöhäisvaihe tulee parhaiten ymmärretyksi filosofisena metodina lä-

hestyä filosofisia kysymyksiä. Tämän merkitys kuitenkin näyttäytyy vasta Wittgen-

steinin myöhäisvaiheen kielikäsityksen kautta (Kuusela 1998, 18). 

Metodinäkökulmaa voi pitää hyvin perusteltuna. Ainakin Wittgenstein itse viittaa 

siihen toistuvasti. Esimerkiksi G.E. Mooren muistiinpanoista Wittgensteinin vuosien 

1930–1933 luennoilta voi lukea, kuinka Wittgenstein toteaa filosofian redusoituneen 

taitavaksi toiminnaksi. Samoin Wittgenstein toteaa, ettei ole merkitystä ovatko hänen 

filosofisen työnsä tulokset oikeita tai vääriä. Tärkeintä on, että ”metodi on löytynyt.” 

(Moore 1955, 26.) 

Filosofisissa tutkimuksissa Wittgenstein ei enää puhu menetelmästään yksikössä, 

vaan toteaa, että ”ei ole olemassa yhtä filosofian menetelmää” vaan useita (FT, § 

133). Conant toteaakin, että tässä suhteessa olisi mielekkäämpää puhua Wittgenstei-

nin myöhäisvaiheesta pikemminkin metodisena pluralismina pelkän metodin sijasta. 

Conant näkee, että yhden ja oikean filosofisen metodin ajatus liittyy pikemminkin 

Wittgensteinin varhais- ja siirtymävaiheeseen. Myöhemmässä ajattelussaan Wittgen-

stein on Conantin mukaan luopunut tällaisesta ideaalista. (Conant 2014, 635.)  

Wittgenstein käytti siis Filosofisissa tutkimuksissa sanaa ”terapia” kuvaamaan sitä, 

mitä filosofian tulisi olla: menetelmiä, joiden päämääränä on ajatusten rauha, joka 

seuraa filosofisten ongelmien täydellisestä häviämisestä (FT, § 133). Tässä mielessä 

ymmärrän hänen nostavan tämän ilmaisun ikään kuin kuvaamaan ajattelunsa luon-

teen eroa suhteessa tieteelliseen tai perinteisen filosofian teorianmuodostukseen (FT, 
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§ 109). Hänen viestinsä siis oli, että hänen työssään kyse on pikemminkin terapiasta 

kuin filosofisesta teoriasta. Kyseinen Filosofisten tutkimusten kohta tuntuu myös sopi-

van varsin hyvin pyrrhonistiseen lukutapaan. 

Ei-pyrrhonistisen näkökulman asiaan voi puolestaan löytää esimerkiksi Kuuse-

lalta, joka esittää artikkelissaan hyvin uskottavan taustan Wittgensteinin puheelle fi-

losofiastaan menetelmänä. Kuusela näkee ajatuksen kielipeleistä olleen Wittgenstei-

nille ensisijaisesti eräänlainen logiikan laajennus. Kyse on metodista, jonka tarkoituk-

sena on ylittää klassisen logiikan jäykkiin kalkyyleihin nojaava metodi. Jäykkä kalkyyli 

ei voi myöhemmän Wittgensteinin näkökulmasta tavoittaa luonnollisen kielen tosi-

asiallista perheyhtäläistä luonnetta. Kuusela pohtii artikkelissaan sitä, mitä tulisi viime 

kädessä kutsua logiikaksi. Hän toteaa, että merkittävintä olisi kysyä, vastaako Witt-

genstein myöhäisvaiheen ajattelussaan niihin kysymyksiin, joihin logiikka perintei-

sesti pyrkii vastaamaan. (Kuusela 2014, 129–131.)  

Jos lähestymme tästä näkökulmasta Wittgensteinin myöhempää ajattelua, niin eit-

tämättä sen kutsuminen yhdenlaiseksi logiikan muodoksi näyttäytyy mielekkäänä. 

Tämä tarkastelutapa myös yhdistää Wittgensteinin ajattelun luontevasti siihen filoso-

fian historian jatkumoon, jossa hänet voisi nähdä myös myöhemmässä ajattelussaan 

omalla tavallaan Russellin ja Fregen projektin jatkajana synnyttämässä uudenlaista 

tieteellistä filosofiaa, kuten Kuusela toteaa (Kuusela 2014, 157). 

Wittgenstein ei kuitenkaan itse antanut ainakaan Filosofisissa tutkimuksissa mitään 

yksiselitteistä ilmaisua menetelmilleen. Kyseessä ei siis tässä mielessä näyttäisi olevan 

lukkoon lyöty järjestelmä. Hilmy toteaa, että pikemminkin Wittgensteinin filosofisen 

selvennystyön taktiikat vaihtelivat suuresti hänen kiinnostuksen kohteidensa vaihdel-

lessa. Hilmyn mukaan Wittgensteinin myöhäisvaiheeseen liittyvän filosofisen meto-

din taustalla ei myöskään ole oletusta siitä, että juuri hänen tapansa tehdä filosofiaa 

olisi sellaisenaan ainoa oikea. Hilmy näkee, että Wittgensteinin ajatuksena oli pikem-

minkin tarjota virikkeitä itse kunkin omaan ajatteluun eikä niinkään ehdottaa, että 

muiden tulisi kopioida juuri hänen tapansa. (Hilmy 1987, 4.)  

Joka tapauksessa Wittgenstein näki terapian jonkinlaisena kiinnostavana metafo-

rana omalle tavalleen tehdä filosofiaa. On kuitenkin tarpeellista hiukan tutkia sitä, 

mitä Wittgenstein tarkoitti puhuessaan terapiasta. Wittgensteinin omaa elinaikaa 

(1889–1951) ajatellen voitaneen pitää lähes varmana, että hänen käsityksensä terapi-

asta perustui pitkälti Freudin ajatuksiin sekä tuon ajan kuuluisimpaan psykoterapia-

muotoon psykoanalyysiin. Sekä Wittgenstein että Freud olivat kumpikin kotoisin 

Wienistä. Wittgenstein oli myös tutustunut Freudin varhaisvaiheen työhön ainakin 

Unien tulkinta ja Vitsi ja sen yhteys piilotajuntaan -teosten kautta. Lisäksi Wittgensteinin 
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isosisko Margaret oli käynyt psykoanalyysin lävitse Freudin itsensä toimiessa tera-

peuttina. (Heaton 2000, 4.) Freudin ajattelu oli siis melko vahvastikin läsnä Wittgen-

steinin omassa elämänpiirissä. Psykoanalyysi saattoi olla monen aikalaisen mielestä, 

ehkä myös Wittgensteinin, suorastaan synonyymi terapialle.  

Freudilaiselle psykoanalyysille on leimallista ajatus terapeutista oman tieteenalansa 

asiantuntijana. Terapeutin hallussa on kattava ja paikkansa pitävä tieteellinen teoria 

mielestä ja sen toiminnasta. Tätä tietoa hän työssään soveltaa yksittäiseen potilaaseen. 

Arkisen vuorovaikutuksen nyanssit, kuten eleet ja ilmeet, eivät näyttele suurta roolia 

psykoterapiatilanteessa. Ideaalitapauksessa terapeutti on häivytetty kliiniseen neutra-

liteettiin ja hän suhtautuu potilaaseensa tiedemiesmäisellä objektiivisuudella. (Heaton 

2013, 33.) Tämä freudilainen kuva psykoterapeutista tuntuu kaukaiselta suhteutet-

tuna myöhemmän Wittgensteinin yleisiä teorioita karttavaan antitieteellisyyteen (FT 

§ 109). Wittgensteinia ja Freudia kirjassaan tutkinut Jacques Bouveresse menee jopa 

niin pitkälle, että hän näkee Wittgensteinin ja Freudin edustavan kahta täysin erityyp-

pistä rationaalisuuden muotoa. Bouveresse näkee Freudin edustavan klassista tieteel-

listä rationaalisuutta ja siihen liittyvää kehitysoptimismia. Wittgenstein taas suhtautuu 

kumpaakin kohtaan äärimmäisen epäluuloisesti ja jopa haastaa niiden mielekkyyden. 

(Bouveresse 1995, 122.) Samoin Wittgensteinin ja psykoanalyysin yhteyttä tutkinut 

John Heaton nostaa samankaltaisen ajatuksen esiin omassa kirjassaan. Hän näkee, 

että Wittgenstein suhtautui perustavanlaatuisen skeptisesti juuri siihen ajatukseen, 

että osuvin tapa ymmärtää ihmistä olisi tieteellisessä mielessä selittävä teoria. (Heaton 

2014, 50.) 

Mitä yhteistä Wittgenstein sitten näki oman filosofisen projektinsa ja elinaikansa 

psykoterapian välillä? Esipuheessaan Freudin teokseen Johdatus narsismiin ja muita es-

seitä psykoanalyytikko Esa Roos luonnehtii Freudin psykoanalyysia kahden mielen-

kiintoisen seikan avulla. Näistä ensimmäinen on ajatus siitä, että ”ihminen ei ole herra 

omassa talossaan”. Seuraava määre, jonka hän antaa psykoanalyysille, on, että se ei 

ole ”pelkkä teoria mielen toiminnasta, vaan myös hyvin konkreettinen työ ja teh-

tävä”. (Roos 1993, 7–8.) Nämä kaksi seikkaa ovat sellaisia, jotka sopivat nähdäkseni 

hyvin myös Wittgensteiniin. Myös Wittgensteinilla oli läpi elämänsä vahva käsitys 

siitä, että ihminen ei ole herra omassa talossaan. Vuonna 1929 hän kirjoittaa, kuinka 

olemme kielemme häkin vankeja (K, 34). Vuonna 1933 hän puhuu lumouksesta, 

”joka ilmaisumuodoilla on meihin” (SRK, 63). Lopulta hän toteaa Filosofisissa tutki-

muksissa, kuinka ”kielemme välineet noituvat ymmärryksemme” (FT, § 109). 

Samoin myös Wittgenstein näki, että hänen filosofiallaan on konkreettinen työ ja 

tehtävä teoreettisen tiedon vastakohtana. Wittgensteinille konkreettinen tehtävä 
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merkitsi pyrkimystä kohti laajempaa näköalaa kieleen ja sen toimintaan. Tästä per-

spektiivistä käsin filosofian käsitteelliset ongelmat raukeavat uuden näkökulman 

myötä. Juuri tämä oli nähdäkseni Wittgensteinille taistelua sitä vastaan, että kielemme 

välineet noituvat ymmärryksemme.  

Ainakin nämä näkökulmat ovat analogisia Freudin ja Wittgensteinin työssä. Kum-

pikin tosin tarkoittaa hyvin erilaista tietoisuuden lisääntymistä. Freudin ajatuksena oli 

vähentää psyyken tiedostamattomien puolien pakkovaltaa tuomalla ne tietoisuuden 

piiriin. Wittgensteinin tarkoituksena puolestaan oli nousta kapinaan kieleen uurret-

tuja ajatuskulkuja vastaan, jotka orjuuttavat meidät kerta kerran jälkeen katsomaan 

asioita samasta harhaanjohtavasta näkökulmasta. Freudin ajatukset myös kiinnostivat 

Wittgensteinia, vaikka hän myös esitti ankaraa kritiikkiä psykoanalyysia ja Freudia 

kohtaan (Monk 1991, 406–407). Wittgenstein näki ehkä yhtymäkohdan itseensä huo-

matessaan Freudin tarjoavan uudenlaista ajattelutapaa, josta käsin monet arkielämän 

tilanteet näyttäytyvätkin toisenlaisena, kuin normaalisti oletamme. Ray Monkin mu-

kaan Wittgenstein näki Freudin tutkimusten tarjoavan ihmisille keinon vapautua yh-

denlaisesta ajattelusta ja omaksua uuden, joka tekee luonnolliseksi myös uudenlaisen 

käyttäytymisen ja ajattelemisen (Monk 1991, 438). Juuri samaa voitaisiin sanoa myö-

hemmän Wittgensteinin ajattelusta. 

Hieman saman suuntaisiin ajatuksiin päätyy myös Wallgren Freudia ja Wittgen-

steinia käsittelevässä artikkelissaan. Hän toteaa kummankin ajattelijan työtä yhdistä-

vän ainakin kolme keskeistä seikkaa. Kumpikin näki työssään keskeiseksi terapeutti-

sen metodin saavuttaa jotakin sen laatuista uutta tietoa tai ymmärrystä, jonka taval-

laan jo tietääkin, mutta jonka on joko unohtanut, hylännyt tai torjunut. Samoin yh-

distävää on kummankin vakaumus siitä, että tällaisen tiedon saavuttamiseksi on tar-

peen särkeä jonkinlainen illuusio. Kolmanneksi Wallgren näkee kummankin ajatteli-

joista edellyttävän sellaista uudenlaista tiedostamista, joka rakentaa terapialla tavoi-

teltavan totuudellisuuden kriteerin. (Wallgren 2015, 206.) 

Tämän alaluvun kannalta ehkä tärkein yhteinen nimittäjä Freudin ja Wittgenstei-

nin välillä on kuitenkin se, että kumpikin näki oman toimintansa käytännön praktiik-

kana. Freud oli tietenkin tieteellistä teoriaa muodostava tiedemies, mutta myös käy-

tännön potilastyötä tekevä lääkäri. Samalla tavalla Wittgenstein ehkä näki itsensä. 

Hän oli filosofian professori Cambridgessa, mutta akateemisen filosofian oppiraken-

nelmien sijasta hän koki ehkä olevansa synnyttämässä uudenlaista filosofiaa, joka on 

pikemminkin kuvattavissa taitavana toimintana tai metodina vapautua filosofian on-

gelmista:  

 

Filosofi käsittelee kysymystä – kuten sairautta (FT, § 255). 
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Myös Heaton nostaa esiin juuri psykoanalyysin praktiikan yhdistävä tekijänä Freu-

din ja Wittgensteinin välillä. Vaikka Freud mielsi itsensä tiedemieheksi, joka teki tie-

teellisiä löytöjä, hän ennen kaikkea harjoitti terapiaansa Wittgensteinin tapaan käy-

tännössä. (Heaton 2000, 15.) Wittgensteinin menetelmien päämäärä on myös verrat-

tavissa psykoterapian yleisiin päämääriin, joita ovat ihmisen autonomian lisääminen 

ja kärsimyksen vähentäminen. Tarkoituksena on kitkeä pois jotakin ihmiselle haital-

lista ja palauttaa ihmiselle valta päättää omista asioistaan. Wittgensteinin filosofisessa 

terapiassa ihmisen autonomiaa tosin estää alitajunnan sijasta kielen utuverho, joka 

johtuu kielemme toiminnan väärinymmärryksestä (FT, § 109). 
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2 WITTGENSTEIN JA MERKITYS 

Filosofit puhuvat hyvin usein sanojen merkitysten tutkimisesta, analysoimisesta. Älkäämme 

kuitenkaan unohtako, että sanalla ei ole annettua merkitystä ikään kuin jonkin meistä riippu-

mattoman voiman ansiosta – niin, että voisimme jollakin tavoin tieteellisesti tutkia, mitä sana 

todella merkitsee. Sanalla on se merkitys, jonka joku on sille antanut. (SRK, 64.) 

 

Tässä luvussa liikkeelle lähdetään nostamalla esiin myöhemmän Wittgensteinin 

näkökulma kielen merkityksellisyyteen: mitä tarkoittaa se, että sanoilla ja lauseilla on 

merkitys, ja mistä kielen merkityksellisyys Wittgensteinin näkökulmasta syntyy? Juuri 

nämä myöhemmän Wittgensteinin ajattelun keskiössä olevat kysymykset ja Wittgen-

steinin antamat vastaukset näihin kysymyksiin ovat psykoterapian kannalta Wittgen-

steinin ajattelun kiinnostavimpia piirteitä. Psykoterapia on kielellistä toimintaa. Näin 

ollen myös se, mitä näemme psykoterapiassa tapahtuvan ja mitä näemme psykotera-

peutin tekevän, riippuu itse asiassa pitkälti tavastamme ymmärtää kieli ja sen merki-

tyksellisyys.  

 

2.1 Primitiivinen käsitys kielen toimintatavasta 

 

Tarkastellessaan Wittgensteinin ajattelua pyrrhonistisesta näkökulmasta filosofian 

kritiikkinä Robert J. Fogelin nostaa esiin kaksi suurta päämaalia, joihin hän näkee 

Wittgensteinin kritiikin laajamittaisesti kohdistuvan. Näistä ensimmäinen on Fogeli-

nin mukaan referentialismi.16 Fogelin toteaa tarkoittavansa referentialismilla sellaista 

 
16 Referentialismin lisäksi Fogelin nostaa toiseksi Wittgensteinin kritiikin pääkohteeksi ”loogisen abso-
lutismin”. Tällä Fogelin viittaa näkemykseen siitä, että kielen taustalla vaikuttaa ideaalinen säännönmu-
kaisuus, jäykkä struktuuri, joka ikään kuin kattaa kaikki mahdolliset tapaukset. Fogelin näkee, että tässä 
suhteessa Wittgensteinin kritiikin kohteena ovat erityisesti Fregen ajattelu sekä Wittgensteinin omat 
nuoruusiän ajatukset Tractatuksessa. Fogelinin mukaan nämä kaksi Wittgensteinin kritiikin päämaalia 
kietoutuvat Wittgensteinin teksteissä moninaisesti toisiinsa. Tämä tekee niiden erottamisen toisistaan 
melko mielivaltaiseksi, mutta tarjoaa kuitenkin käytännössä yhden selkeyttävän jäsennyksen myöhem-
män Wittgensteinin ajattelua tarkasteltaessa. (Fogelin 2018, 31.) 
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esioletusta, jossa kielen merkityksellisyyden nähdään tavalla tai toisella syntyvän siitä, 

että sanat edustavat asioita tai viittaavat asioihin, ja esioletusta siitä, että tällaisista 

sanoista muodostetut lauseet representoivat tai kuvaavat sitä, kuinka asiat ovat suh-

teessa toisiinsa. (Fogelin 2018, 31.)  

Biletzki ym. puolestaan kuvaavat tätä Wittgensteinin kritisoimaa käsitystä puhu-

malla ”jostakin”, joka erilaisissa merkityksen teorioissa sijoitetaan joko objektiiviseen 

tilaan, mielen sisältöihin tai mentaalisiksi representaatioiksi (Biletzki ym. 2020). Juuri 

tämä ”jokin” on se, johon kielen merkityksellisyyden nähdään tällöin perustuvan. 

Kielen merkitys sijoitetaan tällöin ”johonkin,” joka on kielen ulkopuolella ja johon 

kielen sanojen ja ilmausten ajatellaan viittaavan. 

Referentialismi siis tarkoittaa sellaista tapaa tarkastella kieltä, jossa kielen merki-

tyksellisyyden nähdään tai oletetaan perustuvan kielen kykyyn edustaa jotakin kielen 

ulkopuolista, johon sanojen ja lauseiden ajatellaan viittaavan. Näin sanat ja lauseet 

edustavat jotakin kielen ulkopuolella olevaa. Toisin sanoen: meillä on kieli, ja kielen 

merkityksellisyys kumpuaa siitä, että jollakin tavoin jokin todellisuudessa vastaa 

kieltä. Eli meillä on toisaalla todellisuus ja toisaalla kieli, joka saa merkityksellisyytensä 

viittaussuhteesta todellisuuteen.17  

Juuri referentialismin kritiikin voi nähdä myöhemmän Wittgensteinin pääteoksen 

Filosofisten tutkimusten lähtökohtana. Teos alkaa osiolla, jossa Wittgenstein pyrkii te-

kemään näkyväksi ja nostamaan tarkasteluun tämän referentialistisen esioletuksen 

kielestä. Tätä näkemystä Wittgenstein itse kutsuu primitiiviseksi käsitykseksi kielestä 

ja sen toiminnasta (FT, § 2). Tämän käsityksen julkituominen ja sen perusteiden tar-

kastelu muodostavat Filosofisten tutkimusten lähtökohdan.18 Wittgenstein aloittaa kri-

tiikkinsä lainauksella kirkkoisä Augustinuksen kirjasta Tunnustuksia. Lainauksessa Au-

gustinus kertoo, kuinka hän oppi kielen:  

 

Kun aikuiset ihmiset nimittivät jotakin esinettä ja kääntyivät samalla sen puoleen, havaitsin 

tämän ja käsitin, että heidän lausumansa äänteet merkitsivät esinettä, johon he halusivat viitata. 

Tämän päättelin heidän eleistään, kaikkien kansojen luonnollisesta kielestä, kielestä, joka 

osoittaa ilmehtimisessä, silmien liikkeissä, ruumiinjäsenten liikkeissä ja äänensävyssä sielumme 

tilan, kun se haluaa, saa, torjuu tai välttää jotakin. Näin opin vähitellen ymmärtämään, mitä 

asioita edustivat sanat, joita kuulin toistuvasti lausuttavan eri lauseitten määrätyissä kohdissa. 

Kun suuni oli tottunut näihin merkkeihin, aloin ilmaista halujani niiden avulla. (FT, §1.) 

 
17 Työssä hyödynnetään Fogelinin tekemää jäsennystä Wittgensteinista referentialismin kriitikkona. 
Työssä kuitenkin puhutaan Fogelinia yksiselitteisemmin vain ”kielellisistä ilmauksista” tai ”kielestä”. 

18 Erityisesti tässä suhteessa aiemmassa luvussa mainittu Hintikka & Hintikan tapa tulkita Wittgenstei-
nin ajattelua poikkeaa tässä kirjassa esitetystä tavasta ymmärtää myöhempää Wittgensteinia. 
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Wittgenstein aloittaa teoksensa kyseisellä lainauksella, koska juuri Augustinuksen 

kuvauksessa kielestä näyttäytyy selkeästi referentialistinen esioletus kielen toimin-

nasta. Se on näkemys kielestä referentiaalisena järjestelmänä, jossa merkitys syntyy 

merkin ja merkityn välisen suhteen kautta. Wittgenstein kommentoi Augustinuksen 

kuvausta seuraavasti: 

 

Minusta näyttää, että näistä sanoista saamme määrätyn kuvan inhimillisen kielen olemuk-

sesta. Nimittäin tämän: Kielen sanat nimeävät olioita – lauseet ovat tällaisten nimitysten yh-

distelmiä. – Tästä kielen kuvasta löydämme seuraavan idean juuret: Jokaisella sanalla on mer-

kitys. Tämä merkitys on rinnastettu sanaan. Se on olio, jota sana edustaa. (FT, §1.) 

 

Puhuessaan primitiivisestä käsityksestä kielestä olioiden vastineena Wittgenstein 

ei siis niinkään puhu tieteellisestä teoriasta. Hän haluaa pikemminkin nostaa tarkas-

teluun jonkinlaisen jaetun arkinäkemyksemme kielestä. Se on jotakin sellaista, jonka 

mukaan ihmiset intuitiivisesti kielen käsittävät. Se on kuva,19 jonka vallassa olemme. 

(FT, §1, § 96.) Puhuessaan primitiivisestä käsityksestä kielestä Wittgenstein puhuu 

siis juuri siitä perusnäkemyksestä, josta myös useimpien nykyisten psykoterapiamuo-

tojen perusoletukset nousevat. Juuri tällaisessa tavassa käsittää kieli nähdään sanojen, 

kuten ”tietoisuus”, ”ajattelu”, ”trauma”, ”skeema”, ”kognitio”, ”muisti”, ”tiedosta-

maton”, tai ”persoonallisuus”, ikään kuin viittaavan jonkinlaiseen entiteettiin. Tällöin 

sana itsessään saa merkityksensä juuri tämän viittaamisaktin seurauksena.  

Wittgenstein siis nostaa esiin Filosofisten tutkimusten aluksi ”määrätyn kuvan inhi-

millisen kielen olemuksesta” (FT, § 1). Tämä on kuva kielestä, jonka merkityksellisyys 

syntyy kielen ja olioiden viittaussuhteen seurauksena. Wittgenstein aloittaa kritiik-

kinsä nostamalla aluksi esiin sen, että Augustinus näyttää ymmärtävän erisnimen ja 

sen edustaman olion välisen suhteen yleiseksi kielen toiminnan paradigmaksi. Au-

gustinus siis katsoo sen olevan jollakin tavoin tyypillinen tai ensisijainen tapa, jolla 

kieli toimii. (FT, §1.) Tällöin Augustinus käyttää nimeämistä ikään kuin analogiana, 

jonka avulla hän pyrkii tekemään ymmärrettäväksi kielen ilmiönä:  

 

Augustinus pyrkii esittämään tekstissään yleiskuvauksen kielestä. Kuvan, jonka juuret ovat 

nimeämisen analogiassa: ”Jokaisella sanalla on merkitys. Tämä merkitys on rinnastettu sanaan. 

Se on olio, jota sana edustaa.” (FT, § 1.)  

 

 
19 Wittgensteinin kuvan käsitteestä tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 
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Wittgenstein jatkaa lainauksen esitettyään kysymyksellä siitä, minkälainen tämä 

Augustinuksen esittämä kuvaus oikeastaan on. Kuva on varsin selkeä ja tarkka, jos 

ajattelemme sellaisia sanoja, kuten pöytä, tuoli tai leipä. Kuva kuitenkin hämärtyy ja 

muuttuu epätarkemmaksi, jos siirrymme esimerkiksi toimintoihin ja ominaisuuksiin, 

tai edelleen lukuihin ja huudahduksiin. (FT, § 1.) Tässä suhteessa Wittgenstein näkee, 

että Augustinuksen kuvaus kielestä ei ole tyydyttävä: 

 

Voisimme sanoa, että Augustinus kuvaa viestintäjärjestelmän; tämä järjestelmä ei vain kata 

kaikkea sitä, mitä sanomme kieleksi. Ja näin on sanottava hyvin monissa tapauksissa, jolloin 

herää kysymys: ”Onko tämä esitys käyttökelpoinen vai käyttökelvoton?” Vastaus on silloin: 

”Kyllä, käyttökelpoinen, mutta vain tähän ahtaasti rajattuun alueeseen, ei siihen kokonaisuu-

teen, jonka olit esittävinäsi.” (FT, § 3.) 

 

Eli Augustinuksen esittämä kuvaus ei oikeastaan ole kuva kielestä, vaan kuvaus 

yhdestä kielen funktiosta: nimeämisestä. Augustinus kuitenkin laajentaa kuvauksen 

nimeämisestä vastaukseksi kysymykseen koko kielen olemuksesta.  

Minkälainen sitten olisi kieli, johon Augustinuksen kuvaus pätisi, kysyy Wittgen-

stein seuraavaksi? Wittgenstein jatkaa Filosofisissa tutkimuksissa ajatusleikillä kehittäes-

sään rakentajien kielipelin vastaamaan tähän kysymykseen. Augustinuksen kuvauk-

sesta voisi nimittäin sanoa, että se on kuvaus omaa kieltämme alkeellisemmasta kie-

lestä. (FT, § 2.) Augustinus siis tavallaan kyllä kuvaa kielen, mutta ei meidän kiel-

tämme. Jos olisi ihmisyhteisö, jonka täydellinen kieli todellakin koostuisi kokonaan 

esineiden nimistä, niin miltä tällaisen yhteisön elämä näyttäisi? 

 

Kuvitelkaamme kieli, josta Augustinuksen esittämä kuvaus pitää paikkansa: Kieltä on 

määrä käyttää rakentajan A ja hänen apumiehensä B viestinnässä. A rakentaa rakennusta ra-

kennuskivistä: Saatavilla on kuutioita, pylväitä, laattoja ja palkkeja. B:n on ojennettava hänelle 

rakennuskiviä, ja siinä järjestyksessä kuin A niitä tarvitsee. Tähän tarkoitukseen he käyttävät 

kieltä, joka sisältää sanat: ”kuutio”, ”laatta”, ”palkki”. A huutaa sanat, – B tuo kiven, jonka 

hän on oppinut tuomaan tämän huudon kuullessaan. (FT, § 2.) 

 

Esimerkiksi tällaiselta voisi näyttää kieli, jonka sanat koostuisivat pelkästään ni-

mistä. Wittgenstein jatkaa ajatuskulkuaan ehdottamalla, että olisi tällaista kieltä käyt-

tävä heimo. Lapset opetetaan käyttämään näitä sanoja ja toimimaan ne kuullessaan 

tällä määrätyllä tavalla. Seuraavaksi Wittgenstein kysyy, miten tällainen kieli opitaan, 

jos tämä siis todellakin olisi heidän koko kielensä. (FT, § 6.) 
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Ostensio eli osoittaminen olisi luonnollinen vastaus tähän kysymykseen. Juuri os-

tension Augustinuskin nostaa esiin selittäessään, miten kieli opitaan. Hän kertoo ai-

kuisten kääntyvän sen esineen puoleen, johon halusivat viitata, ja että hän ymmärsi 

tämän lapsena heidän eleistään ja ilmeistään. (FT, § 1.) Tämä ei kuitenkaan voi pitää 

paikkaansa. Jos tällaista kieltä käyttävän heimon koko kieli todellakin koostuisi ni-

mistä, niin mihin ostensio voisi perustua? Jos tämän heimon kieltä vielä taitamatto-

malle lapselle osoitettaisiin sormella esimerkiksi laattaa ja sanottaisiin ”laatta”, niin 

mitä lapsi siitä hyötyisi? Mistä hän tietäisi tarkoitetaanko sormea, osoittamista, laattaa 

vai asentoa? Mistä lapsi ylipäätänsä ymmärtää mitään tarkoitettavan? (FT, § 6.) Eli 

ostensio ei voi vastata kysymykseen esimerkiksi sanan ”laatta” merkityksestä. Pikem-

minkin ostension käyttö ylipäätänsä on mahdollista vasta sen jälkeen, kun jo 

osaamme käyttää sanoja tällaisella nimenomaisella tavalla, kuten Wittgenstein toteaa: 

 

Voisi sanoa: ostensiivinen määritelmä selittää sanan käytön – merkityksen –, kun on jo 

selvää, mikä rooli sanalla kielessämme ylipäätänsä on määrä olla (FT, § 30). 

 

Kun ajattelemme Wittgensteinin kuvaaman rakentajien heimon kieltä, niin huo-

maamme tällaisen yksinkertaisenkin kielen oppimisprosessista seuraavaa: näinkin al-

keellisen kielen opettaminen edellyttää jo valtavan paljon muuta, kuin vain nimeämi-

sen osoittamisen avulla. Nimeäminen osoittamisen avulla edellyttää jo itse asiassa 

kokonaisen kielijärjestelmän. Tällaista järjestelmää Wittgenstein vertaa monimutkai-

seen mekanismiin:  

 

Kunnostan jarrut yhdistämällä tangon vipuun. – Kyllä, edellyttäen, että koko muu meka-

nismi on olemassa. Vain yhdessä tämän kanssa kysymyksessä on jarruvipu; tuestaan irrotet-

tuna se ei ole lainkaan vipu, vaan se voi olla mitä tahansa tai ei yhtään mitään. (FT, § 6.) 

 

Koko muun mekanismin täytyy siis jo olla olemassa ennen kuin ostensiivisella 

määritelmällä on opettajalle ja opetettavalle mieli. Rakentajien kielipeliä ajatellen voisi 

todeta, että koko heimon kulttuurin ja toimintatapojen täytyisi historiallisesti jo olla 

olemassa ennen kuin opettaja voi opettaa yksittäisiin nimiin perustuvien sanojen käy-

tön uusille rakentajille. (FT, § 25, § 27, § 30.) Rakentajien heimon käyttämän kielen 

merkityksellisyys ei siis itse asiassa näytä perustuvan siihen, että sen sanat ovat nimiä. 
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Heidän kielensä merkityksellisyyden voi pikemminkin nähdä perustuvan jaettuun yh-

denmukaiseen historialliseen toimintaan, jaettuun kulttuuriin, ja siihen, mitä he sano-

jen käyttötilanteessa ovat tekemässä.20  

Sama koskee kuitenkin myös meidän käyttämäämme kieltä. Kuinka me opimme 

kielen? Kyse ei voi olla siitä, että oman kielemme monitahoisuus tarjoaa meille mah-

dollisuuden selittää osoittavamme nyt laattaa. Jos lapsi ei vielä osaa kieltä, emme voi 

sanoa lapselle tarkoittavamme juuri nyt laattaa. Lapsen täytyy osata jo paljon ennen 

kuin ostension käyttäminen kielen oppimisessa on mahdollista. Lapsen täytyy jo 

osata nimeämisen käytäntö ennen kuin ostensiivisella opettamisella on hänelle mi-

tään mieltä. Koneiston täytyy olla olemassa ennen kuin voimme ryhtyä tekemään 

siihen säätöjä. 

Mitä tästä sitten seuraa merkityksen kannalta? Wittgensteinin ajatus on nähdäk-

seni seuraava: vaikka kuvittelisimme kokonaan Augustinuksen kuvaaman kaltaisen 

kielen, niin tässäkin tapauksessa sillä, että tämän kielen sanat ovat ainoastaan esinei-

den nimiä, on itse asiassa hyvin vähän tekemistä sanojen merkityksen kanssa. Nimeä-

misen käytäntö on yksi kielemme keskeinen toiminnallinen osa. Tästä huolimatta yk-

sittäisen käytännön sääntöjen kuvaaminen ei auta meitä ymmärtämään sitä, mihin 

kielen merkityksellisyys perustuu. 

Asialla on suuri merkitys, koska Wittgenstein näkee inhimilliseen kieleen kuulu-

van nimeämisen käytännön ikään kuin vallanneen koko tarkasteluhorisontin. Kaikkia 

kielimuotoja on ryhdytty tarkastelemaan tämän esioletuksen kautta. Tämä puolestaan 

on johtanut Wittgensteinin näkökulmasta erityisesti filosofiassa monenlaisiin sekaan-

nuksiin. (FT, § 96; SRK, 62–65.) Tässä mielessä Wittgensteinin kritiikin pontena on, 

että nimeämisen analogian kautta kieltä tarkasteltaessa päädytään samalla harhaan-

johtavaan oletukseen, jonka mukaan myös ilmaisujen merkitykset ovat, olioihin viit-

taavien nimien lailla, ikään kuin jotakin kiinteää ja muuttumatonta. Näin ne olisivat 

jotakin sellaista, jota voisi tutkia, analysoida ja lopulta löytää ”todelliset” merkitykset 

itse ilmaisujen takaa. Nimeämisen analogiaan perustuva primitiivinen käsityksemme 

kielestä ja sen toiminnasta siis rakentaa meillä harhaanjohtavan kuvan kielestä. Tä-

män kuvan johtamana sekoitamme toisiinsa luontaisen tapamme selittää toisillemme 

ilmaisujen merkityksiä ja harhaanjohtavan oletuksen siitä, että merkityksen takaa olisi 

löydettävä jotakin olion kaltaista, jota sanoja selittäessämme ikään kuin yrittäisimme 

löytää. (SRK, 30–31, 64–65.) Tähän sekaannukseen Wittgenstein kiinnittää lukijansa 

huomion esimerkiksi Sinisessä kirjassa seuraavasti: 

 

 
20 Vrt. FT, § 199. 
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Haluan sinun muistavan, että sanoilla on ne merkitykset, jotka olemme niille antaneet, ja 

että annamme sanoille merkityksiä selityksien avulla. Olen voinut esittää sanan määritelmän 

ja käyttänyt sanaa sen mukaisesti – tai ne, jotka ovat opettaneet minulle sanan käytön, ovat 

voineet antaa minulle selityksen. Tai sitten voisimme tarkoittaa sanan selityksellä selitystä, 

jonka olemme pyydettäessä valmiit esittämään. – Jos ylipäätänsä olemme valmiita antamaan 

mitään selitystä. Useimmissa tapauksissa emme ole. Tässä mielessä monilla sanoilla ei siis ole 

täsmällistä merkitystä. Tämä ei kuitenkaan ole puute. Ajatella, että se olisi puute, olisi samaa 

kuin sanoa, että lukulamppuni valo ei ole lainkaan todellista valoa, koska sillä ei ole tarkkoja 

rajoja. (SRK, 64.) 

 

Wittgenstein siis ajattelee, että selitämme sanoja muiden sanojen avulla. Tällä ta-

voin annamme niille uusia merkityksiä. Me luomme tietynlaisia käyttötapoja sanoille 

rajaamalla, määrittelemällä, täsmentämällä, ja opetamme näin sanojen käyttöä toisil-

lemme. Tämä on luontainen tapamme käyttää kieltä. Hankaluuksia kuitenkin tuottaa 

Wittgensteinin näkökulmasta se, että saatamme ymmärtää tämän toimintamme vää-

rin. Jos taustalla vaikuttaa nimeämisen analogiaan perustuva referentialistinen esiole-

tus kielen toiminnasta, niin oletamme jonkin tekemämme määritelmän pyrkivän ni-

men lailla tavoittamaan sen, mitä jokin asia ”on”:  

 

Vaikeus syntyy tässä kuitenkin kaikissa tapauksissa sanojen ”on” ja ”on nimeltään” sekoit-

tamisesta (HMP, 70). 

 

Tällainen oletus saa meidät olettamaan, että kaikilla kielellisillä ilmaisuilla olisi ”lei-

vän,” ”pöydän,” tai vaikkapa ”polkupyörän” tapaan ikään kuin jokin todellisuuden 

lukitsema kiinteä merkitys, jota sanoja selittäessämme ikään kuin tavoittelisimme. 

Juuri tällainen referentialistinen esioletus johtaa Wittgensteinin mukaan filosofiseen 

hämmennykseen: 

 

Kysymykset ”Mikä on pituus?”, ”Mikä on merkitys? ”, ”Mikä on luku yksi? ” jne. aiheut-

tavat meissä henkisen kouristuksen. Meistä tuntuu, että niihin vastatessamme emme voi osoit-

taa mitään, ja kuitenkin meistä tuntuu, että meidän pitäisi osoittaa jotakin. (Kohtaamme tässä 

yhden filosofisen hämmennyksen keskeisen lähteen: Substantiivi saa meidät etsimään sitä vas-

taavaa oliota.) (SRK, 25.) 
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2.2 Kielen ja pelin analogia  

 

Edellisessä alaluvussa käytiin lyhyesti läpi sitä kritiikkiä, jota Wittgenstein esittää Fi-

losofisten tutkimusten alussa kielen referentialistista esioletusta kohtaan.21 Wittgenstei-

nin näkökulmasta on siis tavallaan yhtä aikaa väärin ja oikein sanoa, että kielen sanat 

edustavat olioita. Wittgenstein näyttää ajattelevan, että meillä toki kielessämme on 

sellainen käytäntö kuin nimeäminen. Usein myös erilaisten nimien merkitys selitetään 

juuri viittaamalla nimen haltijaan. Kuitenkin tämän yhden kielen toiminnon esittämi-

nen koko kielen kuvana tai sellaisena seikkana, johon kielen merkityksellisyys perus-

tuu, on harhaanjohtavaa (FT, § 43). Nimeämisellä on epäilemättä merkittävä rooli 

inhimillisen ajattelun ja kielen kehityksessä, mutta yleiskuvana kielestä se ei osu maa-

liinsa. Seuraavaksi lähestytään sitä, miten kieltä Wittgensteinin mukaan olisi syytä tar-

kastella ja miten voisimme ymmärtää paremmin merkityksen käsitettämme.22  

Wittgensteinin ajatusta kielestä joukkona pelejä voi käsitellä monista erilaisista 

lähtökohdista.23 Tässä työssä liikkeelle lähdetään tutkimalla aluksi tarkemmin sitä, 

mitä hän tarkoittaa Filosofisten tutkimusten alussa puhuessaan kielen nimeämisen ana-

logiaan perustuvasta kuvasta (FT, § 1). Wittgenstein puhuu teksteissään usein siitä, 

kuinka päädymme tarkastelemaan asioita määrätyllä tavalla erilaisten analogioiden ja 

kuvien kautta.24 Erityisesti Sinisessä kirjassa Wittgenstein painottaa tällaisten eritasoi-

siin analogioihin perustuvien näkemysten ohjaavan sitä, kuinka asiat meille näyttäy-

tyvät: mitä ikään kuin näemme jonkin asian olevan.25 Wittgenstein näyttää Sinisen kir-

jan huomioissaan ajattelevan, että erilaisten analogioiden pohjalta rakentuvat käsityk-

set ovat ihmisen tavalle ymmärtää asioita luonteenomaista. Hän toteaa analogioiden 

muodostamisen voivan olla äärimmäisen hyödyllistä, mutta toisaalta taas analogiat 

saattavat olla pahasti virheellisiä. Tällöin ne alkavatkin johtaa ajatteluamme harhaan. 

(SRK, 65.) Tässä mielessä olennaista on Wittgensteinin mukaan huomata se, että 

 
21 Länsimainen filosofian nykyinen valtavirta ei ole ollut ainakaan laajassa mitassa erityisen innostunut 
vastaamaan Wittgensteinin kritiikin herättämään haasteeseen uudenlaisesta tarkastelutavasta. Tähän on 
Kuuselan mukaan useita syitä. Lopputuloksena on Kuuselan mukaan se, että Wittgensteinin myöhem-
män filosofian uudenlainen näkökulma on edelleen jäänyt filosofiassa paljolti hyödyntämättä siinä mi-
tassa, joka sillä olisi tarjottavanaan. (Kuusela 2008, 4.) Toisaalta taas myös viittaussuhteesta riippumat-
toman merkityksen näkökulmaa vastaan on esitetty vakuuttavaa kritiikkiä, ks. esim. Raatikainen 2019. 

22 Tarkemmin Wittgensteinin jälkeisestä kielifilosofiasta ja Wittgensteinin ajatusten roolista osana ny-
kyistä kielifilosofiaa, ja merkityksen käsitteeseen liittyvää keskustelua ks. Lycan 2008, 76–153. 

23 Ks. esim. Glock 1996, 193–198. 

24 Ks. esim. FT, § 75, § 83, § 90, § 140, 308, § 494, § 613, § 669.   

25 Ks. esim. SRK, 34, 36, 46, 56–58, 62, 65, 67, 75, 91, 93, 95, 97, 101, 102, 105, 109, 115, 118. 
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emme ole useinkaan tietoisia siitä, milloin käsityksemme pohjaavatkin vain johonkin 

kielen mukanaan kantamaan rakenteelliseen analogiaan: 

 

Ongelma voi näyttää yksinkertaiselta, mutta sen äärimmäinen vaikeus johtuu siitä kiehto-

vuudesta, joka kielemme kahden samanlaisen rakenteen analogialla voi meihin olla. (On hyö-

dyllistä muistaa tässä yhteydessä, että lapsen on toisinaan miltei mahdotonta uskoa, että yh-

dellä sanalla voi olla kaksi merkitystä.) (SRK, 62.) 

 

Käsitellessään omissa tutkimuksissaan näitä kielen mukanaan kantamiin analogi-

oihin pohjaavia käsityksiä Wittgenstein on erityisesti kiinnostunut sellaisista analogi-

oista, jotka johtavat ajatteluamme filosofisessa mielessä harhaan. Tällaisesta Wittgen-

steinin käsittelemästä filosofiseen kysymykseen liittyvästä virheellisestä analogiasta 

voi löytää hyvän esimerkin Sinisen kirjan alkupuolelta. Fragmentissa Wittgenstein tut-

kii mielen ja kehon filosofiseen ongelmaan liittyvää taipumustamme nähdä ihmisen 

pää ja aivot ajattelun tapahtumapaikkana: 

 

Pääasiallinen peruste, miksi olemme niin voimakkaasti taipuvaisia puhumaan päästä aja-

tusten paikkana, on ehkä seuraava: sanojen ”ajattelu” ja ”ajatus” olemassaolo (ruumiin) toi-

mintoja – kuten kirjoittamista, puhumista, jne. – tarkoittavien sanojen rinnalla saa meidät et-

simään niistä eroavaa, mutta niille analogista toimintoa, joka vastaisi sanaa ”ajattelu” (SRK, 

34). 

 

Wittgenstein siis katsoo taipumuksemme etsiä ajatuksen sijaintia juuri päästämme 

johtuvan pitkälti siitä, että erilaisia ihmisen fyysisiä toimintoja kuvaavien ilmaisujen 

käyttö osana puhekieltämme on rakenteellisesti analogista sille tavalle, jolla käy-

tämme myös sanaa ”ajatteleminen”. Tämän kielimuodon käytön analogisuuden joh-

tamana yritämme kuitenkin tarkastella myös ”ajattelemista” samantyyppisenä il-

miönä kuin ”kirjoittamista” tai ”puhumista”. Tällöin edelleen näyttää mielekkäältä 

puhua ajatuksen ”sijainnista”. Wittgensteinin huomio kuitenkin nostaa esiin ajatuk-

sen siitä, että esimerkiksi ”ajattelun” ja ”kirjoittamisen” tarkasteleminen analogisina 

ei ole hedelmällistä, vaan pikemminkin harhaanjohtavaa. Kuitenkin tämä kielen kan-

tama rakenteellinen analogia rakentaa meille ikään kuin valmiin kuvan asiasta. Tämän 

kuvan mukaan jollakin toistaiseksi määrittelemättömällä tavalla ”ajatteleminen” olisi 

analogista esimerkiksi ”puhumisen” tai ”kirjoittamisen” kanssa. Wittgensteinin nä-

kökulmasta taas ”ajattelun” tosiasiallinen käyttö kielessämme liittyy pikemminkin 

paljon monisäikeisempään ja keskenään hyvin erilaisten ilmiöiden joukkoon. (SRK, 
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34–35.) Tällä puhekielen erityyppisten sanojen käytön rakenteellisella yhdenmukai-

suudella kieli kuitenkin rakentaa meille harhaanjohtavan analogian siitä, mitä ole-

tamme ”ajattelemisen” olevan: 

 

Kun puhekielemme sanoilla on päällisin puolin analogiset kieliopit, meillä on taipumus 

yrittää tulkita ne analogisesti, ts. yritämme saada analogiat pitämään kauttaaltaan (SRK, 34). 

 

Samalla tavoin Augustinuksen kuvaus kielestä perustuu Wittgensteinin näkökul-

masta analogiaan. Augustinus näkee kielen kaikkien muotojen olevan analogisia ni-

meämiselle. Tämän analogian johtamana Augustinus pyrkii vastaamaan kysymykseen 

siitä, mitä kieli on, nostamalla esiin juuri nimeämisen (FT, § 1). Wittgenstein puoles-

taan pyrkii tämän käsityksen kritiikissään osoittamaan, että Augustinuksen esittämä 

analogia on itse asiassa harhaanjohtava.  

Juuri näistä erilaisten kielen muotojen rakentamista esioletuksista syntyvää kielen 

tarjoamaa näkemystä Wittgenstein kutsuu Sinisessä ja ruskeassa kirjassa ”kuvaksi”26 

sekä ”merkintätavaksi” ja ”ilmaisumuodoksi” (SRK, 107). Filosofisissa tutkimuksissa 

Wittgenstein puhuu hieman laajemmassa merkityksessä kielen kantamista kuvista.27 

Wittgenstein esimerkiksi toteaa, että jos haluamme ymmärtää väitteidemme mielen, 

meidän on ensin kartoitettava kielemme kuvaamaa kuvaa (FT, 289). Ongelmana täl-

laisessa kartoitustyössä on kuitenkin Wittgensteinin mukaan seuraava: 

 

Kuva näyttää kuitenkin säästävän meiltä tämän vaivan, se viittaa jo määrättyyn käyttöta-

paan. Näin kuva pettää meitä. (FT, 289.) 

 

Ymmärrän Wittgensteinin tarkoittavan ”kuvalla” puhekielemme taustalla vaikut-

tavien kulttuuristen käytäntöjen, kielen rakenteiden ja ilmaisumuotojen rakentamaa 

varsinaista ymmärtämistä edeltävää tarkasteluparadigmaa. Tällainen kielen raken-

tama paradigma ehdottaa kielessä itseään meille, ja sen läpi ikään kuin näemme asiat. 

Juuri tällaisen kuvan puitteissa olemme usein taipuvaisia vastaamaan kysymykseen 

siitä, mitä jokin on. Kuusela puolestaan luonnehtii kielen rakentamaa kuvaa Wittgen-

steinin ajattelussa asioiden esittämisen konseptiksi, joka ei useinkaan perustu yksi-

tyiskohtaiseen asioiden erittelyyn eikä useimmiten ole kovin pitkälle artikuloitu esitys 

aiheestaan. Se on pikemminkin jotakin heti käyttövalmista ja yksinkertaistavaa, joka 

kielessä tarjoaa meille itseään itsestään selvänä näkemyksenä. (Kuusela 2008, 36.) 

 
26 Ks. esim. SRK, 76, 90, 106, 211, 265, 271. 

27 Ks. esim. FT, § 295, § 352, § 422–426, 289. 
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On tärkeää pitää mielessä, että tällainen Wittgensteinin tarkoittama kuva ei ole 

sinänsä oikein tai väärin. Se on pikemminkin inhimillisen kielenkäytön luonnollinen 

ominaisuus, kontingentisti syntyvä esittämisen konsepti. Se on jotakin sellaista, jota 

voi arvioida vain hyödyllisyyden tai harhaanjohtavuuden näkökulmista. (SRK, 107–

109.) Juuri harhaanjohtavista kuvista Wittgenstein puhuu esimerkiksi Filosofisissa tut-

kimuksissa toteamalla, että kielemme luoma kuva ”pettää meitä” (FT, 289). Sinisessä 

ja ruskeassa kirjassa hän puolestaan puhuu niistä kieliopillisina väärinkäsityksinä (SRK, 

36), merkintätapojen lumouksena (SRK, 58), ilmaisumuodon lumouksena (SRK, 63), 

epätyydyttävänä merkintätapana (SRK, 109) ja symbolismimme implikaatioista va-

pautumisena (SRK, 180).  

Perusongelmana näissä harhaanjohtavissa kuvissa on Wittgensteinin mukaan 

juuri se, että niissä ilmaisu- tai merkintätapamme saavat meidät tekemään perusteet-

tomia oletuksia todellisuuden luonteesta. Ne saavat meidät olettamaan, mitä jokin 

on. Tosiasiassa kuitenkin kyseessä on pikemminkin kieliopillinen vaate, johon kie-

lemme verhoaa monenlaisia ja usein keskenään erilaisia asioita, kuten Wittgenstein 

Filosofisissa tutkimuksissa toteaa: 

 

Uskomme yhä uudestaan seuraavamme luontoa ja kuljemme vain pitkin lauseen muotoa, 

jonka läpi tarkastelemme luontoa (FT, § 114). 

 

Kuusela toteaa, että Filosofisten tutkimusten aloittava Augustinuksen kuvaus kielestä 

on nähtävissä yhtenä Wittgensteinin tarkoittamana kielen rakentaman kuvan kartoi-

tuksena. Augustinuksen tapa kuvata kieli toimii esimerkkinä siitä, minkälainen kielen 

rakentama kuva meillä on kielestä: kielen merkitys syntyy pohjimmiltaan jostakin sel-

laisesta, jossa sanat ikään kuin nimeävät jotakin ja saavat täten merkityksensä. Juuri 

tällaisen kuvan johtamana esimerkiksi filosofiassa päädytään Kuuselan mukaan ra-

kentamaan sofistikoituneita teorioita, jotka kuitenkin viime kädessä nousevat tästä 

harhaanjohtavasta analogiasta. (Kuusela 2008, 37.) Wittgenstein näyttääkin ajattele-

van, että tämä augustinolainen kielen kuva heijastaa hallitsevalla tavalla itseään kielen 

rakenteissa ja sen eri ilmaisumuodoissa ja edelleen koko länsimaisen ajattelun histo-

riassa: 

 

Kuva piti meitä vankeina. Emmekä voineet päästä ulkopuolelle, sillä kuva oli kielessämme 

ja kieli näytti vain itsepintaisesti toistavan sitä meille. (FT, § 115.) 

 

Tästä syystä kuitenkin juuri tämän kuvan perusteiden tarkasteleminen on ensiar-

voisen tärkeää, jos haluamme ymmärtää paremmin kielemme tosiasiallista toimintaa. 
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Tässä mielessä Filosofisten tutkimusten koko alkuosaa voi tarkastella augustinolaisen 

kielen kuvan perusteiden kartoittamisena ja kritiikkinä. Tämän kielen referentialisti-

seen esioletukseen nojaavan kuvan kritiikin erityisestä roolista kertoo se, että juuri 

tämän tekstiosion hiomiseen mahdollisimman lopulliseen muotoon Wittgenstein 

käytti merkittävimmän osan filosofiaan paluunsa jälkeisestä ajasta (Stern 2006, 229). 

Wittgensteinin ajatuksena voi nähdä sen, että referentialistiseen esioletukseen no-

jaava kuva kielestä on huono kuva. Se on harhaanjohtava ja johtaa sekaannuksiin, 

kun nimeämisen analogiaa pyritään soveltamaan sellaisiin kielimuotoihin, joihin se ei 

sovellu. Tässä tilanteessa primitiivinen kielikäsityksemme eli kuvamme kielestä sano-

jen ja olioiden viittaussuhdejärjestelmänä saa meidät yrittämään sovittamaan analo-

gisesti kaikki käsityksemme siihen sopiviksi. (FT, §13–§14.)  

Miten meidän sitten tulisi Wittgensteinin mielestä ymmärtää kieltä ilmiönä? Witt-

genstein näyttää ajattelevan, että myös tämä kysymyksemme on tavallaan virheelli-

nen. Myös se juontuu referentialistisesta esioletuksesta. Ongelmana on juuri se, että 

olettaessamme sanan ”kieli” viittaavan johonkin tiettyyn entiteettiin päädymme ajat-

telemaan, että kielen täytyy näin ollen olla jotakin yksiselitteistä. Kuitenkin juuri tätä 

esioletusta tulisi Wittgensteinin mukaan muuttaa: 

 

Sen sijaan, että ilmoittaisin, mikä on yhteistä kaikelle sille, mitä sanomme kieleksi, sanon, 

että näillä ilmiöillä ei ole lainkaan yhtä yhteistä piirrettä, minkä vuoksi käytämme niistä kaikista 

samaa sanaa, – vaan ne ovat keskenään monin eri tavoin sukua. Tämän sukulaisuuden tai 

näiden sukulaisuuksien takia sanomme niitä kaikkia ”kieleksi”. (FT, § 65.) 

 

Kieli ei siis Wittgensteinin ajattelussa ole tätä, eikä sen paremmin tuotakaan. Kieli 

on suunnattoman rikas ja monitahoinen ilmiöiden joukko. Tästä joukosta on itse 

asiassa keinotekoista pyrkiä löytämään mitään yhtä yksittäistä määrittävää tekijää. 

Kuitenkin Wittgensteinin mukaan on hyvin ymmärrettävää, että kysymykseen kielen 

yhdistävästä olemuksesta on päädytty: 

 

Meitä hämmentää tietenkin sanojen esiintymisen yhdenmuotoisuus, kun kohtaamme niitä 

puhuttuna tai kirjoitettuna tai painettuna. Niiden käyttötapa ei näet näy meille niin selvästi. – – 

(FT, § 11.) 

 

Wittgensteinin näkemyksenä näyttäisi olevan, että juuri sanojen esiintymisen ul-

koinen yhdenmuotoisuus johtaa meidät harhaan. Se saa meidät olettamaan analogi-

sesti, että myös kieli itsessään on ymmärrettävissä jonkin yksittäisen piirteen, kuten 
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nimeämisen kautta. Samoin kommentoidessaan omaa aiempaa ajatteluaan Wittgen-

stein näkee itsensä Augustinuksen lailla olleen nuoruudenteoksessaan sen harhaan-

johtavan käsityksen vallassa, että kieli itsessään olisi jotakin yksiselitteistä: 

 

Russellin logiikan kuten myös oman Tractatus-teokseni logiikan perusvika on siinä, että 

sitä, mitä lause on, kuvitetaan parilla lattealla esimerkillä, minkä jälkeen tämä edellytetään ylei-

sesti ymmärretyksi (HPF1, § 38). 

 

Huolimatta sanojen esiintymisen näennäisestä ulkoisesta yhdenmukaisuudesta 

niiden tosiasialliset funktiot osana ihmisten välistä elämää eivät sitä ole: 

 

Ajattele työkalulaatikon työkaluja: siellä on vasara, pihdit, saha, ruuvimeisseli, viivoitin, 

liima-astia, liimaa, nauloja ja ruuveja. – Yhtä erilaisia kuin näiden esineiden tehtävät ovat sa-

nojen tehtävät. (Joskin siellä täällä esiintyy yhtäläisyyksiä.) (FT, § 11.)  

 

Sen sijaan, että lähestyisimme kielen olemusta jonkin yksittäisen kielen funktion 

kautta, voimme Wittgensteinin mukaan yrittää ymmärtää sitä pikemminkin uuden-

laisen selventävän analogian kautta: 

 

Eikö kielen ja pelin analogia valaise meille tässä asiaa? Voimme kyllä aivan hyvin kuvitella, 

että ihmiset huvittelisivat niityllä pelaamalla palloa siten, että he aloittavat monia erilaisia ole-

massa olevia pelejä, mutta eivät pelaa monia loppuun asti; heittävät välillä palloa tarkoitukset-

tomasti ilmaan, ajavat toisiaan leikillään pallon kanssa takaa, heittelevät palloa toisilleen jne. 

(FT, § 83.) 

 

Wittgenstein näyttää ehdottavan Filosofisissa tutkimuksissa, että luopuisimme kielen 

yhden ja ainutkertaisen olemuksen etsinnästä. Kieltä olisi syytä tarkastella pikemmin-

kin osana ihmisten välistä monimuotoista toimintaa, joukkona pelejä. Nämä pelit 

voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia. Samalla tavoin kuin meillä on mitä moninai-

sempia pelejä (shakki, hyppynaruleikit, pesäpallo, pasianssi, jääkiekko, keilaus, raha-

peliautomaatti, runokilpailu, tietokonepeli), on meillä myös monia erilaisia kieliä, joi-

den erilaisia osasysteemejä voisimme kutsua kielipeleiksi28. Kielipeli on siis ikään kuin 

 
28 Kielipelin käsitteen rooli Wittgensteinin ajattelun eri vaiheissa on monitahoinen. Esimerkiksi Rus-
keana kirjana tunnettu tekstikokoelma, jota Wittgenstein ilmeisesti ei lainkaan tarkoittanut julkaista-
vaksi, koostuu pitkälti kielellisistä esimerkkitilanteista, joilla ei äkkiseltään näyttäisi olevan mitään teke-
mistä filosofian kanssa. Juuri näistä kehittämistään alkeellisten kielenkäyttötilanteiden kuvauksista 
Wittgenstein alun perin käytti nimitystä kielipelit. Kielipelin käsite kuitenkin laajeni esimerkiksi Hilmyn 
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jonkin yksittäisen havainnoitavan kielimuodon tarkasteluyksikkö. Kieltä voisi näin 

ajatella näiden monilukuisten ja keskenään erilaisten kielipelien verkostona, inhimil-

lisenä monimuotoisena tavoitteellisena toimintana. Tämä Wittgensteinin luoma uu-

denlainen analogia, kuva kielestä joukkona erilaisia pelejä, auttaa meitä ymmärtämään 

paremmin sitä moninaisuutta, jonka edessä seisomme: 

 

Vertaa: keksiä peli – keksiä kieli – keksiä kone (Z, § 327). 

 

Jos edelleen suhteutamme ajatuksen kielestä joukkona pelejä alussa esitettyyn Au-

gustinuksen kuvaukseen kielestä, niin huomaamme Augustinuksen kuvanneen vain 

yhden kielipelin, ei kieltä. Rakentajien kielipeli puolestaan osoitti, minkälainen esi-

merkiksi tällainen kielipeli voisi olla. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että nimeä-

misen kielipelissäkään ei nimen ja olion suhde synnytä ilmaisun merkitystä. Pikem-

minkin voitaisiin sanoa, että juuri nimeämisen kielipelissä nimen merkitys usein seli-

tetään viittaamalla sen haltijaan. Augustinuksen esitys nimeämisen kielipelistä on siis 

kuvaus käytöstä. Se on ohje siitä, miten tätä kielipeliä pelataan. Tämänkin kielipelin 

oppiminen ja ymmärtäminen edellyttää jo tietyllä tavalla kielen osaamista. Mikä siis 

Wittgensteinin näkökulmasta tekee kielestä merkityksellisen?  

 

 

 

 

 
mukaan Wittgensteinin ajattelussa hiljakseen tarkoittamaan kaikkia kielen muotoja. (Hilmy 1987, 89–
91.) Kuusela esittää artikkelissaan vakuuttavan näkökulman siitä, että kielipelin käsite liittyy myös Rus-
kean kirjan jälkeisissä kirjoituksissa ensisijaisesti Wittgensteinin pyrkimykseen luoda eräänlaista uuden-
laista logiikkaa, jossa kielenkäyttötilanteiden kuvauksilla, ”kielipeleillä”, olisi mahdollista tavoittaa kie-
len tosiasiallinen luonne, joka ei palaudu formaaleihin kalkyyleihin (Kuusela 2014). Vaikka Wittgenstein 
Filosofisissa tutkimuksissa käyttää edelleen kielipelin käsitettä myös siinä merkityksessä, jossa hän kutsuu 
luomiaan kielellisiä esimerkkitilanteita ”kielipeleiksi” (esim. FT, § 7, 130), niin tässä luvussa kielipelin 
käsitettä kuitenkin lähestytään ensisijaisesti kielen merkityksellisyyden synnyn näkökulmasta ottamatta 
kantaa siihen, mikä kielipeli-käsitteen rooli Wittgensteinin ajattelussa viime kädessä oli. Kielipelin kä-
sitettä tarkastellaan Sinisen kirjan ajatuksien kannustamana Wittgensteinin rakentamana uudenlaisena 
analogiana, jonka tarkoituksena on toimia vertailukohteena Augustinuksen nimeämisen analogiaan pe-
rustuvan kielen kuvan rinnalla. Tätä näkökulmaa perustelevat myös Wittgensteinin antamat omat lu-
kuohjeet Filosofisissa tutkimuksissa, joissa hän toteaa, että ”tulen sanomaan myös kielen ja niiden toimin-
tojen kokonaisuutta, joihin kieli nivoutuu mukaan, ’kielipeliksi’” (FT, § 7). Samoin Wittgenstein toteaa, 
että ”Sanan kielipeli on määrä tähdentää tässä sitä, että kielen puhuminen on osa toimintaa tai elämän-
muotoa” (FT, § 23).   
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2.3 ”Sanan merkitys on sen käyttö kielessä” 
 

 

Tässä alaluvussa tarkastellaan myöhemmän Wittgensteinin näkökulmaa merkityk-

seen. Miten kielen merkityksellisyyden voi nähdä syntyvän, jos luovutaan merkityk-

sen referentialistisesta esioletuksesta ja tarkastellaan sitä Wittgensteinin luoman uu-

denlaisen analogian kautta? 

Kielen mysteeriä on perinteisesti lähestytty asetelmasta, jossa kysytään sanan tai 

lauseen merkitystä. Wittgensteinin näkökulmasta kuitenkin juuri tämä kysymys itses-

sään syntyy referentialistisen esioletuksen myötä. Jos sanan nähdään aina viittaavan 

”johonkin”, niin on mielekästä myös ajatella sanan merkityksen ”olevan” jotakin. 

Tällöin sana itsessään saa merkityksellisyytensä tämän viittaussuhteen kautta. Refe-

rentialistinen esioletus tarkasteluparadigmana, kielen kuvana, siis postuloi tarkaste-

luun jonkinlaisen merkistä itsestään riippumattoman olion. Tätä oliota alamme etsiä 

ympäriltämme itse merkin ja sen käytön lisäksi: 

 

Kun tutkit ilmaisun ”merkityksen selitys” kielioppia, tämä opettaa sinulle jotakin sanan 

”merkitys” kieliopista ja vapauttaa sinut kiusauksesta etsiä ympäriltäsi jotakin oliota, jota voisit 

sanoa ”merkitykseksi” (SRK, 25). 

 

Wittgenstein näyttää Sinisessä kirjassa ikään kuin kääntävän koko kysymyksen toi-

sinpäin. Sen sijaan, että kysyisimme, mitä merkitys ”on,” meidän tulisi kysyä sanan 

”merkitys” merkitystä. Kysymys on siis ilmaisumme ”merkitys” tosiasiallisesta käy-

töstä ja siitä, kuinka sitä olisi mahdollista mielekkäästi käyttää. (SRK, 87.) Kysymys 

on siis pikemminkin siitä, mitä meidän olisi syytä sanoa merkitykseksi, jos luovumme 

nimeämisen analogiaan perustuvasta primitiivisestä kielen kuvasta. Kysymys on siis 

Wittgensteinin tarkoittamassa mielessä itse asiassa kieliopillinen29 eli sanan mielek-

kääseen käyttöön liittyvä kysymys. 

Filosofisissa tutkimuksissa Wittgenstein päätyy alustavasti määrittelemään sanan 

”merkitys” seuraavasti: 

 

Sana ”merkitys” voidaan määritellä niin, että määritelmä kattaa suuren tapausten luokan – 

vaikkakaan ei kaikkia sen käyttötapauksia: Sanan merkitys on sen käyttö kielessä. (FT, § 43.) 

 
29 Lähes kaikki myöhemmän Wittgensteinin teksteissään käyttämät käsitteet, kuten kielioppi, kielipeli, 
säännön seuraaminen tai elämänmuoto, ovat edelleen monien erilaisten tulkintakiistojen aiheita. Kirjan 
ensimmäisessä osassa pyritään avaamaan ja perustelemaan Wittgensteinin omien tekstien kautta sitä, 
millä tavoin käsillä olevassa työssä nämä käsitteet on ymmärretty. Wittgensteinin kieliopin käsitteestä 
tarkemmin seuraavassa pääluvussa. 
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Mitä siis tarkoittaa Wittgensteinin Filosofisissa tutkimuksissa esittämä määritelmä, 

jonka mukaan sanan merkitys on sen käyttö kielessä? Asiaa voi lähestyä Wittgenstei-

nin eri yhteyksissä käyttämän tienviitta-esimerkin kautta.30 Jos ajattelemme tienviit-

taa, niin voisimme sanoa, että kyseessä ei ole mikä tahansa puukeppi. Se on nimen-

omaan tienviitta. Tienviitaksi sen tekee se, että sillä on aivan määrätty merkitys. Jos 

seisoisimme nyt tienviitan vieressä ja meiltä kysyttäisiin tämän tienviitan merkitystä, 

vastaisimme todennäköisesti, että ”sen merkitys on se, että sinun pitää kulkea tuohon 

suuntaan”. Sanoessamme näin osoittaisimme samalla kädellämme tienviitan osoitta-

maan suuntaan. Pitäisikö siis meidän nyt sanoa tätä toimintaamme, antamaamme sa-

nallista selitystä yhdistettynä viittaamiseleeseen, tienviitan ”merkitykseksi”?  

Wittgensteinin näkökulmasta tämä ei olisi mielekästä. Antaessamme sanallisen 

tulkinnan tienviitasta kyseiselle henkilölle ja osoittaessamme tienviitan osoittamaan 

suuntaan olemme vain korvanneet alkuperäisen merkin uudella merkillä: sanoilla ja 

viittaavalla eleellä. Näin olemme tässä mielessä tuottaneet vain käännöksen tai tul-

kinnan alkuperäisestä merkistä hiukan toisenlaiseen ilmaisumuotoon. Kyseessä olisi 

siis tilanne, jossa tavallaan olemme vain pystyttäneet uudenlaisen samaan suuntaan 

osoittavan tienviitan alkuperäisen tienviitan vierelle kysyjän näkökulmasta. Kumpi-

kin näistä merkeistä roikkuu edelleen samassa mielessä ilmassa ”merkityksen” näkö-

kulmasta. Kysyjä siis joko ymmärtää jommankumman merkeistä tai sitten ei ym-

märrä. Jos hän ei ymmärrä, niin ainoa mahdollinen etenemistapamme tilanteessa on 

yrittää esittää edelleen uusia tulkintoja alkuperäisestä merkistä taas hiukan erilaisissa 

merkkijärjestelmissä. Mitään keinoa ikään kuin antaa kysyjälle suoraan ”merkitys” 

meillä ei ole käytössämme. Kuitenkin, jos tarkastelemme esimerkkiämme edelleen, 

on toisaalta helppo huomata, milloin sanoisimme kysyjän ymmärtäneen merkin mer-

kityksen. Voisimme sanoa hänen ymmärtäneen merkityksen juuri silloin, kun hän 

lähtee oikeaan suuntaan. (FT, § 198.) Eli tässä mielessä merkitykseksi olisi itse asiassa 

sanottava oletetun merkitysolion sijasta hänen toimintaansa eli merkin käyttöä: 

 

Erehdys, jonka helposti teemme, voitaisiin ilmaista seuraavasti: Etsimme merkin käyttöä, 

mutta etsimme sitä ikään kuin se olisi merkin kanssa rinnakkain olemassa oleva olio. (SRK, 

31.) 

 

Kysymys on siis Wittgensteinin mukaan pikemminkin siitä, miksi ylipäätänsä pää-

dymme postuloimaan tämän kaltaisissa tilanteissa merkityksen ikään kuin merkistä 

 
30 Ks. esim. FT, § 85, § 87, § 198; SRK 72–73. 
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itsenäisenä entiteettinä. Miksi oletamme tällaiseen tilanteeseen ylimääräisen merki-

tysolion? Tämän tapamme ajatella voi nähdä nousevan siitä, että voimme toisaalta 

myös sanoa näiden kahden eri merkin, tienviitan ja sanomamme lauseen yhdistettynä 

viittaamiseleeseen, yrittävän sanoa ikään kuin ”saman asian”. Juuri tämä ”sama asia” 

olisi siis tässä mielessä näiden kahden eri merkin ”merkitys”, jota etsimme. Kuitenkin 

toisaalta näyttää, että jälkimmäistä merkkiä, sanojamme ja viittauselettä, ei ole miele-

kästä kutsua ensimmäisen merkin ”merkitykseksi”. Korkeintaan voisimme sanoa jäl-

kimmäistä ensimmäisen merkin ”merkityksen selitykseksi”. (SRK, 25; FT, § 198.)  

Mikä sitten on se ”sama asia” eli merkitys, jota etsimme ikään kuin omana olio-

naan? Wittgensteinin vastaus tähän on, että juuri tässä harhaudumme. Referentialis-

tisen esioletuksen luoman kuvan puitteissa juuri tämä ”sama asia” näyttää muuttuvan 

itsenäiseksi olioksi, merkitykseksi. Kuitenkin ainut tosiasiallisesti ”sama asia”, joka 

näiden merkkien taustalta löytyy, on säännöllisyys niiden käyttötilanteissa:  

 

Johtopäätös, jonka tästä teemme, on se, että jotta saisimme lauseen elämään, meidän on 

lisättävä kuolleisiin merkkeihin jotakin aineetonta, jonka ominaisuudet ovat aivan toiset kuin 

pelkkien merkkien.  

Mutta jos meidän on nimettävä jotakin, mikä on merkin elämä, meidän olisi sanottava, 

että se on merkin käyttö. (SRK, 30.) 

 

Kyseessä ei siis ole Wittgensteinin mukaan mikään salaperäinen olio. Jos kat-

somme esimerkkiä, niin kysymys on pikemminkin siitä, mitä tässä tilanteessa pitäisi 

kutsua ”merkitykseksi”. Merkitykseksi pitäisi itse asiassa sanoa sen hetkistä ja sitä 

edeltävää aktuaalista toiminnan kokonaisuutta, merkin todellista käyttöä. Kumman-

kin merkin ”merkitys” on siinä, että paikalla ollut henkilö lähtee oikeaan suuntaan tai 

ei lähde: hän ymmärtää merkityksen tai sitten ei ymmärrä. Kriteerinä merkityksen 

ymmärtämiselle on hänen toimintansa. Tällä tavoin on mielekästä käyttää sanaa 

”merkitys”, ja juuri tällä tavoin sitä myös elämässämme käytämme. Kysyjä ei ymmär-

tänyt tienviitan merkitystä, joten hän kysyi neuvoa. Selitettyämme hänelle, että hänen 

pitää lähteä tähän suuntaan, hän ymmärsi tienviitan merkityksen ja lähti oikeaan suun-

taan. (FT, § 217.) 

Tällä tavoin me elämässämme toimimme ja vain tässä yhteisen toimintamme suh-

teellisen pysyvässä ja riittävän säännönmukaisena toistuvassa kontekstissa merkeil-

lämme on mielekäs käyttö. Ilman jälkimmäistä merkkiä kohdehenkilömme olisi ehkä 

lähtenyt väärään suuntaan. Osoitettuamme sanallisesti ja viittaamalla merkin viitta-

maan suuntaan hän lähteekin oikeaan suuntaan ymmärrettyään tienviitan merkityk-

sen. Wittgensteinin perusajatus on, että juuri tämä jaettu säännönmukaisena toistuva 
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toimintamme nivoutuu kielen toimintaan. Se rakentaa ja pitää yllä sen, mitä voisimme 

mielekkäästi sanoa esimerkiksi tässä tilanteessa ”merkitykseksi”. (FT, § 199; V, § 61–

65.) Muunlaista ”merkitystä” ei siis Wittgensteinin mukaan ole. Mikä tahansa kielel-

linen artikulaatio, jonka esittäisimme jonkin toisen kielellisen ilmaisun merkityksestä, 

olisi meille vain uusi kielellinen ilmaus. Se voisi palvella ensimmäisen ilmauksen rin-

nalla vain käännöksenä, ei ”merkityksen” esityksenä: 

 

Voimme sanoa, että lauseella on elämä osana kielen järjestelmää. Meillä on kuitenkin kiu-

saus kuvitella se, mikä antaa lauseelle elämän, joksikin, mikä kuuluu salaperäiseen olemisen 

tasoon ja mikä seuraa lauseen mukana. Mutta mikä sen mukana seuraisikin, se olisi meille vain 

toinen merkki. (SRK, 31.)  

 

Alkuperäinen tienviitta on tienviitta vain kulttuurissamme, joka on yhteisten sään-

nönmukaisina toistuvien toimintatapojemme historiallinen kokonaisuus. Samoin sel-

ventävä kielellinen ja osoittava toimintamme, jälkimmäinen merkki, on sitä vain mei-

dän kulttuurissamme. Jossakin toisessa kulttuurissa saattaisi olla täysin erilainen tapa 

osoittaa suuntaa. Voimme jopa ajatella, että jonkin mielikuvituksellisen kulttuurin si-

säiseen järjestykseen saattaisi kuulua taipumus pyrkiä harhailemaan nimenomaan 

päämäärättömästi. Heille ajatus tienviitasta näyttäytyisi absurdina. Wittgenstein tote-

aakin, että yhteinen inhimillinen toimintatapamme on se viitejärjestelmä, jolla tulkit-

sisimme meille vieraan kielen itsellemme (FT, § 206). 

Tähän tapaan katsottuna olisi ehkä osuvampaa sanoa, että me osaamme juuri oman 

kielemme. Wittgensteinin ajatuksena voi nähdä sen, että juuri tämä käytäntöjemme 

riittävän yhdenmukaisena toistuva jaettu virta muodostaa sen taustalla vaikuttavan 

pysyvyyden, tässä mielessä ”saman asian”, mitä voisimme mielekkäästi sanoa ”mer-

kitykseksi”. (FT, § 198, § 206.)  

Uudessa kuvassaan kielestä, jota Wittgenstein meille ehdottaa, on siis lauseen ”sa-

noilla ja ilmauksilla on merkitys” status erilainen. Aikaisemmassa nimeämisen analo-

giaan perustuvassa kuvassa kielestä tämä lause tulee ymmärretyksi siten, että merkitys 

on ”jotakin”, joka on sanan tai ilmauksen ulkopuolella. Se on sanan tai ilmauksen 

referenssi eli se, mistä sanat ilmaisevat jotakin. Tämä kuitenkin näyttää monella tapaa 

harhaanjohtavalta. Uudessa kuvassa ”merkitys” on sanan tai ilmaisun riittävän yh-

denmukaisena toistuva käyttö osana kielen säännönmukaista rakennetta. Tämän saa 

näkyviin myös Augustinuksen kuvauksessa kielestä. Kun opetamme lapselle esimer-

kiksi sanaa ”laatta”, emme siinä vaiheessa, jossa pääsisimme osoittamaan jotakin ja 

sanoisimme ”laatta”, ole tekemisessä merkityksenannon kanssa. Lapsella on jo tässä 

vaiheessa hallussaan merkitys sosiaalisena käytänteenä. Tässä vaiheessa lapsi hallitsisi 



 

61 

jo pelin säännöt ja osaisi käyttää mitä tahansa sanaa kielessä niiden mukaisesti mie-

lekkäästi:  

 

Voimme sanoa: nimeä kysyy mielekkäästi vain se, joka osaa jo tehdä sillä jotakin (FT, § 

31).  

  

 

 

2.4 Kieli elämänmuotona  

 

 

Wittgensteinin kielipelin käsitteen rooli hänen ajattelunsa eri vaiheissa on moniselit-

teinen. Myöhemmissä teksteissään Wittgenstein kutsuu teksteissään kuvaamiaan kie-

lellisiä esimerkkitilanteita ”kielipeleiksi”. Tämän lisäksi hän käyttää kyseistä termiä 

puhuessaan lähes mistä tahansa kielen muodosteesta.31 Tässä luvussa ajatusta kielestä 

analogisena joukolle pelejä lähestytään yhden Wittgensteinin Filosofisissa tutkimuksissa 

antaman kontekstisidonnaisen32 lukuohjeen kautta, joka nostaa esiin ainakin yhden 

olennaisen piirteen hänen kielipeli-näkökulmastaan: 

 

Sanan kielipeli on määrä tähdentää tässä sitä, että kielen puhuminen on osa toimintaa tai 

elämänmuotoa (FT, § 23). 

 

Wittgenstein ajattelee, että sana saa merkityksensä käytöstä (FT, § 43), eikä niin-

kään jonkinlaisen ilmaisusta itsestään erillisen merkitysolion ansiosta. Ajatus kielelli-

sen ilmauksen merkityksestä käyttönä edellyttää kuitenkin säännönmukaisuutta. Juuri 

tähän suuntaan Wittgensteinin käyttämä sana ”kielipeli” osoittaa: pelit eivät ole sa-

tunnaista toimintaa, vaan saavat mielekkyytensä siitä, että ne ovat toimintaa, jossa 

 
31 Ks. tarkemmin esim. Hilmy 1987, 89–91. 

32 Wittgenstein viitannee lauseellaan laajempaan fragmenttiin, jossa esitellään erilaisten kielipelien mo-
ninaisuutta, joka ei ”ole kiinteää, kertakaikkisesti annettua, vaan uusia kielityyppejä, uusia kielipelejä – 
kuten voimme sanoa – syntyy, toiset taas vanhenevat ja unohdetaan”. (FT, 23.)  



 

62 

toimitaan määrättyjen sääntöjen mukaisesti.33 Edelleen juuri säännönmukaisuus il-

maisujen käytössä rakentaa sen riittävän pysyvyyden, johon merkitys voi perustua. 

Tässä suhteessa Wittgenstein näyttää ajattelevan, että tämä kielipeleissä esiin nouseva 

säännönmukaisuus kytkeytyy ihmisyhteisössä syntyneeseen tapaan toimia: 

 

Sana ”yhtäpitävyys/yksimielisyys”34 ja sana ”sääntö” ovat toisilleen sukua, ne ovat serkuk-

sia. Yhtäpitämisen ja säännön mukaan toimimisen ilmiöt liittyvät yhteen. (HMP, 295.)35 

 

Saman tilanteen voi huomata myös edellisen luvun esimerkissä tienviitasta: mei-

dän on ylipäätänsä mahdollista selittää tienviitan merkitystä kysyjälle vasta tilanteessa, 

jossa elämme sellaisessa kulttuurissa, johon jo olemassa olevana tapana kuuluu tien-

viittojen käytön instituutio: 

 

Niinpä emme voi sanoa, että joku on seurannut tienviittaa yhden ainoan kerran ihmiskun-

nan historiassa. – – 

Sanat ”kieli”, ”lause”, ”käsky”, ”sääntö”, ”lasku”, ”koe”, ”säännön seuraaminen” viittaa-

vat johonkin tekniikkaan, johonkin tapaan. (HMP, 297.) 

 

Tässä mielessä Wittgenstein näyttää siis ajattelevan, että vaikka kieltä on mahdol-

lista tarkastella monenlaisista lähtökohdista, niin kielen ilmiön ymmärtämisen olen-

naisin piirre on toimintamme yhtäpitävyys jaetussa ihmisyhteisössä: 

 

On totta, että kaikki voitaisiin oikeuttaa jollakin tavoin. Mutta kielen ilmiö perustuu sään-

nönmukaisuuteen, toiminnan yhtäpitävyyteen36. 

Tässä on äärimmäisen tärkeää, että me kaikki – tai ihmisten valtava enemmistö – olemme 

tietyistä asioista yhtä mieltä. Voin esimerkiksi olla aivan varma, että tämän esineen väriä tulevat 

verrattomasti useimmat sen näkevät ihmiset sanomaan ”vihreäksi”. (HMP, 294.)  

 

 
33 Saul Kripke kytkee kirjassaan Wittgenstein on Rules and Private Language (1982) Wittgensteinin yksityistä 
kieltä koskevat pohdinnat säännönseuraamista koskeviin fragmentteihin. Teosta voidaan pitää nykyi-
sen merkityksen normatiivisuutta koskevan keskustelun lähtökohtana. Asiasta tarkemmin: ks. esim. 
Kusch 2006. Käsillä olevan luvun tarkoituksena ei ole osallistua tähän keskusteluun, vaan tarkastella 
yleisellä tasolla sitä tapaa, jolla Wittgenstein liittää teksteissään elämänmuodon käsitteensä kielipelin 
käsitteen yhteyteen. 

34 Wittgensteinin käyttämä sana ”Übereinstimmung” kääntyy hankalasti suomeksi. Sanaa käytetään il-
maisemaan sekä samaa mieltä olemista että asioiden samankaltaisuutta. 

35 Vrt. FT, § 224. 

36 Tässä Wittgenstein käyttää ilmaisua ”Übereinstimmung im Handeln”, jonka voisi kääntää myös yk-
simielisyydeksi siitä, mitä ollaan tekemässä.  
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Tätä ihmisyhteisössä vallitsevaa toiminnan yhtäpitävyyttä, joka pitää yllä kielen 

merkityksellisyyden, kielen ilmiönä, Wittgenstein kutsuu elämänmuodoksi: 

 

Pyrin sanomaan: Kielellemme on luonteenomaista, että se kasvaa esiin kiinteitten elämän-

muotojen, säännöllisen toiminnan maaperästä.  

Sen tehtävän määrää ennen kaikkea toiminta, jonka seuralainen se on. (K, 144.)  

  

Tähän jaettuun säännöllisen toiminnan maaperään ihminen kasvaa ja kasvatetaan 

hänen syntyessään osaksi yhteisöään. Kytkeytyessään omaan kulttuuriinsa ihminen 

omaksuu tapojen ja käytänteiden kokonaisuuden. Kielen ilmauksien merkitykset ovat 

sidoksissa niiden käyttöön osana tätä toiminnan jaettua ja jatkuvaa yhdenmukai-

suutta. Juuri tämä on Wittgensteinin mukaan kielipelien perusta: kielipeli on jotakin 

sellaista, jolla on ”määrätty rooli inhimillisessä elämässämme” (K, 101). Kielipelit ei-

vät siis ole tässäkään mielessä sattumanvaraisia. Ne saavat mielekkyytensä ja erityis-

piirteensä paitsi säännönmukaisuudesta, mutta myös siitä, että ne ovat toimintaa, 

jonka voi ymmärtää myös sen roolin kautta, joka niillä on osana inhimillistä elä-

määmme:  

 

Mieleni tekisi sanoa, että kieli viittaa johonkin elämäntapaan. 

Kuvataksemme kielen ilmiön, meidän on kuvattava käytäntö, ei mitään kerran esiintyvää 

tapahtumaa, millainen se sitten onkin. 

Tätä on hyvin vaikea käsittää. (HMP, 288.) 

 

Elämänmuoto on siis intersubjektiivinen käytänteiden, tapojen, merkitysten, kä-

sitysten ja sosiaalisen kytkeytymisen historiallinen kokonaisuus, johon synnymme, 

kasvamme ja johon meidät kasvatetaan. Juuri tässä mielessä Wittgenstein toteaa, että 

”kielen kuvitteleminen merkitsee elämänmuodon kuvittelemista” (FT, § 19). Edel-

leen elämänmuoto on Wittgensteinin mukaan jotakin sellaista, joka ”meidän on hy-

väksyttävä – sitä, mikä on meille annettua” (FT, 350). Hän siis ajattelee tietynlaisesta 

elämänmuodosta nousevien kielipelien olevan jotakin sellaista, joka ei perustu taus-

talla vaikuttavaan vääjäämättömään johdonmukaisuuteen. Kielipelit eivät ole loogi-

sista syistä johtuvia, eivätkä perimmäisen todellisuuden peilikuvia, vaan enemmänkin 

kielen erilaiset muodosteet tulisi sijoittaa osaksi ihmiskunnan kontingenttia luonnon-

historiaa.37 Wittgenstein kuvaa, kuinka kielipeli on jotakin sellaista, mitä voisi kutsua 

sanalla ”spontaani”. Kielipeli siis synnyttää sen, mikä meille on uutta tai spesifiä ja 

mitä aiemmin ei ole tässä mielessä ollut ”olemassa”. (FT, 347; HPS1, § 164.) Kielipeli 

 
37 Tarkemmin asiasta luvussa 3.3. 
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on jotakin sellaista, jonka edessä voimme vain pysähtyä ja todeta sen olevan sellainen, 

kuin se on:  

 

Sinun on pidettävä mielessäsi, että kielipeli on niin sanoakseni jotakin ennalta aavistama-

tonta. Tarkoitan: Se ei ole perusteltu. Ei järkevä (tai järjetön). 

Se on tässä – kuten elämämme. (V, § 559.) 

 

Tällainen säännönmukaisuus, inhimillinen käytäntö, ei kuitenkaan Wittgensteinin 

mukaan ole yksiselitteisesti määrittynyttä. Pikemminkin se on joustavaa, muuntuvaa, 

osin päällekkäistä, ja jopa ristiriitaista.38 Mitä siis tarkoittaa säännönmukaisuus, joka 

ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti säännönmukaista? Tähän kysymykseen vastatessaan 

Filosofisissa tutkimuksissa Wittgenstein nostaa esiin myös oman aiemman ajattelunsa: 

 

Tämä kaikki voi kuitenkin näkyä oikeassa valossa vasta sitten, kun on päästy suurempaan 

selvyyteen ymmärtämisen, tarkoittamisen ja ajattelemisen käsitteistä. Silloin näet selviää myös, 

mikä voi johtaa meidät (ja johti minut) ajattelemaan, että jos joku lausuu lauseen ja tarkoittaa 

tai ymmärtää sen, hän käyttää tällöin kalkyylia määrättyjen sääntöjen mukaan. (FT, § 81.) 

 

Wittgenstein toteaa Filosofisissa tutkimuksissa ajatelleensa aiemmin Tractatus-vai-

heessaan kielessä ilmenevän säännönmukaisuuden ikään kuin kielen taustalla vaikut-

tavaksi ihanteelliseksi järjestykseksi. Kielen taustalla voisi siis nähdä toimivan jäykän 

kalkyylin, jonka logiikka voisi näin myös löytää ja jonka mukaiseen operointiin mer-

keillä kielen semanttisesti ideaalinen käyttö palautuisi. (FT, § 81, § 97, § 105.) Juuri 

tämän ihanteen oletukseen myös Fogelin viittaa puhuessaan myöhemmän Wittgen-

steinin kritiikin toisen päämaalin olevan ”looginen absolutismi” (Fogelin 2018, 31). 

Hacker puolestaan kuvaa Wittgensteinin nuoruuden loogista absolutismia totea-

malla, että varhaisvaiheen Wittgenstein oli vakuuttunut logiikan paljastavan ne pe-

rimmäiset rakenteet, joiden täytyy olemuksellisesti heijastua maailman ja kielen väli-

sessä suhteessa. (Hacker 2018, 111–112.) Kuusela puolestaan toteaa, että varhaisvai-

heessaan Wittgenstein ajatteli, että logiikka paljastaa jotakin yleistä kielestä ja tätä 

myötä myös itse todellisuudesta tai ainakin sen kokemisemme ehdoista paljastamalla 

sen, mitä yhtä ja yleistä kaikkien mahdollisten kielen muotojen alta löytyy (Kuusela 

2008, 57–58).  

Myöhemmässä ajattelussaan Wittgenstein edelleen ajattelee kielen olevan sään-

nönmukainen. Hän jopa sanoo, että kielen ilmiötä ei ole mahdollista kuvata ilman 

 
38 Ks. esim. FT, § 53–54, § 64, § 66–67, § 99–100, § 108, § 194–195, § 206, § 235, § 238; SRK, 42–46.  
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tätä säännönmukaisuutta (HMP, 288). Myöhempi Wittgenstein kuitenkin näkee tä-

män kielen säännönmukaisuuden enemmänkin samaan tapaan, kuin esimerkiksi 

männyt ovat keskenään säännönmukaisia ja edelleen puut keskenään säännönmukai-

sia ja edelleen kasvit keskenään säännönmukaisia jne. Säännönmukaisuus on siis jo-

takin orgaanista, päällekkäistä, ristikkäistä ja lomittaista ja joka harvoin toistuu kahta 

kertaa täsmälleen samankaltaisena. Tällaista säännönmukaisuutta voisi pikemminkin 

kuvata perheyhtäläisyyden käsitteellä kuin ajatuksella logiikan järjestelmään kuulu-

valla kiinteällä kalkyylilla. (SRK, 49; FT, § 100, § 105, § 108, § 125.) Tähän ajatteluta-

pansa muutokseen Wittgenstein viittaa esimerkiksi Filosofisissa tutkimuksissa seuraa-

vasti: 

 

Huomaamme, että se, mitä sanomme ”lauseeksi” ja ”kieleksi”, ei ole kuvittelemani muo-

dollinen ykseys, vaan enemmän tai vähemmän toisilleen sukua olevien rakenteiden perhe (FT, 

§ 108). 

 

Juuri tämä orgaaninen säännönmukaisuus, ”rakenteiden perhe”, joka perustuu 

toimintamme yhtäpitävyyteen, kuitenkin kantaa mukanaan sen, mikä tekee kieles-

tämme merkityksellisen (HMP, 294). Kyse ei kuitenkaan ole säännönmukaisuudesta, 

jonka toimiessamme eksplikoimme itsellemme. Kyse on säännönmukaisuudesta, 

joka on jaetun toimintamme aktuaalista säännönmukaisuutta elämässämme. Witt-

genstein toteaakin:  

 

Kun seuraan sääntöä, en valitse. Seuraan sääntöä sokeasti. (FT, § 219.)  

 

Wittgenstein siis puhuu sellaisesta säännönmukaisuudesta, jonka pohjalta toimin-

tani aktuaalisesti toimiessani jäsentyy. Toisin sanoen kyse on säännönmukaisuudesta, 

joka jo olemassa olevana rakenteena edeltää kaikkea sitä, mitä ylipäätänsä voimme 

sanoa ”toiminnaksi”: 

 

Jos rastas toistaa laulussaan samaa säettä jatkuvasti muutaman kerran, sanommeko, että se 

ehkä esittää itselleen joka kerran säännön, jota se sitten seuraa? (HMP, 296). 

 

Tässä mielessä Wittgensteinin ajatuksena on, että jonkin merkityksellisen toimin-

nan säännönmukaisuuden artikulaatio ei ole koskaan sama asia kuin se säännönmu-

kaisuus, jonka puitteissa tosiasiassa toimimme. Itse säännön seuraamiseen emme 

käytä artikuloitua sääntöä. Näin ollen artikuloitu tulkinta säännöstä ei voi selittää toi-

mintaamme. Varsinaisen toimintamme ja sen kielellisen artikulaation väliin jää aina 
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ikään kuin tyhjä aukko. Mikä tahansa artikulaatio jää vain yhdeksi uudeksi kielelliseksi 

tulkinnaksi toiminnastamme. Tämän perusteiksi puolestaan voi esittää aina uuden 

artikuloidun tulkinnan, joka sekin jää kuitenkin toimintamme näkökulmasta ilmaan 

roikkumaan. 

Tätä taustaa vasten on mahdollista ymmärtää, miksi Wittgenstein toteaa puhu-

vansa sellaisesta sääntökäsityksestä, joka ”ei ole tulkintaa, vaan joka ilmenee sovel-

lustapaus tapaukselta siitä, mitä sanomme ”säännön seuraamiseksi” ja mitä ”säännön 

vastaiseksi toiminnaksi” (FT, § 201). Toisin sanoen toiminnan merkityksellisyyden 

kriteeriksi vastakohtana kaaokselle nousee se, että vaikka emme pystykään artikuloi-

maan toiminnassamme esiin nousevaa säännönmukaisuutta, pystymme kuitenkin 

käytännössä tapaus tapaukselta ratkaisemaan, onko jokin yhtäpitävää säännön kanssa 

vai ei. Säännön tulkinta jollakin artikulaatiolla johtaa loppumattomaan perustelujen 

kierteeseen, joka ei kuitenkaan koskaan ulotu siihen institutionaaliseen käytäntöön 

asti, josta käsin todellisuudessa toimimme. (FT, § 198.)  

Kielen säännönmukaisuus ei siis enää myöhemmän Wittgensteinin näkökulmasta 

palaudu loogiseen absolutismiin tai kielen ja maailman olemukselliseen yhteneväisyy-

teen. Kyse on pikemminkin siitä, että saman elämänmuodon jakavat ihmiset toimivat 

elämässään aktuaalisesti riittävän yhdenmukaisesti, myös kieltä käyttäessään. Kyse on 

jostakin sellaisesta, jota voi pikemminkin kuvata sanoilla ”tapa”, ”käyttö” tai ”insti-

tuutio”. (FT, § 199.) Kyse ei kuitenkaan ole satunnaisista tottumuksista, vaan jostakin 

paljon perustavammanlaatuisesta. Juuri tähän perustaan Wittgenstein viittaa Filosofi-

sissa tutkimuksissa puhumalla yhtäpitävästä elämänmuodosta: 

 

Sanotko siis, että ihmisten yksimielisyys ratkaisee sen, mikä on oikein ja väärin? – Oikein 

ja väärin on se, mitä ihmiset sanovat, ja yhtä mieltä ihmiset ovat kielestä. Tämä ei ole mielipi-

teitten, vaan elämänmuodon yhtäpitävyyttä. (FT, § 241.) 

 

Toisin sanoen käyttäessämme ilmaisuja riittävän samalla tavoin jaetussa elämän-

muodossamme ymmärrämme toisiamme. Tässä mielessä voisi jopa sanoa, että ym-

märtäminen on juuri riittävän yhdenmukaista toimintaamme. Tämän kaiken omak-

summe syntyessämme ja kasvaessamme tietynlaiseen ihmisyyteen tai Wittgensteinin 

sanoin elämänmuotoon.  

Wittgensteinin näkökulmaa voi pyrkiä ymmärtämään Robert M. Brandomin aja-

tuksella implisiittisestä normista, joka nousee juuri Wittgensteinin kielipeli-idean 

pohjalta (Haaparanta 2019, 3). Brandomin ajatuksena on Wittgensteinin regressio-

argumenttiin nojaten, että länsimaisessa filosofiassa on ollut virheellistä pyrkiä esi-
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merkiksi Kantin tapaan ymmärtämään merkityksellisessä toiminnassamme esiin nou-

sevaa normatiivisuutta pyrkimällä esittämään eksplisiittisiä artikuloituja sääntöjä 

ikään kuin näiden normien kuvauksina tai selityksinä. (Brandom 1994, 7–26.) Kirjas-

saan Making It Explicit Brandom lähtee liikkeelle ajatuksesta, että tämä toiminnas-

samme esiin nouseva normatiivisuus tulee ymmärtää kokonaan uudenlaisella tavalla, 

jota Brandom itse nimittää pragmaattiseksi. Tällä hän tarkoittaa, että toimintamme 

normatiivisuus on olemassa vain primitiivistä ja jo olemassa olevaa jaettujen käytän-

töjämme taustaa vasten tarkasteltuna. (Brandom 1994, 20–21.) Brandomin tapa lä-

hestyä ihmiselämässä esiintyvää normatiivisuutta jonakin hyvin pragmaattisena ja pri-

mitiivisenä ilmiönä tuo myös mieleen Wittgensteinin omat kirjoitukset, joissa hän 

kuvaa kielen esikielellistä alkuperää luonnollisina suhtautumistapoina toisiin ihmisiin. 

Myös Wittgenstein käyttää sanaa ”primitiivinen” samankaltaisessa yhteydessä. (Z, § 

540–541, § 545.)  

Tällaisen normatiivisuuden soveltamiseen emme tarvitse normin eksplisiittistä ar-

tikulaatiota. Tämä pragmaattinen säännönmukaisuus toiminnassamme on implisiit-

tistä ja sellaista, jota säännön artikulaatio ei voi koskaan tavoittaa. Kuitenkin juuri se 

tekee toiminnastamme merkityksellistä.  
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3 KIELIOPILLINEN TARKASTELUTASO 

 

Edellisessä luvussa kuvattu Wittgensteinin näkökulma sanojen ja kielellisten ilmaus-

ten merkitykseen nostaa esiin radikaalin seurauksen. Myöhemmän Wittgensteinin pe-

rusajatuksena näyttää olevan se, että käsitteillämme, sanoillamme tai ilmauksillamme 

ei ole ikään kuin todellisuuden lukitsemaa merkitystä. Niillä on pikemminkin koko-

nainen erilaisten ja joustavien käyttöalueiden kirjo osana inhimillistä elämäämme 

(SRK, 64).  

Jos kielellisillä ilmauksilla ei ole tässä mielessä lukittua merkitystä,39 niin kuinka 

Wittgensteinin mukaan meidän pitäisi yrittää ymmärtää ilmauksiemme sisältöä, ja 

kieltä ylipäätänsä, suhteessa todellisuuteen? Tässä luvussa tarkastellaan sitä, kuinka 

tältä pohjalta voimme lähestyä käsitteidemme ja kielellisten ilmaisujemme merkitystä.  

 

3.1 Ilmaisun kielioppi 

 

Vertaa sanan merkitystä virkamiehen ”tehtävään”. Ja ”eri merkityksiä” ”eri tehtäviin”. (V, § 

64.) 

 

Jos viittaussuhde todellisuuteen ei lukitse ilmauksiemme merkitystä, niin kuinka 

sanojen ja käsitteidemme monitahoista käyttöä on mahdollista rationaalisesti lähes-

tyä? Vastauksena tähän Wittgenstein näyttää ajattelevan, että meidän tulee yrittää ym-

märtää juuri tätä ilmausten mahdollisten erilaisten käyttötapojen kokonaisuutta, jos 

haluamme ymmärtää ilmaisujemme merkityksen. Tätä erilaisten käyttötapojen koko-

naisuutta Wittgenstein kutsuu ilmaisun kieliopiksi.40 

 
39 Myöhemmän Wittgensteinin näkökulma merkitykseen ei luonnollisesti sulje pois ajatusta siitä, ett-
eikö ilmauksillamme olisi myös kielipeleissämme paikoin hyvinkin kiinteitä ja vakiintuneita käyttöta-
poja. 

40 Ks. esim. SRK, 33–34, 39, 58, 61, 67–68, 75, 78, 87; FT, § 47, § 110 § 149, § 257, § 295, § 353, § 373, 
§ 392, § 492, § 496, § 497, § 520. 
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Voisi ehkä sanoa, että myöhemmän Wittgensteinin ajatus ilmaisun kieliopista kor-

vaa sen merkityksen käsitteen, jossa sanan merkityksen nähdään syntyvän viittaus-

suhteesta jonkinlaiseen kiinteään merkitysolioon. Näiden kahden näkökulman ero 

tulee hyvin esiin Sinisen kirjan pohdinnassa, jossa Wittgenstein tarkastelee Augusti-

nuksen esittämää kysymystä siitä: ”Mitä on aika?”  

 

Miksi emme olisi ymmällämme kaikissa tapauksissa, kun meiltä puuttuu määritelmä? Mää-

ritelmä selventää usein sanan kielioppia. Ja itse asiassa meitä askarruttaa juuri sanan ”aika” 

kielioppi. Ilmaisemme vain tämän hämmennyksen hieman harhaanjohtavalla kysymyksellä, 

kysymyksellä ”Mitä on…?” (SRK, 61.) 

 

Juuri tässä suhteessa siis Wittgenstein ajattelee, että esimerkiksi sanalla ”aika” ei 

ole olion kaltaista kiinteää merkitystä, jota voisi etsiä kysymällä ”mitä on aika?” Witt-

gensteinin näkökulmasta sanalla ”aika” on moninainen käyttö osana kielen kieliop-

pia: ilmaisun mahdollisten käyttötapojen kokonaisuus. Hämmennys tyydyttävän 

määritelmän löytämiseksi ajan käsitteelle ei siis johdu ajan olemuksen löytämisen vai-

keudesta. Pikemminkin kyse on siitä, että ajan käsitteemme kielioppi, eli sen erilaiset 

mahdolliset käyttötavat kulttuurissamme, ovat moniselkoisia ja jopa keskenään risti-

riitaisia. (SRK, 62.)  

Hacker ajattelee, että Wittgensteinin tavoitteena on paljastaa juuri taipumuk-

semme ymmärtää käyttämämme käsitteet jollakin tavoin metaloogisiksi. Tällöin ole-

tamme, että käsitteillämme on jonkinlaista ikuisuusarvoa, jonka todellisuus itse lukit-

see. Hacker toteaa, että Wittgensteinin näkökulmasta tällainen tutkimus ei näyttäydy 

enää mielekkäänä: filosofiassa käsitteellisenä tutkimuksena kyse ei voi olla vastausten 

antamisesta, koska vastauksia ei tässä mielessä ole. Filosofiassa kyse voi kuitenkin 

olla toiminnasta, jossa tutkitaan ongelmia tuottavien sanojen käyttöä käsitteellisen 

selvyyden saavuttamiseksi. (Hacker 2018, 112–113.) 

Tällainen selvennystyö tapahtuu Wittgensteinin myöhemmissä teksteissä taval-

laan kahdessa erilaisessa merkityksen ulottuvuudessa. Esimerkiksi Kuusela toteaa 

Wittgensteinin myöhäisvaiheen filosofista metodia käsittelevässä artikkelissaan, että 

Wittgensteinin teksteissä esiintyy kaksi erilaista kuvauksen tasoa. Toisaalta Wittgen-

stein rakentaa omia kielipelejään eli yksinkertaistettuja kielenkäyttötilanteiden ku-

vauksia jonkin tietyn ilmaisun käytön säännönmukaisuuden selventämiseksi. Toi-

saalta taas Wittgenstein avaa jonkin ilmauksen merkitystä kuvaamalla sen käytön 

luonnollista ja historiallista taustakontekstia, elämänmuotoa. Tavoitteena jälkimmäi-

sessä kuvauksen tasossa on, että elämänmuodon läpi ilmausta tarkastelemalla sen 
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merkityksen rakentumisen dynamiikka muuttuu rationaalisesti ymmärrettäväksi. Täl-

löin ymmärrämme käsitteen roolin osana sitä elämänmuotoa, johon ilmaus kuuluu. 

(Kuusela 2014, 153.)   

Tässä suhteessa voi siis ajatella, että meidän täytyy ymmärtää nämä kaksi tausta-

tekijää, jos haluamme ymmärtää käyttämiemme ilmauksien merkityksen: elämän-

muoto, josta ilmaisu itsessään nousee ja jossa sitä käytetään, sekä ilmaisun kielioppi 

eli kielipelin mahdollisten siirtojen kokonaisuus. Näin ollen esimerkiksi jollekin kä-

sitteelle annettava kiinteä määritelmä ei Wittgensteinin näkökulmasta paljasta käsit-

teen merkitystä, vaan pikemminkin estää meitä näkemästä sitä lukitessaan tavallaan 

mielivaltaisesti vain yhden käsitteen käyttötavoista. Juuri tästä syystä kuitenkin käsit-

teen elämänmuotoon liittyvän roolin kuvaus yhdistettynä käsitteen kieliopillisen toi-

minnan kuvaukseen on samalla vastaus itse käsitteen merkityksen kysymiseen. Ku-

vattaessa sitä, kuinka käsite on kulttuuriin muodostunut ja kuinka sen käyttömahdol-

lisuudet elävät ja muuntuvat tässä kontekstissa, vastataan kiinteää määritelmää mo-

niulotteisemmalla tavalla kysymykseen itse käsitteen merkityksestä. Tässä mielessä 

Wittgenstein siis ajattelee, että elämänmuoto ja merkityksellinen kielenkäyttö muo-

dostavat yhteisen ja jakamattoman kokonaisuuden (FT, § 19, § 23, § 241). 

Tällaisen tarkastelutavan lopputuloksena tai päämääränä ei myöskään ole uusi 

kiinteä määritelmä. Tavoitteena on ilmaisun merkityksen selveneminen, kun käsit-

teen käyttöön liittyvä dynamiikka avautuu ilmaisun kieliopillisen tai elämänmuodon 

kuvauksen kautta. Tätä tarkastelutapaansa Wittgenstein kutsui Monkin mukaan itse 

keskusteluissa ystäviensä kanssa antropologiseksi näkökulmaksi filosofian ongelmiin 

(Monk 1990, 261). Muistiinpanoissaan vuodelta 1940 Wittgenstein puolestaan puhuu 

etnologisesta tarkastelutavastaan (YH, 79).  

Hacker kuvaa tätä Wittgensteinin antropologista näkökulmaa toteamalla, että 

siinä, missä esimerkiksi Frege ajatteli uuden käsitteen löytäessään löytäneensä ikään 

kuin uuden entiteetin, myöhäisvaiheen Wittgenstein näkee uudessa käsitteessä vain 

otetun käyttöön uuden sanojen käytön tekniikan. Käsitteet ovat inhimillisiä luomuk-

sia. Näin ollen niitä voidaan tutkia vain inhimillisiä tekoina, joilla on syntyhistoriansa 

ja merkityksellinen käyttönsä vain osana inhimillistä elämän virtaa. (Hacker 2018, 

114–115.) 

Myöskään ilmaisun kielioppi ei ole lukkoon lyöty systeemi, vaan ilmaisun kielioppi 

on jotakin kulttuurisessa liikkeessä olevaa. Ilmaisun kielioppi elää Hackerin sanoin 

osana inhimillistä elämän virtaa. Ilmaisujemme mahdollisten käyttötapojen vakiintu-

neisuus vaihtelee, vaikka sinänsä kielioppi on ilmaisun ymmärrettävän käytön stan-

dardi. Tällä kuitenkin ymmärrän Wittgensteinin tarkoittavan sitä, että sanan oikea tai 

virheellinen käyttö tarkoittaa tapaa, jolla sanaa todella kulttuurissa käytetään. Tällä 
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tavoin ilmaus tulee todellisissa käyttötilanteissaan yhteisesti ymmärretyksi. Se, että 

sanaa käytetään kulttuurissamme jollakin tavoin, tarkoittaa, että sitä voidaan ymmär-

rettävällä tavalla käyttää siten. Kyse on siis ikään kuin ylisubjektiivisesta kulttuurisesta 

tottumuksesta, joka saattaa kieliopin säännön voimaan (FT, § 199). Tässä mielessä 

Wittgenstein nimittää kieliopin sääntöjä ”mielivaltaisiksi”: 

 

Kieliopin sääntöjä voidaan sanoa ”mielivaltaisiksi”, jos tällä on määrä sanoa, että kieliopin 

tarkoitus on vain sama kuin kielen tarkoitus. 

Jos joku sanoo ”Ellei kielellämme olisi tätä kielioppia, se ei voisi ilmaista näitä tosiseik-

koja” – meidän on kysyttävä itseltämme, mitä sana ”voisi” tässä merkitsee. (FT, § 497.) 

 

Sinänsä ei siis ole oikeaa eikä väärää tapaa käyttää sanoja, eikä kielen jäsennys 

maailmasta ole oikein tai väärin. Pikemminkin on mahdollisia tapoja käyttää sanoja. 

Mahdollinen puolestaan merkitsee ymmärrettävää toimintaa kieliyhteisössäni. (FT, § 

240–242.) Eli voin pelata yhteistä peliä ainoastaan, jos yhteiset säännöt ovat jo ole-

massa. Säännöt voivat muuttua ajan mittaan, mutta ilman taustalta löytyvää riittävää 

aktuaalista yhdenmukaisuutta ei puheeni ole ymmärrettävää eikä merkityksellistä.  

Jos esimerkiksi kysymme, kuuluuko ihminen luontoon, kyseessä olisi ennen kaik-

kea kieliopillinen tarkastelu. Tarkastelisimme tällöin meidän yhteisesti käyttämiemme 

sanojen ”ihminen” ja ”luonto” välistä kielioppia ja pyrkisimme selventämään niiden 

välistä suhdetta. Sen, että esimerkiksi filosofiassa ylipäätänsä kysytään tällaisia kysy-

myksiä, voi ajatella johtuvan siitä, että tämän kaltaisten ilmauksien kielioppi on mo-

nimutkainen ja ristiriitainen (FT, § 90). 

Eräs ystäväni kertoi, kuinka hän oli kaupungin keskustassa keskustellut luonnosta 

erään tuttavansa kanssa. Sanoessaan sanan ”luonto” ystäväni oli tehnyt ikään kuin 

kaupungin keskustasta poispäin viittaavan kädenliikkeen. Tällöin hänen keskustelu-

kumppaninsa totesi ystäväni tehneen virhepäätelmän. Hän korjasi ystävääni totea-

malla, että luonto on kaikki ja kaikkialla, eikä missään tuolla. Nyt voisimme kuitenkin 

Wittgensteinin näkökulmasta todeta, ettei kyseessä ollut minkäänlainen virhepää-

telmä. Ystäväni vain käytti sanaa ”luonto” eri tavalla kuin keskustelukumppaninsa. 

Tavalla, joka yhtä lailla kuuluu sanan ”luonto” kielioppiin eli siis on yhtä kaikki mah-

dollinen tapa käyttää sanaa. Tässä käyttötavassa ”luonto” on jotakin sellaista, joka 

nimenomaan sijaitsee rakennetun kaupunkiympäristön ulkopuolella. Hänen keskus-

telukumppaninsa tekemä tulkinta virhepäätelmästä taas juontui hänen suosimastaan 

sanan ”luonto” käyttötavasta, jonka mukaan ”luonto on kaikki ja kaikkialla”. Näin 

siis nämä kaksi sanan ”luonto” kieliopin mahdollista käyttötapaa ajautuivat paradok-

siin heidän keskustellessaan. 
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Wittgensteinin kieliopillisella näkökulmalla on merkittäviä seurauksia sen suhteen, 

mitä voimme tältä pohjalta ajatella filosofian olevan. Voisi ehkä sanoa, että Wittgen-

steinin näkökulmasta filosofiassa siirrytään tarkastelemaan kielen käyttöä sen sijaan, 

että käsitteellistä tutkimusta tehtäessä oletettaisiin tarkasteltavan ”todellisuutta”. Toi-

sin sanoen kysymys olemisesta ja totuudesta vaihtuukin pikemminkin kysymykseksi 

merkityksestä, ilmaisun käytöstä. Vastaus tähän merkityksen kysymiseen ei myöskään 

ole lopullinen, vaan selventävä, jos emme oleta ilmauksillamme olevan jotakin ikään 

kuin todellisuuden lukitsemaa merkitystä. Näin siirrytään kokonaan uudelle tarkaste-

lun tasolle, jota voi kutsua kieliopilliseksi tarkastelutasoksi:  

 

Tarkastelumme on näin ollen kieliopillinen. Tämä tarkastelu luo valoa ongelmaamme rai-

vatessaan pois väärinkäsityksiä. Väärinkäsityksiä, jotka koskevat sanojen käyttöä ja jotka ovat 

aiheutuneet muun muassa tietyistä ilmaisumuotojen välisistä analogioista kielemme eri alueilla. 

– Monet niistä voidaan poistaa korvaamalla ilmaisumuoto toisella; tätä voidaan sanoa ilmai-

sumuotojemme ”analysoimiseksi”, sillä tapahtuma muistuttaa toisinaan jonkin purkamista. 

(FT, § 90.) 

 

Juuri Wittgensteinin kieliopillisen tarkastelutason näkökulmasta olisi mahdollista 

puhua pikemminkin Wittgensteinin filosofisesta menetelmästä sen sijaan, että pää-

tyisimme sisällöllisiin vastauksiin filosofiassa. Wittgensteinin ajattelussa ei ainakaan 

tässä mielessä näyttäisi olevan kyse sisällöllisistä vastauksista, vaan selventävästä toi-

minnasta:  

 

Sanan kieliopin tarkka tutkiminen heikentää tiettyjen kiinteiden ilmaisuamme koskevien 

mittapuiden asemaa – mittapuiden, jotka ovat estäneet meitä näkemästä tosiseikkoja ennak-

koluulottomin silmin. Tutkimuksemme on yrittänyt poistaa nämä ennakkoluulot, jotka pakot-

tavat meidät ajattelemaan, että tosiseikkojen täytyy mukautua tiettyihin kieleemme valettuihin 

kuviin. (SRK, 87.) 

 

Kieliopillisen tarkastelun konsepti on perustavan merkityksellinen Wittgensteinin 

ajattelussa. Esimerkiksi McGinn toteaa Wittgensteinin myöhäisvaiheen ajattelun ym-

märtämiseksi olevan tärkeimpiä kysymyksiä, mitä Wittgenstein tarkoittaa sellaisilla 

termeillään kuin kielioppi, syväkielioppi ja kieliopillinen tarkastelu (McGinn 2014, 

646). Wittgensteinin oppilaan Norman Malcolmin kirjoittamassa muistelmateoksessa 

Malcolm kirjoittaa luentomuistiinpanoihinsa nojaten Wittgensteinin kuvanneen lu-

ennollaan filosofista menettelytapaansa seuraavasti: 

 



 

73 

Se, mitä esitän, on jonkin ilmaisun käytön morfologiaa. Osoitan, että sillä on sellaisia käyt-

tötapoja, joista ette ole uneksineetkaan. Filosofiassa tuntee itsensä pakotetuksi katselemaan 

käsitettä tietyllä tavalla. Minä puolestani ehdotan tai jopa keksin toisia tapoja katsella sitä. Eh-

dotan mahdollisuuksia, joita ette ennen ole tulleet ajatelleeksi. Luulitte, että on vain yksi mah-

dollisuus tai enintään kaksi. Mutta minä sain teidät näkemään, että on absurdia odottaa käsit-

teen mukautuvan noihin ahtaisiin mahdollisuuksiin. Siten mentaalinen kouristuksenne helpot-

tuu, ja olette vapaita katselemaan joka taholle ilmaisun käyttöaluetta ja kuvailemaan sen erilai-

sia käyttötapoja. (Malcolm 1990, 69.) 

 

Juuri ilmaisun erilaisten käyttötapojen morfologista tutkimista, johon Wittgen-

stein viittaa yllä olevassa lainauksessa, voi kutsua kieliopilliseksi tarkasteluksi (FT, § 

90). Sen tarkoituksena on vapauttaa meidät sellaisesta hämmennyksestä, jossa ajatte-

lemme, ”että tosiseikkojen täytyy mukautua tiettyihin kieleemme valettuihin kuviin” 

(SRK, 87). 

Käytännössä tämä tarkoittaa Wittgensteinin kirjoituksissa usein sarjaa ilmaisun 

erilaisista käyttötavoista, joka avaa lukijalle merkityksen rakentumisen dynamiikkaa 

(FT, § 133). Tämä on samalla myös Wittgensteinin ratkaisu filosofiseen ongelmaan: 

ongelma ei ratkea, vaan se raukeaa, kun käy ilmeiseksi, että tavallaan mitään ei alun 

perin kysyttykään. Tällöin se, mistä epäselvyys jonkin ilmaisun käytössä syntyy, muut-

tuu näkyväksi (FT, § 130–131).  

Wittgensteinin tarkoittamaa kieliopillista tarkastelua voi lähestyä myös suhteessa 

toiseen merkittävään filosofiin. Monk kertoo kirjassaan, että Wittgenstein kuvasi lu-

ennollaan filosofoimisensa metodia Sokrateen metodin täsmälliseksi vastakohdaksi 

(Monk 1991, 338). Jos katsotaan katkelmaa Platonin Theaitetos-dialogista, jossa Sok-

rates ja Theaitetos keskustelevat tiedon käsitteestä, niin käy selväksi, mitä Wittgen-

stein ajoi takaa: 

 

SOKRATES Mutta Theaitetos hyvä, enhän minä kysynyt, mitä asioita tieto koskee tai 

kuinka monta tiedon lajia on. En kysymykselläni tarkoittanut niiden lukumäärää vaan halusin 

saada selville, mitä tieto itse on. Eikö niin? 

THEAITETOS Olet oikeassa. 

SOKRATES Ajattelehan nyt. Jos meiltä kysyttäisiin jotakin tavallista ja arkista asiaa, esi-

merkiksi mitä savi on, eikö olisi naurettavaa, jos vastaisimme: ruukuntekijän savea, muurarin 

savea ja tiilentekijän savea? 

THEAITETOS Olisihan se. 

SOKRATES Ensinnäkin siksi, että kuvittelisimme kysyjän viisastuvan vastauksestamme, 

jos sanoisimme sen olevan savea, lisäisimmepä sitten selitykseksi patsaantekijöiden tai kenen 
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tahansa käsityöläisten saven. Luuletko että voi käsittää nimen, ellei tiedä itse asiaa? (Platon 

1979, 269.) 

 

Tekstistä näkee, mikä on Sokrateen kuva kielestä. Hän vertaa sanaa ”tieto” sanaan 

”savi”, ja kysyy, luuleeko Theaitetos voivansa ”käsittää nimen, ellei tiedä itse asiaa”. 

Eli myös Sokrates etsii merkitysoliota, joka määrittelisi käsitteen lopullisesti ja tyh-

jentävästi. Tällöin on tietenkin johdonmukaista testata erilaisia määritelmiä. Kuiten-

kin itse ajatus siitä, että on mahdollista löytää tiedon käsitteelle yksi ja oikea määri-

telmä, juontuu siitä referentialistisesta esioletuksesta, että samalla tavalla kuin ”savi”, 

myös sana ”tieto” olisi ikään kuin jonkin asian nimi. Augustinuksen tapaan myös 

Sokrates laajentaa nimeämisen kielipelin kuvauksen kielen merkityksellisyyden perus-

taksi. Wittgenstein kuitenkin lähestyy asiaa päinvastaisesta suunnasta: 

 

Kysymyksesi viittaavat sanoihin, niinpä minun on puhuttava sanoista. 

Sanot: Kysymys ei ole sanasta, vaan sen merkityksestä, ja ajattelet merkitystä jonakin sanan 

kaltaisena, vaikka toisaalta myös siitä eroavana seikkana. Tässä sana, tässä merkitys. Raha ja 

lehmä, jonka voi rahalla ostaa. (Mutta toisaalta: Raha ja sen käyttö) (FT, § 120.) 

   

Kun Sokrates ja Theaitetos puhuvat tiedosta, he Wittgensteinin näkökulmasta itse 

asiassa puhuvat sanasta ”tieto” ja heidän kysymyksensä koskevat tämän sanan käyt-

töä. He haluavat määritellä sanan takana olevan ”itse asian”. Mitä sitten tapahtuu, 

kun annamme sanalle määritelmän? Valitsemme enemmän tai vähemmän mielival-

taisesti yhden sanan mahdollisista käyttötavoista ja ikään kuin kiellämme loput. Ra-

han merkitykseksi valitaan se, että sillä voi ostaa lehmän. On totta, että rahalla voi 

ostaa lehmän, mutta tämä määritelmä ei paljasta taustalta löytyvää kompleksisuutta 

eli sanan kielioppia.  

Mikä siis tekee Wittgensteinin metodista Sokrateen metodin vastakohdan? Witt-

gensteinille itse prosessi, siis ilmaisun erilaisten käyttömahdollisuuksien tutkiminen, 

on vastaus merkityksen kysymiseen. Nähdessämme ilmaisun käyttöalueen mahdolli-

simman monitahoisesti ymmärrämme, kuinka ilmaisun merkitys rakentuu. Tutkies-

samme ilmauksen erilaisia käyttötapoja ja elämänmuotoa, josta ilmaus itsessään nou-

see, ymmärryksemme kyseisen ilmauksen dynamiikasta selkeytyy. Mitään lopullista 

tai oikeaa määritelmää ei tällaisesta prosessista synny, koska mitään lopullista tai oi-

keaa merkitystä ei ole. Juuri tämä on kuitenkin kielen luonne, ja tästä näkökulmasta 

ymmärtäminen on mahdollista vain vertailukohteita käyttämällä (FT, § 130–131). 
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Wittgensteinin ajatusta kieliopillisesta tarkastelusta voi lähestyä esimerkin avulla.41  

Lause ”Raamatun Moosesta ei ole ollut olemassa” on esimerkki ilmaisusta, joka pi-

kaisesti vilkaistuna vaikuttaa selkeältä ja mielekkäältä väitteeltä kieliopillisesti kuiten-

kaan sitä olematta. Tällaisen väitteen kohdalla esiin nousee kuva, että Mooses joko 

on tai ei ole ollut olemassa, ja tässä mielessä väite on selkeä. Vaikeampaa kuitenkin 

on huomata, että Wittgensteinin näkökulmasta kyseessä pikemminkin on lause, joka 

tavallaan ei sano vielä yhtään mitään. Toisin sanoen kyseessä on lause, joka kaipaa 

kieliopillista selvennystä.  

Kuvitellaan, että joku sanoisi meille: ”Moosesta ei ole ollut olemassa.” Tällöin 

nousee ainakin oletus siitä, että jotakin on nyt väitetty jostakin ja että tästä väitteestä 

voi olla samaa tai eri mieltä. Jos ajattelemme omaa elämänmuotoamme ja kulttuuri-

taustaamme, niin lienee selvä asia, että yhteiseen tietoomme maailmasta ja sen histo-

riasta kuuluu tavalla tai toisella Mooses-hahmo. Jokainen peruskoulun käynyt suo-

malainen on ainakin jossakin vaiheessa kuullut Raamatusta ja sen kahdesta kuului-

simmasta päähenkilöstä Jeesuksesta ja Mooseksesta. Tietenkin Mooseksen rooli maa-

ilmankuvassamme ja ymmärryksemme tästä hahmosta vaihtelevat suuresti. Pääsään-

töisesti kuitenkin jokainen meistä hahmottaa, kenestä puhumme, kun puhumme 

Raamatun Mooseksesta.  

Mitä sitten tarkoittaisi, että Moosesta ei ole ollut olemassa? Kieliopillisesti olen-

naista on huomata, että se voi tarkoittaa monia keskenään hyvin erilaisia asioita. Se 

voisi esimerkiksi tarkoittaa seuraavaa:  

 

- Raamatussa kuvatut Egyptin historian tapahtumat ovat täysin kuvitteellisia.  

 

– Egyptin historian tapahtumat on joiltakin tai monilta osiltaan kuvattu väärin 

Raamatussa.  

 

– Nämä tapahtumat ovat kyllä tapahtuneet siihen tapaan, kuin ne on Raamatussa 

esitettykin, mutta kuvattuna aikana juutalaisten johtajana ei toiminut Mooses-nimi-

nen mies, vaan hänen nimensä oli Eliel.  

 

– Juutalaisilla oli Raamatun kuvaamaan aikaan useita eri johtajia, joista kukaan ei 

noussut ylitse muiden. Jälkeenpäin yksi näistä johtajista, nimeltään Mooses, on vas-

toin hänen todellista rooliaan nostettu keinotekoisesti tapahtumien keskipisteeseen. 

 
41 Kyseinen esimerkki löytyy Filosofista tutkimuksista, jossa se ei kuitenkaan esiinny tässä esitetyssä muo-
dossa (FT, § 79). 
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Lisäksi jälkikäteen hänen tekemikseen on sepitetty ihmeitä, jotka on kirjattu Raamat-

tuun.  

 

– Raamatun kuvaamaan aikaan juutalaisia johti mies nimeltä Mooses, mutta mi-

tään autiomaan halki matkaamista tai muuta erityistä ei tuolloin tapahtunut, vaan 

vasta 200 vuotta tämän Mooseksen elinajan jälkeen, jolloin juutalaisten johtajana 

toimi Samuel-niminen mies.  

 

Viimeisenä voisimme ajatella hieman ristiriitaisempaa tapausta:  

 

– Mooses-niminen mies johdatti juutalaiset kyllä autiomaan poikki pois Egyptin 

orjuudesta, mutta hänen tekemänsä ihmeet ovat sepitelmiä. 

 

Esimerkiksi yllä olevissa malleissa olisi mahdollista ymmärrettävästi sanoa, että 

Moosesta ei ole ollut olemassa. Viimeisessä mallissa varmaankin monet jo olisivat 

sitä mieltä, että väite on väärä ja että Raamatun Mooses on ollut olemassa, vaikka 

kaikki kerrottu ei pidäkään hänestä paikkaansa, koska kuitenkin oleellisilta osin asiat 

ovat olleet niin.  

Olennaista kuitenkin on huomata, että ei ole selvää kriteeriä sille, mitä tarkoittaisi 

oleellisilta osin. Ei ole selkeää perustetta sille, missä kohtaa tai minkälaisessa mallissa 

lause ”Moosesta ei ole ollut olemassa” vaihtuisi todeksi tai epätodeksi. Osa ihmistä 

hyväksyisi lauseen ”Moosesta ei ole ollut olemassa” todeksi osassa tapauksia, ja osa 

ei. Mitään lopullista ratkaisua ei ole löydettävissä sille, kuinka monen asian täytyisi 

muuttua pitämättömäksi tai pitäväksi, jotta sanoisimme, että Moosesta ei ole ollut 

olemassa, tai että sanoisimme Mooseksen olleen olemassa.  

 

Olenko päättänyt, miten monen seikan on osoittauduttava epätodeksi, jotta luopuisin lau-

seestani epätotena? Onko siis nimellä ”Mooses” minulle kiinteä ja yksiselitteisesti määrätty 

käyttö kaikissa mahdollisissa tapauksissa? – Eikö ole niin, että minulla on valmiina kokonainen 

tukipilarien rivi, ja olen valmis tukeutumaan niistä johonkin, jos toinen tuki riistettäisiin mi-

nulta, ja päinvastoin? (FT, § 79.) 

 

Kieliopillisen tarkastelun kannalta on mahdollista tässä vaiheessa huomata, että 

sellaisenaan lause ”Moosesta ei ole ollut olemassa” ei sano, mikä on sen mielekkyys. 

Alkuperäisessä lauseessa perusteet sanoa, että Moosesta ei ole ollut olemassa, eivät 

olleet ilmauksessa millään tavoin läsnä. Vasta jonkinlaiset perusteet tekisivät tällaisen 
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lauseen sanomisen ymmärrettäväksi. Tällainen lause on merkitykseltään hämärä. Il-

man muita perusteita ”Moosesta ei ole ollut olemassa” jää tyhjäksi kielipelin siirroksi. 

Tässä vaiheessa voisimme nyt ajatella ottaneemme ensimmäisen askeleen lauseen 

kieliopillisessa tarkastelussa. Seuraavaksi mukaan voidaan ottaa ilmaisun kuvitteelli-

nen käyttötilanne ja kulttuurinen konteksti, eli elämänmuodon kuvaus. Minkälaisessa 

tilanteessa todellisuudessa tällaista ilmaisua voisi käyttää? 

Kuvitellaan, että käymme keskustelua teologian ylioppilaan kanssa vuonna 1942 

Berliinissä katukahvilassa, ja väite olisi peräisin hänen suustaan. Tämän jälkeen oli-

simme voineet esittää hänelle tarkentavia kysymyksiä edellä kuvatun kaltaisesti. Kes-

kusteltuamme aikamme teologian ylioppilaan kanssa meille selviäisi, että teologian 

ylioppilas oli käyttänyt ilmaisua ”Moosesta ei ole ollut olemassa” vaikkapa siinä mie-

lessä, että monet Raamatun kuvaamat tapahtumat ovat kyllä tapahtuneet pääpiirteit-

tään juuri niin, kuin ne on Raamatussa esitettykin, mutta tuohon aikaan juutalaisten 

johtajana ei toiminut Mooses-niminen mies, vaan hänen nimensä oli Eliel. Vasta nyt 

ymmärtäisimme, miten ilmaisulla ”Moosesta ei ole ollut olemassa” on kielipelissä 

tarkoitus operoida: Moosesta ei ole ollut olemassa, koska Raamatun kuvaamana ai-

kana juutalaisia johti mies nimeltä Eliel, eikä suinkaan Mooses-niminen mies. 

Seuraavaksi olisi aiheellista tiedustella teologian ylioppilaalta, mikä tekee mielek-

kääksi hänelle tällaisen väitteen esittämisen. Oletetaan, että saamme puristettua hä-

nestä irti sen, että edellisenä iltana hän luki tenttiin kotonaan ja tenttikirjassa kuuluisa 

egyptologi kirjoitti, että on löydetty vanhoja papyrys-dokumentteja, joissa puhutaan 

Eliel-nimisestä juutalaisten johtajasta, joka kyseisenä aikana johti juutalaiset pois 

Egyptin orjuudesta. Tämä teki hänelle mielekkääksi esittää väitteen, että Moosesta ei 

ole ollut olemassa. Nyt voisimme muodostaa oman kantamme asiaan tai ehkäpä tu-

tustua asiaan itse tarkemmin. 

Periaatteessa kieliopillisen tarkastelun voisi lopettaa tähän. Olemmehan jo taval-

laan raottaneet kielen utuverhoa ja päätyneet mielekkäämpään kielenkäyttöön. Mutta 

selvennystä voisi myös jatkaa ottamalla mukaan intention kuvauksen: mihin teolo-

gian ylioppilas käyttää tätä ilmaisua elämänmuodossaan?  

Voisimme edelleen kuvitella, että vuonna 1942 Berliinissä teologian ylioppilaat 

olivat melko tukalassa asemassa. Vallassa oleva natsipuolue ei hyväksynyt kristillisyy-

dessä juutalaisia painotuksia, ja saksalaista kirkkoa painostettiin poistamaan kaikki 

juutalaisuuteen liittyvä opinkappaleistaan. Näin kävisi ymmärrettäväksi, miksi teolo-

gian ylioppilaan on mielekästä kulkea kadulla toistelemassa ihmisille, että Moosesta 

ei ole ollut olemassa. Hän haaveilee työpaikasta ja virkaurasta ja tietää, että ainoa 

väylä kansallissosialistisessa Saksassa päästä näihin juuri valmistuneena pappina kä-
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siksi on visusti ja julkisesti kannattaa sellaista kristillisyyden suuntausta, josta juuta-

laisuus on häivytetty mahdollisimman kauaksi. Nyt kävisi ymmärrettäväksi, miksi hän 

halusi tulkita lukemaansa sanomalla, että ”Moosesta ei ole ollut olemassa.”   

Eli lähestyisimme kuvitteellisessa kontekstissa väitteen todellista käyttöä, ilmaisun 

merkitystä. Teologian ylioppilas haluaa tehdä jotakin. Hänellä on intentio kuvata asia 

tietyllä tavoin. Hän siis ei olekaan ilmaisussaan huolimaton, vaan haluaa tarkoituksel-

lisesti vähätellä juutalaisen historian painoarvoa kristillisyydessä. Lause, joka aluksi 

näytti mieltä vailla olevalta ilmaisulta, onkin itse asiassa mielekäs ja inhimillisesti ym-

märrettävä kielipelin siirto, jolla teologian ylioppilas haluaa asemoida itseään mah-

dollisten kuulijoiden silmissä haluamaansa suuntaan.  

Kieliopillisen tarkastelun kannalta olemme kuitenkin tulleet jo riittävän pitkälle. 

Olemme analysoineet kieliopillisesti hämärää ilmausta ja ikään kuin paljastaneet sen 

mielekkyyden ja käytön edellytyksiä. Tämä onkin Wittgensteinin mukaan kieliopilli-

sen selvennystyön lopputulos: asiat eivät ratkea, mutta ne eivät enää häiritse meitä, 

jos pystymme ikään kuin näkemään sen mekanismin, jonka rattaissa tällainen ilmaus 

liikkuu (FT, § 109, § 118–119).  

Filosofisten tutkimusten loppupuolella on jakso, jossa Wittgenstein tarkastelee sanan 

”tarkoittaa” kielioppia. Sen yhteydessä hän pohtii sanan käytön syvä- ja pintakieliopin 

erottamista toisistaan: 

 

Sanan käytössä voisi erottaa ”pintakieliopin” ”syvyyskieliopista”. Se, mikä välittömästi pai-

nuu mieleemme sanan käytössä, on sen käyttötapa lauserakenteessa, sanan käytön se osa – 

voisi sanoa – jonka voi käsittää kuulemalla. – Vertaa nyt vaikkapa sanan ”tarkoittaa” syvyys-

kielioppia siihen, mitä sen pintakielioppi voisi saada meidät olettamaan. Ei ihme, jos huo-

maamme, että asioista on työlästä päästä perille. (FT, § 664.) 

 

Tämä Wittgensteinin fragmentissaan tekemä jako on tämän kirjan näkökulmasta 

tärkeä tarkennus kieliopillisen tarkastelutason näkökulmaan. Wittgenstein itse ei ky-

seistä käsiteparia Filosofisissa tutkimuksissa käytä laajemmin, mutta tämän erottelun 

kautta on mahdollista tavoittaa yksi kieliopillisen tarkastelutason keskeinen ulottu-

vuus.42 Ymmärrän Wittgensteinin tarkoittavan ilmaisun pintakieliopilla ilmaisun niitä 

käyttötapoja, jotka ovat ilmiselvimpiä ja suoranaisempia. Ilmaisun pintakielioppi tar-

koittaa siis ilmaisun sanakirjamaista ja määritelmällistä käyttötapaa osana kielen muo-

dollisia rakenteita, jonka kanssa usein ollaan tekemisissä esimerkiksi juuri filosofiassa 

tai luonnontieteissä. Syvyyskielioppi liittyy taas enemmänkin ilmaisujen tosiasialliseen 

 
42 Kirjoittajan tarkoituksena ei ole osallistua tulkinnalliseen keskusteluun kyseisten käsitteiden osalta, 
vaan hyödyntää käsiteparia työn jälkiosassa tekstissä kuvatulla tavalla. 
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käyttöön osana puhekieltämme ja sen käyttömahdollisuuksiin. Se liittyy niihin ääret-

tömän hienosyisiin pelisiirtojen mahdollisuuksiin, joita erilaiset ilmaukset kätkevät 

sisäänsä ja jotka eivät ole pintakieliopin tapaan heti nähtävissä: 

 

Sitä, miten sana toimii, ei voi arvata. Meidän on katsottava sanan soveltamista ja opittava 

siitä. (FT, § 340.) 

 

Käsittääkseni tämän jaon tekeminen liittyy siihen Wittgensteinin ajatukseen, että 

ilmaisun käyttöä ei voi ikään kuin edeltä käsin arvata pelkästään kuulemalla esimer-

kiksi sana osana normaalia lauserakennetta, vaan meidän täytyy tosiasiallisesti ensin 

katsoa, miten ilmausta käytetään, ymmärtääksemme sen merkityksen: 

 

Se, että käytämme lausetta, ei sano meille vielä mitään, koska tunnemme käyttötapojen 

valtavat erot. Näemme siis ongelman siinä, Miten. (HPF1, § 367.) 

 

Syy tämän erottelun tekemiseen piilee siinä, että ilmaisujen pinta- ja syvyyskie-

liopit voivat olla ristiriidassa keskenään tai sotkuisia ja tämä aiheuttaa sekaannusta. 

Samoin eri ilmauksien pintakieliopin analogiat saavat meidät tekemään virheellisiä 

analogioita keskenään erilaisten ilmiöiden välillä. Erityisesti niissä Wittgensteinin tar-

kasteluissa, joissa hän tutkii ihmisen psykologiaan liittyviä käsitteitämme, tämä näkö-

kulma on jatkuvasti esillä:  

 

Älä pidä itsestään selvänä, vaan jonakin hyvin merkillisenä seikkana, että verbeillä ”uskoa”, 

”toivoa”, ”tahtoa” on kaikki ne kieliopilliset muodot, jotka ovat myös verbeillä ”leikata”, 

”purra”, ”juosta” (FT, 298). 

 

Hyvän esimerkin tästä tarjoaa Wittgensteinin paljon tarkastelema sana: ”ajatella”. 

Pintakieliopin kannalta tarkasteltuna sana ”ajatella” toimii hyvin samankaltaisesti 

kuin esimerkiksi sana: ”juosta”. Molemmat ovat tavanomaisia verbejä, jotka ilmaise-

vat määrätyn ihmisen toiminnon. Kuitenkin syvyyskieliopin mielessä sana ”ajatella” 

käyttäytyykin aivan toisenlaisella tavalla mutkikkaasti, kuin sana ”juosta”, kuten Witt-

genstein toteaa: 

 

Mistä saamme käsitteen ”ajatella” jota haluamme tässä tarkastella? Arkikielestämme. Sana 

”ajatella” kiinnittää ensiksi tarkkaavaisuutemme suunnan. Tämän sanan käyttö on kuitenkin 

sekava. Emmekä voi muuta odottaakaan. Näin voidaan tietenkin sanoa kaikista psykologisista 
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verbeistä. Niiden käyttö ei ole yhtä selvä eikä siitä voi saada yhtä helposti yleiskuvaa kuin 

esimerkiksi mekaniikan oppisanoista. (HPS2, 15.) 

 

Pintakieliopista saamme käsityksen, että ”ajatteleminen” on jotakin aivan tiettyä, 

yhdenlainen ihmisen toiminto ”juoksemisen” tapaan. Hiukan tarkemmin asiaa tar-

kasteltuamme huomaamme kuitenkin, että emme tarkkaan ottaen tiedä, mitä tiettyä 

se on. Kuitenkin analogia esimerkiksi ”juoksemiseen” tuo esiin tavallaan ilmiselvänä 

olettamana sen, että sana ”ajatella” tarkoittaa jotakin tiettyä keskushermoston, sielun, 

hengen tai muun vastaavan prosessia. Kuitenkin juuri tämä oletus on Wittgensteinin 

näkökulmasta harhaanjohtava:  

 

”Ajatteleminen” on monihaarainen käsite. Käsite, joka sisällyttää itseensä monia elämänil-

mauksia. Ajattelu-ilmiöt ovat hajallaan eri tahoilla. (HPS2, 62.) 

 

Tarkasteltaessa ”ajattelua” voitaisiin kieliopillisessa mielessä todeta, että ”ajattele-

minen” on ennen kaikkea puhekielemme sana. Sen merkityksen rakentumisella on 

tosiasiallinen historiansa. Toisin sanoen ne tavat ja instituutiot, joiden puitteissa ajat-

telemisen kielipeli on kieleemme syntynyt, ovat tyystin erilaiset kuin nykyiset. Eli 

tässä mielessä ”ajattelu” sitoo meidän näkökulmastamme keskenään yhteen monia 

keskenään hyvin erilaisia ilmiöitä, joita on historiallisesti ollut jossakin esihistori-

amme vaiheessa mielekästä liittää yhteen. Tässä mielessä sen kielioppi on meidän 

näkökulmastamme spontaani ja mielivaltainen. Meidän on siis tässä mielessä har-

haanjohtavaa yrittää päätellä luonnontieteellisessä mielessä tämän sanan perusteella 

jotakin todellisuuden luonteesta tai yrittää palauttaa tällaista sanaa nykyiseen luon-

nontieteelliseen kielipeliin (HPF2, § 24).  

Tämä ilmaus kuitenkin vaikuttaa ratkaisevasti siihen kuvaamme, jonka varassa 

maailman ymmärrämme: ihminen on meille nimenomaan ”ajatteleva” olento. Tästä 

syystä tämän sanan voi nähdä kiinnostavan meitä aivan erityisesti. 

Asiaa voi lähestyä esimerkillä. Voidaan kuvitella, miten sana ”ajatella” olisi alun 

perin tullut osaksi kulttuuriamme. Varmasti esihistoriasta löytyy hetki, josta olisimme 

valmiit sanomaan, että ihmiset jo käyttävät kieltä, mutta tämän kielen sanastosta ei 

vielä löytyisi sanaa ”ajatella” tai muuta siihen rinnastettavaa termiä. Voisimme vaikka 

kuvitella jonkinlaisen hyvin primitiivisen luolaihmisyhteisön, joka jo käyttää alkeel-

lista kieltä, joka kuitenkin on jo merkittävällä tavalla analoginen oman kielemme 

kanssa. Tällä heimolla voisi olla kielessään sana, joka tarkoittaisi hyvää metsästyson-

nea. Tältä pohjalta he voisivat jakaa jokaisen metsästysretken jälkeen heimolaiset nii-

hin, joilla oli hyvää metsästysonnea, ja niihin, keillä sitä ei ollut.  
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Jos edelleen ajattelemme, että kyseinen heimo menestyisi ja heidän kulttuurinsa 

kehittyisi, niin voisimme kuvitella, että ajan saatossa he alkaisivat ihmetellä, miksi 

osalla metsästäjiä on merkittävästi muita useammin ”hyvää metsästysonnea.” Voi-

simme kuvitella, että heidän kielioppinsa ajautuisi näin paradoksaaliseen tilanteeseen. 

Jos heidän ”hyvä metsästysonni” sanan käyttönsä viittaisi mielivaltaisesti jakautuvaan 

valintaan, he joutuisivat tällöin ihmettelemään sitä, miten ”hyvä metsästysonni” jat-

kuvasti kasautuu tietyille heimolaisille. 

Tässä tilanteessa heimon poppamies voisi astua esiin ja kertoa, että kyse ei olekaan 

pelkästään ”metsästysonnesta”. Hän kertoisi, että näille metsästyksessä muita useam-

min onnistuville heimolaisille jumalat ovat antaneet erityisen lahjan: ”ajattelun”. Toi-

sin sanoen tällä sanalla alettaisiin kutsua niitä heimolaisia, jotka pystyvät muita pa-

remmin esimerkiksi ennakoimaan riistan liikkeitä, hillitsemään itseänsä metsästysti-

lanteessa, osuvat keihäällä tarkemmin ja kulkemaan hiljaa tuulen alapuolella jne. 

Näistä heimolaisista sanottaisiin aluksi, että heillä on jumalilta saatu ajattelun lahja.  

Myöhemmin näistä heimolaisista alettaisiin ehkä yksinkertaisesti sanoa, että he 

osaavat ”ajatella”, kun edelleen huomattaisiin näiden ihmisten onnistuvan myös 

muissa toimissaan yleisesti ottaen muita paremmin. Ajan kuluessa yhä useammat hei-

mon jäsenet oppisivat ”ajattelemaan” ja heimo menestyisi. Nyt heille voisi edelleen 

tulla tarpeelliseksi erottaa itsensä muista heimoista tai eläinlajeista. He voisivat nyt 

määritellä itsensä ”ajatteleviksi” erotuksena muihin käveleviin apinoihin.43 

Esimerkiksi tällä tavoin voisi hahmotella sanan ”ajatella” esihistoriaa. Mielikuvi-

tusheimon sanan ”ajatella” käyttö liittyi aluksi taitavaan metsästykseen ja siihen kyt-

keytyviin toimintoihin. Nämä puolestaan liittyvät keskenään hyvin erilaisiin ja sattu-

manvaraisiin seikkoihin. Jotakin tällaista voisi kuitenkin olla myös oman sanamme 

”ajatella” alkuperäinen käyttö, josta se on kulttuurin muuttuessa kielipelinä moni-

mutkaistunut. Monimutkaistuessaan se on saanut yhä uusia käyttötapoja uusilta elä-

mänalueilta. Jos nyt nykyisessä kulttuurissamme ajattelemme, että tämän sanan pitäisi 

viitata johonkin yksiselitteiseen keskushermoston prosessiin, niin on selvää, että täl-

laista prosessia on hyvin vaikea löytää. Wittgenstein toteaakin ”ajattelun” kokoavan 

yhteen hyvin monenlaisia elämänilmiöitä:  

 

 
43 Vrt. Wilfrid Sellars ja ajattelun analogiateoria. Sellars nostaa analogiateoriassaan esiin samankaltaisen 
ajatuksen siitä, että psykologinen sanasto on verrattavissa tieteelliseen teoreettiseen sanastoon, jossa 
havaittavan taakse postuloidaan käsitteellisesti entiteetti, jolla havaittavia ilmiöitä selitetään. (Haapa-
ranta 2019, 129–133.) Käsillä olevan esimerkin tavoitteena on kuitenkin ensisijaisesti kuvittaa Wittgen-
steinin ajatusta käsitteidemme historiallisesta mielivaltaisuudesta: arkikielestä peräisin olevat psykolo-
giset käsitteemme sitovat yhteen hyvin monenlaisia elämänilmiöitä. Tällöin niiden lähestyminen refe-
rentialistisen esioletuksen puitteissa ikään kuin jonakin yksiselitteisenä entiteettinä johtaa käsitteellisiin 
epäselvyyksiin. 
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Jos myös ajatteleva työskenteleminen ilman mitään puhetta sisällytetään mukaan tarkaste-

luumme, nähdään, että ”ajattelemisen” käsitteemme on monihaarainen käsite. Kuten moni-

haarainen liikenneverkosto, joka yhdistää monia toisistaan etäällä olevia paikkakuntia. 

Näissä kaikissa toisistaan kaukana olevissa tapauksissa puhumme ”ajattelemisesta”. 

(HPF2, § 61.) 

 

Meillä on yksi ja sama käsite, josta meidän tekisi pintakieliopin tasolla mieli sanoa, 

että se on yksiselitteisesti yhden ihmisen toiminnon kuvaus. Jos taas katsomme il-

maisun tosiasiallista käyttöä, huomaamme sen merkityksen vaihtelevan eri yhteyk-

sissä valtavasti.44 Tässä suhteessa voidaan kysyä, onko enää edes mielekästä käyttää 

tätä yhtä ja samaa sanaa kaikissa näissä tapauksissa. Kuitenkin me todella käytämme 

juuri tätä samaa sanaa, ja yleensä ilman ongelmia. Käsitän, että tätä Wittgenstein tar-

koittaa sanoessaan, että ”sitä, miten sana toimii, ei voi arvata” (FT, § 340).  

 

 

3.2 Näkökulman siirto ihmisten väliseen toimintaan 

 

Etkö kuitenkin ole salabehavioristi? Etkö sittenkin perimmältään sano, että kaikki muu paitsi 

inhimillinen käyttäytyminen on kuvitelmaa? – Jos puhun kuvitelmasta, fiktiosta, puhun siinä 

tapauksessa kieliopillisesta kuvitelmasta. (FT, § 307.) 

 

Søren Overgaard toteaa monien tulkitsijoiden näkevän Wittgensteinin edustaneen 

ajattelussaan jonkinlaista behaviorismia. Tämä siitäkin huolimatta, että Wittgenstein 

näyttää melko vahvasti itse kiistävän Filosofisissa tutkimuksissa asian. Tämä ei kuiten-

kaan ole estänyt sitä, että Wittgensteinin ajattelua on usein tarkasteltu jonkinlaisena 

sofistikoituneena muotona tästä ajatussuunnasta. (Overgaard 2004, 272.) Overgaard 

näkee, että asiasta tekee mutkikkaan myös behaviorismin väljyys ajatussuuntauksena. 

Tästä syystä erilaisia behaviorismin vahvoja tai heikkoja kantoja on ollut mahdollista 

ikään kuin argumentoida esiin Wittgensteinin teksteistä (Overgaard 2004, 272–279). 

 
44 Esim. ”Tässä kirjassa on hyviä ajatuksia.”, ”Wittgensteinin voi nähdä ajattelevan.”, ”Me ajattelimme 
lähteä lomalle.”, ”Ajattele, ennen kuin teet!”, ”Kuinka ajattelevaista sinulta tuoda kukkia.”, ”Luulin 
ajatelleeni parastasi, mutta ajattelinkin tosiasiassa vain itseäni.”, ”Ajattele vähän, mitä tulit tehneeksi!”, 
”Lue tämä kirja ajatuksella.”, ”Kutkuttavaa ajatella uuden auton hankkimista” jne. 
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Tällainen lähestymistapa on yleisellä tasolla helppo tavoittaa. Huomattava määrä 

Wittgensteinin myöhemmistä teksteistä käsittelee erilaisia ihmisen sisäisiä kokemuk-

sia juuri ulkoisen käyttäytymisen näkökulmasta. Lisäksi Wittgenstein menee paikoin 

jopa niin pitkälle, että suorastaan vaatii lukijaansa unohtamaan omat sisäiset elämyk-

sensä harhaanjohtavina ja epäolennaisina (FT, 318) tai esittämällä kuuluisassa kop-

pakuoriaisvertauksessaan, että kielipelin kannalta yksityiset kokemukset rajautuvat 

asiaankuulumattomina pois (FT, § 293). 

Hilmy tähdentää kirjassaan sitä, että rajatessaan ikään kuin psykologiset osapuolet 

pois tarkasteluistaan Wittgenstein haluaa ennen kaikkea taistella merkityksen käsityk-

sen psykologisoivaa näkökulmaa vastaan. Tällaisessa näkökulmassa merkityksen 

muodostaisi jokin psykologinen subjektin sisäinen merkityselämys sen käytön sijasta 

(Hilmy 1987, 148–151). Wittgenstein ei siis toisin sanoen pyri kieltämään sisäistä ko-

kemusta, vaan haluaa osoittaa, että kielen merkityksellisen käytön kannalta sisäinen 

kokemus ei näyttele sitä roolia, joka sille pyritään asettamaan. Tässä mielessä Witt-

gensteinin perusnäkemyksenä voi nähdä sen, että mitä tulee kielen tosiasialliseen 

käyttöön, sisäisten kokemusten yhteydessä käytettävät ilmaisut eivät saa merkitystään 

muilta salatuista yksityisistä kokemuksista, vaan pikemminkin toiminnastamme 

osana jaettua ihmisyhteisöä (FT, § 293). Wittgenstein siis tutkii kirjoituksissaan sisäis-

ten kokemusten yhteydessä käytettävien sanojen käytön tosiasiallista standardia, ei 

sisäisiä kokemuksia ikään kuin ilmiönä (FT, § 580). 

Wittgenstein näyttää ajattelevan, että henkilökohtaisia kokemuksia koskevissa kie-

lipeleissä niiden mielekkään toiminnan kannalta olennaista on se, mitä konkreettisesti 

näissä intersubjektiivisissa kielenkäyttötilanteissa tapahtuu ihmisten välillä. Tämä on 

myös jotakin sellaista, joka on kaikkien nähtävillä. Tällä on merkitystä kielen mielek-

kään käytön kannalta, toisin kuin sillä, että oletamme sisäistä kokemustamme vastaa-

van jonkin olion tai toisen olemassaolon tason, joka sijaitsee joko keskushermostos-

samme, sielussamme tai subjektiviteetissamme. Wittgenstein siis ajattelee, että kuva, 

joka meille kielessä tarjoutuu sisäisistä tapahtumista, on virheellinen:  

 

Miten sielullisten tapahtumien ja tilojen behavioristinen filosofinen ongelma ylipäätänsä 

syntyy? – Ensimmäinen askel on huomaamaton. Puhumme tapahtumista ja tiloista ja jätämme 

niiden luonteen ratkaisematta! Ehkä joskus tulemme tietämään niistä enemmän – ajatte-

lemme. Mutta juuri näin olemme sitoutuneet määrättyyn tarkastelutapaan. Meillä on näet mää-

rätty käsitys siitä, mitä merkitsee: oppia tuntemaan tapahtuma lähemmin. (Ratkaiseva liike sil-

mänkääntötempussa on tehty, ja juuri se näytti meistä viattomalta.) – Nyt romahtaa vertaus, 
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jonka oli ollut määrä saada meidät käsittämään ajatuksemme. Meidän on siis kiellettävä tois-

taiseksi käsittämätön prosessi vielä tutkimattomassa väliaineessa. Tällä tavoin näytämme siis 

kieltäneen henkiset tapahtumat. Emmekä tietenkään halua kieltää niitä! (FT, § 308.) 

 

Wittgensteinin kanta tulee hyvin selväksi kyseisestä Filosofisten tutkimusten koh-

dasta. Me puhumme ”sisäisistä tapahtumista ja tiloista”. Kuitenkaan emme tarkkaan 

ottaen tiedä, mikä näiden tapahtumien ja tilojen perimmäinen luonne on. Voimme 

kuitenkin tästä huolimatta jatkaa pohdiskelujamme päättämällä, että ehkä tiede, us-

konto tai filosofia myöhemmin ratkaisevat asian tyhjentävästi. Kuitenkin itse on-

gelma syntyy juuri tässä vaiheessa. Päätämme nimittäin näin toimiessamme tarkas-

tella sisäisiä kokemuksia nimenomaan tiloina ja toimintoina. Rakennamme kuvan 

eräänlaisista olioista, jotka ovat jollakin toistaiseksi tuntemattomalla tavalla analogisia 

sellaisten asioiden kanssa, joita yleensä kutsumme toiminnoiksi tai tiloiksi, kuten 

juokseminen tai verenkierto. Ongelmaksi Wittgensteinin näkökulmasta nousee se, 

että näin tehdessämme olemme samalla lyöneet lukkoon määrätyt oletukset sisäisen 

tapahtuman perimmäisestä luonteesta. Tällöin näitä kokemuksia lähestytään ikään 

kuin omana olioluokkanaan, joihin tutkimusmetodimme eivät vain pysty ikään kuin 

karkeuttaan vielä tarttumaan. On siis syntynyt virheellinen analogia, kielen luoma 

kuva siitä, miten asiat ovat. 

Olennaista kuitenkin olisi Wittgensteinin mukaan pysähtyä ensin pohtimaan sitä, 

onko henkilökohtaisten kokemusten yhteydessä käytettäviä sanoja ylipäätänsä miele-

kästä tarkastella niminä tapahtumille ja tiloille. Teksteissään Wittgenstein lähestyy 

asiaa kieliopillisesti tästä näkökulmasta, jolloin syntyy virheellinen vaikutelma siitä, 

että hän haluaisi kieltää jonkin asian olemassaolon. Kuitenkin Wittgensteinin tarkoit-

tamassa mielessä mitään oliota ei ole missään vaiheessa ollutkaan. Pikemminkin hä-

nen tarkoituksenaan on osoittaa tarkastelutapamme synnyttämä harha. Wittgenstein 

pyrkii siis omassa työssään toteamaan kielipelin olemassaolon, ei selittämään sitä si-

säisillä kokemuksillamme (FT, § 654–655). 

Esimerkiksi puhuessaan ymmärtämisen käsitteestä Wittgenstein nostaa esiin ky-

symyksen siitä, milloin sanoisimme jonkun osaavan pelata shakkia. Tällaisessa tilan-

teessa ei hypoteeseilla kyseisen henkilön sisäisestä tilasta tai tapahtumista olisi kieli-

pelin kannalta merkitystä. Kriteerit kielipelin kannalta sille, että joku ymmärtää shakin 

pelinä ja osaa sitä pelata, ovat helposti ja ulkoisesti todennettavissa. (HPF1, § 302.)  

Overgaard näkee, että Wittgensteinin pyrkimyksenä tarkasteluissaan on astua as-

keleen pidemmälle, kuin mitä behaviorismiin tai subjekti–objekti-malliin päätyvä fi-

losofi tekee (Overgaard 2004, 279). Hän argumentoi, että vaikka Wittgensteinin 

omaa eksplisiittistä kantaa on vaikea löytää, se on luettavissa juuri niistä kritiikeistä, 
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joita Wittgenstein kohdistaa toisaalta kartesiolaiseen dualismiin ja toisaalta beha-

viorismiin. Overgaard nostaa esiin Wittgensteinin usein toistuvan puheen elävästä 

ihmisestä sisäisen todellisuuden tai sielun parhaana kuvana. Wittgenstein on siis 

Overgaardin mukaan tekemässä tietyllä tavalla uudenlaista filosofista jakoa, joka ylit-

tää kartesiolaisen dualismin ja behaviorismin. Hän näkee, että Wittgensteinin perus-

näkemys nousee pikemminkin siitä arkikielisestä erosta, joka jakaa luonnon elävään 

ja ei-elävään, eikä niinkään metafyysisestä jaosta subjektiin ja objektiin. Tässä mie-

lessä Overgaard toteaa Wittgensteinin implisiittisen näkemyksen palautuvan pikem-

minkin johonkin sellaiseen, jonka eksplisiittiseen ilmaisuun esimerkiksi Heidegger 

pyrki omassa filosofiassaan puhuessaan ihmisestä ennen kaikkea maailmassa olevana. 

(Overgaard 2004, 280–282.) 

Sinisessä kirjassa Wittgenstein käsittelee pitkällisesti kartiolaista dualismia ja tämän 

kahden maailman opin syntyä (SRK, 89–94). Wittgensteinin ajatuksena näyttäisi ole-

van, että metafyysinen jako subjektiin ja objektiin on behaviorismin tapaan ilmaisu-

tapojemme aiheuttama filosofinen sekaannus. Wittgenstein kuvaa kartesiolaisen dua-

lismin mallia todellisuudesta seuraavasti: 

 

Kun ajattelemme meitä ympäröivien esineitten ja asioitten suhdetta henkilökohtaisiin ko-

kemuksiimme, jotka meillä on, meillä on joskus kiusaus sanoa, että nämä henkilökohtaiset 

kokemukset ovat se aines, josta todellisuus rakentuu.  

– – Minulla on kiusaus sanoa, että vain oma kokemukseni on todellista: ”Tiedän, että minä 

näen, kuulen, tunnen kipua jne., mutta en tiedä, että kukaan toinen näkee jne. En voi tietää 

tätä, koska minä olen minä ja toiset toisia.” (SRK, 89–90.) 

 

Toisin sanoen kartesiolainen dualismi nostaa esiin kysymyksen solipsismista: vain 

minun henkilökohtaiset kokemukseni rakentavat viime kädessä todellisuuden, koska 

vain niistä voin olla absoluuttisen varma. Muiden ihmisten kokemukset ovat minulle 

vain olettamus. Wittgenstein lähtee kritiikissään liikkeelle nostamalla tarkasteluun 

kielen kantaman virheellisen analogian. Meillä on kielessämme ilmaisuja, joista on 

mielekästä sanoa, että ne kuvaavat aineellisen maailman tosiseikkoja. Tällainen ilmaus 

voisi esimerkiksi olla lause ”ruoho on kasvanut jo pitkäksi”. Näiden lisäksi meillä on 

kielessämme pintakieliopillisesti vastaavalla tavoin käytettäviä ilmauksia, jotka kuvaa-

vat henkilökohtaisia kokemuksiamme, kuten ”ymmärrän hyvin, mitä hän tarkoittaa”. 

Wittgenstein näyttäisi ajattelevan, että vaikka näiden ilmauksien käyttötavat ovat sa-

mankaltaisia, niin ilmiöinä niiden tarkasteleminen analogisena on harhaanjohtavaa.   
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Toisin sanoen ilmaisumuotojen kieliopillinen yhteneväisyys saa meidät oletta-

maan henkilökohtaisten kokemusten yhteydessä käytettävien ilmausten liittyvän jo-

honkin sellaiseen, josta on ikään kuin aineellisen maailman tapaan mielekästä sanoa 

niiden olevan olemassa. Emme kuitenkaan kykene osoittamaan mitään tällaista, jol-

loin postuloimme kieleen niihin liittyvän toisen olemassaolon tason. Tätä nimitämme 

sisäiseksi, henkiseksi, subjektiiviseksi tai sielulliseksi olemassaoloksi. Edelleen ole-

tamme tämän olevan jollakin toistaiseksi määrittämättömällä tavalla analoginen en-

simmäisen kanssa. Näin syntyy virheellinen kuvausmalli kahdesta keskenään erilai-

sesta, mutta keskenään jollakin toistaiseksi ratkaisemattomalla tavalla analogisesta 

maailmasta. (SRK, 92.)  

Mikä tässä kahden maailman opissa sitten on vikana? Wittgensteinin mukaan 

tämä kielimuotojen analogia kantaa mukanaan siementä virheellisestä oletuksesta 

henkilökohtaisen kokemuksen luonteesta ikään kuin omana entiteettinään. Tämä 

metafyysinen oletus puolestaan tiivistyy absoluuttiseksi säännöksi, jonka mukaan 

minä-perspektiivi olisi jotakin loogisesti tai metafyysisesti erilaista verrattuna kaik-

keen muuhun. Juuri tämä oletus saa Wittgensteinin näkökulmasta filosofin sanomaan 

jotakin sellaista, kuin ”vain minä voin tietää oman hammassärkyni” tai ”cogito, ergo 

sum”. Tällöin kieliopillinen käytänne rakentaa sellaisen kuvan todellisuudesta, jossa 

ajatukset ja havaintosisällöt ovat ikään kuin loogisesti kunkin ihmisen yksityisiä asi-

oita, mikä edelleen mahdollistaa metafyysisen oletuksen todellisuuden jakautumisesta 

kahteen perimmäiseen substanssiin. (SRK, 102–103.) Wittgensteinin näkökulmasta 

kyse kuitenkin on ilmaisutavan muodostamasta harhasta: 

 

Toinen metafyysinen väitemuotomme on: ”Ihmisen havainnonsisällöt ovat hänen yksityi-

siä asioitaan.” Tämä ilmaisutapa on jopa harhaanjohtavampi, koska se muistuttaa vielä enem-

män kokemuslausetta. Filosofi, joka sanoo näin, voi hyvinkin luulla ilmaisevansa eräänlaisen 

tieteellisen totuuden. (SRK, 103.) 

 

Wittgenstein kehittelee samaa ajatuskulkua myös Filosofisissa tutkimuksissa. Hänen 

lähtökohtanaan on tarkastella tätä kielimuotoa liittyen ihmislajin erikoiseen ominais-

piirteeseen: meidän todellakin on mahdollista salata omat kokemuksemme muilta ih-

misiltä. Me voimme teeskennellä toinen toisillemme tai yksinkertaisesti ymmär-

rämme toisiamme enemmän tai vähemmän. Kyse ei Wittgensteinin mukaan kuiten-

kaan ole absoluuttisesta rajalinjasta. Enemmänkin kyse on asteittaisesta siirtymien 

sarjasta, josta filosofi on ottanut käyttöönsä äärimmäisen kuvitteellisen maksimiar-
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von. Tältä pohjalta filosofi rakentaa kuvan todellisuudesta. (FT, 344–349.) Juuri tä-

män kuvan mukaan elämme maailmassa, jossa muilta salattu minäsubjekti asuu 

omassa todellisuudessaan ajatuksiensa ja havaintosisältöjensä ympäröimänä:  

 

”En voi tietää, mitä hänessä tapahtuu” on ennen kaikkea kuva. Se on vakaumuksen va-

kuuttava ilmaisu. Se ei ilmaise vakaumuksen perusteita. Ne eivät ole käsillä. (FT, 346.) 

 

Wittgenstein suorittaa kartoitustyötään pohtimalla tämän kuvan perusteita. Hän 

kysyy, että entä jos olisi sellaisia ihmisenkaltaisia olentoja, jotka ajatellessaan liikuttai-

sivat tahdottomasti vaikkapa kurkunpäänsä lihaksia. Edelleen nämä olennot olisivat 

oppineet havainnoimaan toistensa kurkunpään liikkeitä niin taitavasti, että pystyisivät 

vaivattomasti lukemaan toistensa ajatukset ja tajunnan tilat: 

 

Ihmisen ajattelu tapahtuu tajunnan sisäpuolella eristyneisyydessä, johon verrattuna kaikki 

fyysinen eristyneisyys on avoinna kaikkien nähtävissä.  

Jos olisi ihmisiä, jotka voisivat aina lukea – esimerkiksi kurkunpäätä havainnoimalla – toi-

sen äänettömät yksinpuhelut, olisivatko hekin taipuvaisia käyttämään täydellisen eristyneisyy-

den kuvaa? (FT, 344.) 

 

Minkälainen ihmiskuva olennoille olisi tältä pohjalta rakentunut? Heille tuskin 

olisi rakentunut kuvaa yksinäisestä ajattelevasta subjektista keskellä havaintojen ob-

jektien muodostamaa avaruutta. Voisi jopa ajatella, että koko ajatus olisi heille vailla 

mieltä. Jos todella olisi sellaisten olentojen kulttuuri, jonka yksilöillä ei konkreettisesti 

olisi sisäistä muilta salattua todellisuutta, heidän ihmiskuvansa olisi rakentunut var-

masti tältä osin ratkaisevasti erilaiseksi. Heille ajattelu yksityisenä tapahtumana olisi 

puhtaasti käytännöllinen asia. Halutessaan pitää ajatukset omana tietonaan he joutui-

sivat käyttämään kaulaliinaa tai vetäytymään yksinäisyyteen. Tällöin myös heidän kä-

sitteensä, joilla he tätä kaikkea kuvaisivat, olisivat olennaisesti erilaiset. Wittgenstein 

jatkaa: 

 

Jos näen jonkun vääntelehtivän tuskissaan ilmiselvästä syystä, en ajattele hänestä: Hänen 

tunteensa ovat minulta kuitenkin salattuja. (FT, 346.) 

 

Wittgenstein näyttää kysyvän: poikkeaako oma maailmamme kuitenkaan olennai-

sesti näistä olennoista? Jos kohtaan kadulla tuskasta ulvovan ihmisen, jonka päästä 

törröttää kirves, en ajattele, että hänen sisäinen kokemuksensa on minulta kätketty. 
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Hänen sisimpänsä ei näet ole minulta erityisen kätketty. Pikemminkin voin tuskalli-

sen hyvin tavoittaa, minkälaisia asioita hänen sisäisessä todellisuudessaan tapahtuu. 

Edelleen on mahdollista siirtyä hienosyisempiin ihmisenä olemisen muotoihin. Aja-

telkaamme, että olen komentanut lastani siivoamaan huoneensa. Tähän hän on rea-

goinut voimakkaalla protestilla. Tilanteen jälkeen käymme ruokapöytään, jolloin lap-

seni ilmoittaa naama edelleen punaisena, että ei aio edes koskea keittoonsa, koska se 

on hirvittävän pahaa. Onko hänen sisäinen todellisuutensa tällöin minulta kätketty?  

Kuitenkin myös toisen ihmisen täydellinen arvoituksellisuus kuuluu elämäämme: 

 

Sanomme jostakin ihmisestä, että näemme hänen lävitseen. Mutta tämän tarkastelun kan-

nalta on merkityksellistä, että ihminen voi olla toiselle täydellinen arvoitus. Tämän saamme 

kokea saapuessamme vieraaseen maahan, jonka perinteet ovat meille täysin vieraita – silloin-

kin kun hallitsemme maan kielen. Emme ymmärrä ihmisiä. (Eikä tämä johdu siitä, ettemme 

tiedä, mitä he puhuvat itselleen.) Emme voi mitenkään löytää itseämme heistä. (FT, 346.) 

 

Vieras maa ja kulttuuri ovat esimerkkejä siitä, mihin ymmärtäminen ja kätkettyys 

puolestaan Wittgensteinin mukaan liittyvät: jaettuun elämänmuotoon. Jos tavat ja 

toiminnot ovat minulle täysin vieraita, ei ymmärtäminenkään ole mahdollista. Syynä 

on kuitenkin se, että en osaa tällaista maailmaa. Kyse ei ole metafyysisestä rajasta. 

Vertailukohteena tälle voin kuvitella puolisoani, jonka kanssa toimin arjessa joka 

päivä. Tässä suhteessa voisi sanoa, että ajatus hänen sisimpänsä absoluuttisesta kät-

kettyydestä ei enää ole kovin toimiva kuva. Tietenkään en tunne puolisoni sisäisyyttä 

täysin. Hän saattaa ”salata” minulta asioita, ”uskotella” minulle erilaisia seikkoja, tai 

en vain yksinkertaisesti aina ”ymmärrä” häntä. Ratkaisevaa on kuitenkin siirtymä ab-

soluuttisesti salatun subjektin kuvasta kohti kuvaa ihmisyhteisöstä, jossa ihmisten on 

mahdollista ”teeskennellä”, ”salata” tai ”ymmärtää”, kuten Wittgenstein toteaa: 

 

”Ajatukset ja tunteet ovat yksityisiä” merkitsee suunnilleen samaa kuin ”On olemassa tees-

kentelemistä” tai ”Ihminen voi salata ajatuksensa ja tunteensa, jopa valehdella ja teeskennellä”. 

(HPF1, § 570.) 

 

Ajattelen, että Wittgensteinin näkökulma asiaan on juuri se, että itse asiassa käsitys 

todellisuuden jakamisesta subjektiin ja objektiin palautuu inhimilliseen käytäntee-

seen. Meillä ihmisinä on käytössämme mahdollisuus kätkeä henkilökohtainen koke-

muksemme. Tämä on kuitenkin ikään kuin ihmislajin luonnonhistoriallinen erityis-

ominaisuus. Esimerkiksi koiralaumaan verraten voisi sanoa, että lauman jäsenten si-



 

89 

säinen todellisuus ei ole muilta lauman jäseniltä kovinkaan kätketty. Olisi ehkä osu-

vampaa sanoa, että koiralauman jäsenillä ei ole samassa mielessä sisäistä todellisuutta. 

Pikemminkin ne kaikki näkevät (tai haistavat) toistensa todellisuuden hyvinkin tar-

kasti, vaikkakin minä-perspektiivistä oman todellisuutensa muita paremmin. Kun 

yksi koira ”haluaa”, ”aikoo” tai ”tarkoittaa” jotakin, niin se ei useinkaan jää muilta 

koirilta huomaamatta. Voisi kai sanoa, että koiran sisäinen todellisuus on melko jul-

kista lauman muille jäsenille. Ainakin omaa koiraamme katsoessani ajattelen, että on 

selvää, milloin se kokee syyllisyyttä, kipua, aikoo varastaa sukan tai haluaa pöydältä 

nakin. Hieman samaan päätyy myös Wittgenstein: 

 

Mikä on tarkoituksen luontainen ilmaisu? – Katso kissaa, kun se hiipii linnun perässä, tai 

pakoon pyrkivää eläintä. (FT, § 647.) 

 

Wittgensteinin piirtämä kuva ihmisten välisen kätkettyyden todellisesta luonteesta 

palautuu myös arkiseen kielenkäyttöömme. Arkikielisessä kielipelissämme on har-

voin läsnä ajatus absoluuttisesta ontologisesta rajasta. Pikemminkin on hyvin luon-

tevaa ”nähdä, mitä toinen tarkoittaa”. Samoin ihmettelemme sitä, kuinka tunnemme 

puolisomme niin hyvin, että arvaamme heidän ajatuksensa ennen kuin he ehtivät sa-

noa mitään. Miten sitten tästä kielipelistä on päädytty filosofiseen kantaan, jossa ih-

misen sisäisyydestä on tehty ikään kuin ainoa todella olemassa oleva asia? Vastauk-

sena tähän Wittgenstein nostaa esiin erottelun loogisen ja fysikaalisen mahdottomuu-

den välillä: 

 

Horjuvuutemme loogisen ja fysikaalisen mahdottomuuden välillä saa meidät esittämään 

sellaisia väitteitä kuin: ”Jos se, mitä tunnen, on aina vain omaa kipuani, mitä silloin voi merkitä 

olettamus, että jollakin toisella on kipua?” Tehtävämme on tällaisissa tapauksissa katsoa, miten 

kysymyksessä olevia sanoja tosiasiallisesti käytetään kielessämme. Kaikissa näissä tapauksissa 

ajattelemme käyttöä, joka eroaa näiden sanojen käytöstä puhekielessämme. (SRK, 106.) 

 

Wittgensteinin ajatuksena näyttää olevan, että kielemme toimii kohdallisesti anta-

essaan minä-perspektiiville etusijan muihin positioihin nähden suhteessa henkilö-

kohtaisiin kokemuksiin. On varmasti totta, että toinen ihminen ei näe tai koe täsmäl-

leen sitä, mitä minä näen tai koen. Olennaista olisi kuitenkin huomata, että tämä kie-

liopillinen piirre on tosiasiallisessa kielenkäytössä tekemisissä fysikaaliseen mahdot-

tomuuteen liittyvän asetelman kanssa, ei loogiseen. Yleisesti ottaen on niin, että mi-

nun näköhermojani ei ole kytketty kaksiin eri aivoihin. Kuitenkin juuri tämä täsmäl-

leen saman perspektiivin fysikaalinen mahdottomuus tai ainakin sen äärimmäinen 



 

90 

epätavallisuus tarjoaa mahdollisuuden tulkita kieliopillisen säännön kuvitteellinen 

maksimiarvo todellisuuden perimmäiseksi ominaisuudeksi.  

Overgaard päätyy artikkelissaan ajatukseen siitä, että Wittgensteinin ajattelun pyr-

kimyksenä on ylittää tällaiset kielen mukanaan kantamat harhaanjohtavat kuvat. 

Tässä mielessä Overgaard näkee Wittgensteinin ajatelleen, että representaatioon pe-

rustuva kielen virheellinen ideaali luo sekä kartesiolaisen dualismin että behavioris-

min filosofiset kannat. (Overgaard 2004, 279.) Overgaard ajattelee Wittgensteinin 

halunneen teksteissään pikemminkin nostaa esiin jonkinlaisen eletyn kehon näkökul-

man. Olemme ennen kaikkea maailmassa muiden ihmisten kanssa toimivia ihmis-

olentoja, emme koneita, emmekä aineettomia subjekteja. Yksityinen kokemuksemme 

ei ole perimmältään yksityistä, vaan pikemminkin sosiaalista, johon kuitenkin meillä 

itsellämme on ensisijainen perspektiivi. (Overgaard 2006, 67.) Tämän näkökulman 

nimittäminen esimerkiksi behaviorismiksi ei tunnu kohdalliselta, vaikka Wittgenstei-

nin argumentaatio paikoin näyttääkin osoittavan tähän suuntaan.  

Tässä mielessä myöhemmän Wittgensteinin näkökulmasta kieleen ja sen merki-

tyksellisyyteen on löydettävissä myös toinen merkittävä peruspilari kielen referentia-

listisesta esioletuksesta luopumisen lisäksi. Wittgensteinin voi nähdä siirtäneen tar-

kasteluissaan näkökulmansa dualismin, solipsismin tai behaviorismin näkökulmiin 

verrattuna juuri ihmisten väliseen todelliseen toimintaan ja praksikseen, josta käsin 

myös kielen merkityksellisyys rakentuu: 

 

Uskonko toisen sieluun, kun katson hämmästyneenä ja ihastuneena hänen silmiinsä? 

(HPF1, § 268). 

 

 

3.3 Kieli luonnonhistoriallisena ilmiönä 
 

 

Filosofisten tutkimusten toiseksi viimeisessä kappaleessa Wittgenstein ottaa käsiteltäväk-

seen kysymyksen siitä, pitäisikö käsitteitämme tutkia ikään kuin naturalistisesta läh-

tökohdasta. Hän pohtii, tulisiko kieliopillisen tarkastelun sijasta kysyä: ”mikä on kie-

liopin perusta luonnossa?” (FT, 355). Sama kysymys esiintyy hieman laajemmassa 

muodossa myös teoksessa Huomautuksia psykologian filosofiasta 1: 
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Jos käsitteenmuodostus voidaan perustella (psykologisilla ja fysikaalisilla) luonnon tosi-

seikoilla, eikö käsitemuodosteittemme kuvaus ole silloin oikeastaan valepukuista luonnontie-

dettä. – eikö meidän silloin pitäisi olla kiinnostuneita kieliopin asemasta siitä, mikä on sen 

perusta luonnossa? (HPS1, § 46.) 

 

Tämä on monella tapaa luonnollinen ajatus, jonka voi ajatella kummittelevan 

koko ajan Wittgensteinin kieliopillisten huomioitten taustalla. Mikä on kieliopillisen 

tarkastelun suhde empiriaan? Entä kuinka hyvin käsitteemme toimivat suhteessa 

luonnon tosiseikkoihin? Wittgensteinin näkökulma näyttää kuitenkin irtaantuvan täl-

laisista kysymyksenasetteluista, joita voisi kutsua empiirisessä mielessä naturalisti-

siksi. Hän toteaa samassa Filosofisten tutkimusten osiossa yksiselitteisesti: ”emme har-

joita luonnontiedettä, emme edes luonnonhistoriaa” (FT, 350). Pikemminkin Witt-

gensteinin näkökulmana näyttää olevan se, että inhimillinen kieli on itsessään luon-

non tosiseikka ja erottamaton osa ihmisen luonnonhistoriaa. Juuri kielenkäyttö on 

ihmisyydelle ominaista, erotuksena muihin ilmiöihin: 

 

Kieli on nimenomaan ihmiselämän ilmiö (HMP, 301). 

 

Hertzberg toteaa artikkelissaan, että liian vähälle jäänyt ulottuvuus Wittgensteinin 

ajattelussa on se Wittgensteinin tarkasteluperspektiivi, jossa kieli ymmärretään puh-

taasti kontingenttina ilmiönä (Hertzberg 2014, 349). Juuri tämä myöhemmän Witt-

gensteinin perspektiivi kieleen kontingenttina ilmiönä kuitenkin vastaa käsittääkseni 

osuvimmin kysymykseen siitä, miten Wittgensteinin näkökulmaa merkitykseen ja aja-

tusta kieliopillisesta tarkastelutasosta on mahdollista ymmärtää suhteessa empiiriseen 

todellisuuteen. 

Vaikka Wittgenstein torjuukin eksplisiittisesti ajatuksen siitä, että hän harjoittaisi 

jonkinlaista luonnontiedettä, hänen myöhemmissä kirjoituksissaan on löydettävissä 

kuitenkin usein taustasävy, jota voisi kuvata ainakin naturalistisena pohjavireenä.45 

Tämä Wittgensteinin oletettu naturalismi on kuitenkin omaa laatuaan verrattuna mo-

niin perinteisiin naturalismin muotoiluihin.46 Wittgensteinin näkökulmaa voisi pi-

kemminkin kuvata jonkinlaisena naturalistisena perspektiivinä kieleen ilmiönä kuin 

eksplisiittisenä filosofisena kantana.  

 
45 Ks. esim. Z, § 540–545; HPF1, § 46–49. 

46 Naturalismilla voidaan viitata moniin erilaisiin filosofisiin näkemyksiin, joiden kannattajana Wittgen-
steinia ei voida pitää: naturalismin käsitteestä ks. esim. Haaparanta 1999. Esimerkiksi Wallgren esittää 
artikkelissaan, että itse asiassa Wittgensteinin ajattelu haastaa juuri sellaisen naturalismin käsitteen ny-

 



 

92 

Puhuttaessa naturalismista Wittgensteinin ajattelun yhteydessä on kuitenkin syytä 

olla hyvin varovainen. Esimerkiksi Hacker toteaa, että Wittgensteinin paikoin suorit-

tamaa filosofian naturalisointia ei ole syytä ajatella jonkinlaisena tieteellisenä speku-

lointina eikä minkäänlaisena uutena skientismin muotona, vaan kyse on keskeisesti 

erilaisesta pyrkimyksestä (Hacker 2018, 93). Samoin Hutto ja Satne toteavat artikke-

lissaan, että Wittgensteinista puhuminen naturalistina voi johtaa ensimmäisenä aja-

tukseen siitä, että puhuja on perustavalla tavalla ymmärtänyt väärin Wittgensteinin 

tavoitteet filosofiassa. Kirjoittajien mukaan puhe naturalismista ei tule kyseeseen, mi-

käli sillä tarkoitetaan jonkinlaista asioiden viimekätistä selittämistä tai metafyysistä 

oletusta asioiden perimmäisestä luonteesta. (Hutto & Satne 2018, 142–143.)  

Wittgenstein kirjoittaa Filosofisissa tutkimuksissa puhuvansa ”kielen paikallisesta ja 

ajallisesta ilmiöstä” (FT, § 108). Tämä fragmentti tarjoaa hyvän lähtökohdan lähestyä 

tätä Wittgensteinin omalaatuista ja oletettua naturalistista perspektiiviä. Mitä siis tar-

koittaa kielen tarkasteleminen paikallisena ja ajallisena ilmiönä? Ymmärtääkseni se 

tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että jos haluaisimme lausua jotakin yleistä kielestä, se 

on mahdollista vain eräänlaisesta naturalistisesta ihmisen luonnonhistorian perspek-

tiivistä. Tällöin nykyistä kieltämme tarkastellaan luonnollisena osana ihmisen muuta 

luonnonhistoriaa. Tällöin myös luovutaan selkeästä jaosta kieleen ja ei-kieleen tar-

kasteltaessa kieltä osana ihmislajin monimuotoista historiallista toimintaa. Tästä per-

spektiivistä kieli ei enää näyttäydy mysteerinä tai jonkinlaisena todellisuuden peilinä, 

vaan pikemminkin luonnollisena jatkona ihmisen muulle kehityshistorialle:  

 

Kielipelien alkuperä ja alkeismuoto on reaktio. Vasta tältä perustalta voivat monimuotoi-

semmat muodot kasvaa. 

Haluan sanoa, että kieli on jotakin jalostettua – ”alussa oli teko”. (YH, 71.)47 

 

Käsittääkseni tämä Wittgensteinin naturalistinen perspektiivi kieleen tiivistyy aja-

tukseen siitä, että tarkastellessamme kieltä tarkastelemme sitä paikallisena ja ajallisena 

 
kyisen kulttuurisen käyttötavan, jota Wallgren kuvaa ”kyynisenä skientisminä” tai puhtaana fysikalis-
mina (Wallgren 2015). Tarkoituksena luvussa ei ole käyttää käsitettä myöskään tässä merkityksessä. 
Luvussa hyödynnetään naturalismin käsitettä pikemminkin sen arkikielisessä ja laveassa ”luonto on 
kaikki” -käyttötavassa, joka ei sisällä automaattista oletusta empiiriseen tiedonhankintaan sitoutumi-
sesta. Tavoitteena käsitteen käytöllä on sen Wittgensteinin näkökulman tavoittaminen, jossa kieltä ko-
konaisuutena tarkastellaan kontingenttina ilmiönä. Tässä mielessä kuitenkin Wallgrenin artikkelissaan 
esittämän ajatuksen suhteen olisi merkittävä kysymys tutkia myös sitä, miten Wittgenstein itse asiassa 
ymmärtää paljon käyttämänsä sanan ”luonto”. Tämän työn puitteissa asiaan ei kuitenkaan ole mahdol-
lista paneutua.  

47 Wittgenstein lainaa fragmentin päättävän lauseen ”alussa oli teko” Goethen Faustista. 
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ihmislajin elämään liittyvänä ilmiönä (FT, § 108; HMP, 301). Juuri tässä mielessä kie-

len alkuperäisenä yksikkönä voi nähdä ihmisten välisen reaktion, teon. Tästä lähtö-

kohdasta kieli on jalostunut nykyisen kaltaiseksi ilmiöksi, jota nyt tarkastelemme. 

Tässä mielessä kieli on ennen kaikkea osa jaettua ihmisyyteen kytkeytyvää historial-

lista toimintaamme. Se ei ole jotakin sellaista, jonka avulla voisimme lähestyä ihmi-

syydestä ulkopuolista todellisuutta.  

Lisäksi kielemme on nimenomaan tämänhetkinen kielemme. Jos kieltä ilmiönä 

halutaan tarkastella laajemmasta näkökulmasta, näkökulmaa on mahdollista laajentaa 

vain luonnonhistorialliseen suuntaan. Ihmisen esihistoriasta ei varmaankaan löydy 

yksittäistä hetkeä, josta lähtien voisimme sanoa ihmisen alkaneen käyttää kieltä. Kyse 

on pitkästä sarjasta pieniä kehityksellisiä siirtymiä. Ihmislaji on satojatuhansia vuosia 

elänyt erilaisissa yhteisöissä. Nämä ovat monin tavoin kytkeytyneet yhdenmukaiseen 

toimintaan, jota voisi ainakin niiden primitiivisemmissä versioissa nimittää ihmislajin 

reaktioiksi. Tästä jaetun toiminnan riittävän yhdenmukaisena toistuvasta kontekstista 

nousevat esiin ne keskenään riittävän analogisina toistuvat kieleen nivoutuvat toi-

minnot, joita voisi sanoa ihmislajin elämänmuotoon kuuluviksi teoiksi:   

 

Käskeminen, kysyminen, kertominen, jutteleminen kuuluvat luonnonhistoriaamme kuten 

käveleminen, syöminen, juominen, leikkiminen (FT, § 25). 

 

Tämä riittävän samanmuotoisena toistuva yhteistoiminnallisuus on rikastunut ja 

monimutkaistunut hiljakseen. Nykyisessä tilanteessamme meidän on mielekästä 

tehdä erotteluja sen suhteen, mikä on ”kieltä” ja mikä ei, mutta esimerkiksi miljoona 

vuotta sitten tällaista erottelua olisi ollut hyvin hankala tehdä: mikä erottaisi urahduk-

sen, parahduksen, kiljahduksen, tömistelyn tai tönäisyn sanasta tai lauseesta? Tässä 

mielessä Wittgenstein näkee, että nykyiset kielipelimme ovat tarkasteltavissa juuri tä-

män primitiivisen käyttäytymisen jatkeina:  

 

– – Olla varma, että toisella on kipuja; epäillä, onko hänellä kipuja, jne. – nämä ovat eri-

laisia luonnollisia, vaistomaisia suhtautumistapoja muihin ihmisiin, ja kielemme on vain apu-

neuvo ja tämän suhtautumisen lisäke. Kielipelimme on primitiivisen käyttäytymisen lisäke. 

(Kielipelimme on näet käyttäytymistä.) (Vaisto.) (Z, § 545.) 

 

Wittgenstein toteaa tarkoittavansa sanalla ”primitiivinen” jotakin sellaista, joka on 

esikielellistä. Juuri tämä esikielellinen luonnollinen tapamme suhtautua toisiin ihmi-
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siin on kuitenkin Wittgensteinin näkökulmasta kielipelimme perusta. Se on myöhem-

män ”ajattelutavan prototyyppi”, kuten hän toteaa. Tästä prototyypistä jokin määrä-

tympi ja ajallisesti myöhempi käsitteellinen ajattelumme nousee. (Z, § 540–541.) 

 

Opi uusi sivu tästä erityisestä inhimillisen käyttäytymisen luvusta – tästä kielenkäytöstä (Z, 

§ 542). 

 

Tämä yhteisöllinen inhimillisten suhtautumisiemme ja toimintojemme historialli-

nen kytkeytyminen riittävän säännönmukaisiksi sarjoiksi on kuitenkin kielemme pe-

rusta. Tästä lähtökohdasta se on rakentunut valtavan mutkikkaaksi ja monisyiseksi 

ilmiöksi. Samassa mielessä emme voi edes kuvitella, miltä ”kieli” näyttää esimerkiksi 

100 000 vuoden päästä, mikäli ihmislaji edelleen on silloin olemassa. Emme voi edes 

tietää, olisiko tällä tulevaisuuden ihmiskunnalla enää mitään sellaista, mitä edes voisi 

tarkastella analogisena nykyiselle kielellemme. Puhuessamme kielestä puhumme siis 

vääjäämättä meidän nykyisestä inhimillisestä kielestämme. Sillä on oma luonnollinen 

ja kontingentti kehityshistoriansa osana ihmislajin kehityshistoriaa, ja se on ymmär-

rettävissä vain tätä taustaa vasten. Tätä kehityshistoriallista tai naturalistista perspek-

tiiviä vasten tarkasteltuna kuitenkin nykyiset käsitteemme asettuvat uudenlaiseen per-

spektiiviin:   

 

Jos haluamme tutkia totuuden ja epätotuuden, lauseitten ja todellisuuden yhtäpitävyyden 

ja yhtäpitävyyden puutteen, väitteitten, oletusten ja kysymysten luonteen ongelmia, meille on 

suurta hyötyä siitä, että tarkastelemme kielen alkeellisia muotoja, joissa nämä ajattelumuodot 

esiintyvät ilman hyvin mutkikkaiden ajatteluprosessien hämmentävää taustaa. Kun tarkaste-

lemme tällaisia kielen yksinkertaisia muotoja, katoaa se henkinen usva, joka näyttää peittävän 

tavanomaista kielenkäyttöämme. Näemme toimintoja, reaktioita, jotka ovat selväpiirteisiä ja 

läpikuultavia. Toisaalta tunnistamme näistä yksinkertaisista prosesseista kielimuotoja, jotka ei-

vät eroa jyrkästi kielemme monimutkaisemmista muodoista. Näemme, että voimme rakentaa 

monimutkaiset muodot alkeellisista muodoista lisäämällä näihin vähitellen uusia muotoja. 

(SRK, 48.) 

 

Wittgensteinin naturalistisessa perspektiivissä on siis nähdäkseni kyse tämän kal-

taisesta näkökulmasta kieleen. Kyse on pohjimmiltaan ikään kuin biologisen luonnon 

perusilmiöistä, joiden johdannainen myös kielemme on. Tässä mielessä ihmisen toi-

minta ja kielen käyttö ei poikkea jyrkästi kaikesta siitä, minkä voimme nähdä muussa 

luonnossa ympärillämme. Asia on tietenkin erittäin suuren huomion arvoinen ja 
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suuri mysteeri. Se on kuitenkin jotakin sellaista, jota voi lähestyä pikemminkin lääke-

tieteellisen tiedekunnan pääsykoekirjan ensimmäisen kappaleen otsikolla ”Ihmis-

organismi kohtaa ympäristön”, kuin filosofisella kysymyksellä kielen ja todellisuuden 

välisestä suhteesta. Toisin sanoen kyseessä ei Wittgensteinin näkökulmasta ole filo-

sofinen kysymys.  

Myöhemmän Wittgensteinin näkökulmaa on lähestytty Wittgenstein-tutkimuk-

sessa myös yhdenlaisena transsendentalismin muotona. Taustalla vaikuttaa ajattelu-

historiallisesti kiinnostava kysymys, jatkaako myöhäisempi Wittgensteinin jonkin-

laista kantilaista filosofista projektia. (Pihlström 2006, 187.) Tractatus-vaiheen Witt-

genstein nähdään usein juuri tässä valossa (Pihlström 2002, 137, 80-81).48   

Varhaisvaiheessaan Wittgenstein ajatteli kielen kuvaavan maailman. Tämän mah-

dollistaa maailman ja kielen sama looginen muoto. Kielen ja maailman välinen suhde 

kuitenkin asettaa ajattelullemme samat ennakkoehdot. Emme siis voi ajatella mitään 

tässä mielessä aidosti epäloogista. Jotakin sanomatonta, transsendenttia, jää kuitenkin 

maailman ja näin myös kielen ulkopuolelle. (Wallgren 2006, 100.) Tässä suhteessa 

Pihlström kuvaa varhaisvaiheen Wittgensteinia kantilaisen transsendentaalisen idea-

lismin ja empiirisen realismin yhdistelmänä (Pihlström 2002, 81).   

Kysymykseksi siis nousee, voitaisiinko myös myöhempi Wittgenstein nähdä 

transsendentaalifilosofina. Hänen ratkaisunsa kielen ja todellisuuden väliseen suhtee-

seen on aiempaan verrattuna radikaalisti erilainen. Silti myös myöhemmässä näkö-

kulmassa voidaan nähdä ymmärryksemme olevan sidottu kieleemme. Pihlström ot-

taa artikkelissaan asiaan kantaa ajattelun historian näkökulmasta: riippumatta siitä, 

mitä Wittgenstein itse ajattelisi asiasta, hänen myöhäisvaiheen filosofiaansa voidaan 

perustellulla tavalla filosofian tradition piirissä tarkastella transsendentaalifilosofiana. 

(Pihlströn 2006, 186.)  

Pihlströmin tekemä varaus Wittgensteinin oman kannan suhteen on aiheellinen. 

Esimerkiksi Ruskeassa kirjassa Wittgenstein torjuu erityisen painokkaasti yritykset 

ikään kuin avata filosofiaansa transsendentalismin suuntaan: 

 

Meillä on kiusaus ajatella, että esimerkkimme ovat epäsuoria keinoja tuottaa mieleemme 

tietty mielikuva tai idea – että ne vihjaavat johonkin, mitä ne eivät voi näyttää. (…) 

Menetelmämme on puhtaasti kuvaileva. Esittelemämme kuvaukset eivät ole selitysten vih-

jeitä. (SRK, 205.) 

 

 
48 Suomalaisen akateemisen filosofian pitkä Tractatuksen transsendentaalitulkinnan perinteen voi kat-
soa lähteneen liikkeelle Erik Steniuksen klassikkoteoksesta Wittgensteins "kritik av det rena språket". Jo 
teoksen nimi on viittaus Kantin Puhtaan järjen kritiikkiin. (Stenius 1960.) 
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Samoin Filosofisissa tutkimuksissa Wittgenstein painottaa, että hänen tarkoittamas-

saan mielessä filosofia todellakin on puhtaasti kuvailevaa: 

 

Emmekä saa esittää minkäänlaista teoriaa. Tarkasteluissamme ei saa olla mitään hypoteet-

tista. Kaikki selittäminen on poistettava ja pelkän kuvaamisen on tultava sen sijaan. Tämä 

kuvaus saa valonsa, ts. tarkoituksensa, filosofisista ongelmista. Nämä eivät ole tietenkään mi-

tään empiiriä ongelmia, vaan ne ratkaistaan siten, että tutustumme kielemme toimintaan, ja 

niin, että käsitämme tämän toiminnan, vastoin voimakasta viettymystämme käsittää se väärin. 

Ongelmat ratkaistaan, ei esittämällä uutta kokemusta, vaan siten, että sovitamme yhteen sen, 

mikä on ollut aina tunnettua. Filosofia on taistelua sitä vastaan, että kielemme välineet noitu-

vat ymmärryksemme. (FT, § 109.) 

 

Tässä suhteessa Kuusela toteaa, että jonkin ajattelijan liittäminen tiettyyn perin-

teeseen ilman hänen myöntöään on ongelmallista. Tämä merkitsee samalla kyseisen 

ajattelijan tekstien lukemista suhteessa siihen, mitä muut perinteen edustajat ovat asi-

asta sanoneet. Tällöin muiden asettamia kysymyksiä projisoidaan teksteihin, mikä te-

kee vääryyttä kirjoittajan tarkoitukselle ja ajatuksille. (Kuusela 2001, 64.) Edelleen 

Kuusela katsoo, että vaikka myös myöhemmän Wittgensteinin ajattelu käsittelee 

omalla tavallaan kielen luomia rajoja, sen näkeminen transsendentalismina on ongel-

mallista. Myöhemmän Wittgensteinin tavoitteena on Kuuselan mukaan sen ymmär-

täminen, että filosofia ei kykene tarjoamaan lopullisia vastauksia. Sen tavoitteena ei 

siis voi olla missään lopullisessa mielessä asettaa kielelle perustaa tai rajoja. Pikem-

minkin Kuuselan mukaan Wittgensteinin tavoitteena on uudistaa koko filosofian 

konsepti siirtymällä kohti sellaista filosofiaa, joka on luonteeltaan kieltä kuvailevaa ja 

selventävää. (Kuusela 2001b.)  

Yhden esimerkin transsendentalistisesta lukutavasta voi löytää Kanniston artik-

kelista, jossa hän määrittelee transsendentalismin empiirisen minän ja transsenden-

taalisen subjektin käsitteiden avulla. Transsendentalismilla tarkoitetaan Kanniston 

mukaan pohjimmiltaan sellaista kuvaa tilanteesta, jossa arkisen ja kokevan empiirisen 

minämme takana nähdään toimivan transsendentaalinen subjekti, joka joidenkin en-

nakkoehtojen puitteissa järjestää apriori arkiminämme kokemuksen. (Kannisto 2002, 

307.) Kannisto toteaa, että tässä mielessä myös myöhempää Wittgensteinia voi hy-

vällä syyllä nimittää transsendentalistiksi.  Tällöin transsendentaalinen subjekti voi-

daan määritellä kollektiiviseksi kieliyhteisöksi. Ajattelumme ja kokemisemme muo-

toja määrittävät juuri sen kieliyhteisön kielipelit, joihin synnymme. Oppimamme kie-

lipelit muodostavat sen verkoston, jossa ajatuksemme voivat liikkua. Näiden ulko-
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puolella kaikki on kaaosta. Kannisto toteaa, että Wittgensteinin myöhäisvaiheen pu-

heena ollen transsendentaalinen subjekti on myös jotakin triviaalisti historiallisen 

muutoksen alaista ja prosessimaista, johon myös itse kielenkäyttäjinä osallistumme. 

(Kannisto 2002, 314.) 

Yleisellä tasolla Kanniston muotoilu tuntuu tavoittavan osuvasti Wittgensteinin 

näkökulman kieleen ja oikeuttavan tässä suhteessa transsendentalistisen puhetavan. 

On varmasti mielekästä todeta, että Wittgensteinin näkökulmassa ajattelumme ja ym-

märryksemme on sidoksissa käyttämäämme kieleen. Sen sijaan puhe kielen vetämistä 

rajoista tai kielen ulkopuolella sijaitsevasta transsendentista kuulostaisi paljon ongel-

mallisemmalta. Tällainen puhe saattaa peittää näkyvistä, kuinka monimuotoisena il-

miönä Wittgenstein kieltä tarkastelee. Kielipelimme eivät ”ole kiinteää, kertakaikki-

sesti annettua, vaan uusia kielityyppejä, uusia kielipelejä – kuten voimme sanoa – 

syntyy, toiset taas vanhenevat ja unohdetaan”. (FT, 23.)  

Tästä voi kuvitella esimerkkinä vaikkapa tieliikennettä. Voimme nähdä, että myös 

sitä voidaan tarkastella yhtenä kielen muodosteena. Se koostuu monimutkaisista 

sääntöjärjestelmistä, joiden mukaan toimimme, ja joita tietyn sosiaalisen normiston 

puitteissa rikomme. Autojen valoilla on kielen sanojen tapaan monia tehtäviä: yhdellä 

viestitämme muille aikovamme kääntyä, toisilla varoitamme takana tulijaa siitä, että 

jarrutamme, kolmansilla taas valaisemme omaa näkökenttäämme. Pitkillä valoilla 

voimme lisäksi myös häikäistä ikään kuin kostoksi vastaantulijaa, jos jokin hänen toi-

minnassaan meitä ärsyttää. Sisävaloja taas voimme käyttää esimerkiksi peilatessamme 

itseämme taustapeilistä. Kaikkiaan tieliikenne on monimutkainen sääntöjen, tottu-

musten ja erilaisten käytäntöjemme kulttuuri. Tässä suhteessa näyttää mielekkäältä 

sanoa, että tämä yhteisöllinen sosiaalisista normeista, joustavista käyttötavoista ja 

eksplisiittisistä säännöistä muodostuva riittävän yhdenmukaisena toistuva toiminnan 

kokonaisuus rakentaa kokemuksemme tieliikenteestä. Kuitenkin samanaikaisesti tun-

tuisi omituiselta sanoa, että todellisuus tieliikenteen ulkopuolella jää meiltä jollakin 

tapaa salatuksi. On selvää, että tieliikenteen ulkopuolelle jää monenlaisia asioita, 

mutta missä mielessä ne jäisivät erityisesti tieliikenteeltä salatuksi.  Tieliikenne on yksi 

muuntuva kielipelien kokonaisuus lukemattomien muiden joukossa. Voimme kor-

keintaan todeta, että tällä hetkellä ihmiset tekevät tällaisia asioita ja nykyiset kielipe-

limme saavat mielekkyytensä näistä toimistamme. Tulevaisuudessa ehkä teemme 

muunlaisia asioita. Jos yksiselitteisesti ja lopullisesti sanotaan, että todellisuus kielipe-

liemme ulkopuolella on meiltä ikään kuin salattua, niin on hyvin epäselvää, mitä ni-

menomaista ulkopuolisuutta tai salattuutta tällä halutaan korostaa.  
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Transsendentalismin lisäksi Wittgensteinin näkökulma tuntuu johtavan myös re-

lativismiin. Esimerkiksi Hilmy päätyy kirjassaan puhumaan Wittgensteinin myöhäis-

vaiheen lingvistisestä relativismista (Hilmy 1987, 156). Hilmy näkee, että Wittgenstei-

nin tekemä siirtymä myöhäisvaiheen ajattelussaan on niin perustavanlaatuinen ver-

rattuna varhaisvaiheeseen ja Fregen ja Russellin logistisen projektin tapaan ymmärtää 

kieli ja filosofia, että mielekkäintä olisi puhua paradigmaattisesta muutoksesta. 

(Hilmy 1987, 138-139.) Puhe relativismistakaan ei kuitenkaan välttämättä näyttäydy 

kohdalliselta. Ajatus relativismista syntyy sellaisen kuvan pohjalta, jossa ikään kuin 

joudumme luopumaan merkityksen lukitsevista viittaussuhteista todellisuuteen. Näin 

ajaudumme ilman tätä kiinteää pohjaa relativismiin. Wittgensteinin näkökulmasta 

taas tämäkin kuva on ehkä hiukan harhaanjohtava: mitään kiinteää pohjaa ei ole mis-

sään vaiheessa ollut olemassa. Pikemminkin koko oletus siitä on johtunut kielemme 

luonteen primitiivisestä väärinymmärryksestä. Tämä on johtanut tässä mielessä ikään 

kuin taikauskoiseen ajatteluun. Tällöin on syntynyt perusteettomia oletuksia sen suh-

teen, mitä olemme tekemässä tutkiessamme sanoja.  

 

”Suokoon Jumala filosofin ymmärtää, mikä on kaikkien nähtävissä.” (YH, 113.) 

 

Relativismin ja transsendentalismin sijasta Wittgensteinin naturalistista näkökul-

maa kielen ilmiöön voisi ehkä kuvata jopa jonkinlaisena arkirealismina, joka kuiten-

kin kohdistuu ”todellisuuden” sijasta ”kielen tosiseikkoihin”, kuten Wittgenstein itse 

toteaa (Z, § 447). Täsmällisesti ottaen se, mitä hän tekee, perustuu melko puhtaasti 

vuodesta 1933 eteenpäin sen tarkastelemiseen, miten hän itse kielen käyttäjänä on 

oppinut kieltä tosiasiallisesti käytettävän. Wittgensteinin arkirealismi on siis täysin 

uudenlaista verrattuna moniin realismin määrittelyihin. Perinteinen arkirealismi to-

teaa esimerkiksi Uskali Mäen mukaan, että ”arkikokemuksen objektit ovat olemassa, 

ja että luonnollisessa kielessä heijastuva ”terveen järjen” näkemys maailmasta on ai-

nakin summittain oikea” (Mäki 2002, 173). Wittgenstein puolestaan toteaa, että kieli 

on sellainen, kuin se on, ja tällä tavoin ihmiset kieltä käyttävät: 

 

Virheemme on etsiä selitystä siinä, missä meidän pitäisi nähdä tosiseikat ´alkuilmiöinä´. 

Toisin sanoen, missä meidän pitäisi sanoa: Nyt pelataan tätä kielipeliä. (FT, § 654.) 

 

Kyse on siis kielipelin toteamisesta sellaisena, kuin se on kaikkien nähtävillä, ilman 

jatko-oletusten tekemistä:  
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Tässä törmäämme filosofisten tutkimusten merkilliseen ja luonteenomaiseen ilmiöön: - 

Voisin sanoa, että vaikeutena ei ole ratkaisun löytäminen, vaan jonkin sellaisen tunnustamisen 

ratkaisuksi, mikä näyttää tavallaan vasta ratkaisun esivaiheelta. “Olemme jo sanoneet kaiken. 

– Se ei ole mitään, mikä seuraa sanomastamme, vaan itse ratkaisu!” 

Tämä on luullakseni yhteydessä siihen, että odotamme väärin selitystä siinä, missä vaikeu-

den ratkaisu on kuvaus, kunhan vaan asetamme sen oikein paikalleen. Jos pysähdymme siihen, 

emmekä yritä päästä pitemmälle.  

Vaikeutena on pysähtyä. (Z, § 314.) 

 

Myös Hertzberg päätyy artikkelissään kysymään, olisiko Wittgensteinia itse asiassa 

tarkasteltava naturalistina. Hän toteaa, että asiassa on kaksi puolta. Toisaalta Witt-

genstein painottaa sitä näkökulmaa, jossa kieli on jossakin mielessä loogisesti sidok-

sissa tapaamme elää. Toisaalta taas Wittgenstein nostaa esiin sen, että käsitteidemme 

käyttö on sattumanvaraista ja käytännön toiminnan tuloksena syntynyttä. Myös 

Hertzberg toteaa, että naturalismista ei ole syytä puhua ainakaan siinä mielessä, että 

ajattelisimme Wittgensteinin tekevän jonkinlaista empiiristä tiedettä. Wittgensteinin 

tavoitteena ei ole kerätä dataa kielen käytöstä totuuden selvittämiseksi. Pikemminkin 

totuus empiirisessä mielessä putoaa pois Wittgensteinin näkökulmassa: jokin on 

”totta” tai ”epätotta” aina jonkin kielipelin ominaisuutena (FT, § 136; HPF1, § 266). 

Tästä huolimatta Wittgenstein ei Hertzbergin mukaan istu kovin hyvin kuvaan puh-

dasta käsiteanalyysia tekevästä filosofistakaan. Lopputuloksenaan Hertzberg toteaa, 

että Wittgensteinin oletettua naturalismia voi tarkastella ainakin ehdotuksena näkö-

kulman tarkentamisesta uudenlaiseen paikkaan. Tästä uudesta näkökulmasta katsot-

tuna meidän täytyy merkitystä kysyessämme ymmärtää puhujan intentio hänen pu-

huessaan sekä se, kuinka ilmaisua käytetään suhteessa kyseisen tilanteen kaikkiin mui-

hin tekijöihin. (Hertzberg 2014, 369–371.) 

Toisin sanoen vähintäänkin Wittgensteinin näkökulmasta seuraa se, että ymmär-

tääksemme jonkin ilmaisun merkityksen meidän on siirryttävä tarkastelemaan kaik-

kea sitä, mikä konkreettisesti ottaa paikkansa ihmisten välillä heidän käyttäessään 

kieltä. Vain tällä tavoin voimme jossakin mielessä ymmärtää paremmin tätä ilmiötä, 

johon olemme itse myös osallisia kielen käyttäjinä. Näin näkökulma on pikemminkin 

etnologinen kuin luonnontieteilijän tai loogikon, kuten Wittgenstein itsekin toteaa:  

 

Kun käytämme etnologista tarkastelutapaa, merkitseekö tämä, että selitämme filosofiaa 

etnologian avulla? Ei. Se merkitsee vain, että suhtaudumme näkökantaamme täysin ulkokoh-

taisesti, voidaksemme nähdä asiat objektiivisemmin. (YH, 79.) 

 



 

100 

Rakentaessaan uudenlaista kuvaa kielestä ja siirtäessään tarkastelun näkökulman 

uuteen paikkaan Wittgenstein pyrkii näyttämään, miksi filosofian aiemmat yritykset 

ymmärtää kieltä ovat perustuneet väärinkäsityksiin. Wittgensteinin näkökulmasta fi-

losofiassa tarkastelun kohteena ei ole todellisuus, vaan kielen käyttömme: 

 

Sekavien arvailujen ja selitysten tilalle haluamme asettaa kielen tosiseikkojen levollisen 

punnitsemisen (Z, § 447). 

 

Wittgenstein ei siis tässä mielessä tee mitään sellaista, mitä perinteisesti on totuttu 

kutsumaan filosofiaksi. Hän yrittää kääntää katseemme siihen, miten ihmiset puhuvat 

ja miten he puhuessaan rakentavat ilmaisujensa merkitykset. Kyse on tällöin siitä, 

miten näitä sanoja käytetään, eli kielipelin toteamisesta. Juuri tätä on Wittgensteinin 

mainitsema etnologisen tarkastelutavan objektiivisuus (YH, 79).   

 

Filosofia pelkästään asettaa kaiken esiin, se ei selitä mitään, eikä tee johtopäätöksiä. – 

Koska kaikki on avoinna esillä, ei olekaan mitään selitettävää. Meitä ei näet kiinnosta se, mikä 

on ehkä kätkettyä. (FT, § 126.) 

 

Myös tarkastelija on kieltä käyttävä ihminen, joten tässä mielessä mitään ulkopuo-

lista kuvaa asiasta emme saa. Kyse ei kuitenkaan ole metafyysisestä absoluuttisesta 

rajasta. Mitään muuta näkökulmaa meille ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Voimme ym-

märtää omaa nykyistä kieltämme vain siinä mielessä, että olemme itse sen käyttäjiä ja 

sen elämänmuodon edustajia, josta kielemme merkityksellisyys kumpuaa. Näin myös 

kaikki esittämämme kysymykset kuuluvat tähän kieleen: 

 

Se, että minun on käytettävä kieltä koskevissa selityksissäni jo täydellistä kieltä (ei mitään 

valmistavaa, tilapäistä kieltä), tämä jo osoittaa, että voin esittää vain jotakin ulkokohtaista kie-

lestä. 

Mutta miten nämä selittelyt voivat sitten tyydyttää meitä? – Myös kysymyksesi oli jo muo-

toiltu tässä kielessä; ne oli ilmaistava tässä kielessä, jos oli jotakin kysyttävää. 

Ja epäilyksesi ovat väärinkäsityksiä. 

Kysymyksesi viittaavat sanoihin, niinpä minun on puhuttava sanoista. (FT, § 120.) 

 

Toisin sanoen, jos filosofiassa ollaan kiinnostuneita eri ilmauksista, kuten ”to-

tuus,” ”todellisuus,” ”tieto,” ”kieli,” tai ”ajattelu”, tällöin Wittgensteinin näkökul-
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masta kiinnostuksenkohteemme on näiden sanojen käyttö kielessämme ja kielen ym-

märtäminen merkitsee tässä mielessä osallisuutta tähän inhimilliseen ilmiöön: kielen 

osaamista, ihmisenä elämistä. 

 

Filosofia ei saa millään tavoin loukata kielen tosiasiallista käyttöä, se voi loppujen lopuksi 

siis vain kuvata sitä. 

Se ei näet voi myöskään perustella sitä. 

Se jättää kaiken entiselleen. (FT, § 124.) 
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4 INTEGRATIIVINEN NÄKÖKULMA 
PSYKOTERAPIAAN  

Kuten Wittgensteinin myöhemmän ajattelun suhteen, myös psykoterapian kohdalla 

on ongelmallista todeta yksiselitteisesti tarkastelevansa psykoterapiaa. Psykoterapia 

on monimuotoinen historiallinen ilmiö. Sitä on tutkittu, käsitteellistetty ja lähestytty 

koko sen yli satavuotisen historian aikana monista erilaisista lähtökohdista.  

Koska tämän työn tavoitteena on tarkastella psykoterapiaa Wittgensteinin eri 

teksteissään esittämien ajatusten kautta, on tarpeellista selventää työn lähestymista-

paa aiheeseensa myös tältä osin. Luvussa pyrin vastaamaan kysymykseen siitä, miten 

psykoterapia työssä ymmärretään, ja tarkentamaan työn tarkastelutapaa.  
 
 

4.1 Mitä psykoterapia on? 
 
 

Kaikissa ihmiskulttuureissa on kaikkina aikoina ollut erilaisia rituaaleja, joiden tehtä-

vänä on ollut auttaa jäseniään selviytymään omista sisäisistä ja jäsentensä välisistä 

vaikeista tuntemuksista ja tilanteista. Esimerkiksi John McLeod ajattelee, että tästä 

näkökulmasta modernia psykoterapiaa voidaan viime kädessä tarkastella näiden sa-

mojen jännitteiden ratkaisuyrityksenä meidän teollistuneessa kulttuurissamme. Hän 

toteaa, että tässä mielessä psykoterapia ei ole tiedemiesten keksimä, vaan sen juuret 

ovat pikemminkin melko universaalissa ihmisyyteen liittyvässä toisistaan huolehtimi-

sen perinteessä. (McLeod 1997, 2.) Samoin Rollo May toteaa History of psychotherapy: 

continuity and change -teoksen saatesanoissaan, että jo luolaihmisistä asti ihmiskunta on 

tarvinnut yksilöitä, jotka ovat toimineet omissa yhteisöissään eräänlaisessa psykote-

rapeutin roolissa (May 2011, xxiii). Samassa hengessä myös Juhani Ihanus muistuttaa 

psykoterapian kulttuurihistoriaa käsittelevässä artikkelikokoelmassaan, että ihmisen 

psyyken tai sielun olemusta ja sen hoitamista on pohdittu eri kulttuureissa jo antiikin 

ajoista lähtien (Ihanus 2005, 75).  
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Psykoterapiaa voi kuitenkin tarkastella myös näistä perinteistä erotettuna omana 

ilmiönään. Tässä mielessä voidaan todeta nykyisen länsimaisen psykoterapian otta-

neen ensimmäiset askeleensa 1880-luvulla. Tällöin alettiin ensimmäistä kertaa puhua 

psyykkisistä terapioista. Ensimmäiset kirjoitukset, joissa käytetään psykoterapian ja 

psykoterapeutin käsitteitä ilmestyivät 1890-luvun lopulla. Samalla vuosikymmenellä 

myös Sigmund Freud alkoi käyttää nimitystä psykoanalyysi kehittämästään uudesta 

psykiatrisesta hoitomuodosta. (Ihanus 2005, 75.) Juuri Freudin kehittämää psykoana-

lyysia voidaan pitää kaikkien modernien psykoterapiakoulukuntien alkumuotona. 

Esimerkiksi Robin L. Cautin toteaa, että viimeistään Freudin vierailut Yhdysvalloissa 

1900-luvun alkupuolella ja niiden aikaan saama kiinnostus ja innostus varmistivat 

freudilaiselle psykoanalyysille lähes hallitsevan roolin syntymässä olevassa psykotera-

peuttisessa liikkeessä (Cautin 2012, 11–13).  

Ihanus kuvaa artikkelissaan, kuinka psykoterapian syntyaikoihin uudehko lääke-

tieteen erikoisala, psykiatria, eli 1800-luvun lopulla vahvaa rationalismin aikaa. Neu-

ropsykiatrinen ja psykopatologinen tutkimus yhdistyivät diagnostisiin luokitteluyri-

tyksiin, joita rakennettiin laajoista tilastollisista aineistoista. Psykiatrit pyrkivät yhdis-

tämään erilaiset oireet kliinisesti havaittaviksi ja diagnosoitaviksi sairauksiksi. Varsi-

nainen psykiatrinen hoito puolestaan oli pitkälti somaattisesti orientoitunutta, poti-

laiden säilömiseen keskittyvää, ja sen tavoitteena oli lähinnä eristää psyykkisesti sai-

raat yhteiskunnasta. (Ihanus 2005, 22.)  

Cautin kutsuu psykoterapian syntyaikaa lääketieteessä ja psykiatriassa positivisti-

sen materialismin voitonkuluksi. Tavoitteena oli ennen kaikkea päästä eroon kaiken-

laisista metafysiikan jäänteistä kyseisillä tieteenaloilla. Materialistinen asenne psykiat-

riassa yhdistyi hiljattain löydettyyn ja laajasti hyväksyttyyn teoriaan mikrobeista eri-

laisten tautien aiheuttajina. Cautin toteaa, että analogisesti myös psykiatriassa tehtiin 

hartiavoimin tutkimustyötä, jotta erilaiset psyykkiset häiriöt kyettäisiin palauttamaan 

jollakin vastaavalla tavalla yksiselitteisesti neuropatologiaan. (Cautin 2012, 5.)   

Psykoterapeuttinen lähestymistapa psykiatristen potilaiden hoitoon eli keskuste-

luun perustuva hoito oli luonnontieteen ideaalia tavoittelevalle ja positivistiseen ma-

terialismiin orientoituneelle tuoreelle psykiatrian traditiolle uusi ja samalla vieras nä-

kökulma. Freud itse toteaa artikkelissaan vielä vuonna 1913, että ”suuri osa psykiat-

reista ja neurologeista suhtautuu torjuvasti uuteen hoitomenetelmään ja torjuu sen 

olettamukset ja tulokset” (Freud 2017b, 23). Omassa ajassamme olemme tottuneet 

ajattelemaan psykoterapeuttista lähestymistapaa mielenterveyden kysymyksiin itses-

tään selvänä lähtökohtana. Kuitenkin psykoterapian syntyaikoihin ajatus oli vähin-

täänkin vallankumouksellinen, vaikkakaan ei täysin uusi. Esimerkiksi Cautin kuvaa, 

kuinka ainakin Yhdysvalloissa esimerkiksi mesmerismi, mentaaliterapiat ja erilaiset 
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”moraaliset hoidot” edelsivät 1800-luvulla varsinaisen psykoterapian läpilyöntiä 

(Cautin 2012, 32). Tämän uuden lähestymistavan yllättävyydestä kertoo kuitenkin se, 

että psykoterapia miellettiin psykiatriassa 1800-luvun loppuun asti pitkälti samaksi 

asiaksi kuin hypnoosi (Ihanus 2005, 22). Freud kokee itsekin kirjoituksissaan tarpeel-

liseksi erottaa psykoanalyysi eksplisiittisesti hypnoosista toteamalla jälkimmäisen hoi-

dollisen vaikutuksen perustuvan vain ”suggestioon” (Freud 2017a, 63). Suggestion 

näkemistä myös psykoanalyysin vaikuttavana ainesosana Freud puolestaan vastustaa 

toteamalla, että verrattuna suggestioon psykoanalyysi ”pyrkii tutkimaan ilmiön syitä 

ja pysyvillä muutoksilla lakkauttamaan sen syntyedellytykset” (Freud 2017a, 76). 

Suomalaisessa psykiatriassa psykoterapeuttisen näkökulman omaksuminen vei 

vielä pidempään. Lääkärikunta keskusteli pitkälle 1900-luvun puolelle lähinnä erilais-

ten fyysisten pakkokeinojen hyödyistä ja haitoista. Erityistä kiinnostusta ”psykologi-

seen” vaikuttamiseen perustuviin hoitokeinoihin ei Ihanuksen mukaan herännyt, 

vaan ne pikemminkin rajattiin psykiatrian ulkopuolelle. Ihanus toteaa, että psykote-

rapeuttinen lähestymistapa rantautui freudilaisen psykoanalyysin muodossa Suo-

meen vasta toisen maailman sodan jälkeen, eikä sillä ollut ennen tätä juurikaan vai-

kutusta. (Ihanus 2005, 101–115.) 

Freudin ja muiden aikalaiskollegoiden työ keskittyi aikansa psykiatrian mallin mu-

kaisesti yksilöön ja yksilön häiriintyneeseen toimintaan sekä erityisesti psykoanalyy-

sissa yksilön psyykensisäiseen kokemusmaailmaan. Freudin tavoitteena oli rakentaa 

tieteellisestä pätevä tapa käsitteellistää kyseisiä ilmiöitä ja löytää luetettava hoitome-

netelmä näistä psyyken häiriöistä vapautumiseksi. (Ihanus 2005, 42.) Psykoanalyysia 

esittelevässä artikkelissaan Freud näki psykoanalyysin soveltuvan erityisesti sellaisten 

vasta löydettyjen sairauksien hoitoon, kuten ”molemmat tunteensiirtoneuroosit hys-

teria ja pakkoneuroosi, kaikenlaiset fobiat, estot, luonnehäiriöt, sukupuoliset perver-

siot ja rakkauselämän vaikeudet” (Freud 2017a, 76).  

Psykoanalyyttinen käsitys psykoterapiasta perustui ajatukseen siitä, että asiantun-

tijaterapeutti pyrki hallussaan olevan ja paikkansa pitävän mielen teorian avulla ym-

märtämään objektiivisesti, mistä potilaan vaikeudet johtuvat (Sprenkle ym. 2009, 15–

16). Ihanuksen mukaan Freudin alkuperäisenä ajatuksena hoitomuodossaan olikin, 

että psykoanalyysi muodostuisi omaksi luonnontieteellisesti päteväksi osaksi lääke-

tiedettä. Myöhemmässä vaiheessaan Freudin kanta hiukan lientyi ja hän näki psyko-

analyysin tietopohjan enemmänkin psykologisena teoriana. Freud myös perusti psy-

koanalyyttisen liikkeen, jonka ehdoton tiedollinen auktoriteetti hän itse oli. (Ihanus 

2005, 75–77.) 

Vaikka psykoterapian syntyhistoriasta voidaan löytää sille monenlaisia edeltäjiä, 

niin voitaneen sanoa, että Freudin luoma uusi hoitomuoto varmisti sen menestyksen. 
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Uuden hoitomuodon voitonkulku oli nopeaa. Se oli myös alusta asti henkilöitynyt 

vahvasti juuri Freudiin. (Cautin 2012, 32.) Freudin pioneerityön jälkeen psykoterapia 

vakiinnutti noin viidessäkymmenessä vuodessa asemansa osana länsimaista yhteis-

kuntaa. 1950-luvulla se oli kehittynyt vakiintuneeksi ammatilliseksi toiminnaksi yh-

distyksineen ja siihen liittyvine yliopisto-opintoineen. Samalla se oli levinnyt hoito-

muotona laajasti ympäri maailman. Useimmissa maissa psykoterapian harjoittamista 

alettiin myös säädellä valtiovallan taholta. Psykoterapian käsite levisi myös yleiseen 

tietoisuuteen, ja psykoterapian sanasto alkoi olla suurelle yleisölle tuttua populaari-

kulttuurin kautta. (McLeod 1997, 1.)  

Psykoterapian levitessä kehittyi samalla myös lukuisia uusia psykoterapiamuotoja. 

Näiden McLeod näkee heijastelleen lähestymistavoissaan perustajiensa vaihtelevia 

käsityksiä ihmisen psyyken toiminnasta sekä yhteiskunnan muuttuvia sosiaalisia ja 

kulttuurisia tarpeita (McLeod 1997, 14). Monissa uudemmissa lähestymistavoissa 

Freudin ajatus psykoterapiasta eräänlaisena lääkärin suorittamana hoitona on etään-

tynyt jo varsin kauas Freudin käsityksistä. Esimerkiksi tultaessa 1980-luvulle psyko-

terapia koki suuren muodonmuutoksen postmodernin vallankumouksen levitessä 

myös psykoterapiamaailmaan, aluksi erityisesti perhepsykoterapiaan. Vaihetta voi-

daan nimittää psykoterapian diskursiiviseksi käänteeksi. Sisällöllisesti muutosta lei-

masi se, että syntyneessä näkökulmassa kielen rooli ja merkittävyys psykoterapiassa 

alettiin nähdä uudella tavalla ratkaisevan tärkeänä seikkana. (McLeod 2006, 201; 

McLeod 1997, 30–31.) 

McLeod kuvaa artikkelissaan narratiivisuuden ja postpsykologisten psykoterapia-

muotojen ilmaantumista terapiamarkkinoille. Kun narratiivinen ajattelu teki läpimur-

ron filosofiassa, sosiaalitieteissä ja humanistisissa tieteissä, se vaikutti myös psykote-

rapian teorian ja käytännön uudenlaiseen ymmärtämiseen. McLeod näkee, että osal-

taan narratiivinen ajattelu auttoi syventämään ymmärrystä erilaisista perinteisistä psy-

koterapiaprosessiin kuuluvista ilmiöistä. Samalla se synnytti myös kokonaan vaihto-

ehtoisen tavan lähestyä koko psykoterapian konseptia. Tätä uudenlaista lähestymis-

tapaa McLeod nimittää postpsykologiseksi lähestymistavaksi. Tämän uuden lähesty-

mistavan keskeisimpänä erottavana seikkana esimerkiksi Freudin käsityksiin psyko-

terapiasta voi nähdä sen, että katseet yksilön sisäisistä psykologisista prosesseista on-

kin uudessa tavassa ymmärtää psykoterapia siirretty intersubjektiivisiin, yhteisöllisiin 

ja kulttuurisiin kertomuksiin. (McLeod 2006, 201.) 
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4.2 Integratiivinen lähestymistapa  

 
 

John C. Norcross kuvaa psykoterapian integraatiota käsittelevässä artikkelissaan psy-

koterapian kehityshistoriaa ideologisena kylmänä sotana sekä Kuhnilta lainaamallaan 

käsitteellä esiparadigmaattisena kriisinä. Norcross toteaa, että Freudista lähtenyt psy-

koterapian kehitys näyttäytyy ulkoapäin tarkasteltuna erilaisten teoreettisten orien-

taatioiden sisaruskateuden värittämänä taisteluna huomiosta ja hyväksynnästä. Tässä 

kamppailussa oman viitekehyksen käsitejärjestelmän puitteissa operoivilta psykote-

rapeuteilta ja tutkijoilta on löytynyt usein valitettavan vähän ymmärrystä vaihtoehtoi-

sille käsitteellistämispyrkimyksille ja lähestymistavoille. (Norcross 2005, 3.) 

Norcrossin kuvaama psykoterapiamaailman erilaisten käsitysten moninaisuus ja 

eri psykoterapiamuotojen aggressiivinenkin koulukuntaisuus näyttäytyy erikoisessa 

valossa psykoterapian vaikuttavuustutkimuksen asettamaa taustaa vasten. Verratta-

essa eri terapiasuuntausten tuloksellisuutta pitkällä aikavälillä toisiinsa ei merkittäviä 

eroja ole löydetty (Lahti-Nuutila & Eronen 2012, 19).49 Tästä näkökulmasta voi ta-

voittaa myös Huttusen ja Kalskan Psykoterapiat-kokoomateoksessa esittämän to-

teamuksen. Heidän mukaansa suuren yleisön voi olla vaikea ymmärtää nykyisten 

noin 400:n eri terapiamuodon välistä kiivastakin väittelyä eri terapiamuotojen parem-

muudesta, kun samanaikaisesti psykoterapian vaikuttavuustutkimus on melko kiis-

tattomasti osoittanut eri psykoterapiamuotojen auttavan ihmisiä heidän ongelmis-

saan keskimäärin yhtä paljon (Huttunen & Kalska 2015, 5–6). 

Samanaikaisesti kuitenkin psykoterapia itsessään on osoittautunut hyvin tehok-

kaaksi hoitomuodoksi. Psykoterapian vaikuttavuutta lääketieteellisenä hoitomuotona 

on tutkittu jo yli 50 vuoden ajan. Se on todennäköisesti tutkituin psykososiaalisten 

interventioiden muoto. Yhtenevä tutkimustulos eri tutkimuksissa on ollut, että psy-

koterapia on huomattavan vaikuttava hoitomuoto mielenterveyden kysymyksissä. 

Esimerkiksi Jarl Wahlström toteaa psykoterapian efektikoon olevan 0,80. Tällä tar-

koitetaan sitä, että psykoterapiaa saanut potilas voi hoidon jälkeen paremmin kuin 

79 prosenttia potilaista, jotka eivät psykoterapeuttista hoitoa ole saaneet. (Huttunen 

& Kalska 2015, 6; Wahlström 2012, 63.)50 

 
49 Ks. tarkemmin esim. Norcross 2011; Wampold 2001. 

50 Psykoterapian vaikuttavuustutkimuksesta ja sen tuloksista tarkemmin esim. Norcross 2011; Wam-
pold 2001; Wampold 2015. 
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Nämä kaksi seikkaa ovat luoneet kiinnostavan asetelman. Toisaalta psykoterapia 

itsessään on osoittautunut tehokkaaksi ja näyttöön perustuvaksi hoitomuodoksi. Toi-

saalta taas yksittäisen terapiamuodon ja sen sisältämän teoreettisen viitekehyksen 

rooli suhteessa vaikuttavuuteen on osoittautunut hyvin epäselväksi asiaksi. Tämä ase-

telma on nostanut esiin tarpeen lähestyä koko psykoterapian konseptia erilaisista 

koulukunnista riippumattomalla, mutta samalla olemassa olevaan tutkimusnäyttöön 

perustuvalla tavalla. Norcross näkee, että 1990-luvulla alkanut ja nykyään valtavir-

taistunut integratiivinen lähestymistapa psykoterapiaan on tässä mielessä merkki tie-

teenalan kypsymisestä. Vaikka integratiivinen lähestymistapa psykoterapiaan on kir-

joittajan mukaan saanut monia erilaisia muotoja, sen tavoitteet ovat pysyneet kuiten-

kin koko ajan samoina: psykoterapian tehokkuuden ja sovellettavuuden parantami-

nen hoitomuotona olemassa olevaan näyttöön perustuen. (Norcross 2005, 5–6.)  

Norcross näkee, että integratiivinen ajattelu psykoterapiamaailmassa on tullut nä-

kyviin neljässä erilaisessa muodossa: 1) tekninen eklektisyys, jossa pyritään näyttöön 

ja kliiniseen kokemukseen perustuen löytämään kullekin potilaalle hänen tilantee-

seensa sopivin työskentelytapa terapeutin omasta teoreettisesta orientaatiosta riippu-

matta, 2) teoreettinen integraatio, jonka tavoitteena on pyrkiä yhdistämään eri tera-

piamuotojen teoreettisia käsityksiä ja tekniikoita sekä yhtenäisen käsitejärjestelmän 

luominen, jolla erilaisia terapeuttisia toimenpiteitä olisi mahdollista ymmärtää viite-

kehyksestä riippumatta, 3) yhteisiä tekijöitä koskeva tutkimus, jossa tutkitaan kaikille 

terapiamuodoille yhteisiä terapian lopputulokseen vaikuttavia tekijöitä ja jonka ta-

voitteena on luoda näihin yhteisiin vaikuttaviin tekijöihin perustuva mahdollisimman 

tehokas hoitomuoto, 4) assimilatiivinen integraatio, jossa psykoterapiaa lähestytään 

tietyn suuntauksen koherentista käsitejärjestelmästä käsin, mutta ollaan samalla val-

miita hyödyntämään muiden terapiamuotojen näkemyksiä tai suuntauksia. (Norcross 

2005, 8–10.)    

Vaikka integratiivinen lähestymistapa psykoterapiaan on kuluneen 20 vuoden ai-

kana noussut psykoterapiatutkimuksen valtavirtaan, on tilanne Norcrossin mukaan 

edelleen jossakin määrin haasteellinen. Erilaisia rekisteröityjä psykoterapiamuotoja 

on edelleen noin 400. Lisäksi uusia ja vahvasti tuotteistettuja terapiamuotoja syntyy 

jatkuvasti. Näiden usein tutkimusnäyttöön perustumattomia ja keskenään osin risti-

riitaisiakin käsityksiä sovelletaan potilastyössä päivittäin. (Norcross 2005, 5.) Tilan-

teesta huolimatta Mikael Leimanin mukaan 2000-luvulla tutkijoiden kiinnostus on 

kuitenkin alkanut yhä enemmän suuntautua kohti tuloksellisuutta ennustavaa tera-

peuttista vuorovaikutusta. Juuri tähän kysymykseen integroivan lähestymistavan eri 

terapiamuotojen sisältämiä yhteisiä tekijöitä painottava tutkimustraditio tuntuu osu-

vasti vastaavan (Leiman 2015, 22).  
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Näitä psykoterapiatilanteen vuorovaikutussuhteen laatuun liittyviä ja terapiamuo-

dosta riippumattomia lopputulosta ennustavia yhdistäviä tekijöitä kutsutaan psyko-

terapiatutkimuksessa termillä common factors. Efektikooltaan merkittävimpiä terapian 

onnistunutta lopputulosta ennustavia common factoreita ovat meta-analyysien puitteissa 

yksimielisyys terapian tavoitteista, empatia, yhteistyösuhde, myönteinen huo-

mio/vahvistus, terapeutin henkilökohtaiset ominaisuudet, mukautuvuus/aitous, 

kulttuurinen adaptaatio ja asiakkaan odotukset (Wampold 2015, 273).51 

Bruce E. Wampold käy läpi artikkelissaan eri common factors -tutkimuksia tarkoi-

tuksenaan summata yhteen saatuja tuloksia. Hän pohtii, mitä psykoterapiaprosessin 

common factoreista voidaan todeta tehtyjen tutkimusten valossa. Wampold painottaa 

artikkelissaan, että näiden laajojen tutkimusten luoma evidenssi on enemmän kuin 

vain lista hyvän psykoterapiaprosessin ominaisuuksista. Hän toteaa, että yhtenäisesti 

tarkasteltuna tehdyistä tutkimuksista voi muodostaa pikemminkin teoreettisen mallin 

itse psykoterapiaprosessin vaikuttavuudesta. Tämä tarkoittaa selkeämpää kuvaa niistä 

mekanismeista, jotka terapiaprosessissa johtavat muutokseen asiakkaan elämässä. 

Wampold toteaa, että tältä pohjalta tarkasteltuna psykoterapian vaikuttavuus ei näytä 

palautuvan yksittäiseen mekanismiin. Se rakentuu pikemminkin useamman erilaisen 

komponentin varaan, jotka kaikki kuitenkin pohjautuvat viime kädessä ihmiseen so-

siaalisena olentona. Tässä mielessä psykoterapiaa voi Wampoldin mukaan pohjim-

miltaan tarkastella erityislaatuisena sosiaalisen parantamisen muotona. (Wampold 

2015, 270.) 

 

 

4.3 Responsiivisuuden käsite ja psykoterapia  

 

 

Norcross ja Lambert toteavat psykoterapioiden nykyisissä kulttuurisodissa vastak-

kainasettelun asemoituneen kysymykseen vuorovaikutussuhteen ja terapiamuodon 

roolista suhteessa terapian lopputulokseen (Norcross & Lambert 2011, 3). Tämän 

vastakkainasettelun taustaa on mahdollista ymmärtää vain tarkastelemalla hiukan 

psykoterapian vaikuttavuuden tutkimusta. Psykoterapian vaikuttavuus on noussut 

 
51 Goal consensus/collobration, Empathy, Alliance, Positive regard/affirmation, Therapist (natural-
istic), Congruence/genuiness, Therapist (RCTs), Cultural adaptation of EBT, Expectations. 
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tehdyissä tutkimuksissa selkeästi esiin. Kuitenkin toinen toistuva lopputulema on ol-

lut tulosten epämääräisyys ja ristiriitaisuus sovellettaessa psykoterapiaan lääketutki-

muksen kokeellisia menetelmiä, kuten ryhmävertailua. Tällaisessa tutkimusasetel-

massa psykoterapian tuloksellisuutta tutkitaan siten, että yksittäistä psykoterapia-

muotoa tarkastellaan ikään kuin lääkkeen vaikuttavana ainesosana. (Leiman 2015, 

13–17.) Myös McLeod kuvaa tätä psykoterapiatutkimuksen asetelmaa, jossa psyko-

terapiamuotoa tarkastellaan ikään kuin lääkkeenä, joka asianmukaisesti diagnosoi-

dulle potilaalle annetaan. Tällöin tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mikä lääke eli 

terapiamuoto on kyseiseen diagnosoituun sairauteen tehokkain. (McLeod 1997, 15.) 

Tutkimustulokset terapiamuodon roolin suhteen ovat kuitenkin olleet juuri tässä 

suhteessa ristiriitaisia. Tätä on pyritty korjaamaan toistuvasti laajoissa tutkimushank-

keissa. Kuitenkin lääketutkimuksen analogian käyttäminen tutkimuksen metodina on 

Leimanin mukaan kerta kerran jälkeen johtanut epäselviin tuloksiin. Psykoterapian 

vaikuttavuus on piiloutunut sellaisiin aineistojen sisällöllisiin vaihteluihin, joita tutki-

musten tunnusluvut eivät tavoita. (Leiman 2015, 13–17.) Leiman kirjoittaa, että syy 

tähän on ilmeinen:  

 

Toisin kuin lääketutkimuksessa ns. vaikuttavaa ainesosaa ei psykoterapiassa voida erottaa 

kokeeseen osallistuvien ihmisten toiminnasta. Tämän on myös psykoterapian yhteisiin teki-

jöihin suuntautunut tutkimus osoittanut. Psykoterapia on kahden ihmisen yhteistoimintaa. – 

– Kumpikin vastaa toisen ilmaisuun, joten mikä tahansa tekninen toimenpide toteutuu kehit-

tyvän vuorovaikutuksen osana. Tästä ns. responsiivisuuden ongelmasta johtuu myös se, että 

terapeutin toimenpiteitä ei ole mahdollista kuvata prosessimuuttujilla, joiden avulla voitaisiin 

ennustaa terapian tuloksellisuutta. (Leiman 2015, 20.) 

 

Samassa mielessä William Stiles läpikäy artikkelissaan lääkeanalogian pohjalta teh-

tyjä satunnaistettuun koeasetelmaan perustuvia psykoterapian vaikuttavuustutki-

muksia. Hän toteaa, että niiden taustalta löytyvät teoreettiset oletukset eivät tässä 

mielessä vastaa todellisuutta. Terapiamuodon näkeminen psykoterapian vaikuttavana 

ainesosana ei ole Stilesin mukaan mielekästä, koska kaksi eri asiakasta eivät koskaan 

saa samanlaista psykoterapiaa samankaan terapiamuodon edustajien hoidossa. Mi-

kään asia ei toistu psykoterapiassa kahta kertaa samalla tavoin. Tässä suhteessa ei 

Stilesin mukaan ole mielekästä puhua psykoterapiamuodosta suhteessa vaikuttavuu-

teen. Psykoterapian tulos palautuu Stilesin mukaan pikemminkin juuri responsiivi-

suuden käsitteeseen. Tällä hän tarkoittaa psykoterapeutin kykyä reagoida vuorovai-

kutustilanteessa oikealla tavalla asiakkaan sen hetkiseen toimintaan. Edelleen myös 
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asiakas reagoi kaikkeen, mitä psykoterapeutti tekee. Psykoterapian lopputulos raken-

tuu Stilesin mukaan juuri tämän vastavuoroisen toiminnan varassa. Tämä voi luon-

teeltaan olla hyvinkin kaoottista, eikä se ole kuvattavissa lääkeanalogian lineaarisilla 

malleilla. (Stiles 2009.) Stiles ym. käsittelevät samaa teemaa myös toisessa artikkelis-

saan. He toteavat responsiivisuuden käsitteen auttavan ymmärtämään, kuinka asiak-

kaan ominaisuudet, terapeutin ominaisuudet ja psykoterapian prosessintekijät ovat 

lopputuloksen kannalta oleellisia, vaikka lineaarisia yhteyksiä ei olekaan mahdollista 

löytää. (Stiles ym. 1998.) 

Keskustelu terapiamuodon roolin ja vuorovaikutussuhteen roolista psykoterapian 

vaikuttavuuden suhteen on ollut kiivasta. Norcross ja Lambert kuitenkin näkevät, 

että näiden kahden psykoterapian tekijän mustavalkoinen vastakkainasettelu ei ole 

ollut mielekäs lähestymistapa aiheeseen. Se on estänyt hoitomuodon kehittymistä ja 

yhteistyötä. Keskustelun polarisoitumisesta johtuen American Psychological Asso-

ciation (APA) asetti vuonna 1999 työryhmän selvittämään vuorovaikutussuhteen 

merkitystä psykoterapiassa olemassa olevaan empiiriseen näyttöön perustuen. Työ-

ryhmän tavoitteena oli löytää neutraali ja näyttöön perustuva lähestymistapa aihee-

seen. Työryhmä julkaisi kirjan muodossa tuloksiaan ensimmäisen kerran vuonna 

2002. Vuonna 2009 se aloitti tulosten päivitystyön, jonka pohjalta julkaistiin seuraava 

painos vuonna 2011. Teoksen johdannossa Norcross ja Lambert toteavat tutkimus-

näytön ja kliinisen kokemuksen osoittavan monimutkaiseen ja vastavuoroiseen in-

teraktioon, joka vallitsee terapeutin ja asiakkaan välisen vuorovaikutussuhteen ja te-

rapiamuodon tekniikan välillä. Psykoterapiamuodon hoidollinen arvo on erottamat-

tomasti sidottu siihen vuorovaikutussuhteen kontekstiin, jossa sitä sovelletaan. Toi-

saalta taas vuorovaikutussuhdetta ei synny ilman sitä, mitä terapeutti tekee oman te-

rapiamuotonsa puitteissa. (Norcross & Lambert 2011, 3–6.) 

Teoksen johtopäätöksissä Norcross ja Wampold nostavat esiin Stilesin tapaan 

juuri responsiivisuuden käsitteen. Olemassa oleva tutkimusnäyttö vuorovaikutussuh-

teen roolista suhteessa vaikuttavuuteen näyttää heidän mukaansa tiivistyvän tera-

peutin kykyyn toimia responsiivisesti osana jatkuvasti eteenpäin soljuvaa terapiatilan-

netta. Kirjoittajien mukaan responsiivisuudella viitataan siihen terapeutin toimintaan, 

jota ohjaa jatkuvasti terapiatilanteessa esiin nouseva konteksti. Responsiivisuus tulee 

näkyviin monilla erilaisilla tavoilla ja tasoilla terapiatilanteessa suhteessa asiakkaaseen. 

He toteavat, että lopputuloksen kannalta tehokkaat psykoterapeutit kykenevät toimi-

maan responsiivisesti suhteessa asiakkaaseen ja kykenevät adaptiivisesti soveltamaan 

erilaisia vuorovaikutuselementtejä vaihtelevissa tilanteissa asiakkaiden kanssa. (Nor-

cross & Wampold 2011, 426–427.)   
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Huolimatta terapeutin responsiivisuuden ilmeisestä ja näyttöön perustuvasta mer-

kityksestä terapian lopputuloksen kannalta se on kuitenkin käsitteenä ollut tutkimuk-

sellisesti haasteellinen. Esimerkiksi Norcross ja Wampold toteavat, että lineaaristen 

relaatioiden löytäminen luonnollisessa tutkimusasetelmassa terapeutin tekojen ja on-

nistuneen lopputuloksen välillä ei ole onnistunut. Tämä on osaltaan tehnyt psykote-

rapian vaikuttavuustutkimuksen tulosten tulkitseminen vaikeaksi. (Norcross & 

Wampold 2011, 427.)   

 

 

 

4.4 Psykoterapioiden yhteinen perusprosessi  

 

 

Psykoterapian tutkimuksessa on pitkään elänyt ajatus psykoterapioiden yhteisistä pe-

rusprosesseista. Tällöin ajatellaan, että vaikka eri terapiamuodot eroavat menetelmäl-

lisesti ja teoreettisten käsitystensä osalta toisistaan, eri terapiamuotojen taustalta on 

mahdollista löytää ne yhteiset perusprosessit, jotka ovat aina läsnä muutokseen joh-

tavassa psykoterapiassa. (Leiman 2012, 71–73.) Näkemys on liittynyt luontevasti 

osaksi myös nykyistä integratiivista ajattelua. Esimerkiksi Wampold esittelee common 

factors -tutkimusta käsittelevässä artikkelissaan oman kontekstuaalisen mallinsa. Sen 

tavoitteena on kuvata asiakkaan elämänmuutokseen johtavat mekanismit psykotera-

piaprosessissa sellaisella tavalla, joka on sovellettavissa terapiamuodosta riippumatta. 

Wampoldin mallissa psykoterapioiden perusprosessi etenee kolmen erilaisen väylän 

kautta. Ensimmäisessä väylässä terapian vaikuttavuus palautuu terapiaprosessissa 

syntyneeseen aitoon vuorovaikutussuhteeseen. Tätä seuraa asiakkaan myönteisten 

odotusten herääminen, minkä jälkeen terapiamuodolle ominaiset työskentelytavat on 

mahdollista ottaa käyttöön. Nämä puolestaan rohkaisevat asiakasta ottamaan elämäs-

sään tarvittavia, mutta universaalissa mielessä terveitä askelia.52 (Wampold 2015.) 

Leiman puolestaan lähtee omassa psykoterapioiden perusprosessin mallissaan 

liikkeelle hieman eri suunnasta. Hän ajattelee, että kaikkia erilaisia psykoterapiamuo-

toja yhdistää pyrkimys sellaisen itsehavainnoinnin kehittymiseen, joka sallii asiak-

kaalle uudenlaisen suhteen muodostamisen ongelmiinsa. Leiman toteaa, että ”asiak-

kaan ilmaisun virittäminen ja hänen auttamisensa itsehavainnoinnin kehittymisessä 

 
52 Alkup. ”healthy actions”. 
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muodostavat psykoterapian perustavanlaatuisen kaksoisprosessin”. (Leiman 2012, 

71.) Tämä perusprosessi toteutuu Leimanin mukaan kaikissa keskusteluun pohjaa-

vissa terapiamuodoissa samalla tavoin. Asiakkaan kielellinen ilmaisu terapiatilan-

teessa toimii ikään kuin psykoterapian yhteishavainnoinnin raakamateriaalina, joka 

terapiatyössä otetaan tarkastelun kohteeksi. Tässä yhteisessä tarkastelussa asiakkaan 

tapa ilmaista ongelmansa pyritään virittämään kohti sellaista ilmaisua, joka prosessina 

auttaa asiakkaan itsehavainnoinnin kehitystä. Tämä puolestaan mahdollistaa asiak-

kaan siirtymisen objektipositiosta subjektipositioon suhteessa ongelmaansa. Tavoit-

teena siis on siirtyä sellaisesta positiosta, jossa asiakkaalle tapahtuu asioita, kohti sel-

laista positiota, jossa asiakkaan on mahdollista itse toimia omaksi hyväkseen. (Leiman 

2012, 78–79.) 

Myös Wampold kuvaa kontekstuaalisessa mallissaan vastaavaa perusprosessia. 

Hän toteaa, että asiakkaat tuovat psykoterapiaan mukanaan oman selityksensä tilan-

teestaan. Tämä pohjautuu heidän omiin psykologisiin uskomuksiinsa. Nämä asiak-

kaan uskomukset ovat tyypillisesti sellaisia, jotka eivät ole kovinkaan joustavia suh-

teessa asiakkaan omiin tilanteen ratkaisuyrityksiin. Wampold esittää, että osana psy-

koterapioiden yhteistä prosessia asiakkaalle tuotetaan aina uudenlainen selitys hänen 

kokemaansa kuormittuneisuuteen. Tämä uusi selitys on aiempaa adaptiivisempi ja 

mahdollistaa näin asiakkaan omat yritykset toimia ja selviytyä ongelmiensa kanssa. 

(Wampold 2015, 271.) 

Wampold rakentaa kontekstuaalista malliaan common factors -tutkimuksen pohjalta. 

Tässä suhteessa hän nostaa esiin lopputuloksen kannalta muutamia kriittisiä kom-

ponentteja. Terapeutin antama selitys asiakkaan vaikeuksien syistä on oltava asiak-

kaan näkökulmasta uskottava. Samoin kriittistä on, että uudenlainen tapa käsitteellis-

tää asiakkaan tilanne on aidosti sekä terapeutin että asiakkaan yhteisesti jakama. 

(Wampold 2015, 271.) 

Vaikka psykoterapiamuodot ovat keskenään monella tavoin erilaisia, tältä pohjalta 

niitä voidaan tarkastella teoreettisen integraation hengessä myös yhdenmukaisesti. 

Psykoterapiassa on aina kyse strukturoidusta tilanteesta, jossa ihmiset puhuvat toisil-

leen. He muodostavat keskustelemalla vuorovaikutteisessa jatkumossa uudenlaisen 

jaetun käsitteellistyksen asiakkaan tilanteesta. Tämä keskustelu poikkeaa tavallisesta 

keskustelusta siinä suhteessa, että kaikissa erilaisissa psykoterapiamuodoissa parane-

misen katsotaan tapahtuvan juuri tällaisen keskustelun synnyttämänä (Wahlström 

2001, 218). Tämä keskustelu tapahtuu vuorovaikutusprosessin jatkumossa, jossa psy-

koterapeutin kyvyllä adaptoitua asiakkaan vasteeseen ja kyvyllä toimia tässä suhteessa 

mielekkäällä tavalla responsiivisesti on lopputuloksen kannalta ratkaiseva merkitys 

(Norcross & Wampold 2011, 426–427).   
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Kaikki tämä tapahtuu myös kielen tasolla, jolloin sitä voidaan tarkastella myös 

merkityksen syntymisen ja merkityksen muutoksen näkökulmasta. Tässä mielessä 

Leiman toteaa pohtiessaan artikkelissaan semiootikko Mikhail Bakhtinin antia psy-

koterapiatutkimukselle, että riippumatta käytössä olevasta psykoterapiamuodosta 

kielellinen ilmaus ja vastaus tähän ilmaukseen ovat kaksi psykoterapian perustavaa 

prosessia, joihin yhteistyö asiakkaan ja terapeutin välillä aina perustuu (Leiman 2011). 

Työn jälkimmäisen osan tavoitteena on tarkastella psykoterapioiden perusproses-

siin liittyvän uudenlaisen jaetun käsitteellistyksen syntyä. Sen taustalla vaikuttaa psy-

koterapiamuodon teoreettinen viitekehys, joka yhdistyy terapeutin ja asiakkaan vuo-

rovaikutussuhteeseen. Kuinka tätä kokonaisuutta on mahdollista ymmärtää työn al-

kuosassa syntyneen Wittgensteinin myöhemmän ajattelun lukutavan läpi tarkastel-

tuna? Miten ilmaisujen merkitykset syntyvät ja muuttuvat psykoterapiaprosessissa, ja 

mitä psykoterapeutti tekee Wittgensteinin käsitteillä kuvattuna? Tavoitteena on teo-

reettisen integraation näkökulmasta tutkia sitä, kuinka tätä kaikkia psykoterapiamuo-

toja yhdistävää responsiivisessa prosessissa tapahtuvaa merkitysten syntymistä ja 

muutosta on mahdollista käsitteellisesti kuvata ja ymmärtää Wittgensteinin myöhem-

missä teksteissään esittämien ajatusten avulla. 
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5 MERKITYS JA PSYKOTERAPIA 

Kaikki tämä selvenee, jos tarkastelemme, mitä todella tapahtuu, kun sanomme jotakin, ja tar-

koitamme, mitä sanomme (SRK, 74). 

 

Heaton toteaa edeltävinä vuosikymmeninä tehtyjen tutkimuksien pohjalta käyvän 

yhä selvemmäksi, että psykoterapian harjoittamisen kannalta mielenterveyden häiri-

öiden ymmärtäminen erilaisten kausaalisten mallien avulla ei ole hedelmällistä. Eri-

laiset teoreettiset oletukset ihmisen mielen rakenteesta voivat olla merkityksellisiä te-

rapeutille itselleen. Kuitenkin psykoterapeuttisen hoidon lopputuloksen kannalta 

niillä ei näytä olevan sitä relevanssia, joka niille pyritään asettamaan. Heatonin mu-

kaan psykoterapian kielellistä ulottuvuutta ei kuitenkaan ole mahdollista ohittaa. 

Vasta nämä terapiatilanteessa käytettävät sanat ja lauseet tekevät psykoterapian yli-

päätänsä mahdolliseksi. Kyse ei kuitenkaan näyttäisi olevan niinkään siitä, että psy-

koterapiassa käytettävä psykologinen kieli kuvaisi mielen rakennetta ja prosesseja. 

Pikemminkin kyse on siitä, kuinka tämän psykologisen kielen avulla voimme tehdä 

asiat itsellemme merkityksellisiksi ja ymmärrettäviksi.53 (Heaton 2014, 1–2.) 

Kuinka tätä psykoterapiaprosessin perustavanlaatuista kielellistä ulottuvuutta on 

mahdollista lähestyä Wittgensteinin ajattelun kautta? Hertzberg luonnehti myöhem-

män Wittgensteinin ajattelua ehdotuksena näkökulman tarkentamisesta uuteen paik-

kaan. Tässä uudessa perspektiivissä kielellisen ilmaisun merkityksen ymmärtäminen 

tarkoittaa paitsi puhujien intentioiden ymmärtämistä, myös sen ymmärtämistä, 

kuinka ilmaisuja käytetään suhteessa kyseisen tilanteen kaikkiin muihin tekijöihin. 

(Hertzberg 2014, 369–371.)  

Tässä mielessä siis Wittgensteinin näkökulma tarkoittaa sitä, että siirrytään tarkas-

telemaan ilmaisun todellista käyttöä siinä tilanteessa, jossa ilmaisua käytetään. Witt-

gensteinin näkökulmasta siis yksittäisen ilmaisun käytön monitahoista kuvausta olisi 

mielekästä kutsua ilmaisun merkitykseksi kyseisessä tilanteessa. Näin myös jokaista 

erillistä tulkintaa ilmaisun käyttötavasta voisi sanoa uudeksi ilmaisun merkitykseksi. 

 
53 Alkup. ”make sense”. 
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(SRK, 73–74.) Wittgensteinin näkökulmasta kysyttäessä ilmaisun merkitystä psyko-

terapiatilanteessa kohdallisin vastaus on itse asiassa merkityksen selitys, joka selittää 

ilmaisun todellisen käytön (SRK, 25–28). 

 

Likimääräisesti sanoen: ”Kysykäämme, mikä on merkityksen selitys, sillä mitä se selittä-

neekin – se on merkitys.” (SRK, 25) 

 

Tässä luvussa tämä Wittgensteinin perspektiivi kielellisen ilmauksen merkitykseen 

kohdistetaan psykoterapiatilanteessa käytävään keskusteluun. Tavoitteena on tarkas-

tella ilmaisun merkityksen syntyä psykoterapiatilanteen kielipelissä, joka jo erityislaa-

tuisena jaetun toiminnan kontekstina määrittää osaltaan ilmaisun merkitystä. Toisin 

sanoen tavoitteena on löytää ammatillisesti mielekäs tapa kuvata terapeutin psykote-

rapiassa käyttämän ilmaisun merkitystä, sen todellista käyttöä, kolmannelle osapuo-

lelle esimerkiksi psykoterapiatutkimuksessa tai vaikkapa psykoterapiakoulutuksessa. 

Tässä mielessä merkitys olisi silloin ne selitykset, jotka meidän olisi välttämätöntä 

minimissään antaa, jotta itse tilanteeseen osallistumaton kolmas osapuoli voisi ai-

dossa mielessä ymmärtää ilmaisun todellisen käytön ja mielekkyyden psykoterapiati-

lanteen kannalta. Tässä luvussa näitä merkityksen selittämisen minimiehtoja lähesty-

tään yhden mahdollisen alustavan jäsennyksen kautta.   

 

 

5.1 Merkitys psykoterapiatilanteessa  

 

 

Aluksi tarkastellaan yleisellä tasolla sitä, kuinka psykoterapiatilanteessa tapahtuvaa il-

maisun merkityksen rakentumista voi tarkastella Wittgensteinin perspektiivistä res-

ponsiivisena kielipelinä. Tämän jälkeen terapiatilanteessa käytävää keskustelua lähes-

tytään luvussa käytännön esimerkin avulla: yksinkertaistetulla kielenkäyttötilanteen 

kuvauksella eli kielipelillä (FT, § 7, § 130).54  

 
54 Työssä esimerkkeinä toimivat kielenkäyttöepisodit ovat kuvitteellisia, mutta pohjaavat kirjoittajan 
kliiniseen kokemukseen sellaisista yksinkertaisista ja usein toistuvista keskusteluepisodeista psykotera-
piassa, jotka tässä mielessä edustavat sellaisia keskusteluja, joita psykoterapiassa voitaisiin käydä. Kes-
kusteluepisodit eivät pohjaa suoraan todellisiin tilanteisiin, eivätkä sisällä mitään sellaista, josta keskus-
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Ihanus kuvaa, kuinka Freud ja hänen aikalaiskollegansa keskittyivät yksilön sisäi-

seen kokemusmaailmaan, jota he katsoivat tutkivansa objektiivisesti tiedemiehinä 

(Ihanus 2005, 42). Wittgensteinin näkökulmasta käsin psykoterapiaa ei kuitenkaan 

ole tässä mielessä osuvaa kuvata ensisijaisesti tilanteena, jossa asiakas on psykotera-

peutin objektiivisten havaintojen, teoreettisen tiedon ja psykoterapiamuodon määrit-

tämien tarkkojen toimenpiteiden kohde. John Shotter toteaa Wittgensteinin ajattelun 

soveltamista käsittelevässä artikkelissaan, että Wittgensteinin ajattelun näkökulmasta 

tarkasteltuna perinteinen kuva psykoterapeutista yksittäisen ihmisen mielen mekanii-

kan ymmärtäjänä on yksiselitteisesti virheellinen. Hän toteaa, että tämä kartesiolainen 

kuva itseensä käpertyneistä subjekteista olisi tarpeellista vaihtaa siihen myöhemmän 

Wittgensteinin näkemykseen, jonka tarkasteluyksikköinä toimivat ihmisten välinen 

vuorovaikutus ja kielen käytännöt. (Shotter 1997.)   

Shotter toteaa, että tässä mielessä Wittgensteinin ajattelun soveltamisen keskiössä 

on paradigmaattinen näkökulman muutos. Tämän uuden näkökulman keskiössä on 

ajatus siitä, että ihmistä ymmärtämään pyrkivissä tieteissä todellisuus tavoitetaan koh-

dallisemmin, jos luovutaan taipumuksesta luoda kaiken kattava näkemys tai teoria. 

Shotter näkee, että Wittgensteinin ajattelu ohjaa pikemminkin tällaiseen asennemuu-

tokseen kuin uuden tiedon omaksumiseen. Vertailukohtana Wittgensteinin filosofi-

alle ihmistieteissä tulisi nähdä Shotterin mukaan perinteisen tieteen sijasta pikemmin-

kin semanttinen tanssi tai jonkinlainen vuorovaikutuksellinen runous. Tarkastelun 

keskiöön tulisi nostaa koko ajan muuntuva prosessinomainen ja elävä ihmisten väli-

seen vuorovaikutukseen perustuva relationaalinen todellisuus pysähtyneen subjekti–

objekti-mallin sijasta. Tätä todellisuutta on mahdollista ymmärtää ja tutkia vain oman 

osallisuuden kautta käytännössä, siis elävänä ja itsekin vuorovaikutuksessa olevana 

ihmisenä. (Shotter 1997.) 

Tämä Shotterin lähestymistapa Wittgensteinin ajatteluun liittää tarkasteluun ym-

märrettävällä tavalla mukaan psykoterapiatilanteen erityispiirteen: responsiivisuuden 

(Stiles 2009; Norcross & Wampold 2011, 426–427). Wittgensteinin näkökulman tar-

kasteluyksikkönä on ihmisten välinen todellinen toiminta ja praksis: relationaalinen 

ja muuntuva vuorovaikutustilanne, sen kehittyvä vastavuoroisuus ja tilanteen sisältä-

mät intentiot. Nämä kytkeytyvät kielenkäyttöömme, ja niiden ymmärtäminen on 

 
telun osapuolet olisivat tunnistettavissa. Esimerkkien tarkoituksena ei ole esittää kattavaa kuvausta eri-
laisten viitekehysten käymistä terapiakeskusteluista. Esimerkkien tarkoituksena on kuvata ilmaisun 
merkityksen syntyä ja muutosta psykoterapiatilanteessa kielipelin näkökulmasta eikä ottaa kantaa yk-
sittäisen psykoterapiamuodon interventioiden perusteista. Terapiamuodon määrittämien interventioi-
den roolia mallinnetaan työssä sen Leimanin ajatuksen kautta, jossa kaikkien terapiamuotojen nähdään 
tavalla tai toisella pyrkivän interventioillaan herättämään asiakkaan itsehavainnointi ja pyrkivän muut-
tamaan asiakkaan itsehavainnoin sävyä myönteisemmäksi (Leiman 2015b, 375–379).   
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edellytys sille, että ymmärrämme käyttämiemme ilmaisujen merkityksen. Merkitys on 

siis löydettävissä juuri siitä jaetun toiminnan jatkumosta, jossa kieltä tosiasiallisesti 

yksittäistapauksessa käytetään. Tässä mielessä voisi sanoa, että jos psykoterapiatilan-

teessa käytävää keskustelua tarkastellaan Wittgensteinin tarkoittamassa mielessä kie-

lipelinä, tarkastelun polttopiste voidaan tarkentaa juuri siihen kohtaan, jossa asiak-

kaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde, terapiamuodon teoreettinen orien-

taatio ja terapiamuodon määrittämät interventiot koskettavat toisiaan responsiivi-

sessa prosessissa. 

Tästä näkökulmasta katsottuna psykoterapiatilanteessa psykoterapeutin ja asiak-

kaan käyttämillä ilmauksilla ei ole kiinteää merkitystä. Ilmauksien merkityksen mää-

rittää se, mitä he kulttuurisesti jaetun väljän kieliopin puitteissa ovat kyseisessä jae-

tussa ja ainutkertaisessa käyttötilanteessa tekemässä. Ilmaisuilla on kirjo niiden kie-

liopin mahdollistamia erilaisia käyttöalueita. Osa niistä riippuu suhteellisen kiinteistä 

rakenteista, osa taas terapiamuodon teoreettisesta tavasta käsitteellistää ihmisen 

mieltä ja toimintaa. Suurin osa kuitenkin riippuu kielenkäyttäjien taitavuudesta, luo-

vuudesta, herkkyydestä ja intentioista liikkua joustavasti näissä rakenteissa. Wittgen-

steinin näkökulmasta psykoterapiatilannetta on siis tarkasteltava pikemminkin asiak-

kaan ja psykoterapeutin kehittyvänä yhteistoimintana. Tästä yhteistoiminnasta käsin 

myös heidän käyttämiensä ilmauksien merkitykset rakentuvat osana terapiatilanteen 

kielipeliä.   

Wittgensteinin näkökulma näyttää siis osuvan kohdallisesti integratiivisen lähes-

tymistavan esiin nostamaan kuvaan psykoterapiasta. Tutkimusnäyttö viittaa vahvasti 

siihen, että psykoterapiamuodon hoidollinen arvo on erottamattomasti sidottu siihen 

vuorovaikutussuhteen kontekstiin, jossa sitä sovelletaan (Norcross & Lambert 2011, 

3–6). Tässä kontekstissa psykoterapian vaikuttavuus tiivistyy terapeutin kykyyn toi-

mia responsiivisesti osana jatkuvasti eteenpäin soljuvaa psykoterapiatilannetta (Nor-

cross & Wampold 2011, 426–427).    

Mitä tämä näkökulma psykoterapiatilanteeseen sitten käytännössä tarkoittaa? 

Voidaan ajatella seuraavanlaista esimerkkiä. Jos haluaisimme ymmärtää psykotera-

peutin terapiatilanteessa lausuman ilmaisun merkityksen, pelkän ilmaisun tarkastele-

minen ei meitä auttaisi. Tällaista lähestymistapaa voisi verrata tilanteeseen, jossa nä-

kisimme edessämme merkillisellä tavalla irvistelevän ja hengästyneen ihmisen, joka 

hypähtelee, hytkyy ja liikkuu kaoottisen oloisesti sinne tänne. Meidän olisi mahdo-

tonta ymmärtää hänen toimintansa merkitystä. Mitä sitten tapahtuu, jos kuvaa täy-

dennettäisiin asettamalla tämän ihmisen jalan eteen jalkapallo, jota hän yrittää kuljet-

taa kohti maalia? Kuvaan voisi lisätä myös vastapelaajan, joka yrittää estää häntä pää-
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semästä sinne pallon kanssa. Tällä tavoin voisimme tavoittaa hänen toimintansa mer-

kityksen. Lisäksi merkityksen ymmärtämisen edellytyksenä olisi se, että jakaisimme 

pelaajan kanssa sellaisen inhimillisen kulttuurisen taustan, johon ylipäätänsä kuuluu 

jalkapallon pelaamisen instituutio. Tällöin olisimme ainakin pinnallisella tasolla sel-

villä jalkapallopelin säännöistä ja pelin päämääristä.  

Tällaista merkityksen rakentumista kielipelissä voi lähestyä esimerkillä kuvitteelli-

sesta psykoterapiatilanteesta. Kuvitellaan, että asiakas ja psykoterapeutti keskustele-

vat esimerkiksi asiakkaan lapsen haastavasta käytöksestä koulussa. Asiakas kuvaa te-

rapeutille, kuinka lapsi toistuvasti joutuu opettajan kanssa kahnauksiin, koska ei 

kuuntele ohjeita. Hän puuhaa tunnilla omiaan, juttelee vierustovereiden kanssa, ki-

roilee ja jättää läksyt tekemättä. Asiakas kertoo saavansa lapsensa toiminnan takia 

opettajilta toistuvasti viestejä Wilmaan liittyen lapsen ”asiattomaan käytökseen”. 

Kuunneltuaan aikansa asiakkaan puhetta psykoterapeutti voisi esimerkiksi todeta hä-

nelle:  

 

”Nämä ovat varsin tavallisia tilanteita, joihin autismin kirjon piirteitä omaava lapsi 

koulussa joutuu.” 

 

Nyt voidaan kysyä, mikä on psykoterapeutin käyttämän ilmaisun merkitys. En-

simmäisenä esiin nousee tämän ilmaisun pintakieliopillinen merkitys. Vastaisimme 

ehkä psykoterapeutin käyttämän ilmaisun merkityksen viittaavan esimerkiksi lapselle 

aiemmin tehtyyn autismin kirjon piirteiden selvittelyyn. Tässä selvittelyssä nousi esiin 

vahvoja tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen liittyviä erityispiirteitä. Tällöin psykote-

rapiatilanteen kontekstissa voisi ilmaisun merkityksenä intentiotasolla nähdä esimer-

kiksi sen, että näin sanoessaan terapeutti olisi ikään kuin lausunut ääneen mielessään 

olevan asiantuntijahypoteesin äidin kuvaamien asiantilojen tosiasiallisesta syystä. Täl-

löin ilmaisun käyttämisen intentiona voisi olla terapeutin halu tarjota oma asiantun-

tijanäkökulmansa vanhemmalle, joka hyötyy saadessaan terapeutin hallussa olevan 

tiedon käyttöönsä.  

Jos kuitenkin kielipelin luonnetta muutetaan, voidaan huomata myös ilmaisun 

merkityksen muuttuvan. Tällöin voidaan huomata, että terapeutin käyttämän ilmai-

sun merkitys riippuu ilmaisun pintakieliopin lisäksi siitä, minkälaiseen kielipeliin hän 

on osallistumassa: mitä terapeutti tarkkaan ottaen on tekemässä. Tässä suhteessa il-
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maisun merkityksen voi nähdä olevan monenlaisia keskenään erilaisia asioita. Tällai-

sia erilaisia merkityksiä55 terapeutin käyttämälle ilmaukselle voi kuvata esimerkiksi 

seuraavilla tulkinnoilla:  

 

Terapeutti ärtyy asiakkaan pitkittyneeseen negatiiviseen puheeseen ja haluaa pa-

lauttaa hänet neutraalimpaan puhetapaan, jolloin terapeutin ilmaisu olisi tulkittavissa 

esimerkiksi ilmaukseksi: ”Kyllä, kyllä, se on varmasti raskasta, mutta tämä on kuiten-

kin aika tavallista, eikä sinun ole asiasta syytä noin paljon hermostua.” 

 

Terapeutti on huomaamattaan hiukan loukkaantunut asiakkaan aiemmin esittä-

mästä kritiikistä hänen ammattitaitoaan kohtaan ja haluaa nyt osoittautua asiakkaan 

silmissä oman alansa asiantuntijaksi, jolloin terapeutin ilmaisun voisi tulkita esimer-

kiksi seuraavasti: ”Huomaatko nyt, minä tiedän sinua paremmin, mistä on kyse.” 

 

Toisaalta taas voi kuvitella, että terapeutti on aiemmin pannut merkille, että asia-

kas suhtautuu lapseensa korostuneen negatiivisesti, jolloin hän yrittää saada asiak-

kaan näkemään lapsensa positiivisemmassa valossa. Tällöin tulkinta voisi kuulua: 

”Lapsesi käytös ei itse asiassa ole kuvaamaasi huonoa käytöstä, vaan hän ei välttä-

mättä mahda asialle mitään, koska hänellä on vahvoja autismin kirjon piirteitä. Sinun 

pitäisi ehkä lakata syyllistämästä häntä.” 

 

Terapeutti voi myös olettaa vaikkapa asiakkaan äänensävystä, että asiakkaan mie-

lestä vika on itse asiassa koulussa, ja terapeutti yrittää rakentaa liittolaissuhdetta asi-

akkaan kanssa tarjoamalla hänelle argumenttia, jolla vaivihkaa vahvistaa tätä oletta-

maansa asiakkaan näkemystä, jolloin tulkinta olisi: ”Olet oikeassa ajatellessasi, että 

opettajat ovat ammattitaidottomia eivätkä ymmärrä lapsesi erityislaatuisuutta ja koh-

televat häntä ja sinua sen takia epäreilusti.” 

 

Terapeutin ilmaisun merkitystä voisi tulkita myös siten, että hän olettaa asiakkaan 

negatiivisen puheen kumpuavan omasta syyllisyydentunteesta, joka johtuu epäonnis-

tumisentunteesta vanhempana, mikä usein esimerkiksi perheterapiassa voi olla ti-

lanne. Tällöin terapeutin intentiona voisi olla pyrkimys asiakkaan syyllisyydentunteen 

 
55 Kyseisen esimerkin esitysmuodon taustalla on Wittgensteinin Sinisen kirjan ajatus, jonka mukaan me 
kielen järjestelmässä luomme merkityksiä merkityksen selityksillä, jotka ovat viime kädessä luonteeltaan 
uusia tulkintoja ilmaisun käyttötavasta. Tällöin perustelemme siis sanojen käyttöämme sanoilla. Tässä 
näkökulmassa uutta tulkintaa ilmaisusta voi sanoa myös uudeksi merkitykseksi. (SRK, 63–65.) 
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vähentämiseen, jotta hänen olisi mahdollista tarkastella neutraalimmin omaa toimin-

taansa vanhempana. Ilmaisun merkityksen voisi tällöin tulkita vaikkapa seuraavasti: 

”Sinun ei tarvitse kärsiä syyllisyyttä siitä, että olisit huono vanhempi, koska lapsesi ei 

sopeudu koulun toimintatapoihin. Monet muutkin perheet, joiden lapsilla on vastaa-

via erityispiirteitä, ovat joutuneet samanlaisiin tilanteisiin, vika ei välttämättä ole si-

nun vanhemmuudessasi.” 

 

Esimerkin tarkoituksena on näyttää, että Wittgensteinin näkökulmasta katsottuna 

psykoterapeutin käyttämän ilmaisun merkitystä ei voi päätellä pelkästään ilmaisusta 

itsestään. Ilmaisun merkitys riippuu olennaisesti koko käyttötilanteen kontekstista. 

Tällöin merkitys siis syntyy ennen kaikkea osana responsiivista vastavuoroista pro-

sessia. Avataksemme tässä suhteessa terapeutin käyttämän ilmaisun merkitystä on 

tätä kuvitteellista psykoterapiatilanteen kielipeliä jalkapalloesimerkin tapaan syytä täy-

dentää. Jos siirrymme terapeutin yksittäisestä ilmauksesta kohti kielipelin kokonai-

sempaa episodia, merkityksen voi nähdä rakentuvan osana tätä kehittyvää vastavuo-

roisuutta:   

 

Asiakas:  Jotenkin on ihan sellainen paskamutsifiilis. 

Terapeutti:  Voisinko minä kysyä sellaista asiaa, että mitä sinä tarkoitat paskamut-

sifiiliksellä? 

Asiakas: No, Wilmaan tulee koko ajan viestejä. Ludwig riehuu tunneilla ja au-

koo päätään opettajille ja muille oppilaille. Se jäi kiinni tupakanpoltosta ja ei tee läk-

syjään. Minä olen ihan väsynyt jo koko tilanteeseen. 

Terapeutti:  Nämä ovat varsin tavallisia tilanteita, joihin autismin kirjon piirteitä 

omaava lapsi koulussa joutuu. 

Asiakas: No niinhän se kyllä on. Se vaan meinaa arjessa aina unohtua, kun on 

aina niin stressaantunut ja kiukkuinen. 

 

Yllä olevan esimerkin pohjalta voisi sanoa, että terapeutin käyttämän ilmaisun 

merkitys muuttuu ymmärrettäväksi kokonaisemman episodin siirtona. Kyseisen kie-

lipelin kuvauksen pohjalta voisi sanoa, että viimeisin tulkinta terapeutin käyttämän 

ilmaisun merkityksestä näyttää sopivan parhaiten. Terapeutti näyttäisi siis käyttävän 

ilmaisua ”Nämä ovat varsin tavallisia tilanteita, joihin autismin kirjon piirteitä omaava 

lapsi koulussa joutuu” sen tapaisessa merkityksessä, jonka tulkinta voisi kuulua: ”Si-

nun ei tarvitse kärsiä syyllisyyttä siitä, että olisit huono vanhempi, koska lapsesi ei 

sopeudu koulun toimintatapoihin. Monet muutkin perheet, joiden lapsilla on vastaa-
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via erityispiirteitä, ovat joutuneet samanlaisiin tilanteisiin, vika ei välttämättä ole si-

nun vanhemmuudessasi.” Tämä tulkinta näyttää uskottavalta nähdessämme asiak-

kaan reaktion terapeutin käyttämään ilmaukseen. 

Seuraavassa kielipelissä tarkastellaan merkityksen muutosta ilmaisun pysyessä sa-

mana: 

 

Asiakas:  Jotenkin on ihan sellainen paskamutsifiilis. 

Terapeutti:  Voisinko minä kysyä sellaista asiaa, että mitä sinä tarkoitat paskamut-

sifiiliksellä? 

Asiakas: No, Wilmaan tulee koko ajan viestejä. Ludwig riehuu tunneilla ja au-

koo päätään opettajille ja muille oppilaille. Se jäi kiinni tupakanpoltosta ja ei tee läk-

syjään. Minä olen ihan väsynyt jo koko tilanteeseen. 

Terapeutti:  Nämä ovat varsin tavallisia tilanteita, joihin autismin kirjon piirteitä 

omaava lapsi koulussa joutuu. 

Asiakas: Tähän asiaan ei kuule sinun viisastelusi auta yhtään. Minä en yksin-

kertaisesti jaksa enää! 

 

Tässä kielipelin episodissa sopivimmalta tulkinnalta terapeutin käyttämän ilmauk-

sen merkityksestä näyttää se, jonka mukaan terapeutti haluaa ehkä hiukan ärtyneenä 

korostaa omaa ammattitaitoaan asiakkaan silmissä. Tällöin terapeutin käyttämän il-

mauksen voisi tulkita tähän muotoon: ”Huomaatko nyt, minä tiedän sinua parem-

min, mistä on kyse.” Myös tämä tulkinta ilmaisusta muuttuu ymmärrettäväksi vasta 

nähdessämme asiakkaan ärtyneen reaktion terapeutin ilmaisuun. Kiinnostavaa kum-

massakin esimerkissä on, että terapeutin käyttämän ilmauksen merkitys näyttää tässä 

mielessä määräytyvän asiakkaan reaktion kautta vasta sen jälkeen, kun terapeutti on 

ilmaustaan käyttänyt.  

Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan sitä, miten tätä ilmaisun merkityksen respon-

siivista muutosta on mahdollista Wittgensteinin ajattelun valossa edelleen lähestyä. 

Tavoitteena on täydentää kuvausta tilanteesta, jotta se muuttuisi ilmaisun merkityk-

sen määräytymisen näkökulmasta ymmärrettäväksi.  
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5.2 Merkityksen rakentumisen ulottuvuudet  

 

 

Edellisen luvun lyhyen kielipelin episodin puitteissa terapeutin käyttämän ilmaisun 

merkitykseksi, sen todelliseksi käytöksi, olisi mahdollista sanoa useampaakin erilaista 

tulkintaa ilmaisun käytöstä. On kuitenkin aiheellista kysyä, kuinka pitkälle Wittgen-

steinin ajattelun pohjalta on mahdollista soveltaa juuri merkityksen käsitettä näihin 

keskenään erilaisiin tulkintoihin ilmaisun käytöstä. Olisi ainakin kiistanalaista väittää 

Wittgensteinin itsensä soveltaneen juuri merkityksen käsitettä edellisen luvun ku-

vauksista esiin nouseviin erilaisiin piilomerkityksiin, eleisiin, sävyihin ja vihjeisiin. 

Tässä suhteessa kiinnostavaksi vertailukohteeksi myöhemmälle Wittgensteinille 

nousee Paul Gricen ajattelu. Hän esitteli vuonna 1957 julkaistussa artikkelissaan 

”Meaning” kielenkäyttäjän intention huomioivaa semantiikan mallia. Mallissaan hän 

erottaa toisistaan lauseen yleisen käyttötilanteesta riippumattoman merkityksen ja 

sen, mitä kielenkäyttäjä yksittäisessä käyttötilanteessa käyttämällään lauseella tarkoit-

taa. (Grice 1957.) Tässä suhteessa voidaan kuitenkin sanoa, että Wittgenstein omassa 

ajattelussaan ainakin implikoi Gricen kuvaaman kaltaista semantiikkaa. Kiinnosta-

vaksi asian tekee myös Gricen tausta Oxfordin koulukunnan arkikielen filosofian 

edustajana. Yhtenä koulukunnan merkittävänä taustahahmona pidetään juuri Witt-

gensteinia. Esimerkiksi von Wright toteaa, että suuntauksen keskeisin innoituksen 

lähde oli Filosofisia tutkimuksia -teos (von Wright 1981, 10). 

Artikkelinsa jälkeen Grice kehitti teoriaa muun muassa lausumien sisältämistä eri-

laisista sanattomista taustaoletuksista, implikatuureista, jotka määrittävät lausuman 

merkitystä käyttötilanteessa. Esimerkiksi edellisen luvun lopussa kuvattua asiakkaan 

vaihtelevaa vastausta kielipelissä voisi ymmärtää juuri Gricen implikatuurien avulla. 

Keskustelun implikatuureilla Grice viittaa keskustelun yksilöllisen kontekstin tekijöi-

hin, jotka määrittävät lausuman merkitystä ilmaisun yleisen muodollisen merkityksen 

lisäksi. Juuri tämä tulee näkyviin myös edellisen luvun esimerkeissä. Asiakkaan vaih-

tuva reaktio muuttuu ymmärrettäviksi juuri siitä näkökulmasta, jossa ajattelemme asi-

akkaan olettavan terapeutin käyttämän ilmaisun implikoivan kyseisessä kielenkäyttö-

tilanteessa jotakin aivan muuta, kuin mitä terapeutti varsinaisesti sanoo. (Davis 2020; 

Grandy 2020.) 

Kiistanalaisuudesta huolimatta voi siis todeta, että vähintään myöhemmän Witt-

gensteinin ajattelun voi ainakin nähdä osoittavan juuri edellä kuvatun kaltaisen se-

manttisen mallin suuntaan. Samaan suuntaan viitannee myös hänen toistuva pu-
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heensa ”käyttäytymisen hienoista vivahteista”,56 jotka kytkeytyvät kielen käyt-

töömme ja näiden merkitsevyydestä meille (HPF2, 145) tai edelleen hänen todetes-

saan esimerkiksi ”ymmärtämisen” ilmenevän juuri eleinä ja ilmeinä (HPF2, 278). Sa-

moin hänen ajatuksensa kielipelien syntyhistorian palautumisesta luonnollisiin suh-

tautumistapoihimme toisiin ihmisiin on myös vahva viittaus juuri samaan suuntaan 

(Z, § 540–541, § 545). Wittgenstein myös itse asettaa kysymyksen siitä, mitä kaikkea 

ilmaisun tulkintaan pitäisi sisällyttää. Esimerkiksi Zettelissä hän pohtii puheen täydel-

lisen tulkinnan luonnetta: 

 

Tulkita puhe täydellisesti (tai epätäydellisesti). Kuuluuko tähän myös äänensävyjen, ilmeiden, 

tunteiden aitouden tai epäaitouden, puhujan aikomusten, puheen rasituksen tulkitseminen? (Z, § 

311.) 

 

Vastauksena tähän kysymykseensä Wittgenstein toteaa, että ”se, kuuluuko tämä 

tai tuo seikka täydelliseen kuvaukseemme, riippuu kuvauksen tarkoituksesta” (Z, § 

311). Eli tässä mielessä olennaisempi puoli asiaa on, että ”kuvauksen”, ”tulkinnan” 

tai ”merkityksen” käsitteillä ei Wittgensteinille ollut itsessään sen enempää kiinteää 

merkitystä, kuin muillakaan käsitteillämme.57 Hän toteaa, että myös merkityksen kä-

sitteemme merkitys riippuu siitä, mitä olemme sillä tekemässä: 

 

Kieltä voidaan tarkastella eri näkökohdista. Ja nämä heijastuvat kulloisestakin ”merkityk-

sen” käsitteestä. (HPF2, 299.) 

 

Tässä luvussa kielellisen ilmaisun käytön kuvauksen päämääränä on psykoterapia-

tilanteessa terapeutin lausuman ilmaisun todellisen käytön kuvaaminen ammatillisesti 

mielekkäällä tavalla tilanteeseen osallistumattomalle kolmannelle osapuolelle. Tässä 

suhteessa myös merkityksen käsitettä ja Wittgensteinin omien käsitteiden käyttöä on 

mielekästä avata juuri sellaisten piirteiden suuntaan, joihin Wittgenstein ainakin 

osoittaa ja jotka toisaalta ovat olennaisia psykoterapiatilanteen erityisen kontekstin 

ymmärtämisen kannalta.58  

 
56 Ks. esim. HPF2, 43, 145, 272, 273, 277–278. 

57 Ks. esim. HPF2, 226. 

58 Psykoterapia on hoitomuoto, eli tässä mielessä se on aina tavoitteellista toimintaa. Tässä suhteessa 
psykoterapiatilanteen erityisen kontekstin muodostaa ennen kaikkea vaikuttavuustutkimuksen tulok-
sista nouseva näkökulma. 
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Näitä erilaisia tekijöitä, joita tässä mielessä voi kutsua terapeutin psykoterapiati-

lanteessa lausuman ”ilmaisun merkitykseksi”, on mahdollista lähestyä seuraavalla aja-

tuskokeella. Jos kysyisimme jälkikäteen kuvitteellisen esimerkkimme terapeutilta hä-

nen tilanteessa käyttämänsä ilmaisun merkitystä, minkälaisia vastauksia kelpuuttai-

simme vastaukseksi kysymykseemme? Vastauksiksi olisi mahdollista kelpuuttaa esi-

merkiksi seuraavanlaisia terapeutin toteamuksia: 

 

”Tarkoitin juuri sitä, mitä sanoin, nämä äidin kuvaamat tilanteet ovat tosiaan var-

sin tavallisia tilanteita, joihin autismin kirjon piirteitä omaava lapsi koulussa joutuu.”  

 

Tämä terapeutin vastaus perustuisi Wittgensteinin näkökulmasta merkitykseen 

pintakieliopin kannalta: merkitys syntyy vastauksena asiakkaan edeltävään pintakie-

liopin tason ilmaisuun: terapeutti vastaa asiakkaan ilmaukseen pintakieliopin mah-

dollistamalla tavalla tarjoamalla selityksen asiakkaan kuvaamalle ilmiölle. 

 

”Halusin saada asiakkaan tarkastelemaan tapaansa reagoida emotionaalisesti opet-

tajilta saamaansa palautteeseen ja näkemään itsensä hiukan myönteisemmässä valossa 

ilman syyllisyydentunnetta vanhemmuudestaan, sen takia muistutin häntä siitä, että 

syy lapsen huonoon käytökseen ei välttämättä johdu yksin hänestä vanhempana.”  

 

Tämä terapeutin vastaus puolestaan perustuisi merkitykseen psykoterapeutin am-

matillisena tekona, terapiamuodon määrittämänä interventiona, jonka tekemiseen te-

rapeutti käyttää pintakieliopillisesti asiakkaan edeltävään ilmaukseen sopivaa ilmai-

sua.  

 

Edellisten merkityksen selitysten lisäksi kelpuuttaisimme kuitenkin todennäköi-

sesti myös seuraavan terapeutin vastauksen: 

 

”Huomasin, että hänen oli vaikea olla, joten yritin rauhoitella ja lohduttaa asia-

kasta.”  

 

Tämä terapeutin vastaus taas perustuisi merkitykseen terapeutin esikielellisenä re-

aktiona asiakkaan esikielelliseen toimintaan. Myös tätä viimeistä terapeutin tarjoamaa 

merkityksen selitystä on mahdollista ymmärtää Wittgensteinin ajattelun pohjalta. Pu-

huessaan kielipelien perustasta esimerkiksi Zettelissä Wittgenstein viittaa kielipelin esi-

kielelliseen alkuperään. Hän toteaa niiden alkuperän olevan ”erilaisia luonnollisia, 

vaistomaisia suhtautumistapoja muihin ihmisiin, ja kielemme on vain apuneuvo ja 
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tämän suhtautumisen lisäke. Kielipelimme on primitiivisen käyttäytymisen lisäke.” 

(Z, § 545.) Samoin Wittgenstein kuvaa kielipelien alkuperää luonnollisten toiseen ih-

misen suhtautumisten prototyyppeinä, joihin myöhempi monimutkaisempi kielipeli 

perustuu (Z, § 540–541).  

Toisin sanoen Wittgensteinin näkökulmasta ei ole mahdollista erottaa reaktiivista 

esikielellistä ihmisten välistä vuorovaikutusta muusta kielenkäytöstämme. Se kutou-

tuu mukaan kielipelin olennaisena osana. Tästä näkökulmasta myöhempi ja moni-

mutkaisempi kielipeli on korvannut aiemman esikielellisen reaktion, joka kuitenkin 

myös monimutkaisemmassa kielipelissä on edelleen osaltaan läsnä. Merkityksen kä-

sitteen kannalta juuri tällainen kielipelin ulottuvuus on psykoterapiassa käytävän kes-

kustelun olennainen osa vaikuttavuustutkimuksen tulosten valossa.   

Tämän Wittgensteinin perspektiivin voi siis nähdä osuvan kohdallisesti myös ky-

symykseen psykoterapiatilanteen kontekstissa käytettävän ilmaisun merkityksestä. 

Psykoterapeutin käyttämän ilmaisun merkitystä, sen todellista käyttöä psykoterapia-

tilanteen kannalta, ei ole mielekästä tarkastella pelkästään terapeutin ammatillisen in-

tention59 ja ilmaisun pintakieliopin valossa. Ilmaisun merkitys muuttuu ulkoapäin 

ymmärrettäväksi psykoterapiatilanteen kielipelin siirtona vasta, jos mukana tarkaste-

lussa ovat kaikki kolme kuvattua erilaista merkityksen ulottuvuutta. Samalla muuttuu 

ymmärrettäväksi, miksi terapeutin käyttämän ilmauksen merkitys näyttää muuttuvan 

sen jälkeen, kun terapeutti on ilmaisua käyttänyt.   

Kahdessa kielipelin episodin esimerkissä vasta asiakkaan reaktio terapeutin ilmai-

suun näyttää määrittävän terapeutin käyttämän ilmaisun merkityksen. Jos tarkaste-

luun liitetään myös esikielellinen ulottuvuus, jossa terapeutin ilmaisun nähdään esi-

kielellisellä tasolla nousevan vuoroin joko ärtymyksestä tai myötätunnosta asiakasta 

kohtaan, muuttuu myös asiakkaan reaktio ja kielipelin episodi kokonaisuutena ulko-

puolelta tarkasteltuna ymmärrettäväksi. Näiden kolmen erilaisen merkityksen ulottu-

vuuden voi nähdä muodostavan ne minimiehdot, joiden ymmärtäminen on edelly-

tyksenä terapeutin käyttämän ilmaisun merkityksen ymmärtämiseksi psykoterapiati-

lanteen kontekstissa:  

 

”Nämä ovat varsin tavallisia tilanteita, joihin autismin kirjon piirteitä omaava lapsi 

koulussa joutuu.” 

 
59 Intention käsite voi olla ongelmallinen liitettäessä yksiselitteisesti Wittgensteinin ajatteluun. Pääosin 
hän näyttää käyttävän tätä sanaa synonyymina ”tarkoittamiselle”. Kuitenkin samanaikaisesti ”intentio” 
on Wittgensteinille myös käsitteellisen tutkimuksen kohde, jota hän lähestyy erilaisista näkökulmista. 
(Ks. esim. HPF1, § 293, § 652, § 1136; HPF2, 36, 51, 68, 75, 79.) Erotuksena tähän työssä puhutaan 
”ammatillisesta intentiosta”, jolla tarkoitetaan terapeutin ammatillista pyrkimystä toimia asiakkaansa 
kanssa terapiamuotonsa määrittämien työtapojen mukaisesti. 
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Merkityksen ulottu-

vuudet psykoterapia-

tilanteessa:  

Tulkinta merkityk-

sestä: 

Merkityksen selitys: 

Merkityksen pinta-

kieliopillinen taso  

”Tarkoitin sitä, mitä 

sanoin, nämä asiak-

kaan kuvaamat tilan-

teet ovat tosiaan var-

sin tavallisia tilan-

teita, joihin autismin 

kirjon piirteitä 

omaava lapsi kou-

lussa joutuu.” 

Vastaus asiakkaan pintakieliopin tason ilmaisuun. Pe-

lin siirto, jolla terapeutti tässä tapauksessa selittää asi-

akkaan kuvaaman ilmiön. Julkisesti todennettavissa 

oleva paikkansa pitävä ilmaisu, joka nousee ammatilli-

sesta tiedosta, terapeutin roolista ja näkökulmasta ti-

lanteeseen. 

Merkitys psykotera-

peutin ammatillisena 

tekona 

”Huomaatko, että 

syyllistät itseäsi. Si-

nun ei tarvitse syyllis-

tää itseäsi, olet koh-

tuuttomassa tilan-

teessa, näin käy muil-

lekin vanhemmille 

vastaavassa tilan-

teessa.” 

Merkitys terapeutin ammatillisena tekona. Interventio, 

jota ohjaa psykoterapiakoulutus, psykoterapiamuodon 

orientaatio ja psykoterapeutin kliininen kokemus. Te-

rapeutin ammatillisena intentiona on tarjota asiak-

kaalle hänen tilanteeseensa sellaista tarkastelupositiota, 

joka mahdollistaa hyväksyvämmän näkökulman itseä 

kohtaan. Terapeutti käyttää interventionsa tekemiseen 

sellaista ilmaisua, joka on samalla pintakieliopin tasolla 

mielekäs vastaus asiakkaan ilmaisuun, mutta jolla myös 

interventio on mahdollista toteuttaa. 

Merkitys terapeutin 

esikielellisenä reak-

tiona 

”Ei hätää, voit olla 

rauhassa, ei tarvitse 

hätääntyä, vika ei ole 

sinussa.” 

Jaetusta elämänmuodostamme nousevat ihmisyyteen 

liittyvät perustavanlaatuiset kielipeliin kytkeytyvät 

vuorovaikutteiset toiminnot. Luontaiset suhtautumis-

tavat toisiin ihmisiin, jotka ovat nykyisessä kulttuuris-

samme korvautuneet monimutkaisella kielipeleihin 

kytkeytyvällä käytöksellä, mutta joita kuitenkin on 

mahdollista ymmärtää niiden esikielellisten prototyyp-

pien kautta, joista ne nousevat. Tässä mielessä tera-

peutti yrittää lohduttaa, tyynnyttää, rauhoitella tms. 

asiakasta.  
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Psykoterapiatilanne ei ole tavanomainen keskustelun muoto. Juuri tämä antaa ai-

heen lähestyä ilmaisun merkityksen rakentumisen jäsennystä pragmaattisesta näkö-

kulmasta. Tällöin voidaan kysyä, mitä olisi esimerkiksi vaikuttavuustutkimuksen nä-

kökulmasta mielekästä kutsua ilmaisun merkitykseksi psykoterapiatilanteessa. Witt-

gensteinin ajattelun pohjalta voitaneen sanoa terapeutin käyttämän ilmauksen mer-

kityksen muuttuvan ulkopuolelta tarkasteltuna ymmärrettäväksi vasta, jos tarkaste-

luun sisällytetään edellä kuvatun alustavan jäsennyksen kolme ulottuvuutta: ilmaisun 

pintakieliopin taso, psykoterapeutin ammatillisen intention taso sekä asiakkaan ja te-

rapeutin esikielellinen reaktiivinen taso. Tosiasiallisessa kielenkäytössä nämä kutou-

tuvat moninaisesti toisiinsa, mutta rakentavat yhdessä ilmauksen merkityksen psyko-

terapiatilanteen erityisen kontekstin kannalta.  

Tästä Wittgensteinin ajattelun pohjalta nousevasta jäsennyksestä käsin on mah-

dollista ymmärtää Norcrossin ja Wampoldin näkemystä, jonka mukaan lopputulok-

sen kannalta tehokkaat psykoterapeutit toimivat responsiivisesti suhteessa asiakkaa-

seen ja soveltavat adaptiivisesti erilaisia vuorovaikutuselementtejä asiakkaiden 

kanssa. (Norcross & Wampold 2011, 426–427.) Responsiivisuudella kielipelissä voi-

taisiin tästä näkökulmasta siis tarkoittaa terapeutin kykyä ikään kuin tanssia asiakkaan 

tahtiin yhtäaikaisesti kaikissa kolmessa ilmaisun merkityksen rakentavassa ulottuvuu-

dessa ja sommitella käyttämänsä ilmaukset mielekkäällä tavalla näihin. 

Epäonnistumisella tässä tanssissa on ilmaisun merkityksen kannalta dramaattisia 

seurauksia. Terapiaprosessin etenemisen ja yhteistyösuhteen kannalta merkityksen 

ero kahdessa kuvatussa kielipelissä on ratkaiseva. Efektikooltaan merkittäviä terapian 

lopputulemaan vaikuttavia tekijöitä ovat meta-analyysien puitteissa esimerkiksi em-

patia, yhteistyösuhteen laatu ja myönteinen huomiointi (Wampold 2015, 273). Juuri 

tämän kaltaisten tekijöiden voi nähdä kutoutuvan mukaan ilmauksen merkitykseen 

kielipelin esikielellisessä merkitysulottuvuudessa. Tässä mielessä Wittgensteinin na-

turalistinen perspektiivi kieleen ilmiönä ja ajatus kielipelien esikielellisestä alkuperästä 

tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää sitä, miten eri vuorovaikutuselementit kytkeytyvät 

erottamattomaksi osaksi psykoterapiassa käytävää keskustelua. Näin ne myös autta-

vat tulkitsemaan vaikuttavuustutkimuksen tuloksia vuorovaikutussuhteen roolin 

osalta psykoterapiaprosessissa. 
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5.3 Psykoterapiatilanteen kieliopilliset erityispiirteet  

 

Edellisissä kahdessa alaluvussa psykoterapeutin käyttämän ilmaisun merkitystä lähes-

tyttiin Wittgensteinin ehdottamalla tavalla kuvaamalla yksittäisen ilmaisun käyttöä te-

rapiatilanteessa. Tätä kautta käyttö ikään kuin opettaa meille merkityksen (FT, 330). 

Tämä mahdollisuus perustella ja näyttää ilmaisun merkitys kielipelin kuvauksella yh-

distettynä tulkintaan ja merkityksen selitykseen perustuu Wittgensteinin näkökul-

masta jaettuun elämänmuotoomme. Tämä tarkoittaa yhteistä osallisuuttamme kielen 

ilmiöön. Tästä näkökulmasta ilmaisun merkitystä on mahdollista ymmärtää vain 

ikään kuin sisältä päin kielen käyttäjän näkökulmasta. Tällöin näemme kielenkäyttä-

jinä, kuinka kieltä, jonka osaamme, käytetään. Kyse ei siis ole niinkään jostakin ulko-

puolisesta tarkastelupositiosta. Meidän on mahdollista ymmärtää kieltämme ja edel-

listen alalukujen esimerkkejä juuri siitä syystä, että hallitsemme tämän kielen ja 

jaamme elämänmuodon, josta se nousee. Tässä mielessä voimme ymmärtää myös 

kielenkäyttötilanteen kuvauksen, tulkinnan siitä ja merkityksen selityksen. Wittgen-

steinin näkökulmasta voisi ehkä jopa sanoa, että muunlaista ilmaisun merkityksen 

”ymmärtämistä” ei ole. Samoin ilmaisun merkitystä pyrittiin ymmärtämään psykote-

rapiatilanteen erityisen kontekstin puitteissa: mitkä erityiset merkitystä rakentavat 

komponentit ovat oleellisia psykoterapian harjoittamisen ja tämän toiminnan ym-

märtämisen kannalta, jotta tätä toimintaa on mahdollista kuvata ymmärrettävällä ta-

valla kolmannelle osapuolelle. 

Tässä mielessä Wittgensteinin ajattelu näyttää kiinnostavalla tavalla lähestyvän fi-

losofista hermeneutiikkaa.60 Kannisto kuvaa tätä ymmärtämisen käsitteen ympärille 

rakentunutta monitahoista tutkimusperinnettä toteamalla sen identifioituvan filoso-

fisena suuntauksena kysymykseen siitä, mitä on ymmärtäminen (Verstehen) ja miten 

se voidaan saavuttaa (Kannisto 2002, 316–317). Brice R. Wachterhauser puolestaan 

määrittelee kirjassa Hermeneutics and Modern Philosophy hermeneuttisen perinteen ajat-

telijat seuraavasti. Hän toteaa hermeneutikkoja yhdistävän käsityksen siitä, ettei inhi-

millinen ymmärrys esiinny koskaan puhtaana kielen ja ajan ulkopuolella. Kaikkea in-

himillistä ymmärtämistä leimaa sen kytkeytyminen johonkin lingvistiseen viitekehyk-

seen, joka puolestaan on muotoutunut historiallisesti määräytyneiden olosuhteiden 

ja käytäntöjen puitteissa. (Wachterhauser 1986, 6.) 

 
60 Tarkemmin hermeneutiikasta: ks. esim. Wachterhauser 1986. 
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Vaikka tämä kuvaus tuntuu soveltuvan myös Wittgensteinin ajatuksiin, hänen 

suhteensa hermeneutiikkaan filosofisena suuntauksena on kysymyksenä vähintään-

kin kompleksinen. Wittgensteinia itseään on hyvin hankala liittää esimerkiksi herme-

neutiikan perinteen jatkajaksi jo yksinkertaisesti siitä syystä, että hän itse hyvin anka-

rasti torjuu kaikki yritykset määritellä itseään minkään ajatusyhteisön jäseneksi kuu-

luvaksi (Z, § 455). Hän myös toteaa, että ei voisi ikinä perustaa minkäänlaista filoso-

fista koulukuntaa, ja jopa esittää eksplisiittisen toiveen, ettei kukaan jäljittelisi hänen 

tapaansa tehdä filosofiaa (YH, 109). Wittgensteinille itselleen näyttäisi olennaisinta 

olleen ylipäätänsä sen tutkiminen, mikä voisi olla filosofian mielekäs rooli kielen toi-

mintaan liittyvänä selventävänä toimintana:   

 

Filosofia on taistelua sitä vastaan, että kielen välineet noituvat ymmärryksemme (FT, § 

109). 

 

Tässä mielessä Wittgenstein ei halua, että filosofian roolina olisi näkemyksien esit-

täminen tai vastausten antaminen. Hän näyttäisi haluavan pikemminkin tutkia sitä, 

miten filosofia olisi ylipäätänsä mahdollista siinä uudenlaisessa näkökulmassa kieleen, 

joka hänelle oli muodostunut:  

 

Filosofia pelkästään asettaa kaiken esiin, se ei selitä mitään, eikä tee mitään johtopäätöksiä. 

– Koska kaikki on avoinna esillä, ei olekaan mitään selitettävää. (FT, § 126) 

 

Kuitenkin on aiheellista kysyä, eikö tätä Wittgensteinin myöhemmissä teksteis-

sään harjoittamaa selventävää toimintaa olisi mahdollista nimittää juuri hermeneutii-

kaksi. Hän rakentaa yleiskatsauksellisia esityksiä eri ilmaisujen käytöstä, joka puoles-

taan ”välittää ymmärryksen” (FT, § 122). Wittgenstein itse kuvaa tätä tapaansa filo-

sofoida milloinkaan päättymättömäksi toiminnaksi, jossa pala palalta konkreettisten 

yksittäistapausten kautta pyritään ilman lopputulosta johonkin sellaiseen, jota Witt-

genstein kutsuu ”käsittämiseksi” (Z, § 447). Tästä näkökulmasta katsottuna myös 

Wittgenstein tuntuu asettuvan, joskin tahtomattaan, hermeneuttiseen perinteeseen. 

Samoin Kannisto kuvaa esimerkiksi Heideggerin tapaa lähestyä hermeneutiikkaa 

sellaisella tavalla, joka näyttäisi tulevan ainakin lähelle Wittgensteinin ajatusta kielestä 

perin pohjin praktisena inhimillisenä ilmiönä, elämänmuotona. Kannisto toteaa ym-

märtämisen olevan Heideggerille konkreettisen, maailmassa-olevan ja historiallisesti 

määräytyneen inhimillisen subjektin, Daseinin, alkuperäinen olemassaolon tapa. 

(Kannisto 2002, 319.) Wachterhauser puolestaan toteaa, että Heideggerin Sein und 

Zeit ei ole ainoastaan yritys käsitellä olevaa suhteessa aikaan. Se on myös pyrkimys 
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kehittää sellaista ymmärtämisen ontologiaa, joka perustuu maailmassa olemiseemme 

(Wachterhauser 1986, 20). Myös tässä mielessä voi ainakin pohtia sitä, eivätkö Witt-

genstein ja Heidegger lähesty inhimillistä ymmärtämistä varsin samankaltaisesta nä-

kökulmasta.61 

Vasta-argumenttina puolestaan esiin nousee Wittgensteinin peruslähtökohta. Sen 

pohjalta voidaan todeta, että sana ”ymmärtäminen” on sana muiden joukossa. Sen 

käyttö osana kieltämme on muiden psykologisten käsitteiden tapaan moniselitteinen 

ja sotkuinen. Sillä ei siis käsitteenä tässä mielessä ole mitään erityistä roolia, jota voisi 

tavoitella Kanniston esiin nostamalla kysymyksellä siitä, mitä ymmärtäminen ”on”. 

Pikemminkin Wittgensteinin näkökulmasta se kaipaa psykologisena verbinä selven-

tämistä samassa suhteessa, kuin muutkin filosofien käyttämät sanat.62   

Osuva luonnehdinta Wittgensteinin ja hermeneutiikan suhteesta näyttäisi löyty-

vän von Wrightin sanoista. Hän toteaa filosofisen aikakauslehden haastattelussa 

Wittgensteinin myöhäisemmän filosofian hengen olevan enemmän sukua herme-

neuttiselle filosofialle kuin loogisanalyyttiselle filosofialle. Tätä ei kuitenkaan saa von 

Wrightin mukaan ymmärtää väärin ajattelemalla Wittgensteinin filosofian olevan her-

meneutiikkaa sen tavanomaisessa mielessä. Toisin kuin hermeneutiikassa yleensä, 

Wittgenstein ei tulkitse merkityksiä, jotta tulkinnan tulokset voitaisiin formuloida. 

Tavoitteena on, että tulkinnan kautta jokin solmu ajattelussamme voisi purkaantua. 

(von Wright 1998, 7.)  

Vähintään voidaan siis sanoa, että Wittgensteinin ajattelu on kiinnostavaa myös 

hermeneutiikan kannalta. Esimerkiksi nykyisen hermeneuttisen perinteen merkittävä 

taustahahmo Peter Winch rakentaa omaa ajatteluaan pitkälti juuri Wittgensteinin 

ajattelun pohjalta (Winch 1987, 1). Winch toteaa kirjassaan Yhteiskuntatieteet ja filosofia, 

että selitettäessä ilmaisun merkitystä kuvataan itse asiassa juuri sitä sosiaalista kans-

sakäymistä, jonka puitteissa ilmaisua käytetään (Winch 1979, 121). Samoin hän nos-

taa esiin sen, että kaiken merkityksellisen käyttäytymisen ennakkoehtona on sosiaali-

nen säännönmukaisuus, jonka sääntöjen edellytyksenä on jokin yhteiskunnallinen 

tausta (Winch 1979, 114). Winch käyttää termiä yhteiskunnallinen toimintamuoto, jolla 

 
61 Myös Richard Rorty yhdistää kiinnostavalla tavalla kirjassaan Philosophy and the Mirror of Nature myö-
hemmän Wittgensteinin ajattelun Heideggeriin. Kirjassaan Rorty esittää näkemyksen, jonka mukaan 
länsimainen filosofia pohjaa pitkälti representaatioon perustuvaan epistemologiaan. Jos taas represen-
taatiosta Wittgensteinin ajattelun mukaisesti luovutaan, nähdään filosofisten ongelmien olevan ole-
massa vain filosofian omissa kielipeleissä. Tässä suhteessa hän näkee, että myöhemmän Wittgensteinin, 
Heideggerin ja Deweyn ajatukset nousevat kaikki omilla tavoillaan tätä virheellistä ideaalia vastaan. 
(Rorty 1979.) 

62 Ks. esim. Z § 283–298. 
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hän tarkoittaa sellaista määrättyä ja muusta erotettavissa olevaa inhimillistä säännön-

mukaista toiminnan kokonaisuutta, jota hallitsevat sen omat säännöt (Winch 1979, 

84).  

Seuraavaksi psykoterapiatilanteessa käytävää keskustelua lähestytään yksittäistä il-

maisua laajemmasta perspektiivistä hyödyntämällä Winchin ajatusta psykoterapiasta 

yhteiskunnallisena toimintamuotona, joka tämän spesifin säännönmukaisuutensa 

kautta myös osaltaan määrittää terapiatilanteessa käytävää keskustelua.  

Winchin käyttämä yhteiskunnallisen toimintamuodon käsite tulee lähelle myös 

Wittgensteinin kieliopin käsitettä. Hans-Johann Glock kuvaa tätä käsitettä totea-

malla, että ilmaisun kielioppi muodostaa ilmaisun korrektin käytön standardin. Täten 

se myös tätä kautta Wittgensteinin ajattelussa määrittää sen merkityksen: korrekti 

standardi eli se, kuinka ilmaisuja tosiasiallisesti säännönmukaisesti käytetään, määrit-

tää samalla sen, kuinka ilmaisua on mahdollista ymmärrettävällä tavalla käyttää. Tässä 

mielessä Glock toteaa, että Wittgenstein tarkoittaa ilmaisun kieliopilla ylipäätänsä kie-

lellisten ilmaisujen tietynlaista, ennalta määrättyä käyttöä. Glock myös toteaa Win-

chin tapaan, että Wittgensteinin käyttämän kieliopin käsitteen ajatuksena on suun-

nata huomio siihen, että kielen puhuminen on, muiden asioiden joukossa, osa ihmi-

syyteen liittyvää säännönmukaista toimintaa. (Glock 1996, 150–151.)  

Tästä näkökulmasta Wittgensteinin käyttämää kieliopin käsitettä voi Winchin ajat-

telun pohjalta käyttää hyvin väljässä mielessä tarkastelemalla sen kautta psykoterapia-

tilanteessa käytävän keskustelun kieliopillisia erityispiirteitä, jotka erottavat sitä 

muista keskustelun muodoista.  

Wittgensteinin näkökulmasta psykoterapiassa käytävän keskustelun ensisijaisena 

kieliopillisena lähtökohtana voi nähdä tilanteen, jossa sekä psykoterapeutti että asia-

kas jakavat ainakin riittävässä määrin samankaltaisen elämänmuodon. Tällöin he ja-

kavat saman ihmisyyden taustan, kulttuurin ja kielen. Tätä kautta he jakavat myös 

yhteisen laajan kieliopin, joka mahdollistaa keskustelun ja keskinäisen ymmärtämi-

sen. Tältä pohjalta asiakas ja psykoterapeutti käyttävät kieltä riittävän samankaltai-

sesti, jolloin keskinäinen ymmärtäminen on mahdollista. Jaetusta elämänmuodosta 

nouseva riittävä samuus rakentaa sen kieliopillisen tason, jota edellisessä alaluvussa 

kutsuttiin psykoterapian pintakieliopilliseksi merkitysulottuvuudeksi. Myös terapiati-

lanteen esikielellisen merkitysulottuvuuden voi nähdä nousevan tästä asiakkaan ja te-

rapeutin enemmän tai vähemmän samankaltaisesti initaatiosta ihmisyyteen.  

Tässä mielessä edellisen alaluvun esimerkissä kuvattua terapeutin tarjoamaa seli-

tystä asiakkaan kokemaan kuormittuneisuuteen voi tarkastella terapeutin pintakie-

liopin puitteissa suorittamana interventiona. Todetessaan, että ”nämä ovat varsin ta-
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vallisia tilanteita, joihin autismin kirjon piirteitä omaava lapsi koulussa joutuu”, tera-

peutti operoi sellaisella kieliopillisella tasolla, joka on ainakin suurella todennäköisyy-

dellä asiakkaan kanssa yhteistä ja jaettua. Sanoessaan näin terapeutti olettaa asiakkaan 

ymmärtävän hänen käyttämänsä ilmaisun ilman lisäselvityksiä. Tällöin ilmaisun käyt-

töönotto mukaan kielipeliin on ongelmatonta. Tämä terapeutin oletus perustuu jaet-

tuun elämänmuotoon. Sekä terapeutti että asiakas elävät sellaisessa kulttuurissa, jossa 

yhteiseen käsitykseemme maailmasta kuuluvat sellaisten spesifien ilmiöiden olemas-

saolo, kuten autismi, tarkkaavaisuuden häiriöt ja sopeutuminen ryhmään koulussa. 

Tässä mielessä ilmaisun soveltaminen ymmärrettävällä tavalla jaetussa kielipelissä on 

todennäköisesti asiakkaalle ainakin jollakin tasolla heti mahdollista. 

Eli psykoterapiatilanteen pintakielioppi ei näissä puitteissa eroa tavallisesta käyt-

tökielestä. Pikemminkin juuri tavallisen puhekielen kielioppi rakentaa myös psykote-

rapiatilanteen kieliopin. Kuitenkin psykoterapiatilanteeseen liittyy tämän lisäksi joita-

kin erityisiä leimallisia piirteitä, joita voi tarkastella normatiivisuuden näkökulmasta. 

Näiden normien asettamien sääntöjen hallitseminen on Wittgensteinin näkökulmasta 

edellytys psykoterapeuttina toimimiselle.  

Psykoterapeutin tarjoama selitys ei voi pintakieliopinkaan tasolla olla minkälainen 

tahansa. Terapeutti ei esimerkiksi voi todeta asiakaan kuormittuneisuuden kuvauk-

seen, että ”nämä ovat varsin tavallisia tilanteita, joihin sellainen lapsi koulussa joutuu, 

johon osuu päivittäin liikaa kentaurien avaruudesta ampuvia kukkaissäteitä”. Tällai-

sen ilmauksen käyttäminen ei olisi ilman lisäselvityksiä asiakkaalle ymmärrettävää. 

Ilmaisun merkitys jäisi ilman täsmennyksiä kieliopillisesti hyvin epäselväksi. Tällaisen 

ilmaisun taustalla ei vaikuta sellaista laajasti jaettua säännönmukaisuutta osana kielen 

järjestelmää, joka edelleen mahdollistaisi ilmaisun intersubjektiivisen soveltamisen 

kielipelissä. Tämän lisäksi ilmaisu rikkoisi räikeästi psykoterapian ammatillista nor-

mia, jonka voi näin ajatella myös muodostavan yhden psykoterapiatilanteen kieliopin 

erityisen piirteen.  

Psykoterapiatilanteen kielioppia määrittää siis psykoterapeutin kannalta myös am-

matillinen normisto. Tämä normisto on kuitenkin pitkälti artikuloimatonta. Sen sään-

nöt ovat tässä mielessä epäselviä ja liukuvia. Kuitenkin Wittgensteinin näkökulmasta 

niiden olemassaolo kielipelin taustalla pohjimmiltaan rakentaa ja pitää yllä psykote-

rapian spesifinä instituutiona. Toimiakseen psykoterapeuttina on henkilön nämä 

säännöt hallittava. Psykoterapeutti on kulttuurissamme rekisteröity terveydenhuol-

lon toimija. Hänen toimintansa on Valviran valvomaa ja sääntelemää terveydenhuol-

lon ammatillista toimintaa. Lääkärin määräämänä hoitona se käytännössä kytkeytyy 

myös useimmiten kiinteäksi osaksi terveydenhuollon muita prosesseja. Näiden 

kanssa terapian kieliopin edellytetään normatiivisesti olevan ainakin jossakin määrin 
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käsitteellisesti yhdenmukainen. Tässä mielessä terapeutin esimerkissä antamaa seli-

tystä, jonka mukaan ”nämä ovat varsin tavallisia tilanteita, joihin autismin kirjon piir-

teitä omaava lapsi koulussa joutuu”, voi tarkastella ammatillisen normin mukaisena 

ja pintakieliopillisesti ymmärrettävänä kielipelin siirtona. Tällöin se on myös kytket-

tävissä esimerkiksi asiakkaan lääkärinsä kanssa käymään keskusteluun, esimerkiksi 

seuraavanlaisesti: 

 

Lääkäri:  Miten sinulla on viime aikoina sujunut? 

Asiakas:  Ihan ok. Ludwigin kanssa on välillä ollut tosi hankalaa, mutta tera-

peutin kanssa juuri puhuttiin siitä, että varmaan aika paljon niistä kouluhässäköistä 

johtuu niistä tarkkaavaisuuden erityispiirteistä. 

Lääkäri: Joo, ne ongelmat luokkaryhmään sopeutumisessa on kyllä aika taval-

lisia lapsilla, joilla on vahvoja autismin kirjon piirteitä.   

Asiakas: Ludwigista sen kyllä hyvin näkee. Onneksi laitettiin hakuun se 

paikka pienryhmässä. 

 

Ammatillisen normin kieliopillisesta sitovuudesta voi saada hyvän kuvan, jos esi-

merkinomaisesti kuvitellaan terapeutin rikkoneen tätä säännöstöä. Tällöin asiakkaan 

keskustelun lääkärin kanssa voisi olettaa menneen esimerkiksi tähän tapaan: 

 

Lääkäri:  Miten sinulla on viime aikoina sujunut? 

Asiakas:  En oikein tiedä, ihan ok varmaan, mutta mua on ruvennut ihan to-

sissaan epäilyttämään sen mun terapeutin jutut.  

Lääkäri: Voitko sä tarkentaa hiukan?   

Asiakas: No se alkoi viime kerralla puhumaan ihan tosissaan, että Ludwigin 

ongelmat johtuu jostain kentaurien ampumista avaruussäteistä. 

Lääkäri: Kuulostaa kyllä täysin asiattomalta. Olisikohan sinun viisainta ottaa 

yhteyttä potilasasiamieheen ja vaihtaa nopeasti terapeuttia. 

 

Samoin psykoterapiatilanteen ammatilliseen normiin voi nähdä kuuluvan myös hie-

novaraisia sääntöjärjestelmiä sen suhteen, mitä psykoterapeutin on mahdollista sa-

noa. Tällaisia asioita voivat esimerkiksi olla psykoterapeutin oma poliittinen kanta, 

psykoterapeutin henkilökohtaisen elämän rajaaminen pois keskusteluista, kannan-

otot asiakkaan uskonnollisiin tai elämänkatsomuksellisiin vakaumuksiin jne. Myös 

tämän psykoterapiantilanteen kielioppiin kuuluvan erityispiirteen voi katsoa kuulu-

van psykoterapian ammatilliseen normiin. Tunnusomaista tälle sääntöjärjestelmälle 

on se, että tätä monimutkaista kokonaisuutta on hyvin vaikeaa tarkalleen eksplikoida. 
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Silti juuri se määrittää merkittävällä tavalla sitä, mikä rakentaa psykoterapian spesifinä 

sosiaalisena instituutiona. Jos katsotaan seuraavia esimerkkejä, on heti selvää, että 

seuraavissa kielipeliepisodeissa terapeutti rikkoo juuri näitä sääntöjä: 

 

Asiakas:  Jotenkin on ihan sellainen paskamutsifiilis. 

Terapeutti:  Voisinko minä kysyä sellaista asiaa, että mitä sinä tarkoitat paskamut-

sifiiliksellä? 

Asiakas: No, Wilmaan tulee koko ajan viestejä. Ludwig riehuu tunneilla ja au-

koo päätään opettajille ja muille oppilaille. Se jäi kiinni tupakanpoltosta ja ei tee läk-

syjään. Minä olen ihan väsynyt jo koko tilanteeseen. 

Terapeutti:  Rukoillaan yhdessä Jumalalta Ludwigille voimia käyttäytyä koulussa 

paremmin.    

 

Tai: 

 

Asiakas:  Jotenkin on ihan sellainen paskamutsifiilis. 

Terapeutti:  Voisinko minä kysyä sellaista asiaa, että mitä sinä tarkoitat paskamut-

sifiiliksellä? 

Asiakas: No, Wilmaan tulee koko ajan viestejä. Ludwig riehuu tunneilla ja au-

koo päätään opettajille ja muille oppilaille. Se jäi kiinni tupakanpoltosta ja ei tee läk-

syjään. Minä olen ihan väsynyt jo koko tilanteeseen. 

Terapeutti:  Tiedätkö, se johtuu siitä, että kun sosialistit ovat päässeet päättämään 

nykykoulun toimintatavoista, niin oppilaita ei enää saada kuriin. 

 

Tai: 

 

Asiakas:  Jotenkin on ihan sellainen paskamutsifiilis. 

Terapeutti:  Voisinko minä kysyä sellaista asiaa, että mitä sinä tarkoitat paskamut-

sifiiliksellä? 

Asiakas: No, Wilmaan tulee koko ajan viestejä. Ludwig riehuu tunneilla ja au-

koo päätään opettajille ja muille oppilaille. Se jäi kiinni tupakanpoltosta ja ei tee läk-

syjään. Minä olen ihan väsynyt jo koko tilanteeseen. 

Terapeutti:  Joo, minä muistan, kun oma lapseni Hilkka kanssa sai niitä Wilma-

viestejä. Voi niitä aikoja. En ole tainnut muistaa sinulle kertoakaan. Hilkalla se taisi 

johtua siitä, että meillä meni tosi huonosti silloisen aviomieheni kanssa. Mehän sitten 

erottiinkin myöhemmin. Olin tosi alamaissa itse silloin. Jäin sairaslomallekin masen-

nuksen takia puoleksi vuodeksi.  
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Yrityksenä eksplikoida tätä psykoterapian ammatillista normia voi nähdä erilais-

ten tahojen julkaisemat psykoterapian eettiset ohjeet sekä erilaiset lait ja säädökset. 

Tällaisilla ohjeistuksilla ja erilaisilla laeilla on tietenkin merkittävä ohjaava vaikutus 

psykoterapiaan ammatillisena toimintana. Wittgensteinin näkökulmasta voi kuiten-

kin ajatella, että psykoterapia on kulttuuriimme pohjimmiltaan spontaanisti muodos-

tunut instituutio. Tällöin sen pikemminkin pitää yllä juuri sellainen vaikeasti tavoitet-

tava ja muuntuva implisiittinen säännönmukaisuus, jonka sääntöjen täsmällinen arti-

kulaatio on hyvin haastavaa.  

Myös Winch tähdentää kirjassaan sitä, että määrätyn inhimillisen säännönmukai-

sen toiminnan soveltaminen ei ole sidoksissa siihen, onko toimijalla valmiutta ekspli-

koida näitä toimintansa kriteerejä (Winch 1979, 61). Tässä mielessä edellä olevien 

kielipeli-esimerkkien tavoitteena oli näyttää, että vaikka sääntöjä on vaikeaa kattavasti 

eksplikoida, samanaikaisesti on hyvinkin selvää, milloin psykoterapeutti yksittäista-

pauksessa näitä sääntöjä rikkoo. Wittgensteinin näkökulmasta juuri tämä on ymmär-

rettävää. Koska psykoterapian instituutio on kulttuuriimme rakentunut, niin juuri 

tämä on osoitus tällaisen hyvinkin reaalisen sääntöjärjestelmän olemassaolosta. Tä-

män soveltamiseen ihminen initioituu opiskellessaan psykoterapeutiksi ja alkaessaan 

harjoittaa ammattiaan. Tämä harjaantuminen mahdollistaa sen ymmärtämisen, mil-

loin psykoterapeutti toimii ”oikein” tai ”väärin” tämän sääntöjärjestelmän puitteissa. 

Pintakieliopillisen tason ja ammatillisen normin lisäksi psykoterapiatilanteen kie-

liopillisia erityispiirteitä määrittää kuitenkin olennaisesti myös psykoterapeutin edus-

taman psykoterapiamuodon käsitteistö. Voisi ehkä jopa sanoa, että juuri terapiamuo-

don teoreettisen sanaston vakiintunut käyttö ja näiden sanojen mahdollistama asiak-

kaan tilanteen uudenlainen käsitteellistäminen muodostaa psykoterapiatilanteen lei-

mallisimman kieliopillisen erityispiirteen. Juuri terapiamuodon erityiseen käsitteis-

töön näyttäisi liittyvän se rooli, jolla psykoterapiaprosessissa tuotetaan selitys asiak-

kaan kokemaan kuormittuneisuuteen tai ongelmiin (Wampold 2015, 271). Tämän 

terapiamuodon käsitteistön korrektiin käyttöön liittyvä terapeutin erityisosaaminen 

myös poikkeaa pintakieliopillisesta kompetenssista olennaisesti. Ainakaan terapian 

lähtötilanteessa terapeutti ei voi olettaa asiakkaan hallitsevan tätä hänen hallitse-

maansa ammatillista ja usein varsin tarkkaa kielioppia. 

Asiaa voi lähestyä kielipelin näkökulmasta edellisessä luvussa kuvatun lyhyen te-

rapiaepisodin kautta. Kuvitellaan, että asiakas on tällä kertaa päätynyt psykoanalyyt-

tisesti orientoituneen terapeutin istuntoon. Tällöin keskusteluepisodi voisi edetä esi-

merkiksi seuraavalla tavalla: 
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Asiakas:  Jotenkin on ihan sellainen paskamutsifiilis. 

Terapeutti:  Voisinko minä kysyä sellaista asiaa, että mitä sinä tarkoitat paskamut-

sifiiliksellä? 

Asiakas: No, Wilmaan tulee koko ajan viestejä. Ludwig riehuu tunneilla ja au-

koo päätään opettajille ja muille oppilaille. Se jäi kiinni tupakanpoltosta ja ei tee läk-

syjään. Minä olen ihan väsynyt jo koko tilanteeseen. 

Terapeutti:  Mutta eikö ole toisaalta helpottavaa tietää, että Ludwigin sisäistetty 

vanhempi on rakentunut niin turvalliseksi ja vahvaksi, että hän uskaltaa siihen tur-

vautuen haastaa koulussa jopa opettajat ulkoisina auktoriteetteina. Sinun pitäisi olla 

ylpeä vanhemmuudestasi. 

Asiakas: Mitä toi sisäistetty vanhempi oikein tarkoittaa? 

Terapeutti: Psykodynaamisessa teoriassa me ajatellaan, että lapsen ja vanhem-

man välisten varhaisten vuorovaikutuskokemusten myötä lapsen mieleen rakentuu 

tällainen mielen objekti, ihmisen mielessään mukanaan kantama oman vanhempansa 

representaatio, joka on lapsen mielessä aina läsnä, vaikkei vanhempi fyysisesti läsnä 

olisikaan. Tällaiseen sisäistettyyn vanhempaan lapsi voi sitten mielessään turvautua 

vaikeissa tilanteissa.   

Asiakas: No on se kyllä tavallaan noinkin. Tuollaista on vaan arjessa vaikea 

muistaa, kun on aina niin stressaantunut ja kiukkuinen. 

 

Kyseisessä episodissa terapeutin käyttämä ilmaisu on vaihdettu pintakieliopilli-

sesti käytettävissä olevasta ilmauksesta sellaiseksi, jota esimerkiksi psykoanalyyttisen 

psykoterapian kieliopin puitteissa olisi mahdollista käyttää. Se on siis ilmaisu, jonka 

käyttö on vakiintunutta tämän terapiamuodon kieliopin puitteissa. Vakiintunut kie-

lioppi mahdollistaa esimerkiksi kuvatun kaltaisen ilmaisun sommittelemisen tässä 

mielessä merkityksellisellä tavalla. Samalla voidaan nähdä ilmaisun merkityksen säi-

lyneen kahden muun merkitysulottuvuuden näkökulmasta samana, vaikka pintakie-

liopin tasolla kyseessä on täysin eri ilmaisu. Terapeutin ammatillisena intentiona voi 

edelleen nähdä sellaisen tarkasteluposition tarjoamista, joka mahdollistaa asiakkaalle 

hyväksyvämmän näkökulman omaa itseä kohtaan vanhempana. Samoin merkityksen 

esikielellisessä ulottuvuudessa voi nähdä säilyneen samana: terapeutti pyrkii rauhoit-

tamaan tai lohduttamaan asiakastaan. Tällä kertaa terapeutti kuitenkin käyttää inter-

ventionsa tekemiseen sellaista ilmaisua, jonka kieliopillisesti korrekti käyttö perustuu 

hänen edustamansa terapiamuodon kielioppiin. Tällöin se ei ole sellaisenaan ollut 

asiakkaalle ymmärrettävissä oleva kielipelin siirto ilman asiakkaan pyytämää selven-

nystä. Terapiamuodon kielioppi, sen vakiintunut säännönmukainen käyttö, on siis 

jotakin sellaista, jonka vain terapeutti hallitsee.  
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Kahden yhtenevän merkitysulottuvuuden säilymisen samana kielipelissä voi saada 

näkyviin, jos oletamme esimerkinomaisesti psykodynaamisen terapeutin olevan hiu-

kan loukkaantunut asiakkaan aiemmin esittämästä kritiikistä hänen ammattitaitoaan 

kohtaan. Jos hän haluaisi nyt osoittautua asiakkaan silmissä oman alansa asiantunti-

jaksi, kielipelin voisi olettaa etenevän tähän tapaan: 

 

Asiakas:  Jotenkin on ihan sellainen paskamutsifiilis. 

Terapeutti:  Voisinko minä kysyä sellaista asiaa, että mitä sinä tarkoitat paskamut-

sifiiliksellä? 

Asiakas: No, Wilmaan tulee koko ajan viestejä. Ludwig riehuu tunneilla ja au-

koo päätään opettajille ja muille oppilaille. Se jäi kiinni tupakanpoltosta ja ei tee läk-

syjään. Minä olen ihan väsynyt jo koko tilanteeseen. 

Terapeutti:  Mutta eikö ole helpottavaa tietää, että Ludwigin sisäistetty vanhempi 

on niin turvallinen ja vahva, että hän uskaltaa siihen turvautuen haastaa koulussa jopa 

opettajat ulkoisina auktoriteetteina. Sinun pitäisi olla ylpeä vanhemmuudestasi. 

Asiakas: Tähän asiaan ei kuule sinun viisastelusi auta yhtään. Minä en yksin-

kertaisesti jaksa enää! 

   

Ensimmäisessä esimerkissä asiakkaan voisi sanoa hyväksyneen terapeutin käyttä-

män ilmauksen osaksi käynnissä olevaa kielipeliä. Jälkimmäisessä esimerkissä taas 

asiakas torjuu sen käytön. Tämä asiakkaan reaktion muutos terapeutin käyttämään 

ilmaukseen muuttuu ymmärrettäväksi tarkasteltaessa ilmauksen merkitystä pintakie-

liopillisen tason lisäksi kahdessa muussa merkitysulottuvuudessa. Kysymykseksi kui-

tenkin nousee, mikä rooli psykoterapian tavoitteiden kannalta on terapiamuodon kä-

sitteistöllä osana terapiatilanteen kielipeliä.  

Jos verrataan esimerkkien terapeuttien eri interventioissaan käyttämiä ilmaisuja 

toisiinsa, niin juuri kieliopin tasolla niissä voi nähdä keskeisiä eroavaisuuksia. Ensim-

mäinen näistä on ymmärrettävissä jaetun pintakieliopin tasolla. Psykoanalyyttisen kä-

sitteistön mukainen ilmaisu taas edellyttää sitä, että asiakas olisi oppinut ainakin tera-

peutin edustaman terapiamuodon kieliopin alkeet. Vasta silloin hän osaisi käyttää 

esimerkiksi ilmaisua ”sisäistetty vanhempi” merkityksellisellä tavalla. Kentauri-selitys 

poikkeaa puolestaan tästä siinä suhteessa, että se on kieliopillisesti merkitykseltään 

epäselvä. Tämän lisäksi se rikkoo psykoterapian implisiittistä ammatillista normia, 

joka estää menestyneen operoinnin ilmaisulla. Kaikkien kolmen ilmaisun roolina kie-

lipelin kannalta voi kuitenkin nähdä sen, että näitä erilaisia ilmaisuja käyttämällä psy-
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koterapeutti tarjoaa asiakkaalle jonkinlaista selitystä hänen kokemaansa kuormittu-

neisuuteen. Miten siis terapiamuodon erityisen kieliopin puitteissa ilmaistu selitys 

eroaa tässä suhteessa kahdesta muusta? 

Heaton nostaa kirjassaan tarkasteluun terapiassa olevan ihmisen tavan kuvata elä-

mänsä konflikteja, kärsimystä ja kuormittuneisuutta ja vertaa sitä psykoterapeutin ta-

paan kuvata sama asiantila uudestaan oman teoreettisen orientaationsa puitteissa. Te-

rapiatilanteessa asiakkaan puhe on usein takeltelevaa, epävarmaa ja täynnä tunnetta. 

Tällöin se jo ilmiasullaan itse asiassa ilmaisee asiakkaan kokemaa tunnetilaa ja häm-

mennystä Wittgensteinin näkökulmasta tarkasti ja asianmukaisesti. Mitä siis tarkoit-

taa asiakkaan ja terapian tavoitteiden kannalta se, että tämä asiakkaan puhe käänne-

tään jonkin teoreettisen orientaation kielelle? Tällöin asiakkaan jo omalla tavallaan 

sanoittama kuormittuneisuus käsitteellistetään uudestaan määrätyn psykologisen vii-

tekehyksen sisältämien oletuksien puitteissa. Heaton toteaa, että useimmiten terapi-

assa ei itse asiassa ole lainkaan selvää, mikä on näiden kahden käsitteellistyksen väli-

nen suhde. (Heaton 2014, 40.) Edelleen Heaton kysyy: miksi psykoterapeutin käsit-

teellistys tilanteesta ylipäätänsä olisi asianmukaisempi kuvaus asiakkaan elämäntapah-

tumista? Samoin, miten ymmärrys psykoterapiassa voi syntyä, jos terapeutti käyttää 

sellaista teknistä kieltä, jota asiakas ei välttämättä edes ymmärrä? (Heaton 2014, 48.) 

Heaton nostaa pohdinnassaan esiin terapiatilanteen kielipelin kannalta merkittä-

vän piirteen. Vaikka pintakieliopillisella tasolla kaikki esimerkkiterapeuttien käyttä-

mät ilmaukset näyttävät selityksiltä asiakkaan kokemaan kuormittuneisuuteen, kieli-

pelin kannalta nämä ilmaukset ovat nähtävissä asiakkaan puheen käännöksinä uu-

denlaiseen ilmaisutapaan. Tällöin ne ovat ikään kuin terapeutin ehdotuksia uudenlai-

sen kieliopin käyttöönottoon terapiakeskustelussa. Juuri tämän käännöksen rakenta-

miseen terapeutti käyttää esimerkissä psykoanalyyttisen terapiamuodon kielioppia.  

Toisin sanoen lyhyessä kielipelissä asiakas kuvaa kuormittuneisuuttaan ja rakentaa 

keskustelun aluksi tämän kuormittuneisuuden tulkintaparadigmaksi oman epäonnis-

tumisensa vanhemmuudessa. Terapeutti pyytää asiakasta tarkentamaan kuvaustaan, 

johon asiakas reagoi kuvaamalla konkreettisia kuormittavia tilanteita. Nämä näyttäi-

sivät asiakkaan tarjoamassa tulkintaparadigmassa viittaavan epäonnistumiseen van-

hemmuudessa. Tämän jälkeen terapeutin voi nähdä kääntävän asiakkaan ilmaisun 

uuteen tulkintaparadigmaan hyödyntämällä oman terapiamuotonsa kieliopin mah-

dollistamaa käännöstä. Tähän asiakas reagoi hyväksymällä tai hylkäämällä tämän 

käännöksen osaksi kielipeliä. Wittgensteinin näkökulmasta terapeutti siis ilmiön se-

littämisen sijasta pikemminkin rakentaa kielipelissä asiakkaalle mahdollisuutta antaa 

sellainen uudenlainen merkitys hänen kuvaamilleen tapahtumille, joka mahdollistaa 

myönteisemmän tavan tarkastella itseään ja toimintaansa.  
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Tässä mielessä Heatonin kysymyksiin näyttäisi vastaavan osuvasti Wampoldin 

vaikuttavuustutkimuksen pohjalta nouseva näkemys. Terapian lopputuloksen kan-

nalta on kriittistä, onko terapeutin tarjoama selitys asiakkaan näkökulmasta uskottava 

ja toisaalta asiakkaan ja terapeutin aidosti ja yhteisesti jakama (Wampold 2015, 271).  

Terapiatilanteen mielekkyyden kannalta kyse ei siis näyttäisi olevan siitä, että tera-

peutti tarjoaa hallussaan olevan asiantuntijatiedon asiakkaalle. Pikemminkin kielipe-

lin kehittyvässä vastavuoroisuudessa terapeutin lanseeraaman uudenlaisen kieliopin 

myötä rakentuu mahdollisuus kokemukseen uudenlaisesta jaetusta ymmärryksestä 

uusien käsitteiden käytön avulla. Tässä suhteessa psykoterapeutin toiminnan mielek-

kyys psykoterapian tavoitteiden kannalta tiivistyy asiakkaan reaktioon tilanteessa. 

Tarttuuko asiakas tähän terapeutin tarjoamaan mahdollisuuteen vai ei? Tässä mie-

lessä kummankin näistä Wampoldin mainitsemista tekijöistä voi nähdä kutoutuvan 

mukaan kielipelin esikielellisessä merkitysulottuvuudessa. Terapian lopputuloksen 

kannalta oleelliselta ei siis vaikuta pintakieliopillinen taso, josta käsin katsottuna te-

rapeutin ilmaus näytti toimivan ilmiön selityksenä.  

Samassa mielessä myös terapeutin uskottavuus kytkeytyy osaksi käynnissä olevaa 

kielipeliä. Terapeutin käyttäessä asiakkaan näkökulmasta käsittämätöntä ilmaisua 

asiakas joko pyysi terapeutilta täsmennystä selitykseen tai torjui suoralta käsin tera-

peutin antaman selityksen. Onnistunut kielipelin eteneminen muuttuu ymmärrettä-

väksi sellaisten esikielellisten merkitysulottuvuuden reaktioiden kautta, joiden poh-

jalta asiakkaan on mahdollista kiinnostua terapeutin tarjoamasta sinänsä käsittämät-

tömästä ilmaisusta. Jälkimmäisessä esimerkissä asiakas jopa vaihtaa tämän pohjalta 

omaa tarkasteluparadigmaansa. Tästä näkökulmasta muuttuu ymmärrettäväksi myös 

Heatonin ajatus. Psykoterapiassa käytettävä psykologinen kieli ei niinkään kuvaa mie-

len rakennetta ja prosesseja. Pikemminkin tämän kielen avulla voimme tehdä asiat 

itsellemme merkityksellisiksi ja ymmärrettäviksi (Heaton 2014, 1–2). 

Tämä Wittgensteinin ajattelusta nouseva näkökulma auttaa osaltaan ymmärtä-

mään myös psykoterapian vaikuttavuustutkimuksien tuloksia. Huolimatta eri terapia-

muotojen teoreettisten taustaoletusten eroavaisuuksista eri terapiamuodot auttavat 

ihmisiä heidän vaikeuksissaan keskimäärin yhtä paljon (Huttunen & Kalska 2015, 5–

6). Tämä olemassa olevaan näyttöön perustuva näkemys muuttuu ymmärrettäväksi, 

jos psykoterapiamuodon teoriataustaa tarkastellaan pikemminkin terapiakeskustelun 

kieliopillisena erityispiirteenä, eikä tällaisen teorian empiirisen totuuden näkökul-

masta. Tällöin terapiamuodon teoriataustaa ja käsitteistöä, eli sen kielioppia, voi pi-

kemminkin tarkastella psykoterapeutin käytössä olevana instrumenttina. Sen avulla 
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terapiassa käytävässä keskustelussa on mahdollista tavoitella kokemusta uudenlai-

sesta jaetusta ymmärryksestä ja uudenlaisesta merkityksellisyyden kokemuksesta yh-

teistoiminnassa asiakkaan kanssa. 

Psykoterapiatilanteen kieliopin voi siis tässä mielessä nähdä rakentuvan ainakin 

kolmesta erityisestä terapeutin toimintaa ohjaavasta sääntöjärjestelmästä. Nämä ovat 

ainakin alustavan jäsennyksen hengessä erotettavissa toisistaan: 1) psykoterapeutin ja 

asiakkaan jaetusta elämänmuodosta nouseva yhteinen pintakielioppi, 2) psykotera-

pian ammatillinen normisto, joka palautuu psykoterapiaan oman kulttuurimme spe-

sifinä instituutiona, sekä 3) terapeutin edustaman terapiamuodon kielioppi eli amma-

tillinen erityiskieli, jonka roolina terapiatilanteessa voi nähdä mahdollisuuden raken-

taa kielipelissä uudenlaisia merkityksiä asiakkaan kuvaamille ilmiöille. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan tätä terapiamuodon kieliopin tarjoamaa mah-

dollisuutta rakentaa asiakkaan näkökulmasta uudenlaisia merkityksiä kielipelissä. Ky-

symykseksi nousee, mitä tämä tarkoittaa psykoterapian kannalta. 
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6 PSYKOTERAPIA JA ASIAKKAAN 
ELÄMÄNHAASTEIDEN SELITTÄMINEN  

Wampold kuvaa kontekstuaalisessa mallissaan psykoterapioiden yhteistä peruspro-

sessia. Hän nostaa esiin yhtenä kolmesta psykoterapian vaikuttavuuden pääreiteistä 

asiakkaan odotuksien muuttumisen, joka edelleen muuttaa asiakkaan kokemusta ti-

lanteestaan. Nämä uudenlaiset odotukset syntyvät Wampoldin mukaan terapiassa ra-

kentuvan asiakkaan elämänhaasteiden selityksen ja terapiamuodon määrittämien työ-

tapojen avulla. Terapiaprosessissa syntyvä uudenlaisten odotusten rakentuminen 

poikkeaa kuitenkin merkittävästi jonkinlaisesta yleisluonteisesta voimaantumisesta. 

Wampoldin mukaan terapiassa rakentuva selitys asiakkaan ongelmien ja kuormittu-

neisuuden syistä tarjoaa asiakkaalle aiempaa adaptiivisemman ja omaa toimintaa pa-

remmin suuntaavan käsitteellistyksen tilanteestaan. Kriittistä terapian vaikuttavuu-

den kannalta on syntyneen selityksen uskottavuus asiakkaan näkökulmasta, jatko-

työskentelyn asianmukaisuus suhteessa selitykseen sekä se, että terapian tavoitteet 

ovat aidosti terapeutin ja asiakkaan jakamat. (Wampold 2015, 270–272.)  

Hieman samaa voi ajatella myös Wahlströmin tarkoittavan hänen todetessaan 

psykoterapian vaikuttavuuden komponentteja kuvaavassa artikkelissaan, että viime 

kädessä psykoterapiassa olennaista on terapeutin luoma konteksti, joka on ”toivoa ja 

luottamusta herättävä ympäristö, jossa asiakkaan muutokseen johtava toiminta voi 

toteutua” (Wahlström 2012, 65).  

Integratiivisen lähestymistavan näkökulmasta katsottuna kaikille psykoterapioille 

näyttäisi siis olevan ominaista määrätty psykoterapiaprosessiin kuuluva kielellisen toi-

minnan muoto. Psykoterapiatapaamisten jatkumossa tapahtuvien keskustelujen 

myötä asiakkaalle ja psykoterapeutille syntyy uudenlainen jaettu kielellinen artikulaa-

tio asiakkaan tilanteesta ja ongelmien syistä. Tämän artikulaation tehtävänä on tukea 

asiakkaan omaa toimijuutta luomalla järjestystä asiakkaan kokemaan kaaokseen, an-

tamalla toivoa muutoksen mahdollisuuteen ja auttamalla asiakasta suuntaamaan 

omaa toimintaansa aiempaa mielekkäämmin.  

Edellisessä luvussa tarkasteltiin lyhyttä terapiakeskustelun episodia ilmaisun mer-

kityksen rakentumisen ja terapiatilanteen kieliopillisten erityispiirteiden näkökul-

mista. Tässä luvussa tarkastelun kohteena on Wampoldin ja Wahlströmin kuvaama 
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erilaisia psykoterapioita yhdistävä erityinen kielellisen toiminnan muoto. Luvussa et-

sitään vastausta siihen, kuinka psykoterapiassa syntyvän uudenlaisen artikulaation 

luonnetta on mahdollista ymmärtää Wittgensteinin näkökulmasta.  

 

 

6.1 Psykoterapeutti mielen lääkärinä 
 

 

Wittgensteinin näkökulmasta psykoterapiaa voi tarkastella ennen kaikkea historialli-

sesti rakentuneena inhimillisenä instituutiona. Tällaisen käytänteen muotoutumisen 

voi myös ajatella olevan monella tapaa mielivaltaista. Tästä syystä on aluksi tarpeel-

lista tarkastella hiukan psykoterapian ja asiakkaan elämänhaasteiden selityksen histo-

riallista kontekstia.  

Psykoterapian instituutio on rakentunut pitkälti Freudin toiminnan ja hänen kä-

sitystensä perustalta. Näyttäisi jopa pitkälti olevan Freudin työn ansiota, että meillä 

ylipäätänsä on käytössämme sellainen vaikuttava hoitomuoto kuin psykoterapia. Il-

man Freudin työn aikaan saamaa käännettä psykiatrisessa hoidossa ei välttämättä olisi 

lainkaan syntynyt sellaista lääketieteellisesti hyväksyttyä hoitomuotoa, joka perustuu 

siihen, että potilas ja psykoterapeutti yksinkertaisesti puhuvat toisilleen. Mikä siis sai 

luonnontieteellisesti orientoituneen Freudin näkemään kahden ihmisen välisen kes-

kustelun lääketieteellisesti perusteltuna hoitona?63 

Freud ja psykoterapian alkuhistorian pioneerien joukko oli pääosin taustakoulu-

tukseltaan lääkäreitä. Tästä taustastaan käsin he toivat syntyneeseen uuteen hoito-

muotoon, psykoterapiaan, paljon lääkäri–potilas-asetelmaan liittyviä valmiiksi ole-

massa olevia toimintatapoja ja periaatteita. Tällaisia ovat esimerkiksi diagnoosien 

pohjalta työskenteleminen ja tarkkoihin sovittuihin ajankohtiin liittyvät tapaamiset 

 
63 Tarkoituksena luvussa ei ole osallistua keskusteluun Freudin kehittämän psykoanalyysin suhteesta 
luonnontieteisiin. Freudin luonnontieteellisen orientaation esiin nostaminen yleisellä tasolla on kuiten-
kin perusteltua (ks. esim. Cautin 2012; Ihanus 2005). Keskustelu psykoanalyysin asemasta tieteenä on 
käynyt kiivaana jo psykoanalyysin synnystä lähtien (ks. esim. Kotkavirta 2015). Tähän keskusteluun 
osallistumisen sijasta luvussa pyritään tarkastelemaan merkityksen näkökulmasta sitä, miten Freudin 
tekemät esioletukset kielen ja todellisuuden välisestä suhteesta kutoutuvat kiinnostavilla tavoilla yhteen 
hänen kehittämänsä hoitomuodon kanssa. Käsillä oleva kirja ei ole Freud-tutkimusta, eikä siinä pyritä 
esittämään kokonaisnäkemystä Freudin ajattelusta. Tavoitteena on Freudin ajattelun kautta nostaa 
alustavaan tarkasteluun psykoterapian historiallisella taustalla vaikuttava referentialistinen esioletus kie-
len viimekätisestä luonteesta. Tekstissä esitetään lainauksia Freudin omista teksteistä eri ajoilta. Sitaat-
tien tarkoituksena on toimia esimerkkeinä siitä, kuinka Freud eri ajanjaksojen teksteissään näkee kielen 
merkityksellisyyden syntyvän. 
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vastaanotto-olosuhteissa. Lääketieteen hengessä psykoanalyysin teorian kehittäjät te-

kivät myös kaikkensa löytääkseen biologisen perustan psykoanalyysin käyttämille ih-

misen mieltä kuvaaville käsitteille. (McLeod 1997, 15.) Myös Freud itse toteaa vielä 

myöhäisvaiheessaan varsin yksiselitteisesti, että ”teoriamme tavoittelee biologista pä-

tevyyttä” (Freud 2005a, 232).  

Tätä taustaa vasten näyttää ilmeiseltä, että psykoterapian historiallisesti alkupe-

räistä kuvaa on mahdollista lähestyä eräänlaisen lääkäri-analogian kautta. Psykoana-

lyysin teoriaa luodessaan Freud näyttäisi kokevansa, että hän on tekemässä jotakin 

sellaista, joka on analogista sille, mitä lääkäri tekee. Lääkäri hoitaa ihmisen kehoa 

koeteltuun luonnontieteelliseen teoriapohjaan nojaavan tiedon varassa. Psykoanalyy-

sissa puolestaan lääkäri hoitaa ihmisen mieltä samoin edellytyksin. Freud itse puhuu 

varsin yksiselitteisesti psykoanalyysista hoitona, jonka suorittajana on lääkäri.64 Freud 

esimerkiksi toteaa psykoanalyysin olevan yhden ”lääkäritoiminnan vaikeimmista 

aloista” (Freud 2017a, 75) ja vertaa psykoterapiaansa jopa kirurgisiin toimenpiteisiin: 

 

Siitä alkaen, kun analyytikon työ on tällä tavoin kohdistunut potilaan vastarintaan, on ana-

lyysitekniikka täsmentynyt ja tarkentunut niin että se kilvoittelee kirurgisen tekniikan kanssa 

(Freud 2017a, 75). 

 

Tästä näkökulmasta on mahdollista myös ymmärtää, miksi psykoanalyyttisessä 

psykoterapiassa terapeutin antamaa selitystä asiakkaan kokemiin ongelmiin tai kuor-

mittuneisuuteen olisi luontevaa kutsua ilmiön selitykseksi. Juuri lääkärin toiminta pe-

rustuu sairausilmiön luonnontieteelliseen selittämiseen. Tältä pohjalta lääkärin on 

mahdollista valita selityksen kautta määräytyvä kohdallinen hoito. Kuinka sitten 

Freud päätyy soveltamaan tätä analogiaa kahden ihmisen väliseen keskusteluun? 

Leon Botstein toteaa puheen ja kielen olleen Freudin ensisijainen instrumentti. 

Kielen avulla Freud katsoi voivansa kuvata ihmisen perimmäiset psyykkiset prosessit. 

(Botstein 2007.) Miten siis Freud ymmärsi kielen ja sen merkityksellisyyden perustan? 

Simanke toteaa artikkelissaan Freudin ajatelleen kielen merkityksellisyyden perustu-

van ennen kaikkea nimeämisfunktion mukanaan tuomaan representaation mahdolli-

suuteen. Freudin eksplisiittinen käsitys kielen merkityksellisyydestä perustui hänen 

mukaansa ajatukseen siitä, että viime kädessä sanat nimeävät todellisuuden olioita ja 

saavat näin merkityksellisyytensä jonkinlaisen assosiatiivisen keskushermoston pro-

sessin tuloksena. (Simanke 2017, 3–5.) 

 
64 Ks. esim. Freud 2017b, 23; 2017a, 72, 75, 77. 
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Tällä Freudin tekemällä oletuksella on kaksi hyvin merkittävää seurausta. Ensin-

näkin tämän oletuksensa johtamana Freud ajatteli, että vaikka psykoanalyysi on kä-

sitteellinen rakennelma, hänen käyttämiensä käsitteiden mielekkyys palautuu viime 

kädessä siihen, kuinka hyvin niiden voi nähdä vastaavan objektiivista todellisuutta 

(Freud 2005d, 87–88). Tässä mielessä Freud siis katsoo psykoanalyysin käsitteiden 

pyrkivän kuvaamaan ihmisen mielen tosiasiallisen toiminnan ja rakenteen, vaikkakin 

ehkä toistaiseksi vielä hiukan epätarkasti: 

 

Psykoanalyysi sietää yhtä lailla kuin fysiikka tai kemia sitä, että sen yläkäsitteet ovat epä-

täsmällisiä ja edellytykset tilapäisiä, ja odottaa tutkimuksen niitä vastaisuudessa täsmentävän 

(2017a, 79). 

 

Heaton (2000, 15) toteaakin, että Freud halusi rakentaa psyyken tieteen samassa 

mielessä, kuin fysiikka on tieteenä kehittynyt. Tässä mielessä Freud itse toteaa, että 

”tulevaisuudessa kehittynee tieteellinen psykiatria, jonka johdantona psykoanalyysi 

on toiminut” (Freud 2017a, 77). Juuri tässä mielessä olisi myös mahdollista kutsua 

psykoanalyyttisessa psykoterapiassa annettua selitystä asiakkaan kuormittuneisuu-

teen pikemmin lääketieteen tapaan ilmiön selitykseksi kuin uudeksi merkitykseksi 

kielipelissä.   

Merkityksen näkökulmasta Freud siis näyttää olettavan hyvin konkreettisella ta-

solla, että hänen käyttämiensä käsitteiden taustalle on ikään kuin näiden käsitteiden 

merkityksiksi mahdollista ennen pitkää löytää jonkinlaiset keskushermoston entitee-

tit tai prosessit. Toisin sanoen hän olettaa, että psykoanalyysin käsitteet ovat erään-

laisia nimiä. Nämä käsitteet nimeävät ainakin periaatteessa löydettävissä olevia olioita 

tai entiteettejä. Freudin tekemän oletuksen voi nähdä esimerkiksi esseen Vietit ja viet-

tikohtalot alussa, jossa hän pohtii vietin käsitteen suhdetta fysiologiaan: 

 

Tieteellisen toiminnan todellisena alkuna on ilmiöiden kuvaaminen ja edelleen niiden ryh-

mitteleminen, järjestäminen ja yhteyksiinsä asettaminen. – – Vasta kun kyseistä ilmiökenttää 

on tutkittu perinpohjaisemmin, voidaan sen tieteelliset peruskäsitteet ymmärtää tarkemmin ja 

edistyttäessä muokata niin että käsitteistä tulee yleisesti käyttökelpoisia ja samalla läpeensä 

ristiriidattomia. (Freud 2005d, 87.) 

 

Freud on kyseisessä artikkelissa hyvin tietoinen psykoanalyysin käyttämien käsit-

teiden hypoteettisesta luonteesta (Freud 2005d). Samalla hän kuitenkin olettaa, että 

näiden käsitteiden merkityssisältö tulee täsmentymään verrattaessa niitä jatkuvasti 

psyyken ilmiöistä kertyvään havaintoaineistoon: 
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Olemme usein kuulleet vaadittavan, että tieteen olisi rakennuttava selvien ja tarkkarajaisten 

peruskäsitteiden varaan. Todellisuudessa yksikään tiede ei lähde liikkeelle tuommoisista mää-

ritelmistä, ei eksakteinkaan tiede. Tieteellisen toiminnan todellisena alkuna on ilmiöiden ku-

vaaminen ja edelleen niiden ryhmitteleminen, järjestäminen ja yhteyksiinsä asettaminen. Edes 

kuvattaessa ei voida välttää soveltamasta ainekseen tiettyjä abstrakteja ideoita, jotka ovat läh-

töisin jostakin, eivät tietenkään vain uusista kokemuksista. Vielä väistämättömämmäksi käyvät 

tuollaiset ideat – tieteen myöhemmät peruskäsitteet –, kun aineistoa työstetään edelleen. Nii-

hin täytyy aluksi sisältyä tiettyä epämääräisyyttä; niiden sisällön selvä määritteleminen ei voi 

tulla kuuloonkaan. Niin kauan kuin käsitteet ovat tuossa tilassa, niiden merkitys tehdään sel-

väksi viittaamalla toistuvasti havaintoaineistoon, josta ne näköjään ovat lähtöisin mutta joka 

todellisuudessa alistuu niille.  

 

Tekstissään Freud siis semantiikan kannalta olettaa, että sellaisten sanojen merki-

tys, kuten ”vietti”, ”ajattelu”, ”tahto”, ”tietoisuus”, ”tiedostamaton” tai ”muistami-

nen”, määräytyy loppujen lopuksi sellaisen asetelman kautta, jossa nämä sanat viime 

kädessä ikään kuin nimeävät jonkin yksiselitteisen merkitysolion: keskushermoston 

prosessin, energiatilanvaihdoksen tai muun entiteetin, joka tulevaisuudessa tullaan 

mahdollisesti löytämään. Tämä näyttää Freudin olettaman semantiikan mallin. Suhde 

olion ja käsitteen välillä määrittää myös merkityksen. Käsitteen merkitys on se, mitä 

kukin näistä psykoanalyysin käyttämistä käsitteistä ikään kuin nimeää. Näiden ilmiöi-

den kanssa myös psykoterapeutti on Freudin näkökulmasta siis viime kädessä teke-

misissä tehdessään psykoterapiaa.  

Toinen kiinnostava seuraus Freudin olettamassa semantiikan mallissa on rooli, 

jonka hän tältä pohjalta antaa kielelle suhteessa ihmisen tietoisuuteen. Huolimatta 

siitä, miten tai minkä ajanjakson Freudia luetaan, voitaneen todeta, että keskeistä 

Freudin ajattelulle oli juuri ihmisen psyykkisen apparaatin jakaminen tietoiseen ja tie-

dostamattomaan. Tässä suhteessa hän esimerkiksi itse toteaa tämän jaon muodosta-

van psykoanalyysin ytimen (Freud 1969, 17). On siis aiheellista kysyä, mitä tämä tar-

koittaa Freudin kielikäsityksen kannalta.  

Simanken mukaan Freud katsoi ihmisen erilaisten mielensisältöjen olevan todel-

lisuuden kielellisiä tai ei-kielellisiä presentaatioita ihmisen psyykessä. Tässä suhteessa 

hän näkee Freudin käsityksen kielen viimekätisestä luonteesta puhtaasti denotoivana. 

(Simanke 2017, 3–5) Tämä nousee näkyviin esimerkiksi esseessä Psykoanalyysin kiin-

nostavuus, jossa Freud pohtii psykoanalyysia kielitieteen näkökulmasta. Hän olettaa 

varsin yksiselitteisesti esimerkiksi unien olevan erilaisten tiedostamattomaan mieleen 

taltioituneiden sisältöjen nukkumisen aikana irti päässeitä presentaatioita, kuvallisia 



 

146 

ilmauksia, jotka psykoanalyyttisessä prosessissa ikään kuin käännetään kielen muo-

toon:  

 

Niinpä voidaankin esittää, että psykoanalyyttiset tulkinnat ovat ennen kaikkea käännöksiä 

vieraasta ilmaisutavasta ajattelumme tuntemaan. Kun tulkitsemme unta, me vain käännämme 

tietyn ajatussisällön (piilevät uniajatukset) ”unen kielestä” valve-elämämme kieleen. (Freud 

2017b, 32.) 

 

Simanke toteaa Freudin ajatelleen, että tietoinen mieli on uudenlainen rakenne. 

Tämä rakenne on syntynyt osaksi jo olemassa olevan tiedostamattoman mielen ko-

konaisuutta ikään kuin valtaamalla siitä itselleen osan (Simanke 2017, 15). Kotkavirta 

puolestaan luonnehtii tätä Freudista lähtenyttä psykoanalyyttista näkemystä totea-

malla ihmismielen olevan tässä suhteessa lähtökohtaisesti tiedostamaton, jossa tietoi-

sen mielen havainnointi muodostaa vain oman saarekkeensa (Kotkavirta 2015, 50).65 

Freud siis ajattelee, että tiedostamaton on mielen alkuperäinen prosessi. Tietoisuus 

on puolestaan jotakin myöhempää ja tavallaan toissijaista: 

 

Psykoanalyysiin pohjautuvassa psykologiassa olemme tottuneet ottamaan lähtökohdaksi 

tiedostumattomat psyykkiset prosessit ja selvittämään niiden ominaispiirteitä analyysin kei-

noin. Pidämme niitä vanhempina, ensivuoroisina, jäänteinä kehitysvaiheesta, jossa ne olivat 

ainoita sielullisia prosesseja. (Freud 2005c, 79.) 

 

kannalta kiinnostava, koska Freud liittää tietoisuuden alueen syntymisen juuri ih-

misen kykyyn käyttää representaatioon perustuvaa kieltä. Simanke kuvaa Freudin aja-

telleen ihmisen kielellisyyden synnyttäneen tietoisuuden jo olemassa olevan tiedosta-

mattoman keskelle. Mekanismi, joka tämän saa aikaan, on juuri kielen kyky represen-

toida. Toisin sanoen asioiden kielellistämisen kautta erilaisten suorien aistimusten ja 

havaintosisältöjen lisäksi myös ihmisen omat mielensisällöt voivat kielen muodon 

ottaessaan nousta itsessään ihmisen omien havaintojen kohteiksi. (Simanke 2017, 

17.) Tämän prosessin Freud kertoo vuonna 1938 kirjoittamassaan yleisesityksessä 

synnyttävän ihmisen tietoisuuden:  

 

 
65 Kotkavirta pohtii kirjassaan sitä, onko Freudin teesi tiedostamattoman mielen ensisijaisuudesta teh-
nyt psykoanalyysin ideoiden tavoittamisen nykyfilosofian piirissä hankalaksi. Tässä suhteessa hän nä-
kee nykyfilosofian keskittyneen pitkälti juuri tietoisuuden ilmiöiden ja tietoisuutta muodostavien ra-
kenteiden tutkimukseen. (Kotkavirta 2015, 49-64.) 
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Tietoiset prosessit egon ulkokehällä, kaikki muu egossa tiedostumatonta – siinä yksinker-

taisin asiantila, joka täytyisi olettaa. Niin saattaa eläimilläkin olla; ihmisellä ilmenee lisätekijä, 

jonka takia myös egon sisäiset prosessit voivat saada tietoisuuden määreen. Tämä johtuu kie-

likyvystä, joka liittää egon sisällöt ja näkö- ja varsinkin kuulohavaintojen muistijäljet kiinteästi 

yhteen. Siitä lähtien kuorikerroksen havainnoiva ulkokehä voi yhä laajemmin vastaanottaa är-

sytystä myös sisältäpäin, sisäiset prosessit, kuten mielenjuoksut ja ajatuskulut, voivat tiedostua 

– –. (Freud 2017c, 181.) 

 

Simanke kuvaa artikkelissaan Freudin ajattelua käsiteparilla olio-presentaatio ja 

objekti-presentaatio. Näistä olio-presentaatio kuvaa havainnon muuttumista mielen 

sisällöksi tiedostamattoman alueella. Jos olio-presentaatio mielen sisältönä päätyy esi-

tietoisuuden alueelle, se muuttuu objekti-presentaatioksi. (Simanke 2017, 18–19.) 

Toisin sanoen kieli antaa mielessä sijaitseville olioille ihmiselle itselleen havaittavan 

muodon. Tällöin mielen olio muuttuu mielen objektiksi eli havainnon kohteeksi. 

Tämä prosessi puolestaan saa aikaan tietoisuuden.  

Tätä taustaa vasten myös Freudin tekemät ratkaisut psykoanalyyttisen hoitomuo-

don suhteen muuttuvat ymmärrettäviksi. Tässä mielessä Freud näyttää ajattelevan, 

että erilaisissa mielenterveyden kysymyksissä kyse on tiedostamattoman mielen sisäl-

töjen epäsuotuisasta vuorovaikutuksesta tietoisen mielen kanssa. Tämä tarkoittaa 

olio-presentaatioiden epäsuotuisaa toimintaa tietoisuuden kannalta. Tässä mielessä 

paraneminen voi tarkoittaa vain näiden ongelmia tuottavien sisältöjen tuomista tie-

toisuuden piiriin eli olio-presentaatioiden muuttumista objekti-presentaatioiksi. 

Tämä tapahtuu siten, että lääkäri ja potilas antavat psykoanalyysissa näille olio-pre-

sentaatioille kielellisen ilmauksen, kuten Freud toteaakin:  

 

Kun olosuhteet eivät olleet liian epäsuotuisia, voitiin havaita, että potilaan mielijohteet 

ikään kuin viittauksina haparoivat kohti tiettyä aihetta, eikä lääkärin tarvinnut muuta kuin ottaa 

yksi askel eteenpäin, jotta itse voisi arvata potilaalta kätkeytyneen ja voisi kertoa sen tälle 

(Freud 2017a, 65). 

 

Tästä näkökulmasta on kielikäsityksen tasolla mahdollista ymmärtää, mihin pe-

rustui Freudin ajatus puhumisesta lääkärin suorittamana psykiatrisena hoitona, mikä 

puolestaan synnytti psykoterapian hoitomuotona. Freudin representaatioon perustu-

van kielikäsityksen puitteissa psykoanalyysin tavoitteena voi nähdä olevan kielellisen 

ilmauksen antaminen tiedostamattoman alueen sisällöille. Kielellistyessään nämä si-

sällöt siirtyvät tietoisuuden puolelle ja edelleen ihmisen oman tietoisen toiminnan 

ulottuville. On siis syntynyt Freudin kuuluisa puhuva lääke. 
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Freudin oletus kielen luonteesta tekee myös ymmärrettäväksi, miksi Freud päätyi 

kehittämään psykiatrisen hoitomuodon, jonka instrumenttina on kieli. Tämä hoito-

muoto perustuu yksinkertaisesti siihen, että potilas ja terapeutti keskustelevat. Ky-

seessä ei kuitenkaan ole Freudin tarkoittamassa mielessä mikä tahansa keskustelu. 

Psykoanalyysissa potilas kertoo elämäänsä terapeutille, eli Freudin kielikäsityksen 

puitteissa ymmärrettynä hän tällöin kuvaa terapeutille tietoisuuden aluettaan. Tera-

peutti pyrkii puolestaan oman teoreettisen ymmärryksensä ja psykoanalyyttisen me-

todiikkansa pohjalta pääsemään käsiksi siihen, mikä myös on potilaan mielessä ja 

myös todellista, mutta mille ei ole potilaan mielessä sanoja, eli siihen, mikä ei vielä 

ole tietoisuutta. Terapeutin tehtävänä on auttaa potilasta löytämään sille sanat. Tässä 

mielessä psykoterapian voi freudilaisittain nähdä aina olevan pohjimmiltaan matkaa 

ei-kielellisestä kielelliseen.  

Tämä tarkoitus mielessään Freud päätyi kehittämään hoitomuotonsa käytännön 

yksityiskohdat sellaisiksi, jotka mahdollistaisivat potilaalle mahdollisimman esteettö-

män prosessin. Psykoterapiatilanteen tulee olla potilaalle mahdollisimman turvallinen 

paikka puhua psykoterapeutin kanssa. Lisäksi prosessin onnistuminen riippuu pit-

kälti potilaan ja terapeutin välisestä luottamussuhteesta. Terapeutin tulee olla hyvin 

luotettava, jotta hänen kanssaan on mahdollista puhua vaikeista asioista. Freud to-

teaa, että onnistuakseen terapeutin ja potilaan välille täytyy syntyä aivan erityinen tun-

neside. (Freud 1969, 13.)  

Jos otamme analyysitilanteesta pois psykoanalyysin, niin mitä jää jäljelle? Jäljelle 

jää psykoterapiatilanteen nykyinen konkreettinen peruskompositio, joka edelleen on 

käytössä eri variaatioin psykoterapiamuodon teoreettisesta viitekehyksestä riippu-

matta. Psykoanalyyttista hoitomuotoa kehittäessään Freud tuli samalla kehittäneeksi 

siis myös psykoterapiatilanteen perusasetelman. Tässä asetelmassa psykoterapeutti ja 

asiakas keskustelevat potilaan elämästä turvallisessa ja strukturoidussa tilanteessa. 

Heidän välilleen syntyy aivan erityinen yhteistyösuhde, ja tämä toiminnan koko-

naisuus on kulttuurissamme Freudin työn ansiosta mahdollista nähdä lääketieteelli-

senä hoitomuotona. 

Kuinka tätä alkuperäistä kuvaa psykoterapiasta olisi mahdollista hiukan tiivistää? 

Sen perustavina piirteinä näyttäisi olevan näkemys psykoterapeutista ihmisen mielen 

toiminnan asiantuntijana. Terapeutti pyrkii hallussaan olevan ja paikkansa pitävän 

mielen teorian avulla ymmärtämään objektiivisesti, mistä potilaan vaikeudet johtuvat. 

Tässä kuvassa psykoterapeutti näyttäytyy ihmisen mielen lääkärinä, joka työssään 

analogisesti tavallisen lääkärin tapaan ”pyrkii tutkimaan ilmiön syitä ja pysyvillä muu-

toksilla lakkauttamaan sen syntyedellytykset” (Freud 2017a, 76). Juuri tässä kuvassa 
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psykoterapiasta terapiaprosessissa syntyvää uutta käsitteellistystä asiakkaan tilan-

teesta olisi mielekästä myös kutsua ilmiön selitykseksi.   

Samoin tähän kuvaan psykoterapiasta kuuluu erottomasti yhteen oletus kielen 

viime kädessä referentialistisesta luonteesta. Juuri tähän perustuu Freudin hypoteesi 

puhumisesta psykiatrisena hoitona, jolla on parantava vaikutus. Paranemisen psyko-

terapiassa katsotaan tapahtuvan sellaisen prosessin kautta, jossa potilas tulee psyko-

terapeutin asiantuntijaosaamisen avulla tietoiseksi ei-tietoiseen mieleen tallentuneista 

elämänhistoriansa tapahtumista. Tämä tapahtuu psykoterapeutin avulla löytämällä 

tapa sanallisesti kuvata ja tulkita niitä. Tämä prosessi tuo nämä asiat samalla tietoi-

suuden ja potilaan oman toimijuuden piiriin.  

 

 

6.2 Psykoanalyysi ilmaisumuotona 

 

 

Yliminäni voisi sanoa minästäni: ”Sataa ja minäni uskoo sen” ja voisi jatkaa: ”Otan siis toden-

näköisesti sateenvarjon mukaani.” Miten peli jatkuu? (HPS1, § 708.) 

 

Aiemmassa luvussa psykoterapian historiallisia taustaoletuksia lähestyttiin Freu-

din ajatusten kautta. Tässä luvussa Freudin ajatuskulkua tarkastellaan Wittgensteinin 

näkökulmasta. Apuna Wittgensteinin näkökulman rakentamisessa käytetään muuta-

mia Wittgensteinin omista teksteistä löytyviä Freudin ajatteluun liittyviä huomioita.  

Wittgenstein oli kiinnostunut Freudin ajattelusta, mikä näkyy esimerkiksi toistu-

vina viittauksina Freudiin eri kirjoituksissa.66 Kommentoidessaan Freudia Wittgen-

steinin sävy oli usein kriittinen.67 Tämä nousee näkyviin usein myös filosofisessa se-

kundaarikirjallisuudessa.68 Hieman toisenlaisen näkökulman voi löytää puolestaan 

Frank Cioffilta, joka käsittelee artikkelissaan esiin nousevaa jännitettä Freudin ja 

Wittgensteinin ajattelun välillä. Hän käy läpi Wittgensteinin eri yhteyksissä Freudia 

kohtaan esittämää kritiikkiä ja päätyy toteamaan, että suurelta osalta sen voi nähdä 

palautuvan Wittgensteinin psykoanalyyttisen prosessin pinnallisesta tuntemuksesta 

johtuvaan yksinkertaistamiseen. (Cioffi 2009.) Edelleen Bouveresse muistuttaa, että 

 
66 Ks. esim. AL,18, 22, 26, 34, 71; YH, 55, 75, 78, 87, 88, 102, 119, 125, 144. 

67 Ks. esim. SRK, 57, 107; YH, 102. 

68 Ks. esim. Bouveresse 1995; Heaton 2000; Heaton 2013; Malcolm 1990; Monk 1990. 
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mitään yhtenäistä tai johdonmukaista kantaa Freudin ajatteluun ei ole Wittgensteinin 

teksteistä löydettävissä. Freudin ajattelu pikemminkin kiinnosti Wittgensteinia ylei-

sellä tasolla. Hän keskusteli psykoanalyysista ystäviensä ja kollegoidensa kanssa ja sa-

tunnaisesti kommentoi Freudin työtä teksteissään. (Bouveresse 1995, 3.) 

Näistä satunnaisista viittauksista yhdistettynä Wittgensteinin ajattelun suurem-

paan linjaan voidaan kuitenkin muodostaa ainakin perusteltu oletus siitä, kuinka 

Wittgensteinin oman kielikäsityksenä puitteissa näki psykoanalyysin ja sen taustalla 

vaikuttavan teorian. Tässä suhteessa Fogelinin jäsennys Wittgensteinista referentia-

lismin kriitikkona auttaa keskeisellä tavalla ymmärtämään Wittgensteinin paikoin 

kriittistä suhtautumista Freudiin (Fogelin 2018).69 Freudin ajatukset kiehtoivat Witt-

gensteinia, mutta Freudin uppoutuminen representoivan kielen ideaaliin rakensi ehkä 

Wittgensteinin näkökulmasta ratkaisevan heikkouden hänen teoriansa perustuksiin. 

Tämän näkökulman voi ajatella olevan Wittgensteinin sanojen taustana hänen kir-

jeessään oppilaalleen Norman Malcolmille vuodelta 1945: 

 

Minuunkin teki suuren vaikutuksen, kun ensi kerran luin Freudia. Hän on verraton. – 

Tietenkin hän on täynnä hämärää ajattelua, & hänen viehätysvoimansa & aiheen viehätys-

voima on niin suuri, että voi helposti tulla puijatuksi. (Malcolm 1990, 155) 

 

Bouveresse puolestaan toteaa Wittgenstein suhtautuneen Freudin ajatteluun en-

nen kaikkea epäluuloisesti. Bouveresse kertoo Wittgensteinin epäilleen Freudin teke-

vän pohjimmiltaan huonoa filosofiaa, jota yksinkertaisesti kutsuu ”tieteeksi”. (Bou-

veresse 1995, 122.) Tähän suuntaan viittaa myös teoksen Yleisiä huomautuksia frag-

mentti vuodelta 1946: 

 

Fantastisilla näennäisselityksillään Freud on tehnyt karhunpalveluksen (juuri siksi, että 

nämä selitykset ovat niin henkeviä.) 

(Nyt joka aasilla on käytössään nämä kuvat, joiden avulla hän voi ”selittää” sairausilmi-

öitä.) (YH, 102.) 

 

Wittgensteinin epäluulon ja puheen Freudin ”näennäisselityksistä” voi nähdä 

nousevan ennen kaikkea siitä, että Freud sotkeentuu Augustinuksen ja Sokrateen ta-

paan ajattelussaan primitiiviseen käsitykseen kielestä ja sen toimintatavasta (FT, § 2). 

 
69 Myös Wallgren tutkii artikkelissaan Freudin ja Wittgensteinin yhteyksiä ja eroavaisuuksia ja nostaa 
lopuksi esiin Wittgensteinin Filosofisissa tutkimuksissa esittämän representaatioon perustuvan kielikäsi-
tyksen kritiikin merkittävän roolin tässä suhteessa (Wallgren 2015). 
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Puhuessaan ihmisen mielestä, sen rakenteesta ja toiminnasta Freud näyttää semant-

tisen mallinsa mukaisesti olettavan, että hänen käsitteensä ovat eräänlaisia nimiä, joi-

den merkitykseksi ennen pitkää löydetään jonkinlaiset entiteetit. Näiden puolestaan 

Freud katsoo lukitsevan myös käsitteiden lopulliset merkitykset. Näitä entiteettejä 

myös Freud katsoo tutkivansa, käsitteiden sijasta. Wittgensteinin näkökulmasta taas 

on harhaanjohtavaa olettaa arkikielestä peräisin olevien käsitteiden palautuvan jolla-

kin yksiselitteisellä tavalla nimeämisen analogiaan: 

 

Filosofien ja psykologien luokittelut: He luokittelevat pilviä niiden muodon perusteella. 

(Z, § 462.) 

 

Tässä mielessä Wittgenstein ehkä näki myös Freudin lajittelevan pilviä niiden 

muodon mukaan. Wittgensteinin näkökulmasta juuri tämä on filosofin, mutta myös 

Freudin perusvirhe: mitään entiteettiä ei ole. Arkikielestä lähtöisin olevat käsitteet, 

kuten ”tietoisuus” tai ”mieli”, liittävät yhteen hyvin monenlaisia ja toisistaan kauka-

nakin olevia elämänilmiöitä. Näiden käsitteiden merkitys on rakentunut niiden todel-

lisesta ja historiallisesta käytöstä kulttuurimme erilaisissa kielipeleissä.  

Wittgenstein oli kiinnostunut myöhemmissä kirjoituksissaan juuri psykologisten 

käsitteiden tutkimisesta.70 Jos tarkastellaan näiden pohdintojen perusviestiä ja koh-

distetaan tämä kritiikkinä Freudiin, Wittgensteinin perusajatuksena näyttää olevan se, 

että juuri psykologiset käsitteet ovat merkitykseltään eli käytöltään paljon monimut-

kaisempia, kuin ensi näkemältä vaikuttaa. Arkikielestä nousevien psykologisten kä-

sitteiden siirtäminen uudenlaiseen tieteellisen standardin mukaiseen kielipeliin johtaa 

vääjäämättä käsitteellisiin epäselvyyksiin, kuten Wittgenstein toteaa:   

 

Psykologian käsitteet ovat nimenomaan arkielämän käsitteitä. Eivät tieteen omiin tarkoi-

tuksiinsa uudelleen muodostamia käsitteitä, kuten fysiikan ja kemian käsitteet. Psykologiset 

käsitteet suhtautuvat täsmällisten tieteiden käsitteisiin, kuten tieteellisen lääketieteen käsitteet 

sairaiden hoitamisen kanssa puuhailevien vanhojen eukkojen käsitteisiin. (HPF2, § 62.) 

 

Sinisessä kirjassa Wittgenstein toteaa, että psykoanalyysi on paljastanut uudentyyp-

pisiä psyykkisiä reaktioita, mutta kuvannut ne totutusta poikkeavalla tavalla kutsu-

malla niitä esimerkiksi tiedostamattomiksi ajatuksiksi. Tämä psykoanalyytikkojen 

käyttämä uudenlainen ilmaisumuoto on johtanut Wittgensteinin näkökulmasta se-

kaannukseen. Uudenlainen ilmaisumuoto on houkutellut psykoanalyytikot referen-

 
70 Ks. esim. HPF1; HPF2.  
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tialistisen esioletuksen puitteissa uskomaan, että he ovat löytäneet uudenlaisen enti-

teetin: tiedostamattoman. (SRK, 107.) Tässä mielessä Wittgenstein nostaa esiin psy-

koanalyysin vastustajien ja kannattajien välisen kiistan siitä, onko olemassa tiedosta-

mattomia ajatuksia. Wittgenstein kiinnittää lukijan huomion nimenomaan siihen, että 

kyseisessä kiistassa ei niinkään väitellä ilmiön luonteesta, vaan siitä, miten sana ”aja-

tus” pitäisi määritellä: 

 

Vastustajat olisivat voineet ilmaista vastaväitteensä sanomalla: Emme halua käyttää puhe-

tapaa ”tiedostamattomat ajatukset”. Haluamme varata sanan ”ajatus” edustamaan sitä, mitä 

te sanotte ”tietoisiksi ajatuksiksi”. He ilmaisevat kantansa väärin sanoessaan: ”Voi olla vain 

tietoisia ajatuksia, ei tiedostamattomia.” (SRK, 108.) 

 

Samaan suuntaan viittaa myös Wittgensteinin pohdinta, jossa hän tutkii ilmaisua 

”tiedostamaton hammassärky”: 

 

Voisi käydä niin, että huomaisimme käytännölliseksi sanoa tiettyä hampaan rappeutumis-

tilaa, johon ei liity sitä, mitä tavallisesti sanomme hammassäryksi, ”tiedostamattomaksi ham-

massäryksi” ja käyttää tällaisissa tapauksissa ilmaisua, että meillä on hammassärkyä, mutta 

emme tiedä sitä. Juuri tässä mielessä psykoanalyysi puhuu tiedostamattomista ajatuksista, tah-

dontoimista jne. (SRK, 56–57) 

 

Myös tässä pohdinnassaan Wittgenstein haluaa kiinnittää lukijan huomion juuri 

siihen, että kyseessä on pikemminkin terminologinen muutos, joka on mahdollista 

palauttaa osaksi tavanomaista puhekieltä esittämällä selitys uudesta totutusta poik-

keavasta käytöstä. Ongelmaksi kuitenkin Wittgensteinin mukaan nousee terminolo-

gisen muutoksen esittäminen ikään kuin uutena tieteellisenä löytönä. (SRK, 57.) 

Tässä mielessä Freud tekee Wittgensteinin näkökulmasta virheen: referentialistinen 

esioletus kielen luonteesta synnyttää oletuksen siitä, että käyttöön otettu tiedostamat-

toman käsite postuloi samalla jonkinlaisen yksiselitteisen entiteetin, esimerkiksi juuri 

keskushermostossamme. Näin myös Freudin asettama uudenlainen käsitteen käytön 

standardi, mahdollisuus puhua esimerkiksi tiedostamattomista ajatuksista tai tiedos-

tamattomista tahdon toiminnoista, näyttäytyy tämän esioletuksen puitteissa harhaan-

johtavasti ikään kuin luonnontieteellisenä löytönä. Juuri näin ei asia Wittgensteinin 

näkökulmasta ole, vaan kyse on uudenlaisesta tavasta käyttää käsitettä: 

 

Tulkitset uuden käsityksen jonkin uuden asian näkemiseksi. Tulkitset tekemäsi kieliopilli-

sen liikkeen kvasifysikaaliseksi ilmiöksi, jota havainnoit. (FT, § 401.) 
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Samoin Wittgensteinin näkökulmasta katsottuna Freud sortuu kielenkäytössään 

metafyysiseen hämäryyteen. Bouveresse kuvaa Freudin katsoneen tekevänsä tiedettä 

luonnontieteellisessä mielessä. Hän käyttää työssään sellaisia termejä, kuten ”koe”, 

”havainto”, ”todistus”, tai ”päätelmä”. Kuitenkin hän käyttää näitä ilmauksia eri ta-

voin, kuin niitä käytetään niissä luonnontieteen kielipeleissä, joissa niillä on vakiintu-

nut käyttö. Freud toisin sanoen ikään kuin sanoo tekevänsä näitä asioita, mutta se, 

mitä hän tekee, ei millään tavoin muistuta sitä, mitä luonnontieteessä sanottaisiin 

”kokeeksi”, ”havainnoksi”, ”todistukseksi” tai ”päätelmäksi”. (Bouveresse 1995, 

122.) Freud siis käyttää työssään hyväkseen lääketieteen analogiaa. Hän kuitenkin ve-

nyttää tämän analogian niin pitkälle, että herää kysymys, onko tämä enää mielekästä 

tai jopa harhaanjohtavaa. 

Monk kertoo Wittgensteinin katsoneen Freudin harhaantuneen esimerkiksi sano-

jen ”syy” ja ”selitys” kieliopin suhteen (Monk 1991, 405). Lääketieteessä ilmauksilla, 

kuten ”ilmiön syy” tai ”ilmiön selitys”, on omat varsin selkeät käytön kriteerinsä. 

Näihin kuuluu esimerkiksi käsitys empiirisesti osoitettavasta kausaliteetista. Freudin 

esittäessä psykoanalyysin teoriansa hän lääkärinä pyrki käyttämään omia käsitteitään 

tämän luonnontieteellisen standardin mukaan. Wittgensteinin näkökulmasta katsot-

tuna hän kuitenkin toimi sellaisessa uudessa ympäristössä, jossa tämän standardin 

kriteerit eivät enää olleet läsnä.  

Wittgensteinin näkökulmasta Freud sotki mielivaltaisesti erityyppisiä kielipelejä 

keskenään. Monk kertoo Wittgensteinin kuvanneen tätä esimerkin avulla, jonka hän 

oli löytänyt Freudin Unien tulkinnasta. Kyseisessä kohdassa Freudin potilas kuvaa un-

taan, jota pitää kauniina. Tämän jälkeen Freud analysoi unta ja selittää unen sen si-

sältämän seksuaalisen symboliikan kautta. Tämän jälkeen Freud toteaa, että selitetty-

ään unen todellisen merkityksen potilaalle potilas ei enää pitänytkään untaan kovin-

kaan kauniina. Wittgenstein katsoo kuitenkin Freudin huijanneen analyysissaan poti-

lastaan. On varmasti mielekästä nähdä jossakin unessa seksuaalisia elementtejä. Kui-

tenkin koko unen kuvaaminen tämän yhden aspektin kautta tai seksuaalisuuden esit-

täminen unen kausaaliseksi syyksi tai selitykseksi on Wittgensteinin näkökulmasta 

varsin mielivaltaista. Samoin Wittgenstein kysyy, miksi potilaan kauniina pitämä uni 

muuttuisi rumaksi, vaikka Freud löysikin tulkinnassaan seksuaalisia elementtejä uni-

kertomuksesta. (Monk 1993, 406.) 

Freudin teoriassa on Wittgensteinin näkökulmasta kyse uudenlaisesta tekniikasta 

käyttää sanoja. Tämä uusi ilmaisumuoto rakentaa edelleen uudenlaisen kuvan ihmi-

syydestä. Kuitenkin on aiheellista kysyä, onko tätä uutta sanojen käytön tekniikkaa 

tarpeellista esittää analogisena sille, mitä esimerkiksi lääketieteellisessä tutkimuksessa 
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tehdään. Esimerkiksi muistikirjamerkinnässään vuodelta 1944 Wittgenstein pohtii, 

onko ilmaisuja mahdollista tieteessä käyttää merkityksellisesti uudella tavalla vastoin 

niiden alkuperäistä käyttöä. Hän toteaa juuri Freudin menettelevän näin (YH, 87). 

Wittgenstein vastaa kysymykseensä: 

 

Tieteellisessä tarkastelussa uuden käytön oikeutuksena on jokin teoria. Ja jos tämä teoria 

on virheellinen, silloin myös uudesta, laajennetusta käytöstä on luovuttava. Mutta filosofiassa 

ei ole tosia tai epätosia käsityksiä luonnon tapahtumista, joihin laajennettu käyttötapa tukeu-

tuu. (YH, 87.)  

 

Tässä mielessä voi ajatella, että Freudin tekemä analogia psykoanalyysista erään-

laisena psyyken lääketieteenä on johtanut hänet harhaan. Lääketieteen tapaan ei uu-

dessa kieliopillisessa sovelluksessa olekaan enää mahdollista tukeutua todellisessa 

käytössä oleviin kriteereihin. Vasta nämä kriteerit tekisivät psykoanalyysin uudesta 

ilmaisujen laajennetusta käyttötavasta tässä kielipelissä ”totta” tai ”epätotta”. Jos lää-

ketieteessä syytä kysyttäessä annetaan ”selitys”, niin tässä kielipelissä mielekäs selitys 

liittyy useimmiten empiirisesti osoitettavissa olevan kausaalisuhteen kuvaamiseen. 

Tällöin myös lääketieteellisessä kielipelissä löytyisi selkeä oikeutus uudenlaiselle ta-

valle käyttää sanoja. Jos taas vastaamme kysymykseen ”syystä” sellaisilla elämänalu-

eilla kuin vaikkapa näkemäni unen merkitys tai ihmisen vapaa tahto tehdä asioita, 

mielekäs vastaus ei Wittgensteinin näkökulmasta enää liiku kausaalisuhteen tasolla. 

Puuttuu kielipeli, tai ainakin kriteerit, joiden mukaan tällaisella ilmaisulla voisi mie-

lekkäästi operoida. Toisin sanoen on vaikeaa ymmärtää, mitä tällainen ilmaus tässä 

yhteydessä tarkoittaa. 

Samassa mielessä voi kysyä, mikä peruste Freudilla on ”selittää” monenlaisia asi-

oita, kuten unia, ikään kuin seksuaalisuuden aiheuttamana. Pikemminkin ”selitys” ei 

selitä unta. Se antaa unelle uuden merkityksen uudenlaisen ilmaisumuodon puitteissa 

seksuaalisuuden aspektin kautta. Se on tulkinta uudenlaiseen ilmaisujärjestelmään, 

merkityksen selitys. Wittgenstein pohtii muistikirjassaan, kuinka psykoanalyysissa uni 

hajotetaan osiin niin täydellisesti, että se menettää kokonaan alkuperäisen mielensä. 

Tämän jälkeen sille annetaan uusi mieli. Kuitenkin peruste uuden mielen pätevyydelle 

ei Wittgensteinin mukaan perustu kausaalisuhteelle potilaan elämän tapahtumiin. Se 

perustuu siihen, että itse analyysitilanteessa potilas tunnustaa uuden tulkinnan päte-

väksi. Tässä suhteessa Wittgenstein puhuu potilaan ”inspiroitumisesta”. Analyysissa 

syntyvä uusi merkityksen selitys inspiroi potilasta tunnustamaan uuden merkityksen 

selityksen unen merkitykseksi. Tällöin potilaan reaktio määrittää unen tulkinnan osu-

vaksi, ei todellinen oletettu yhteys elämäntapahtumiin. (YH, 119–120.) 
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Kriittisyydestään huolimatta Wittgenstein kuitenkin arvosti Freudin ajattelua. 

Freud oli Bouveressen mukaan yksi niistä harvoista kirjoittajista, joiden teoksia Witt-

genstein luki kiinnostuneena koko elämänsä ajan (Bouveresse 1995, 3). Wittgenstein 

jopa Monkin mukaan itse suunnitteli kouluttautuvansa psykiatriksi ja psykotera-

peutiksi. Wittgenstein ajatteli, että hänellä saattaisi olla erityistä lahjakkuutta juuri psy-

koterapeuttina toimimiseen. (Monk 1991, 356.) Hän koki Freudin työn tärkeänä ja 

kutsui sitä kirjeessään merkittäväksi tieteelliseksi saavutukseksi (Malcolm 1990, 156).  

Pohdittaessa Wittgensteinin Freudia kohtaan tuntemaa arvostusta päädytään kä-

sittääkseni Freudin psykoanalyysin perusperiaatteisiin. Freudin teoksen Johdatus psy-

koanalyysiin esipuheesta löytyy luonnehdinta, jossa Freud tiivistää psykoanalyysin op-

pirakennelman kahteen perusteesiin. Ensimmäisen mukaan ihminen tiedostaa itse 

vain osan oman psykologisen apparaattinsa toiminnasta. Tämän seurauksena merkit-

tävä osa ihmisen ajattelemiseen, muistamiseen ja tahtomiseen liittyvästä toiminnasta 

on ei-tietoista. Toinen lähtökohta on, että ihmisen toiminnan vaikuttimista merkit-

tävä osa liittyy seksuaalisuuteen. Freudin mukaan nämä kaksi yksinkertaista seikkaa 

muodostavat psykoanalyysin teorian ytimen. (Freud 1969, 17.) Nämä Freudin perus-

ajatukset vaikuttavat nykyisestä ihmiskäsityksestämme käsin tarkasteltuna melko kiis-

tämättömiltä. Oman aikansa kulttuurissa kuitenkin nämä kaksi näkökulmaa ihmisyy-

teen herättivät voimakasta vastustusta ja paheksuntaa, kuten Freud itsekin toteaa 

(Freud 1969, 16). 

Tässä mielessä Wittgensteinin voi ajatella nähneen, että Freud on teoriassaan ra-

kentanut uudenlaisella käsitteellisellä ilmaisumuodollaan uudenlaisen näkökulman 

ihmisyyteen. Tällöin hän on lanseerannut mahdollisuuden käyttää seksuaalisuuden ja 

tiedostamattoman toiminnan aspekteja uusissa yhteyksissä. Näin kuva ihmisestä 

muuttuu monisyisemmäksi ja tavoittaa aikalaiskulttuurissa vallalla olevaa kuvaa pa-

remmin sen, miten ihmistä on mielekästä tarkastella. Wittgensteinin näkökulmasta 

Freudin työssä kyse on siis uudenlaisesta kielipelistä, joka edelleen rakentaa aiempaa 

mielekkäämmän kuvan ihmisyydestä.  

Jos pudotetaan pois Freudin referentialistinen esioletus ja tarkastellaan hänen teo-

riaansa uudenlaisena käsitteellisenä ilmaisumuotona, niin myös hänen ajattelunsa 

muuttuu Wittgensteinin näkökulmasta katsottuna ratkaisevasti positiivisempaan 

suuntaan. Freud liitti ihmisen käsitteelliseen ymmärtämiseen yllättäviä aspekteja, 

jotka merkittävällä tavoin täydensivät ihmiskuvaamme. Hän muodosti, Wittgenstei-

nin itsensä tapaan, uusia yhteyksiä ennalta aavistamattomalta suunnalta, jotka autta-

vat meitä ymmärtämään paremmin ihmistä ja hänen toimintaansa (Monk 1991, 357). 

Toisin sanoen Freud lisäsi käsitteellisesti ihmisen ymmärtämiseen sellaisia aspekteja, 

jotka mahdollistavat uudenlaisen tavan tarkastella ja kuvata ihmistä olentona, jonka 
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toiminta normista poiketessaan muuttuukin ymmärrettäväksi sen jälkeen, kun huo-

maamme, että vain osaa ihmisen toiminnasta on mielekästä kuvata tietoisena. Samoin 

ihmisen toimien mielekkyyttä on vaikea tavoittaa laajassa mielessä ilman, että huo-

maamme seksuaalisuuden näyttelevän merkittävää roolia.  

Tässä suhteessa myös Marco Franciotti myöntää Wittgensteinin Freudiin kohdis-

taman kritiikin nostavan esiin monia psykoanalyysiin liittyviä rajoitteita. Hän kuiten-

kin toteaa Freudin työn varsinaisen arvon olevan nähtävissä ennen kaikkea ”mielen” 

uudenlaisessa käsitteellistämisessä, eikä niinkään vain yrityksenä representoida sitä. 

(Franciotti 2017, 10.) Samassa mielessä myös Wittgenstein ehkä näki Freudin työn 

myötä psykologiassa tapahtuneen mielekkään käänteen pois siitä käsitteellisestä se-

kasorrosta ja tyhjyydestä, joksi Wittgenstein oman aikansa psykologiaa kuvasi (FT, 

358).   

Mikä sitten oli Wittgensteinin näkökulmasta Freudin virhe? Freud tulkitsee har-

haanjohtavan analogiansa johtamana tekemänsä kieliopillisen liikkeen väärin. Hän 

suhtautuu kieliopilliseen muutokseen aivan kuin olisi tehnyt luonnontieteellisen löy-

dön, joka olisi analoginen vaikkapa jonkin koneen toimintaa kuvaavan piirroksen 

kanssa. Heaton kuvaa, kuinka Freud rakensi teoriassaan reduktionistisen ja determi-

nistisen mallin olettamansa entiteetin, psyyken, toiminnasta ja sen oletetuista meka-

nismeista. Tämä teoria pyrki olemaan analoginen vastaavien fysiikan mallien kanssa 

(Heaton 2000, 39). Heaton uskoo, että Wittgenstein puolestaan näki Freudin toimin-

nan tässä mielessä enemmänkin taikauskona kuin rationaalisuuden muotona (Heaton 

2000, 42). Tämän virheellisen analogian johtamana Freud päätyy rakentamaan psy-

koanalyysistä filosofin tapaan valtavan oppirakennelman, johon todellisuuden on 

mukauduttava, eikä toisin päin.  

Jos tarkastellaan Wittgensteinin näkökulmasta Freudin esittämää analogiaa psy-

koterapeutista mielen lääkärinä, niin analogian virheellisyys nousee esiin asenteessa, 

joka Freudilla on käyttämiinsä ihmisen psykologiaan liittyviin käsitteisiin. Kun Freud 

toteaa kielen synnyttävän tietoisuuden, hän olettaa ”kielen” ja ”tietoisuuden” takaa 

löytyvän jotakin yksiselitteistä. Tällöin hänen mielessään on eräänlainen entiteetti, 

jonka merkitykseksi tulevaisuuden kehittyneempi tutkimusmetodiikka tulee löytä-

mään esimerkiksi jonkin aivan tietyn keskushermoston prosessin. Juuri tämä asenne 

kuitenkin nousee Wittgensteinin näkökulmasta harhaanjohtavasta referentialistisesta 

esioletuksesta:   

 

Yksi filosofisesti vaarallisimpia ideoita on, merkillistä kyllä, käsitys, että ajattelemme pääl-

lämme tai päässämme. 
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Käsitys ajattelusta tapahtumana päässä, täysin suljetussa tilassa, antaa ajattelulle jotakin 

okkultistista. (Z, § 605–606.) 

 

Vaikuttavuustutkimuksen näkökulmasta asiaa tarkasteltaessa näyttää siltä, että 

psykoterapiaprosessin vaikuttavuuden kannalta ongelmia tuottaa juuri se, mitä Freud 

piti koko rakennelmansa ytimenä: psykoanalyysi tieteellisenä teoriana. Heaton nostaa 

kirjassaan esiin sen, että juuri psykoanalyytikon uskomus hänen hallussaan olevasta 

paikkansa pitävästä tiedosta todellisuutta ja potilaan mieltä koskien näyttää olevan 

keskeinen vaaratekijä psykoterapian onnistumisen kannalta (Heaton 2014, 9–13). 

Freudin toiminnan psykoanalyysia harjoittaessaan voi Wittgensteinin näkökulmasta 

nähdä olevan uudenlaisen esitysmuodon mahdollistamaa kieliopillista tulkintaa, joka 

rakentaa uudenlaisen mielekkään kuvauksen asiakkaan elämästä. Ongelmallista kui-

tenkin on, että hän silti samanaikaisesti väittää tietävänsä luonnontieteellisessä mie-

lessä, miten asiat täsmälleen ottaen ovat. Tämä voi puolestaan välittyä psykotera-

peutin asenteena terapiaprosessiin sellaisella tavalla, joka ei tue sen vaikuttavuutta 

hoitomuotona.  

Tässä Heaton näkee psykoanalyysin keskeisen ongelman. Pitkälti juuri Freudin 

käsityksistä johtuvien painotusten takia psykoanalyysissa pidetään tiukasti kiinni ase-

telmasta, jonka mukaan psykoanalyytikolla on hallussaan paikkansa pitävä tieto ih-

misen mielen toiminnasta. Jos asiakas on eri mieltä, kyse on ”vastustuksesta”. Tera-

peutti siis tietää aina paremmin. (Heaton 2014, 37–40.) Tällä tavoin toimiessaan psy-

koterapeutti voi kuitenkin pahimmillaan synnyttää ja pitää yllä ongelmallista käsit-

teellistystä asiakkaan elämästä eikä rakenna uudenlaista kuvausta. Vaikuttavuustutki-

muksen tulosten valossa on myös ymmärrettävää, jos tällainen asetelma ei johda on-

nistuneeseen lopputulokseen. 

Heaton näkee ylipäätänsä vahvaan teoriaorientaatioon nojaavat terapiamuodot 

ongelmallisina. Juuri käsitys jonkin terapiamuodon teorian paikkansapitävyydestä 

synnyttää vahvan valokeilan, joka suunnataan terapiatilanteessa asiakkaaseen. Jos ih-

minen kärsii ja hakeutuu psykoterapiaan, niin vahvan teoriaviitekehyksen puitteissa 

asiakas terapiassa ollessaan myös näyttäytyy tässä valossa. Näin hän määrittyy teorian 

silmissä esimerkiksi mielenterveysongelmaiseksi, josta hänen nyt tällä tavoin nähtynä 

täytyy myös ”parantua”. (Heaton 2014, 35.)  

Haasteeksi näyttää siis nousevan psykoterapian varhaisvaiheessa syntynyt oletus. 

Tämän oletuksen mukaan psykoterapiaprosessin onnistumisen kannalta on olen-

naista, että psykoterapeutti analogisesti lääkärin tapaan objektiivisesti tietää, mistä 

asiakkaan ongelmat johtuvat ja mistä niissä viime kädessä on kyse. Tämä ei kuiten-



 

158 

kaan istu Wittgensteinin näkökulmaan, eikä toisaalta palaudu yhteisiä tekijöitä kos-

kevan vaikuttavuustutkimuksen tuloksiin. Pikemminkin tällä asialla ei itse asiassa 

näyttäisi olevan suurta merkitystä psykoterapian päämäärien kannalta. Lopputulok-

sen kannalta merkitystä näyttäisi olevan sillä, mitä asiakkaan ja psykoterapeutin väli-

sessä vuorovaikutustodellisuudessa tapahtuu ja minkälaisia uusia merkityksiä siitä kä-

sin rakentuu. 

Tässä suhteessa Freudin tekemä analogia psykoterapeutista eräänlaisena mielen 

lääkärinä, joka hallussaan olevan ja objektiivisesti paikkansa pitävän mielen teorian 

avulla ”pyrkii tutkimaan ilmiön syitä ja pysyvillä muutoksilla lakkauttamaan sen syn-

tyedellytykset” (Freud 2017a, 76), ei ainakaan Wittgensteinin näkökulmasta näytä 

osuvalta vaan pikemminkin harhaanjohtavalta. 

 

 

6.3 Selitys kieliopillisena kuvana 
 

 

Pinnalta katsoen Freudin referentialismi vaikuttaa olevan jyrkässä ristiriidassa myö-

hemmän Wittgensteinin käsitysten kanssa. Freudin ajatteluun voi kuitenkin ottaa 

myös toisenlaisen näkökulman. Simanke kysyy artikkelinsa lopuksi, eikö Freud itse 

asiassa hylkää nimeämiseen perustuvan semantiikan tietoisuuden ja kielen alueet yh-

distävässä ajatuskulussaan. Tavallaanhan Freud tällöin sanoo, että kieli ei yksiselittei-

sesti mallinnakaan todellisuutta nimeämällä sen oliot. Pikemminkin mielen proses-

sina kieli organisoi sen, miten todellisuus meille tietoisina olentoina on. Simanke kat-

soo, että tällainen lukutapa on ainakin Freudin myöhäisempiin teksteihin mahdolli-

nen. (Simanke 2017, 22.) 

Samantapaiseen ajatukseen päätyy myös Freudin teosten suomentaja Markus 

Lång. Hän toteaa Freudin merkittävimpien tieto-opillisten ajatusten löytyvän myö-

häisvaiheen esseestä Konstruktiot analyysissa. Lång näkee Freudin tekevän ajattelussaan 

tällöin ratkaisevan siirtymän ryhtyessään tarkastelemaan psykoanalyyttisessä proses-

sissa syntyvää kertomusta pikemminkin terapeutin ja potilaan yhteistyön synnyttä-

mänä konstruktiona, eikä niinkään todellisten historiallisten tapahtumien kielellisenä 

dokumentaationa. (Lång 2005, 268.) 

Långin huomio on kiinnostava. Kuitenkin kyseistä tekstiä katsottaessa esiin nou-

see myös Freudin viimekätinen sitoutuminen kielen referentialistiseen esioletukseen. 

Freud näyttää ajattelevan, että pohjimmiltaan psykoanalyysissa pyritään löytämään 
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totuus todellisista historiallisista tapahtumista. Puhuessaan konstruktioista Freud 

ajattelee, että tässä projektissa on ikään kuin käytännön syistä arkeologin tapaan 

pakko tyytyä erilaisiin konstruktioihin puhtaan empiirisen totuuden sijasta: 

 

Analyytikko ei ole kokenut eikä torjunut mitään siitä, mistä kaikki johtuu; muisteleminen 

ei voi olla hänen tehtävänsä. Mikä siis on hänen tehtävänsä? Hänen on arvailtava tai oikeam-

min konstruoitava unohdettu asia niistä merkeistä, joita se on jättänyt jälkeensä. – – 

Analyytikon konstruointityö eli – jos tämä kuulostaa paremmalta – rekonstruointityö 

muistuttaa suuressa määrin arkeologin työtä, kun tämä kaivaa esiin tuhoutunutta ja peittynyttä 

historiallista asuinsijaa tai rakennusta. (Freud 2005b, 190.) 

 

Simanken ja Långin ehdottama lähestymistapa tuo kuitenkin Freudin kiinnosta-

valla tavalla lähelle Kanniston tapaa kuvata Wittgensteinin ajattelua yhdenlaisena 

transsendentalismin muotona. Tällöin Wittgensteinin tapauksessa transsendentaali-

nen subjekti määritellään kollektiiviseksi kieliyhteisöksi, joka määrittää kielipeliensä 

kautta ajattelumme ja kokemisemme muodot. (Kannisto 2002, 314.)71 Jos Freudin 

tekemää käsitteellistä jakoa tietoiseen ja tiedostamattomaan lähestytään tältä pohjalta 

ilman referentialistista esioletusta, myöhemmän Wittgensteinin ajattelusta voi löytää 

kiinnostavia yhtymäkohtia Freudiin. Esimerkiksi Wittgensteinin ajatukset nykyisistä 

kielipeleistämme historiallisesti varhaisemman ja primitiivisemmän käyttäytymisen li-

säkkeinä tuntuvat osuvan kohdallisesti Freudin tekemään jakoon (Z, § 545).  

Wittgenstein kertoo tekstissään tarkoittavansa sanalla ”primitiivinen” jotakin sel-

laista, joka on nimenomaan esikielellistä. Puhuessaan kielestä primitiivisen käyttäyty-

misen lisäkkeenä hän siis tarkoittaa nykyisten kielipeliemme ikään kuin korvanneen 

ihmisyydelle ominaisen varhaisemman ei-kielellisen käyttäytymisen muotoja. Täl-

laista näkökulmaa kieleen voi kuvata esimerkillä. Lause ”olen nyt niin ahdistunut, että 

en pysty puhumaan tästä asiasta” tulee referentialistisen esioletuksen puitteissa mer-

kityksen näkökulmasta ymmärretyksi yksilön sisäisen kokemuksen kuvauksena. Witt-

gensteinin näkökulmasta taas tämän lauseen merkitys on ymmärrettävissä pikemmin-

kin primitiivisen käyttäytymisen taustaa vasten, joka on historiallisesti korvautunut 

kielellisellä käyttäytymisellä. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että murisemisen, 

tönäisyn tai vaikkapa pakenemisen sijasta päädymmekin nykyisellään ahdistavassa ti-

lanteessa sanomaan tällaisen lauseen. Taustalta esiin nouseva esikielellinen tapamme 

reagoida toisiin ihmisiin on kuitenkin merkityksen näkökulmasta kielipelimme pe-

rusta. (Z, § 540–542.) 

 
71 Ks. myös Kannisto 1986. 
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Juuri nämä Zettelissä esiin nousevat ajatukset nykyisten kielipeliemme esikielelli-

sestä alkuperästä tuntuvat kiinnostavalla tavalla resonoivan sen Freudin ajatuskulun 

kanssa, joka yhdistää historiallisesti myöhemmin kehittyneen tietoisuuden ihmisen 

kykyyn käyttää kieltä. Tästä näkökulmasta psykoterapian perusajatuksena voisi siis 

myös myöhemmän Wittgensteinin perspektiivistä nähdä olevan aina jollakin tavoin 

matkaa esikielellisestä kielelliseen: kohti uudenlaista terapiassa syntyvää artikulaa-

tiota, joka korvaa reaktiivista ja primitiivistä käyttäytymistä.72 

Myös Kanniston (2002) muotoilema transendentaalinen subjekti, kollektiivinen 

kieliyhteisö, näyttäisi Wittgensteinin tavoin ymmärrettynä osuvan kohdallisesti Freu-

din tekemään jakoon tietoiseen ja tiedostamattomaan. Wittgenstein ajattelee, että ih-

misyhteisössä vallitseva toiminnan yhtäpitävyys pitää yllä myös kielen ilmiönä (HMP, 

294). Tämä riittävän yhdenmukaisena toistuva normatiivinen konteksti, jonka poh-

jalta toimintamme jäsentyy, on kuitenkin jotakin sellaista, jolle itse olemme sokeita 

(FT, § 219). Se on jotakin sellaista, joka ”ei ole tulkintaa, vaan joka ilmenee sovellus-

tapaus kerrallaan – –”. (FT, § 201). Kielellinen artikulaatio tästä normatiivisuudesta 

jää aina vain yhdeksi uudeksi tulkinnaksi toiminnastamme. Se ei yllä siihen institutio-

naaliseen käytäntöön asti, josta käsin todellisuudessa toimimme (FT, § 198). Tässä 

mielessä myös psykoterapiassa esiin nouseva ontologisoiva puhe ”tiedostamatto-

masta”, ”kognitioista”, ”narratiiveista” tai ”skeemoista” ei Wittgensteinin näkökul-

masta lopulta sano sen enempää kuin toteamus, että juuri näin me toimimme.  

Tästä huolimatta juuri mahdollisuus esittää erilaisia artikuloituja tulkintoja toimin-

nastamme esiin nousevasta normatiivisuudesta mahdollistaa myös psykoterapian toi-

mintana. Vaikka Wittgensteinin näkökulmasta tällainen artikulaatio jää aina vain yh-

deksi uudeksi tulkinnaksi, joka ei voi ilmaista varsinaista normia, on artikuloidulla 

tulkinnalla kuitenkin suurta käytännön merkitystä elämässämme. Tällaisen artikulaa-

tion puitteissa tarkastelemme itseämme suhteessa muihin ihmisiin ja maailmaan. Täl-

laista psykoterapiassa tapahtuvaa rajankäyntiä ei-kielellisen normatiivisen taustan ja 

sen kielellisen tulkinnan välillä voi varsin mielekkäästi edelleen lähestyä tiedostamat-

toman ja tietoisen käsitteillä. 

 
72 Wittgensteinin ja Freudin ajattelun yhteneväisyyksien tutkiminen esikielellisen ja historiallisesti myö-
hemmän ja kielikykyyn sidotun tietoisuuden alueen suhteen tarjoaisi kiinnostavan aiheen tarkemmalle 
jatkotutkimukselle. Tässä työssä on aihetta mahdollista sivuta vain alustavasti. Esimerkiksi Kotkavirta 
näkee ongelmallisena sen, että filosofiassa tiedostamattoman käsitettä on usein lähestytty jonakin puh-
taasti alipersoonallisena, joka poikkeaa jyrkästi tietoisuudesta. Tämä ei Kotkanvirran mukaan kuvaa 
osuvasti Freudin näkemystä. (Kotkavirta 2015, 49-52, 80.) Sen sijaan kielen ja tietoisuuden alueen yh-
distävä kehityshistoriallinen tarkastelutapa voisi tässä suhteessa olla mielekkäämpi, eikä sisältäisi jyrk-
kää eroa tietoisuuden ja tiedostamattoman välillä. 
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Sergio Benvenuto vertaa referentialismin kritiikin kannalta kiinnostavalla tavalla 

Wittgensteinia Lacaniin. Hän toteaa kumpaakin ajattelijaa yhdistävän antikognitivis-

tisen ja antipsykologistisen asenteen psykoanalyysia kohtaan. Tässä mielessä kum-

mankin ajattelua yhdistää käsitys siitä, että ”mieli” ei ole objekti, jota olisi mahdollista 

lähestyä tieteellisesti. Tästä seuraa, että kummankin ajattelijan näkökulmasta psyko-

analyysi voi tulla ymmärretyksi vain käytännön praktiikkana. (Benvenuto 2006.) Sa-

moin Botstein nostaa samankaltaisen näkökulmanvaihdoksen esiin Freudin ja Witt-

gensteinin pohjimmaisena erona. Toisin kuin Freudille, Wittgensteinille merkityksen 

kannalta oleellista on juuri se, mitä ihmiset todella toisilleen tässä ja nyt sanovat. Mer-

kitys syntyy itse kielenkäyttötilanteessa ja on ymmärrettävissä vain kielenkäyttäjien 

intentioiden ja historiallisesti rakentuneiden jaettujen käytäntöjemme taustaa vasten 

tarkasteltuna. (Botstein 2007.) Juuri tämä mahdollistaa myös psykoterapeuttisen pro-

sessin.  

Psykoterapian kannalta tästä näkökulmanvaihdoksesta seuraa se, että merkityksen 

kannalta psykoterapeutin toiminnan kohteena ei ole asiakkaan ”mieli”. Psykoterapia-

tilannetta tarkasteltaessa katse on kohdistettava uudelleen. Kyse on ensisijaisesti to-

dellisesta vuorovaikutustilanteesta, jossa jaetut merkitykset syntyvät asiakkaan ja te-

rapeutin yhteistoimintana tässä ja nyt kulttuurisesti jaettujen kielipelien puitteissa. 

Jos otetaan vakavasti Wittgensteinin ajatukset psykoanalyysista uudenlaisena kie-

lipelinä ja katseen kohdistamisesta uudenlaiseen paikkaan, niin tämä näyttäisi avaavan 

yhteyden myös integratiivisen psykoterapiatutkimuksen keskusteluihin. Wittgenstei-

nin näkökulmasta myös psykoanalyysia voisi tarkastella Wampoldin (2015, 270) ta-

paan juuri erityislaatuisena sosiaalisen parantamisen muotona, jonka hoidollinen arvo 

on erottamattomasti sidottu siihen vuorovaikutussuhteen kontekstiin, jossa sitä so-

velletaan (Norcross & Lambert, 2011, 3–6). Samoin esiin nousee ajatus psykoterapi-

oiden yhteisistä perusprosesseista ja psykoterapiaprosessissa rakentuvasta asiakkaan 

tilanteen uudenlaisesta käsitteellistyksestä, joka jäsentää asiakkaan kokemaa kaaosta 

ja herättää asiakkaan toimijuuden (Leiman, 2012, 78–79).  

Ilman referentialistista esioletusta myös psykoanalyysia voi lähestyä uuden jaetun 

kielellisen artikulaation kautta: psykoanalyysissa luodaan uuden käsitteellisen ilmai-

sumuodon puitteissa aiemmasta poikkeava artikulaatio asiakkaan elämästä ja kuor-

mittuneisuutta selittävistä tekijöistä. Tämä uudenlainen artikulaatio tuo asiakkaan elä-

mänhaasteet aiempaa paremmin hänen oman tietoisen toimintansa ulottuville. 

Tässä suhteessa myös nykyinen psykoanalyysin praktiikka poikkeaa ratkaisevasti 

Freudin ajatuksista. Esimerkiksi Odgen (2016, 411–412) kuvaa psykoanalyysia artik-

kelissaan erilaisin äänenpainoin verrattuna Freudiin. Hän toteaa, että psykoanalyysin 

tehtävä on auttaa asiakasta kokemaan totuus ja antaa sille kielellinen ilmaus. Odgenin 
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tekstissä kuitenkin ”totuus” on ennen kaikkea psykoterapeutin ja asiakkaan yhteinen 

emotionaalinen kokemus. Tätä kokemusta kieli ei vain välitä, vaan heidän yhdessä 

käyttämänsä kieli rakentaa sen. Lisäksi Odgen kuvaa, kuinka terapiaprosessissa psy-

koterapeutti ja asiakas kehittävät yhteisen erityisen tavan kokea ja puhua ”totuu-

desta” toisilleen.  

Odgenin kuvaamana ei psykoanalyysi enää liiku kovinkaan kaukana myöhemmän 

Wittgensteinin ajatuksista tai integratiivisen näkökulman psykoterapioiden yhteisistä 

perusprosesseista. Pikemminkin voidaan kysyä: kuinka kaukana toisistaan loppujen 

lopuksi ovat psykoterapiaprosessin tuloksena syntyvä uusi kielellinen artikulaatio, 

joka tuo järjestystä asiakkaan kokemaan kaaokseen ja sallii paremmin asiakkaan toi-

mijuuden, ja Freudin ajatus siitä, että saadessaan kielen muodon mielen sisällöt siir-

tyvät ihmisen oman tietoisen toiminnan piiriin. On mahdollista ainakin spekuloida 

sillä, että viime kädessä kummassakin yritetään puhua hyvin samankaltaisesta proses-

sista. 

Suuri osa nykyisistä erilaisista terapiamuodosta ymmärtää psykoterapian lähtö-

kohdat Freudin käsityksistä poiketen. Kuitenkin psykoterapian instituutioon on 

Freudin toiminnan myötä jäänyt elämään ainakin implisiittinen oletus. Tämän ole-

tuksen mukaan on jollakin tavoin psykoterapiaprosessille olennaista, että näissä kes-

kusteluiden jatkumoissa rakentuu ”selitys” asiakkaan kokemaan kuormittuneisuu-

teen. Juuri tällaista yleisen tason oletusta voi ajatella kuvastavan esimerkiksi Wam-

poldin psykoterapioiden yhteistä perusprosessia kuvaavassa kontekstuaalisessa mal-

lissaan esittämä toteamus, jonka mukaan tällainen ”selitys” psykoterapiaprosessiin 

terapiamuodosta riippumatta aina liittyy (Wampold 2015, 271).  

Tätä oletusta ei ole aiheellista hylätä. Pikemminkin ajatusta psykoterapiaprosessiin 

liittyvästä selityksestä asiakkaan kuormittuneisuuteen voi Wittgensteinin näkökul-

masta tarkastella sellaisena piirteenä, joka määrittää psykoterapiaa spesifinä inhimil-

lisenä instituutiona: yhteiskunnallisena toimintamuotona. Tässä mielessä psykotera-

pia on toimintaa, jossa etsitään uudenlaista kielellisesti rakennettua ja jaettua ymmär-

rystä asiakkaan kokemaan kuormittuneisuuteen. Edelleen tässä mielessä tätä uuden-

laista psykoterapiaprosessissa rakentuvaa ymmärrystä voi mielekkäästi edelleen kut-

sua selitykseksi asiakkaan kokemaan tilanteeseen. Wittgensteinin näkökulmasta vaa-

rana on ymmärtää tällaisen selityksen rooli väärin. Juuri tähän väärinymmärryksen 

mahdollisuuteen myös Heaton viittaa todetessaan, että psykoterapiassa kyse ei ole 

niinkään siitä, että psykoterapiassa käytettävä psykologinen kieli kuvaisi mielen ra-

kennetta ja prosesseja. Kyse on siitä, kuinka tämän kielen avulla voimme tehdä asiat 

itsellemme merkityksellisiksi ja ymmärrettäviksi (Heaton 2014, 1–2). Tässä mielessä 
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psykoterapia näyttää muuttavan muotoaan pikemminkin hermeneuttiseksi dialogiksi 

kuin lääkärin suorittamaksi hoidoksi.  

Tältä pohjalta esiin nousee tarve ymmärtää uudella tavoin tätä psykoterapiaa mää-

rittävää erityistä piirrettä: terapiamuodon käsitejärjestelmästä nousevaa mahdolli-

suutta tarjota syy tai selitys asiakkaan kokemaan kuormittuneisuuteen. Yhden näkö-

alan asiaan tarjoaa Wittgensteinin muistikirjamerkintä vuodelta 1946. Tässä fragmen-

tissa hän pohtii Freudin esittämän psykoanalyyttisen teorian arkisia seuraamuksia: 

 

Nyt joka aasilla on käytössään nämä kuvat, joiden avulla hän voi ”selittää” sairausilmiöitä 

(YH, 102). 

 

Wittgenstein näyttää kyseenalaistavan psykiatristen sairausilmiöiden selittämisen 

Freudin teorian pohjalta laittamalla kyseisen sanan lainausmerkkeihin. Hän käyttää 

sen sijasta itse ilmaisua ”nämä kuvat” puhuessaan Freudin teorian todellisesta an-

nista. Samassa mielessä myös Sinisessä kirjassa Wittgenstein sivuaa psykoanalyysia ja 

puhuu psykoanalyysin teoriasta pikemminkin ”ilmaisutapana” kuin tieteellisenä löy-

tönä (SRK, 107).   

Yksi vaihtoehto ymmärtää psykoterapiaprosessissa rakentuvaa selitystä on hah-

mottaa sitä Wittgensteinin käyttämän kuvan käsitteen kautta.73 Tässä mielessä tera-

piamuodon taustalta löytyvää koherenttia käsitejärjestelmää, terapiamuodon kieliop-

pia, voi tarkastella asioiden esittämisen konseptina. Tämän esimerkiksi Kuusela nos-

taa Wittgensteinin kielen rakentaman kuvan tunnusmerkiksi (Kuusela 2008, 36).  

Puhuttaessa kuvasta kyse ei kuitenkaan Wittgensteinin näkökulmasta ole repre-

sentatiivisesta asioiden esittämisestä. Wittgensteinin voi ajatella pyrkivän kiinnittä-

mään lukijansa huomion pikemminkin siihen, että aina kieltä käytettäessä sitä käyte-

tään tietyn ilmaisumuodon puitteissa. Tapa käyttää kieltä synnyttää edelleen tietyn-

laisen kuvan asioista. Tämä kuva puolestaan määrittää sen, miten asiat meille näyt-

täytyvät. Toisin sanoen kieli ei ainoastaan rakenna maailmaamme, vaan se rakentaa 

aina tietynlaisen maailman. Juuri tätä ”tietynlaisuutta” voitaisiin kutsua kielen raken-

tamaksi kuvaksi. Psykoterapioiden yhteisessä perusprosessissa tämän voi nähdä syn-

nyttävän yksittäisen terapiamuodon esitysmuodon puitteissa uuden jaetun käsitteel-

listyksen.  

Myös tämä Wittgensteinin ajattelusta nouseva perspektiivi tarjoaa mahdollisuu-

den ymmärtää sitä, miksi niin monet erilaisiin teoreettisiin oletuksiin perustuvat psy-

koterapiamuodot kuitenkin toimivat. Wampold näkee, että kaikissa psykoterapiapro-

 
73 Ks. esim. FT, § 295, § 352, § 422–426, 289. 
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sesseissa asiakkaalle tuotetaan sellainen selitys hänen kokemaansa kuormittuneisuu-

teen tai ongelmiin, joka sallii paremmin asiakkaan omat yritykset toimia ja selviytyä 

itse ongelmiensa kanssa (Wampold 2015, 271). Tässä mielessä eri terapiamuotojen 

esitysmuodot eivät siis rakenna mitä tahansa kuvaa asiakkaan tilanteesta. Ne raken-

tavat aina sellaisen kuvan, jossa on juuri psykoterapialle leimallisia piirteitä. Tällaisia 

piirteitä esimerkiksi Leiman kuvaa toteamalla, että psykoterapiassa asiakkaan tilanne 

käsitteellistetään aina sellaisella tavalla, joka sallii asiakkaalle uudenlaisen suhteen 

muodostamisen ongelmiinsa (Leiman 2012, 71). 

Yhteisiä tekijöitä koskevan vaikuttavuustutkimuksen tulosten valossa tarkastel-

tuna kuitenkin psykoterapian lopputulos on pitkälti riippuvainen siitä, tarttuuko asia-

kas terapeutin tapaan rakentaa uudenlainen artikulaatio. Kysymys on siitä, kokeeko 

asiakas psykoterapeutin luoman kuvan asioista ymmärrettäväksi ja mielekkääksi ta-

vaksi tarkastella elämäänsä ja ongelmiaan. Juuri tässä suhteessa Wampold toteaa vai-

kuttavuustutkimuksen valossa olevan kriittistä, että terapeutin antama selitys asiak-

kaan vaikeuksien syistä on asiakkaan näkökulmasta uskottava ja että syntynyt käsit-

teellistys on aidosti sekä terapeutin että asiakkaan yhteisesti jakama. (Wampold 2015, 

271.)  

Wittgensteinin näkökulmasta tämä on ymmärrettävää. Tällainen kielipelissä mää-

rätyn kieliopillisen esitysmuodon puitteissa rakentuva kuva on mahdollista rakentaa 

vain yhteistoiminnassa asiakkaan kanssa. Tällöin kielipelin kaikki kolme merki-

tysulottuvuutta ovat läsnä kuvaa rakennettaessa. Lisäksi tällainen semanttinen tanssi 

ei ole mahdollinen ennen kuin terapiamuodon käsitteille on syntynyt terapiaproses-

sissa yhdenmukainen käyttö. Asiakkaan täytyy oppia ainakin pinnallisella tasolla uusi 

kielioppi, jotta yhteistoiminta kielipelissä on mahdollista.  

Uudenlaista käsitteellistystä, joka sisältää selityksen asiakkaan kokemaan kuormit-

tuneisuuteen, voi Wittgensteinin ajattelun valossa lähestyä siis kielipelissä rakentu-

vana kuvana. Tämän kuvan kautta asiakkaalle ja terapeutille syntyy uudenlainen as-

pekti asiakkaan tilanteeseen. Tämä kuva ei kuitenkaan ole minkälainen tahansa, vaan 

sillä on psykoterapian kontekstissa määrääviä funktionaalisia piirteitä. Terapeutin kie-

lipelissä käyttämän esitysmuodon tavoitteena on synnyttää asiakkaan toimijuutta pai-

nottava uudenlainen kokonaisnäkemys siitä, miten asiat ovat nyt ja miten asiat para-

nevat. Tässä mielessä psykoterapeutin toimintaa kielipelissä voi kuvata Leimanin ta-

paan toteamalla, että asiakkaan tapa ilmaista ongelmansa pyritään virittämään kohti 

sellaista ilmaisua, joka prosessina auttaa asiakkaan itsehavainnoinnin kehitystä ja 

mahdollistaa asiakkaan siirtymisen objektipositiosta subjektipositioon suhteessa on-

gelmaansa (Leiman 2012, 78–79). 
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Wittgensteinin ajattelussa voi nähdä kiinnostavan yhtymäkohdan myös narratiivi-

seen lähestymistapaan psykoterapiassa. Esimerkiksi McLeod päätyy kirjassaan tar-

kastelemaan psykoterapiamuotojen erilaisia teoriamuodostelmia hieman samassa 

mielessä metanarratiiveina. Tästä näkökulmasta jokainen psykoterapeutti kertoo psy-

koterapiaprosessissa asiakkaalleen pohjimmiltaan aina oman terapiamuotonsa me-

tanarratiivin määrittämää perustarinaa siitä, kuinka elämää tulisi elää. (McLeod 1997, 

23.) Samoin Goldenberg & Goldenberg näkevät narratiivisen psykoterapeutin yrittä-

vän saada asiakkaansa vapautumaan sellaisista narratiiveista, jotka ovat rajoittavia, 

itsetuhoisia ja ongelmalähtöisiä. Terapiassa nämä korvataan sellaisilla uusilla narratii-

veilla, jotka tarjoavat vaihtoehtoja tulevaisuuden rakentamiseen (Goldenberg & Gol-

denberg 2013, 395). 

Sekä narratiivisen lähestymistavan että Wittgensteinin näkökulmassa psykoterapi-

aan rakentuneen kuvan empiirisen totuuden kysymisellä ei ole psykoterapiaprosessin 

tavoitteiden kannalta selkeää mieltä. Kielemme kuvaa aina jonkin kuvan ja tällä ku-

valla on käytännön merkitystä toimintaamme. Valittu esitysmuoto rakentaa meille 

kieliopillisesti mahdollisen kuvan siitä, mikä meille tässä mielessä on todellista ja ym-

märrettävää. Tämä puolestaan tulee näkyviin toiminnassamme. Mielekästä psykote-

rapian päämäärien kannalta on kysyä, toimiiko kuva hyvin niissä erilaisissa tilanteissa, 

joihin elämässämme joudumme.74 

 

 

 

 
74 Tarkoituksena kappaleessa ei ole esittää Wittgensteinia relativistina, minkä nimityksen hän olisi itse 
todennäköisesti torjunut. Kohdallisempaa saattaisi olla puhua perspektivismistä. 
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7 PSYKOTERAPIA NEUVOTTELUNA 
MERKITYKSISTÄ 

Työn viimeisessä luvussa tarkastellaan sitä, mitä psykoterapeutin voi Wittgensteinin 

näkökulmasta nähdä psykoterapiatilanteessa tekevän. Tällöin psykoterapiaa siirrytään 

tarkastelemaan ihmisten välisen dynaamisen vuorovaikutustodellisuuden näkökul-

masta, josta käsin myös ilmausten merkitykset rakentuvat osana psykoterapiaproses-

sia. Samalla luovutaan siitä freudilaisesta analogiasta, jossa psykoterapeutin toiminta 

nähdään eräänlaisena mielen lääketieteellisenä hoitona. Vastausta etsitään tarkastele-

malla sitä, minkälaisen uuden selventävän analogian pohjalta psykoterapeutin toimin-

taa psykoterapiatilanteen responsiivisessa kielipelissä olisi mahdollista lähestyä ja kä-

sitteellisesti kuvata.  

 

 

7.1 Psykoterapia eettisenä suhteena 
 

 

Freudin pelkona psykoterapian suhteen näytti olleen se, että jos terapiassa syntyvä 

käsitteellistys asiakkaan elämäntilanteesta ei saa mielekkyyttänsä suhteestaan empiiri-

seen totuuteen, psykoterapiassa hoitomuotona kyse on terapeutin väärinkäytöksestä, 

suggestiosta (Freud 2005b, 192–193). Wittgensteinin näkökulmasta tämä Freudin 

melko yksioikoinen näkemys ei kuitenkaan näytä relevantilta. Se näyttäisi juontuvan 

pikemminkin Freudin omasta primitiivisestä tavasta käsittää kieli ja sen toiminta. 

Kuitenkin Freudin pelon voi joltakin osin nähdä perusteltuna. Suggestion sijasta voi-

daan kysyä, eikö Wittgensteinin näkökulma latista psykoterapian jonkinlaiseksi peh-

meän vallankäytön muodoksi, eräänlaiseksi retoriikaksi, jossa kieltä käytetään taita-

van myyntipuheen tapaan välineenä vaikuttaa toiseen ihmiseen halutulla tavalla.  

Yhdenlaista vastausta tähän kysymykseen voi etsiä psykoterapian päämäärien 

kautta. Wittgensteinin kieliopillinen näkökulma psykoterapiaan näyttäytyy erilaisena 

Freudin ajatuksiin verrattuna. Tästä huolimatta voi esittää vastakysymyksen: mikä on 

psykoterapian harjoittamisen kannalta ollut koko sen historian ajan oleellista, ja juuri 
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psykoterapialle ominaista? Eli mikä on psykoterapialle Wittgensteinin sanoin ”spe-

sifiä” (FT, 347) eli juuri sitä, mikä tekee jostakin psykoterapiaa? Tässä mielessä voi 

myös Wittgensteinin näkökulmasta katsottuna nähdä monen psykoterapian harjoit-

tamisen kannalta oleellisen asian pysyneen muuttumattomana. Wittgensteinin näkö-

kulmastakin katsottuna tällä psykoterapeutin toiminnalla on edelleen sama Freudin 

määrittämä tavoite. Tavoitteena on lisätä asiakkaan autonomiaa ja vähentää hänen 

kärsimystään.  

Tässä mielessä voidaan palata tämän työn alkuasetelmaan. Sekä Wittgensteinin 

ajattelun että Freudin psykoanalyysin keskiössä on ajatus siitä, että ihminen ei ole 

herra omassa talossaan. Edelleen psykoterapian tehtävänä on myös Wittgensteinin 

näkökulmasta tarkasteltuna auttaa ihmistä tässä autonomian palauttamisen tehtä-

vässä. Juuri tämä toiminnan päämäärä, asiakkaan oman autonomian tukemisen ta-

voite, näyttäisi ainakin jollakin tavoin erottavan psykoterapian pelkästään vaikutta-

maan pyrkivästä retoriikasta. Psykoterapian ja retoriikan välistä rajaa on mahdollista 

selventää edelleen ottamalla Wittgensteinin näkökulmasta tapahtuvaan psykotera-

pian tarkasteluun mukaan myös tämän toiminnan eettinen ulottuvuus. 

Puhuttaessa etiikasta suhteessa Wittgensteinin ajatteluun päädytään kuitenkin jo 

alkumetreillä melko tavallisuudesta poikkeavaan tapaan ymmärtää etiikka. Vuoden 

1933 jälkeisissä kirjoituksissa Wittgenstein ei ainakaan eksplisiittisesti etiikkaa käsi-

tele. Tätä aiemmista kirjoituksista voi löytää kuitenkin ainakin lähtökohdan sille, mi-

ten eettinen ulottuvuus psykoterapiassa voitaisiin ymmärtää myös myöhemmän 

Wittgensteinin näkökulmasta.  

Von Wright kertoo, että etsiessään julkaisijaa nuoruudenteokselleen Tractatus lo-

gico-philosophicukselle Wittgenstein kirjoitti kirjeessään kustantajalle seuraavasti: 

 

Teokseni koostuu kahdesta osasta: siitä, joka on tässä esitetty, sekä kaikesta siitä, mitä en 

ole kirjoittanut. Ja juuri tämä jälkimmäinen osa on tärkeä. Kirjani rajoittaa eettisen ikään kuin 

sisältäpäin, ja olen vakuuttunut, että AINOASTAAN näin se on täsmälleen rajoitettavissa. 

Lyhyesti sanottuna: uskon, että kaikelle sille, mistä monet muut lavertelevat, olen onnistunut 

osoittamaan oikean paikkansa vaikenemalla siitä. (von Wright 1997, xii.) 

 

Menemättä syvemmälle Wittgensteinin varhaisvaiheen ajatteluun näistä nuoren 

Wittgensteinin kirjeeseensä kirjoittamista sanoista voi kuitenkin nostaa esiin kaksi 

kiinnostavaa asiaa: nuori Wittgenstein itse näki etiikan ajattelunsa keskeisimpänä tee-

mana, mutta etiikkaa käsitellään hänen työssään vaikenemalla siitä. 

Samantyyppinen ajatus toistuu vuonna 1929 Wittgensteinin Cambridgessä Here-

tics-yhdistyksen tilaisuudessa pitämässä esitelmässä, joka tunnetaan nimellä Esitelmä 
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etiikasta. Tässä tekstissä Wittgenstein lähestyy etiikkaa pyytämällä kuulijoitaan kuvit-

telemaan kaikkitietävän henkilön. Tämä henkilö tietäisi kaikkien elollisten ja elotto-

mien luonnon kappaleiden koskaan suorittamat liikkeet sekä kaikkien koskaan elä-

neiden ihmisten kaikki mielentilat. Wittgenstein toteaa, että jos tämä henkilö kirjoit-

taisi kaiken tietämänsä suureen kirjaan, niin tämä kirja sisältäisi luonnontieteellisessä 

mielessä maailman täydellisen kuvauksen. Tästä huolimatta tämä kirja ei Wittgenstei-

nin mukaan sisältäisi mitään sellaista, mitä voisi kutsua eettiseksi arvostelmaksi tai 

eettiseksi lauseeksi, tai mitään sellaista, mistä eettinen arvostelma olisi mahdollista 

johtaa. (K, 26–29.) Esitelmänsä lopuksi Wittgenstein toteaa, että pyrkimys kirjoittaa 

tai puhua etiikasta on ryntäämistä päin kielen rajoja, joka on ”täysin, ehdottoman, 

toivotonta” (K, 34). Wittgenstein päättää esityksensä toteamalla: 

 

Mikäli etiikka lähtee liikkeelle halusta sanoa jotakin elämän perimmäisestä merkityksestä, 

ehdottomasta hyvästä, ehdottomasta arvosta, se ei voi olla mitään tiedettä. Mitä se sanoo ei 

lisää missään mielessä tietoamme. Se on kuitenkin dokumentti ihmismielen pyrkimyksestä, 

jota en henkilökohtaisesti voi muuta kuin syvästi kunnioittaa, enkä ikinä saattaisi sitä pilkan 

kohteeksi. (K, 34.) 

 

Vuoden 1929 Wittgensteinin etiikkakäsitystä voisi siis kuvata seuraavalla esimer-

killä. Jos kuvittelisimme jonkun henkilön kirjoittaneen kirjan etiikasta, niin mikään, 

mitä tässä kirjassa lukisi, ei olisi etiikan kannalta adekvaattia. Sen sijaan eettisessä 

mielessä paljon kiinnostavampaa olisi pikemminkin se, että joku ihminen on kokenut 

juuri tämän aiheen niin tärkeäksi, että hän on päättänyt kirjoittaa siitä kokonaisen 

kirjan ja mahdollisesti uhrannut usean vuoden elämästään tämän työnsä suoritta-

miseksi. Hieman samanlainen ajatus toistuu myös Wittgensteinin päiväkirjamerkin-

nässä vuodelta 1930: 

 

Eettinen lause on siis henkilökohtainen teko. Ei minkään tosiseikan toteaminen. (AL, 46.) 

 

Wittgensteinin lähestymistapa etiikkaan on siis jotakin sellaista, jossa esimerkiksi 

sanoessani jollekin, että ”kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia”, ei etiikan kannalta olen-

naista olisi tämän lauseen ymmärtäminen. Pikemminkin olisi tärkeää ymmärtää, mi-

ten ja mihin osana kaikkea muuta toimintaani käytän elämässäni tällaista lausetta.  

Vuoden 1933 jälkeisissä filosofisissa teksteissään Wittgenstein todellakin näyttää 

vaikenevan etiikasta. Esimerkiksi Filosofisissa tutkimuksissa sana ”etiikka” esiintyy vain 

yhden kerran, ja silloinkin ohimennen sivulauseessa. Tästä huolimatta itse aiheen 
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merkitys Wittgensteinille henkilökohtaisesti ei näytä lainkaan vähentyneen. Jos kat-

sotaan esimerkiksi hänen henkilökohtaista muistikirjaansa vuosilta 1930–1937, muis-

tikirjan sivut ovat täynnä jopa piinaavan henkilökohtaista ja usein varsin tuskaisaa 

pohdintaa sen suhteen, kuinka toimia oikein kanssaihmisiä kohtaan. Voisi ehkä sa-

noa, että kyseisen muistikirjan keskeisin sisältö liittyy juuri kirjoittajan henkilökohtai-

sen elämän eettisen puolen pohdintaan ja kriittiseen arviointiin. (Wittgenstein 2011.) 

Tämä siitäkin huolimatta, että koko aihepiiri näyttää Wittgensteinin varsinaisista 

myöhemmistä filosofisista teksteistä tyystin puuttuvan. Miten siis etiikan roolia Witt-

gensteinin vuoden 1933 jälkeisessä ajattelussa olisi mahdollista lähestyä? 

Leila Haaparanta esittää kiinnostavan näkökulman artikkelissaan, jossa hän ver-

tailee Wittgensteinin ja Brandomin näkemyksiä kielen merkityksellisyyden normatii-

visesta luonteesta. Haaparanta toteaa, että siinä missä myöhempi Wittgenstein tar-

kasteli kielen merkityksellisyyden ymmärtämiseksi kielen normatiivista luonnetta, vie 

Brandom tämän ajatuksen kirjassaan Making It Explicit pidemmälle. Brandom laajen-

taa oman tarkastelunsa koskemaan kaikkien inhimillisten tekojen ja toimintojen nor-

matiivista luonnetta. Tällöin esiin nousee uudenlaisella tavalla myös ihmisen vastuu 

teoistaan. Tässä mielessä Haaparanta toteaa, että vaikka Brandom itse ei kirjassaan 

asiaa näin sano, Brandomin kirjan voi itse asiassa tässä mielessä nähdä käsittelevän 

etiikkaa. Tämä etiikan näkökulmasta tapahtuva Brandomin lukeminen nousee näky-

väksi Haaparannan mukaan erityisesti, jos sitä verrataan varhaisemman Wittgenstei-

nin käsityksiin etiikasta. Tällöin eettinen on jotakin sellaista, jota Wittgenstein käsit-

telee vaikenemalla siitä. Tässä mielessä Haaparanta näkee, että Brandomin ajattelussa 

näkyviin nousee monia Wittgensteinin ajattelun implisiittisiä piirteitä. (Haaparanta 

2019, 1–3, 13.) 

Haaparanta näkee myöhempää Wittgensteinia ja Brandomia yhdistävän tarkaste-

lun polttopisteen siirtyminen ihmisten välisiin dynaamisiin suhteisiin. Näissä arkisissa 

kielipeleissä kielen merkityksellisyyden lisäksi siis myös eettinen käytännössä ottaa 

paikkansa. Eettinen elää osana ihmisten välistä arkista kanssakäymistä. Sitä ei voi py-

säyttää propositionaaliseksi kuvaukseksi tai pysyväksi ohjeeksi. Haaparanta toteaakin, 

että tässä mielessä ”eettinen häviää, jos se puetaan sanoiksi.” (Haaparanta 2019, 11–

12.)  

Myös Overgaard lähestyy Wittgensteinin etiikkakäsitystä hänen varhaisempien 

tekstiensä kautta vertaamalla niistä esiin nousevaa näkemystä Emmanuel Levinasin 

käsitykseen etiikasta. Overgaardin mukaan myös Levinas ajatteli, että etiikka ei ole 

mitään sellaista, jota olisi mahdollista esittää kirjoitettuna tekstinä. Tästä huolimatta 
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Overgaard näkee, että etiikan rooli filosofiassa oli sekä Wittgensteinille että Levina-

sille ensisijainen. (Overgaard 2007, 223–224.)75 

Overgaard nostaa artikkelinsa aluksi esiin Levinasin myöhemmässä työssään esit-

tämän kritiikin länsimaista filosofiaa kohtaan. Tämän kritiikin Overgaard tiivistää nä-

kemykseksi, jonka mukaan Toiseutta76 on länsimaisessa ajattelussa lähestytty kerta toi-

sensa jälkeen redusoimalla se ontologiaan eli johonkin valmiiseen ontologiseen käsi-

tejärjestelmään tematisoituna. Tällöin Toiseus kuitenkin pakotetaan samuuteen, jolloin 

aito erilaisuus jää kohtaamatta. Tällainen diskursiivinen pakottaminen käsitteellisesti 

jo tunnettuun ei kuitenkaan aidossa mielessä tavoita Toista. Tällöin Toinen pyritään 

pikemminkin muuttamaan väkivaltaisesti samaksi, kuin mitä jo olen. Tässä suhteessa 

Overgaard nostaa esiin Levinasin kasvojen käsitteen, jossa Toinen on mahdollista koh-

data kielellisessä kanssakäymisessä kasvoina, jotka ilmaisevat itse itsensä. Tämä kas-

vokkain tapahtuva kohtaaminen nousee vastakohdaksi sellaiselle minä–sinä-suh-

teelle, jossa Toinen kohdataan ennalta yksipuolisesti määrätyn diskurssin temati-

soimana objektina. Juuri tällaista kasvokkain tapahtuvaa kielellistä kohtaamista ih-

misten välillä Levinas kutsuu eettiseksi kohtaamiseksi. Eettinen siis nousee näkyviin 

ihmisten välisessä diskursiivisessa suhteessa, jossa Toiseus kohdataan keskustelussa 

itse itsensä paljastavina kasvoina ja jossa myös omat kasvot paljastuvat. (Overgaard 

2007, 226–228.) 

Overgaard toteaa, että vaikka ensi näkemältä varhaisempi Wittgenstein ja Levinas 

vaikuttavat ajattelijoina olevan hyvin kaukana toisistaan, silti kummankin perusnäke-

mys on, että etiikkaa ei voi pukea sanoiksi tai lauseiksi. Overgaard kysyy, kuinka pit-

källe tämän yhteyden voi nähdä ulottuvan, mikä johtaa edelleen kysymykseen siitä, 

minkä tulkintatradition mukaisesti Tractatusta luetaan. Omassa tulkinnassaan Over-

gaard nostaa esiin sen, että jos Wittgensteinin omat sanat otetaan vakavasti, päädy-

tään vähintään siihen, että kummankin ajattelijan käsityksissä etiikka ei ole filosofian 

aihepiiri. Etiikka on jotakin, jota tapahtuu ihmisten puhuessa toisilleen, ei se, mitä he 

sanovat toisilleen. Wittgensteinin vaikeneminen etiikasta ei siis tarkoita Overgaardin 

mukaan sitä, että lakkaisimme puhumasta toisillemme. Pikemminkin se tarkoittaa 

sitä, että puhuessamme toisillemme eettinen nousee näkyviin, jos on noustakseen. 

(Overgaard 2007, 231–239.) 

 
75 Myös Appelqvist ja Pöykkö (2020) vertailevat artikkelissaan Levinasin ja Wittgensteinin käsityksiä 
etiikasta. Lähtökohtana artikkelissa on yhteyksien löytäminen Kantin ajatteluun ja transsendentaaliseen 
käsitykseen etiikasta. 

76 Emmanuel Levinasin teosten alkukieli on ranska. Artikkelissaan Overgaard kääntää Levinasin käsit-
teet englanniksi: ”Other”, ”the same”, ”face”. 
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Overgaard suuntaa artikkelissaan katseen myös myöhempään Wittgensteiniin. 

Hän toteaa, että tätä Tractatuksen etiikan ja Levinasin ajattelun muodostamaa taustaa 

vasten luettuna Wittgensteinin myöhemmistä kirjoituksista nousee esiin niiden eri-

koinen kirjoitustapa. Wittgensteinin teksteissä dialoginen keskustelukumppani kul-

kee mukana lähes kaikilla sivuilla. Tässä mielessä Overgaard näkee, että itse asiassa 

koko myöhemmän Wittgensteinin kirjallisen tuotannon voi nähdä jatkuvana dialo-

gina Toisen kanssa Levinasin tarkoittamassa mielessä. (Overgaard 2007, 240.) Tässä 

mielessä myös Filosofisten tutkimusten sisältö käsittelee omalla tavallaan koko ajan etiik-

kaa.  

Myös Haaparanta nostaa esiin samantyyppisen huomion. Vaikka myöhemmän 

Wittgensteinin teksteistä ei ole löydettävissä minkäänlaista mallia etiikalle, Wittgen-

steinin tekstien kielipelien minä–sinä-asetelma näyttää ainakin sen Wittgensteinin 

asenteen, että artikuloitu filosofinen etiikka ei palaudu normaalin kielellisen kanssa-

käymisen normeihin. Pikemminkin filosofisiin propositioihin nojaava tapa käsitellä 

etiikkaa estää meitä luomasta luonnollista eettistä suhdetta toiseen ihmiseen pystyt-

tämällä diskursiivisen verhon dialogisen minä–sinä-suhteen välille. (Haaparanta 

2019, 8–11.) Tässä suhteessa Haaparanta toteaa, että Wittgensteinin näkökulmasta 

eettiset propositiot täytyy hylätä ja suunnata huomio pikemminkin arkisten kielipe-

liemme tavanomaiseen toimintaan (Haaparanta 2019, 13). 

Puhuttaessa tällaisesta näkökulmasta etiikkaan puhutaan siis ihmisen todellisesta 

suhteesta toisiin ihmisiin. Eettisyys on tällöin jotakin sellaista, joka elää ja tulee näky-

viin osana tätä suhdetta. Se on jotakin jatkuvassa liikkeessä olevaa ja prosessin-

omaista. Sitä ei voi ilmaista jonkin eettisen säännön artikulaatiolla tai eksplisiittisellä 

eettisellä käskyllä, joka jäykistäisi tällaisen elävän suhteen mekaaniseksi toistoksi. Se 

on jotakin, joka on osa elämän virtaa, ja kiinnittyy osaksi sitä säännönmukaisuutta, 

jonka puitteissa elämme merkityksellisesti suhteessa toisiimme.  

Juuri tästä perspektiivistä on mahdollista pyrkiä ymmärtämään eettisyyden roolia 

myöhemmän Wittgensteinin ajattelussa. Tässä mielessä voi todeta myös myöhem-

män Wittgensteinin vaikenevan etiikasta. Syynä kuitenkin on pikemminkin ehkä se, 

että hänen näkökulmastaan asiassa ei ole mitään erityistä puhuttavaa. Wittgensteinin 

perusnäkemyksenä voi nähdä sen, että käsitteenä etiikka on samanlainen kuin muut-

kin filosofien käyttämät sanat. Sen käyttö kielessä on monitahoinen, ja filosofien tapa 

pyrkiä määrittelemään ja ikään kuin lyödä lukkoon jokin käyttötapa ei palaudu niihin 

kielipeleihin, joiden puitteissa varsinaisesti elämme elämäämme, kovinkaan osuvasti. 

Juuri tähän suuntaan viittaa myös Filosofisten tutkimusten ainoaksi jäävä maininta etii-

kasta: 
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”Kaikki täsmää, eikä mikään täsmää.” – Tässä tilanteessa on esimerkiksi se, joka etsii kä-

sitteitämme vastaavia määritelmiä estetiikassa tai etiikassa. 

”Kysy itseltäsi aina tällaisissa vaikeuksissa: Miten sitten olemme oppineet tämän sanan 

(esimerkiksi ’hyvän’) merkityksen? Millaisista esimerkeistä? Missä kielipeleissä? Tulet silloin 

näkemään, että sanalla on kokonainen merkityksien perhe.” (FT, § 77.) 

 

Toisin sanoen myöhemmän Wittgensteinin näkökulmasta se, mitä voisimme kut-

sua eettiseksi, on pikemminkin jotakin sellaista, joka on meille jo käytännössä tuttua. 

Sen määrittelemiseen emme tarvitse filosofin apua. Se on meille tuttua, koska 

olemme ihmisiä ja oppineet samat kielipelit. Tässä mielessä mitään yksiselitteistä 

sääntöä sille, mitä esimerkiksi ”hyvä” milloinkin olisi, ei ole löydettävissä. Kuitenkin 

samanaikaisesti huomaamme, että osaamme varsin hyvin soveltaa elämässämme tätä 

samaista moniselitteistä säännönmukaisuutta kutsuessamme milloin jotakin ihmistä 

”hyväksi” tai pyrkiessämme itse toimimaan ”oikein”. Kielipelit rakentavat merkityk-

sellisen elämämme, ja juuri nämä kielipelit olemme oppineet. Niiden puitteissa myös 

olemme tai emme ole ”hyviä”. 

Tässä mielessä Haaparannan esiin nostama Brandomin lukeminen etiikan näkö-

kulmasta näyttäisi ulottuvan myös myöhemmän Wittgensteinin ajatteluun. Kun siir-

retään tarkastelu ihmisten välisiin todellisiin suhteisiin kielen normatiivisen merkityk-

sellisyyden ymmärtämiseksi, voidaan todeta, että myös eettinen on osa näitä ihmisten 

välisiä normatiivisia suhteita. Se on jotakin sellaista, joka tulee näkyviin juuri merki-

tyksellisessä toiminnassamme suhteessa toisiimme ja jonka tämän elämänmuodon 

jäseninä kyllä käytännössä tunnistamme. Tässä mielessä voi ajatella, että myöhem-

män Wittgensteinin näkökulmasta etiikan filosofinen käsittely ei ole tarpeen, koska 

tässä mielessä etiikka on kaikki tai ei mitään. Toisin sanoen, jos haluaisimme puhua 

etiikasta, tällöin päätyisimme vääjäämättömästi puhumaan siitä yhteisen elämämme 

kokonaisuudesta, jossa ylipäätänsä toimimme merkityksellisesti suhteessa toisiimme.  

Huomionarvoista on kuitenkin se, että tästä huolimatta koko tarkastelu tällöin 

siirtyy alueelle, joka ainakin perinteisesti on nähty juuri etiikan alueeksi: ihmisten suh-

teet toisiin ihmisiin. Haaparannan tapaan voidaan kuitenkin todeta, että tällaisessa 

tarkastelussa varsinaiset eettiset propositiot on hylättävä. Niitä tarvitaan myöhem-

män Wittgensteinin näkökulmasta korkeintaan pedagogisessa mielessä opetettaessa 

esimerkiksi lapsille kielipeliemme alkeita. Muilta osin katse on siirrettävä niihin arki-

siin kielipeleihimme, joissa esimerkiksi vastuu, valta ja valinnat suhteessa toisiin ih-

misiin käytännössä ottavat paikkansa jokaisessa kohtaamisessa, jossa tapaus tapauk-

selta päätämme tai päädymme toimimaan jollakin tavoin suhteessa toisiin ihmisiin. 
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Tässä mielessä ”vastuu”, ”valta” ja ”valinnat” ovat Wittgensteinin sanoin osa luon-

nonhistoriaamme, kuten ”käskeminen, kysyminen, kertominen, jutteleminen” tai 

”käveleminen, syöminen, juominen, leikkiminen”. (FT, § 25.) 

Overgaardin suorittama varhaisen Wittgensteinin ja Levinasin etiikkakäsityksen 

vertaaminen nousee olennaiseksi myös myöhempää Wittgensteinia ja psykoterapiaa 

tarkasteltaessa. Psykoterapiatilanteen kielipelin tarkasteluun soveltuu erinomaisesti 

Overgaardin esiin nostama Levinasin ajatus edeltä käsin asetetun tematiikan määrää-

mästä diskurssista, johon Toinen vuorovaikutussuhteessa yritetään pakottaa. Tällainen 

diskurssi perustuu oletukseen mahdollisuudesta artikuloida merkityksellisen elä-

mämme rakentava normatiivisuus universaalisti. Tämän vastakohtana esiin nousee 

ajatus dialogisesta Toisen kohtaamisesta kasvoina keskustelussa, jossa myös omat kas-

vot paljastuvat. Tällä tavoin tarkasteltuna voidaan saada näkyväksi ainakin yksi ulot-

tuvuus eettisyyden roolista osana psykoterapiaprosessin kielipeliä.  

Psykoterapia on ennen kaikkea minä–sinä-suhde, joka ottaa paikkansa keskuste-

lujen jatkumossa. Overgaardin ja Haaparannan klassikkotulkintojen näkökulmista 

katsottuna tällainen suhde voi näyttää monenlaiselta. Olennaista etiikan kannalta on 

kuitenkin se, nähdäänkö psykoterapiassa käytävä keskustelu psykoterapeutin tahalli-

sena tai tahattomana pyrkimyksenä pakottaa kielipelissä keskustelukumppaninsa Sa-

muuteen. Tällöin terapeutti asennoituu asiakkaaseensa esimerkiksi terapiamuodon teo-

riataustan ennalta asettamana temaattisesti pakottavan diskurssin objektina. Vaihto-

ehtona tälle esiin nousee tilanne, jossa asiakas kohdataan kielipelissä kasvoina ja jossa 

myös psykoterapeutin omat kasvot paljastuvat. Tällöin terapiamuodon käsitejärjestel-

mää käytetään yhteistyössä asiakkaan kanssa hermeneuttisena apuvälineenä dialogi-

sen ymmärryksen saavuttamiseksi asiakkaan tilanteesta. Tässä suhteessa esiin nousee 

taas Heatonin ajatus siitä, kuinka psykoterapiassa käytettävän psykologisen kielen en-

sisijaisena tehtävänä on tehdä asiat itsellemme merkityksellisiksi ja ymmärrettäviksi 

niiden selittämisen sijasta (Heaton 2014, 1–2). 

Vaihtoehdoksi psykoterapian näkemiselle vain uudenlaisena retoriikan sovelluk-

sena näyttäisi nousevan kuva psykoterapiasta terapeutin ja asiakkaan välisenä eetti-

senä suhteena. Eettisen suhteen toiseksi vastapariksi näyttäisi nousevan retoriikan 

lisäksi myös regulatiivinen tai jäykän mekaaninen suhtautuminen toiseen ihmiseen. 

Tällaisessa suhteessa asiakas ja asiakkaan kertomus pakotetaan osaksi terapeutin pyr-

kimystä nähdä tilanne ennalta asetetun tematiikan lävitse ja terapeutin toimenpitei-

den määräytyminen jonkin ulkoisen ohjeistuksen perusteella. Tällainen ohjeistus pa-

kottaa hänen suhteensa asiakkaaseen mekaaniseksi toistoksi responsiivisuuden si-

jasta.  
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Integratiivisen vaikuttavuustutkimuksen näkökulmasta kyse ei näyttäisi olevan 

pelkästään psykoterapeutin ideologisesta valinnasta toimia tässä mielessä eettisesti. 

Pikemminkin kysymys eettisyydestä tällä tavoin asetettuna on kytkeytynyt myös psy-

koterapian vaikuttavuuteen hoitomuotona. Wampold toteaa psykoterapiaprosessin 

olevan tarkasteltavissa common factors -tutkimuksen pohjalta erityislaatuisena sosiaali-

sen parantamisen muotona. Sen monimutkaiset vaikutusmekanismit palautuvat ih-

miseen sosiaalisena olentona (Wampold 2015, 270). Kun puhutaan ihmisestä sosiaa-

lisena olentona, puhutaan psykoterapiassa toteutuvasta minä–sinä-suhteesta. Tässä 

mielessä common factors -tutkimus kuvaa siis juuri sitä, millainen tällaisen suhteen tulisi 

olla, jotta psykoterapia hoitomuotona saavuttaa päämääräänsä.  

Integratiivisen lähestymistavan common factors -tutkimuksien tuloksia voi siis lukea 

vastauksena siihen, minkälaisessa minä–sinä-suhteessa psykoterapiassa tavoiteltava 

paraneminen terapiamuodosta riippumatta tapahtuu. Tällöin vastaukseksi näyttäisi 

nousevan jotakin sellaista, mitä ihmiset ylipäätänsä toivovat suhteesta toiseen ihmi-

seen. Se on jotakin sellaista, jota voisi nimittää hyväksi ihmissuhteeksi. Tällaista 

minä–sinä-suhdetta leimaa ymmärrys toisen omista tavoitteista, toisen hyväksyntä 

sellaisena, kuin hän on, luottamus toisen vaitioloon omista asioista puhuttaessa, em-

patia ja myönteinen huomiointi. (Wampold 2015.) Tällaista onnistuneissa psykotera-

piaprosesseissa tilastollisesti merkittävästi toistuvaa vuorovaikutussuhdetta voi siis 

kutsua eettiseksi suhteeksi myös arkisten kielipeliemme näkökulmasta. Tässä suh-

teessa Haaparannan ehdottama näkökulma vallan ja vastuun astumisesta mukaan kie-

lipeleihimme on merkittävä psykoterapian kannalta. Juuri tässä mielessä eettisyys 

näyttäisi kutoutuvan kielipeliin monin tavoin psykoterapiaprosessissa.  

Wampold esittää psykoterapioiden perusprosessia kuvaavassa kontekstuaalisessa 

mallissaan, että psykoterapian hyödyt asiakkaalle kulkeutuvat kolmea pääasiallista 

reittiä pitkin. Näistä ensimmäinen on aito ihmissuhde. Wampold kuvaa tätä aitoa 

ihmissuhdetta artikkelissaan kiinnostavalla tavalla psykodynaamista perinnettä laina-

ten persoonalliseksi suhteeksi, jota leimaa aitous ja jossa sekä terapeutti että asiakas 

kokevat toisensa sellaisilla tavoilla, jotka kumpikin hyväksyy. Tämä Wampoldin käyt-

tämä luonnehdinta näyttää asettavan juuri vallan tällaisen suhteen keskiöön. Se nos-

taa esiin sellaisen tavoiteltavan minä–sinä-asetelman, jossa kokemus toisesta perus-

tuu molemminpuoliseen hyväksyntään. Tällöin aitouden voi ajatella viittaavan juuri 

sellaiseen kanssakäymiseen, jossa Toinen kohdataan kasvoina, jotka saavat paljastaa itse 

itsensä. Tällaista psykoterapiassa luotavaa suhdetta erottaa Wampoldin mukaan ta-

vallisesta ihmissuhteesta lisäksi asiakkaan mahdollisuus nostaa keskustelussa itses-

tään esiin sellaisia asioita, jotka saattaisivat normaalissa keskustelukontekstissa johtaa 

sosiaalisen yhteyden katkeamiseen. Samoin asiakas voi luottaa terapeutin vaitioloon 
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asioistaan. Wampold toteaa psykoterapian turvaavan potilaalle hänen tilanteestaan 

riippumatta välittävän ja empaattisen suhteen toiseen ihmiseen, josta hyötyvät erityi-

sesti potilaat, joiden ihmissuhteet muuten ovat kaoottisia. (Wampold 2015, 270–

272.)77 

Jos tätä Wampoldin luonnehdintaa yhdestä psykoterapian vaikuttavuuden kol-

mesta pääreitistä luetaan Haaparannan ehdottamalla tavalla vallan ja vastuun per-

spektiivistä, niin näyttää siltä, että valta ja vastuu kutoutuvat mukaan psykoterapian 

kielipeliin hyvin hienovaraisesti. Freudin puhuessa suggestiosta terapeutin väärinkäy-

töksenä hän näki kartettavana kuvana tilanteesta sellaisen psykoterapeutin toimin-

nan, jossa terapeutti istuttaa potilaansa mieleen asioita, jotka eivät ole ”totta” (Freud 

2005b, 192–193). Wittgensteinin näkökulmasta puolestaan tilanne on huomattavasti 

monimutkaisempi. Näyttää siltä, että empiirisen totuuden sijasta olisi syytä puhua 

pikemminkin ihmisten välisen vallankäytön hienovaraisista muodoista. Tällöin tera-

peutin väärinkäytökseltä näyttää pikemminkin tilanne, jossa terapeutti responsiivi-

sessa kielipelissä käyttää oman asiantuntijaroolinsa pohjalta nousevaa vahvaa määrit-

telyvaltaa kielipelissä asiakkaaseen tämän omasta tahdosta ja tavoitteista riippumatta.  

Samaan hengenvetoon voi kuitenkin Heatonin tapaan todeta, että psykoterapiaa 

ei olisi ilman näitä psykoterapiaan liittyviä psykologisia sanoja ja lauseita, jotka usein 

ovat asiakkaalle uusia ja myös kiinnostavia. Tähän liittyy myös Wampoldin mukaan 

toinen psykoterapian vaikuttavuuden pääreiteistä: terapia muuttaa asiakkaan odotuk-

sia ja kokemusta tilanteestaan. Tämä puolestaan riippuu juuri mahdollisuudesta ra-

kentaa terapiamuodon käsitteistön avulla aiempaa adaptiivisempi ja asiakkaan omaa 

toimijuutta paremmin suuntaava käsitteellistys tilanteesta. (Wampold 2015, 270–

272.) 

Etiikan näkökulmasta terapiamuodon teoriatausta tai terapeutin oma orientaatio 

ei siis itsessään ole ongelma. Pikemminkin kyse on luovuttamattomasta osasta psy-

koterapiaprosessia. Olennaiselta eettisyyden näkökulmasta näyttää kuitenkin se, mi-

hin psykoterapeutti näitä teoriataustansa mukanaan tuomia sanoja ja lauseita käyttää 

suhteessa asiakkaaseensa: käyttääkö hän niitä vallankäyttöön kielipelissä, jonka ää-

neen lausumattomana intentiona on asiakkaan pakottaminen psykoterapeutin edeltä 

käsin päättämään diskurssiin, samuuteen. Tällöin asiakas itse jää kohtaamatta kasvoina, 

 
77 Kiinnostavan vertailukohteen psykoterapiassa toteutuvalle kahden persoonan väliselle suhteelle tar-
joaa viime vuosina Suomessakin aktiivisesti tutkittu tunnustamisen konsepti: ks. esim. Saarinen 2016; 
Laitinen 2002. McLeod (1997) puolestaan nostaa kirjassaan Narrative and Psychotherapy esiin ajatuksen 
siitä, että historiallisesti psykoterapian läpilyönti osuu kiinnostavalla tavalla yhteen länsimaisen kulttuu-
rin yleisen sekularisaation kanssa ja näyttää tässä suhteessa osaltaan korvanneen monia sellaisia käyt-
täytymisen muotoja, jotka aiemmin ovat liittyneet uskonnolliseen toimintaan, kuten esimerkiksi rippiin.  
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jotka paljastavat itse itsensä. Toisena vaihtoehtona on psykoterapeutin pyrkimys eet-

tiseen kohtaamiseen. Tällöin psykoterapeutti pyrkii uusien käsitteiden käytön avulla 

asiakkaalta lupaa kysyen mahdollistamaan hermeneuttisen prosessin uudenlaisen 

joustavamman itseymmärryksen saavuttamiseksi. Tässä prosessissa terapeutti pyrkii 

huomioimaan kaikki asiakkaan oman tahdon ilmaukset ja hyväksyy aidosti asiakkaan 

oman viimekätisen määrittelyvallan omasta elämästään.  

Voidaan sanoa, että psykoterapian luonnehtiminen eettiseksi suhteeksi on jopa 

hieman harhaanjohtavaa. Psykoterapiaprosessin alkaessa asiakas ja terapeutti eivät 

yksinkertaisesti vain astu tällaiseen suhteeseen. Pikemminkin on terapeutin ammatil-

lisena vastuuna pyrkimys luoda tällainen suhde. Samoin tällaisen suhteen luominen 

näyttäisi olevan olennainen osa psykoterapeutin ammattitaitoa, ainakin vaikuttavuu-

den näkökulmasta. Tässä mielessä voidaan todeta, että koska psykoterapia on tervey-

denhuollon ammatillista toimintaa, vastuu kielipelin etenemisestä myös tässä suh-

teessa on ennen kaikkea psykoterapeutilla. 

Voitaisiin puhua siis pikemminkin psykoterapeutin työhön kytkeytyvästä eetti-

sestä asenteesta, jossa terapeutti on ammatillisesti sitoutunut pyrkimykseen tällaisen 

suhteen muodostamiseen. Terapeutin toimintaa tulisi hallita ammatillinen pyrkimys 

nähdä oman diskursiivisen vallankäytön ja ammatillisen vastuun ulottuvuus psykote-

rapian kielipelin olennaisena ja itse psykoterapiaprosessia määrittävänä piirteenä. 

Psykoterapeutin voi siis tässä mielessä ajatella virittäytyvän kohtaamaan kielipelissä 

asiakkaansa eettisessä suhteessa, jota leimaa pyrkimys aidolla tavalla ymmärtää asiak-

kaan omista lähtökohdista hänen kertomuksensa sekä sitoutuminen ammatilliseen 

pyrkimykseen auttaa asiakasta terapeutin käytössä olevilla käsitteellisillä apuvälineillä. 

Tämä tapahtuu siinä tahdissa, kun asiakas tähän antaa omista tavoitteistaan käsin lu-

van. Tällainen luonnehdinta näyttää mielenkiintoisella tavalla kohtaavan yhteisiä te-

kijöitä koskevan vaikuttavuustutkimuksen tulokset. Jos psykoterapiaprosessissa to-

teutuvat tällaisen eettisen suhteen elementit, se myös näyttäisi asiakasta hyödyttä-

vän.78 

 

 

 

 
78 Kiinnostavan vertailukohteen ajatukselle psykoterapiasta eettisenä suhteena tarjoavat Veli-Matti Vär-
rin väitöskirjassaan esittämät dialogisen kasvatuksen ehdot (Värri 2004, 156–159).  
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7.2 Psykoterapia normatiivisena toimintana 

 

Psykoterapiamuodot ovat keskenään monin tavoin erilaisia. Silti niitä kaikkia yhdistää 

se, että kulttuurisesti ne on määritelty nimenomaan psykoterapiaksi. Tämän seikan 

merkityksen voi saada näkyviin, jos siirrytään puhumaan psykoterapian sijasta tera-

piasta ylipäätänsä. Tämän termin käyttöä ei esimerkiksi Suomessa ole lainsäädännöl-

lisesti rajoitettu. Käytännössä kuka tahansa voi kutsua minkälaista toimintaa tahansa 

terapiaksi ja alkaa halutessaan tarjota sitä maksua vastaan. Tässä suhteessa näiden 

kahden sanan välistä institutionaalista merkityseroa voi sanoa jopa dramaattiseksi. 

Puhuttaessa terapiasta voidaan tällä tarkoittaa eri yhteyksissä lähes mitä tahansa, ja se 

voi kytkeytyä monenlaiseen toimintaan. Jos taas siirrytään puhumaan psykoterapi-

asta, astutaan tyystin erilaiseen todellisuuteen. Tämän todellisuuden rakenteita valvo-

vat Suomessa esimerkiksi Valvira, potilasasiamies, aluehallintovirasto, Kela, verot-

taja, lainsäädäntö, yliopistoinstituutio, tieteelliset käytännöt, ja lukemattomat muut 

ääneen lausutut tai lausumattomat normit.  

Valvira myöntää psykoterapeutin nimikkeen käyttöoikeuden vain tarkasti määri-

tellyn ja valvotun koulutuksen läpikäyneelle hakijalle. Psykoterapiakoulutusta puoles-

taan saavat järjestää yliopistot, joilla on psykologian tai lääketieteellisen alan koulu-

tusvastuu. Koulutukseen voivat hakeutua vain ne, joilla on asianmukainen ja tarkasti 

määritelty pohjakoulutus ja työkokemus. Psykoterapeutin täytyy psykoterapiaa tarjo-

takseen rekisteröityä aluehallintoviraston yksityisten terveydenhuollon ammatinhar-

joittajien rekisteriin ja raportoida vuosittain toimintansa omavalvonnasta. Kela kor-

vaa asiakkaalle hammaslääkärikäynnin tapaan psykoterapiakäynnin omavastuuosuu-

den lääkärin tekemän B-lausunnon pohjalta. Edelleen Käypä hoito -suosituksista löy-

tyy melko tarkat ohjeet lääkäreille sen suhteen, minkä tyyppistä psykoterapiaa erilai-

siin diagnosoituihin sairauksiin tulisi määrätä. Terveydenhuollon toimintana psyko-

terapia on myös arvonlisäverotonta. Lisäksi psykoterapian tarjoamista määrittävät lu-

kuisat eettiset koodit, lait ja säädökset, kuten esimerkiksi se, että yksittäisen psykote-

rapiaistunnon keskustelujen pohjalta tulee psykoterapeutin laatia kirjaus, jonka säily-

tysaika on muiden terveystietojen tapaan 120 vuotta. Kaikki edellä kuvatut ja lukuisat 

muut kulttuuriset rakenteet aktivoituvat, jos puhumme terapian sijasta psykoterapi-

asta. 

Tämän kulttuurisen todellisuuden voi nähdä olevan seurausta siitä, että puhutta-

essa psykoterapiasta terapian sijasta siirrytään samalla puhumaan terveydenhuollon 

toiminnasta. Tällöin puhutaan lääketieteellisesti todennetusta hoitomuodosta, jonka 

lääkäri voi potilaalle määrätä antibiootin tapaan. Tämän hoidon tulee Suomalaisen 
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Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Akatemian konsensuslausuman mukaan ”pe-

rustua tieteellisesti tutkittuun yhtenäiseen psykologiseen teoriaan” (Suomalainen 

Lääkäriseura Duodecim 2006, 2). Voidaan siis nähdä, että freudilainen analogia psy-

koterapiasta eräänlaisena mielen lääketieteellisenä hoitona elää vahvana siinä kuvassa, 

joka meillä kulttuurisesti psykoterapiasta on.  

Tässä suhteessa voidaan puhua psykoterapiasta itsestään, terapiamuodosta riip-

pumatta, yhdenmukaisena yhteiskunnallisena toimintamuotona. Tämä tarkoittaa sitä, 

että psykoterapia on itse terapiatilanteen ja erilaisten psykoterapiasuuntauksien lisäksi 

myös spesifi julkinen instituutio. Sen voi nähdä sellaisena määrättynä ja muusta ero-

tettavissa olevana inhimillisen säännönmukaisen toiminnan kokonaisuutena, jota hal-

litsevat sen omat säännöt (Winch 1979, 84). Psykoterapia yhteiskunnallisena toimin-

tamuotona muuttuu ymmärrettäväksi juuri psykoterapian freudilaisen analogian 

kautta. On johdonmukaista pyrkiä artikuloimaan tämän toimintamuodon julkiset 

normit tarkasti, jos kuvamme psykoterapiasta rakentuu lääkäri-analogian pohjalta. 

Tällöin psykoterapian suhteen pyritään samaan kuin muidenkin lääketieteellisten hoi-

tojen kanssa.  

Terapiamuodosta riippumatta itse psykoterapian julkiset normit yhteiskunnalli-

sena toimintamuotona ovat varsin selkeät. Tämä normatiivinen selkeys tarkoittaa 

Wittgensteinin näkökulmasta yksinkertaisesti sitä, että yleisesti ottaen ei synny epä-

selvyyttä esimerkiksi sen suhteen, onko ihminen todella käynyt psykoterapiassa vai 

ei. Varatessani ajan psykoterapiaan voin etukäteen varmistaa julkisesta verkkopalve-

lusta terapeuttini oikeuden harjoittaa ammattiaan ja luottaa tämän tiedon paikkansa-

pitävyyteen. Terapiakäynnin jälkeen taas voin edelleen luottaa siihen, että Kela kor-

vaa käynnistäni psykoterapian omavastuuosuuden, kunhan vain olen ensin hakenut 

kuntoutuspsykoterapiaa nimetyltä psykoterapeutilta asianmukaisesti lääkärin B-lau-

suntoon vedoten. Nämä kaikki vahvistavat sen, että olen todellakin käynyt psykote-

rapiassa. Jos asiassa esiintyisi epäselvyyksiä, voin edelleen luottaa Valviran tai viime 

kädessä poliisin puuttuvan asiaan. Nämä säännönmukaisina toistuvat julkiset kriteerit 

määrittävät tarkoin sen, milloin olen käynyt psykoterapiassa, milloin taas en. Erehty-

minen tässä suhteessa on korkeintaan marginaalinen ilmiö. Juuri tässä mielessä myös 

analogia muihin lääketieteellisiin hoitoihin näyttää perustellulta. Samoin tässä mie-

lessä voi todeta psykoterapian itsessään olevan yhteiskunnallisena toimintamuotona 

jotakin ”spesifiä” (FT, 347). 

Tämän julkisesti määritellyn, säädellyn ja valvotun yhteiskunnallisen toiminta-

muodon rinnalla elää kuitenkin myös psykoterapian arkitodellisuus. Psykoterapia on 

myös konkreettista toimintaa. Se on ihmisten välistä keskustelua, johon lääketieteel-
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lisen hoidon analogia on sovitettavissa huomattavasti hankalammin. Se normatiivi-

suus, jonka puitteissa sanoisimme jossakin tilanteessa todella tapahtuneen psykote-

rapiaa, on huomattavasti epäselvempi asia. Tämän saa näkyviin tarkastelemalla psy-

koterapiaa arkisella tasolla strukturoituna tilanteena, jossa ihmiset puhuvat toisilleen. 

Tällaisen arkisen tilanteen näkeminen lääketieteellisenä hoitona, ja sen tarkka erotta-

minen muista keskustelun muodoista, on haastavaa.  

Kuitenkin kaikissa erilaisissa psykoterapiamuodoissa potilaan varsinaisen parane-

misen katsotaan tapahtuvan juuri itse psykoterapiatilanteessa käytävän keskustelun 

synnyttämänä (Wahlström 2001, 218). Paraneminen ei siis niinkään tapahdu sillä pe-

rusteella, että psykoterapeutti löytyy Valviran rekisteristä tai että terapeutin edustama 

terapiamuoto on Kelan hyväksymä. Lisäksi tilannetta etäännyttää lääketieteen analo-

giasta myös psykoterapian julkisiin kriteereihin liittyvä ajatus psykoterapian perustu-

misesta ”tieteellisesti tutkittuun yhtenäiseen psykologiseen teoriaan” (Suomalainen 

Lääkäriseura Duodecim 2006, 2). Tämä on hankalasti ymmärrettävissä tilanteessa, 

jossa erilaisia ja usein keskenään ristiriitaisia teorioita on yli 400 ja jossa uusia vahvasti 

tuotteistettuja terapiamuotoja syntyy jatkuvasti (Norcross 2005, 5). 

Psykoterapiatilanteessa käytävä keskustelu ei ole mikä tahansa keskustelu. Se on 

psykoterapian julkisen normin puitteissa terveydenhuollon ammatillista toimintaa. 

Tässä mielessä psykoterapeutin toimintaa pitäisi hallita samanlainen läpinäkyvä ja sel-

keä normatiivisuus kuin sen julkisia kriteerejäkin. Psykoterapeutin toiminta ei voi olla 

sattumanvaraista. Sen pitäisi nimenomaan olla psykoterapiaa. Samassa mielessä esi-

merkiksi lääkärin on voitava hoitovirhettä epäiltäessä osoittaa toimineensa näyttöön 

perustuvan Käypä hoito -ohjeen mukaisesti hoitaessaan potilastaan. Kuitenkin psy-

koterapian julkisen normin selkeistä kriteereistä poiketen on hyvin vaikea määritellä 

tarkasti, milloin psykoterapeutti suunsa avatessaan on asianmukaisesti tehnyt psyko-

terapiaa, milloin taas ei.  

Tämän vaikeuden voi saada näkyväksi seuraavalla esimerkillä. Kuvitellaan, että 

olen hakeutunut psykoterapian julkisten normien puitteissa asianmukaisesti legitii-

min psykoterapeutin istuntoon, joka sujuisi omasta näkökulmastani erinomaisesti. 

Olo on istunnon jälkeen helpottunut ja koen ymmärtäväni vaikeuksiani nyt parem-

min. Poistuessani istunnosta terapeutti kuitenkin yllättäen kertoisi huijanneensa mi-

nua. Hän paljastaisi, että oli vain teeskennellyt tekevänsä psykoterapiaa tapaamises-

samme. Se, mitä istunnossa tapahtui, ei ollutkaan tosiasiassa psykoterapiaa.  

Miten minun olisi mahdollista tällaisessa tilanteessa ymmärtää terapeutin väitteen 

merkitys? Vastakohtana huijaavan psykoterapeutin tapaukselle pystyn varsin selkeästi 

kuvittelemaan vaikkapa hammaslääkärikäynnin. Jos hammaslääkäri vastaanottoajan 

päätyttyä ilmoittaisi, että vain teeskenteli paikanneensa hampaani, väitteen merkitys 
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olisi selkeä. Voisin välittömästi hakeutua luotettavamman hammaslääkärin puheille 

ja pyytää häntä varmistamaan tilanteen ja tarvittaessa paikkaamaan hoitoa vaille jää-

neen hampaani. Psykoterapeutin tapauksessa tilanne ei välttämättä ratkeaisi edes toi-

sia psykoterapeutteja konsultoimalla. Saisin todennäköisesti monia keskenään erilai-

sia vastauksia kysymyksiini riippuen siitä, minkä teoriasuuntauksen terapeutilta asiaa 

kysyisin. Tällöin minulle voisi edelleen jäädä epäselväksi, sainko tapauksessani todella 

psykoterapiaa vai en. Minua huijannut psykoterapeutti voisi esimerkiksi vastata poti-

lasasiamiehelle tekemääni kanteluun, että hän sovelsi työskentelyssään kanssani pa-

radoksi-interventiota.79 Vastineessaan terapeutti voisi todeta halunneensa saada mi-

nut tiedostamaan taipumukseni hakea apua tavanomaisiin elämänongelmiini ulko-

puoliselta ammattilaiselta, vaikka kykenen ne itsekin ratkaisemaan. Tämän jälkeen 

terapeuttini voisi seuraavassa tapaamisessamme iskeä minulle silmää ja kertoa hui-

janneensa nyt potilasasiamiestäkin. 

Tässä suhteessa voidaan nähdä, että se normatiivisuus, joka varsinaisesti tekee 

jostakin toiminnasta psykoterapiaa, on julkisia kriteerejä huomattavasti epämääräi-

sempää. Samoin voidaan nähdä, että analogia lääketieteelliseen hoitoon alkaa hämär-

tyä.  

Psykoterapeutin toiminnan suhteen päädytään hieman samankaltaiseen ongel-

maan kuin Filosofisissa tutkimuksissa.80 Näyttää siltä, että lähes minkälainen psykotera-

peutin toiminta tahansa, räikeitä väärinkäytöksiä lukuun ottamatta, on mahdollista 

jälkikäteen saattaa sopivalla tulkinnalla ainakin näennäiseen sopusointuun johonkin 

terapiamuotoon kytkeytyvällä toiminnan artikulaatiolla. Tämä on mahdollista, koska 

psykoterapian arkitodellisuus on erilaisine terapiamuotoineen niin monenkirjava. 

Tässä suhteessa voidaan Wittgensteinin näkökulmasta esittää seuraavia kysymyksiä: 

minkä julkisen ja yhdenmukaisena toistuvan kriteerin puitteissa voimme tietää – vas-

takohtana sattumanvaraiselle toiminnalle tai terapeutin virheelle – psykoterapeutin 

todella tehneen asianmukaisesti psykoterapiaa käydessään keskustelua asiakkaansa 

kanssa? Entä milloin hän on tässä epäonnistunut? Mistä psykoterapeutti itse tietää 

toimineensa oikein, milloin väärin tehdessään psykoterapiaa? Tällainen aito epäsel-

vyys psykoterapeutin toiminnan asianmukaisuuden varsinaisista kriteereistä myös 

asettaa lääketieteellisen hoidon analogian varsin huteralle pohjalle. 

 
79 Paradoksi-interventiolla viitataan milanolaisen perheterapian työtapaan, jossa perhesysteemissä val-
litsevaa ongelmallista tasapainotilaa pyritään järkyttämään kehottamalla perheenjäseniä paradoksaali-
sesti vahvistamaan ongelmallista käytöstään, jonka interventiona toivotaan johtavan itse käyttäytymis-
mallin tiedostamiseen ja sen muuttamiseen.  

80 Ks. FT, § 201. 
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Tässäkin mielessä olennaiseksi näyttää nousevan Stilesin esiin nostama responsii-

visuuden käsite (Stiles 2009). Stiles toteaa psykoterapian olevan olemukseltaan ensi-

sijaisesti vuorovaikutteista, kuten kaikki muukin inhimillinen interaktio. Se, mitä psy-

koterapeutti varsinaisesti tekee, on siis analogista pikemminkin sille, mitä ihmiset jat-

kuvasti tekevät ollessaan tekemisissä toistensa kanssa. Ihmiset reagoivat monin eri-

laisin tavoin toistensa toimintaan. Tämä ei ole kuvattavissa lineaarisilla malleilla (Sti-

les ym. 1998). On ymmärrettävää, että responsiivisuus on käsitteenä tutkimukselli-

sesti haasteellinen. Se ei palaudu kovinkaan hyvin lääketieteen analogiaan pohjaavaan 

lähestymispyrkimykseen, jossa pyritään löytämään terapeutin yksilöityjen ja säännön-

mukaisten tekojen ja onnistuneen lopputuloksen välisiä lineaarisia relaatioita. (Nor-

cross & Wampold 2011, 427.)   

Tässä suhteessa Brandomin tapa soveltaa Wittgensteinin ajattelua näyttäytyy kui-

tenkin luontevana tapana pyrkiä ymmärtämään myös psykoterapeutin toimintaa. Aja-

tus pragmaattisesti lähestyttävästä implisiittisestä normatiivisuudesta näyttää kutou-

tuvan psykoterapian arkitodellisuuteen myös tässä mielessä. Tästä näkökulmasta kat-

sottuna epäselvyys psykoterapeutin asianmukaisen toiminnan kriteereistä muuttuu 

ymmärrettäväksi. Se aito säännönmukaisuus terapeutin toiminnassa, joka varsinai-

sesti tekee jostakin konkreettisesta toiminnasta psykoterapiaa, ei ole tyhjentävästi ar-

tikuloitavissa. (Brandom 1994, 20–21.)  

Yhden selventävän perspektiivin asiaan voi löytää tutkimalla tarkemmin kulttuu-

risen kuvamme perusteita. Psykoanalyysin historiallisen voitonkulun myötä psykote-

rapia instituutiona, yhteiskunnallisena toimintamuotona, on rakentunut pitkälti sen 

kuvan pohjalta, jossa psykoterapia nähdään analogisena lääketieteelliselle hoidolle. 

Tältä pohjalta on myös ymmärrettävää, miksi psykoterapia julkisena instituutiona on 

sellainen, kuin se on. Tämän analogian pohjalta on ymmärrettävää, miksi psykotera-

piaa koskevat samat kulttuuriset standardit ja julkiset normit kuin muitakin lääketie-

teellisiä hoitomuotoja. Tämä on myös ollut monella tavalla hyödyllistä. Vaikuttavuus-

tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että psykoterapia on tehokas hoitomuoto mo-

nenlaisiin mielenterveyden haasteisiin (Wahlström 2012, 63). Tältä osin tämän ana-

logian voi nähdä hyödyllisenä ja toimivana. 

Kuitenkin tämä sama kuva näyttää muuttuvan monelta osin jopa harhaanjohta-

vaksi, jos sen kautta pyritään lähestymään tai tutkimaan itse psykoterapiatilannetta, 

jossa psykoterapeutti ja asiakas varsinaisesti käyvät keskustelua. Juuri tähän voi nähdä 

myös Stilesin artikkelissaan viittaavan. Hän toteaa, että kaksi eri asiakasta eivät yksin-

kertaisesti koskaan saa samanlaista psykoterapiaa saman terapiamuodon tai edes sa-

man terapeutin hoidossa. Mikään asia ei toistu psykoterapiassa kahta kertaa samalla 

tavoin. Psykoterapiaprosessin lopputulos perustuu psykoterapeutin kykyyn reagoida 



 

182 

juuri oikealla tavalla asiakkaan sen hetkiseen toimintaan. Tämä taas voi prosessina 

olla hyvinkin kaoottinen. (Stiles 2009.)  

Samasta syystä myös psykoterapeutin asianmukaista toimintaa määrittävä norma-

tiivisuus muuttuu vaikeaksi tavoittaa eksplisiittisesti. Mikään asia ei toistu psykotera-

piassa samalla tavoin. Tällöin ei myöskään selkeää julkista normia psykoterapeutin 

asianmukaiselle toiminnalle terapiatilanteessa ole löydettävissä. Silti ero tavallisen 

keskustelun ja psykoterapeutin terapiatilanteessa käymän keskustelun välillä on ilmi-

selvästi olemassa. Tämä ero nousee näkyviin Stilesin kuvatessa terapeutin työskente-

lyä asianmukaisena responsiivisuutena. Ero palautuu siis terapeutin kykyyn toimia tera-

piatilanteessa mielekkäästi suhteessa terapian päämääriin (Stiles 1999, 7).  

Juuri tästä näkökulmasta on myös terapiamuodosta riippumatta mahdollista arvi-

oida sitä, onko terapeutti toiminut oikein tai väärin. Tämä ei kuitenkaan palaudu te-

rapeutin toiminnan tulkitsemiseen jonkin terapiamuodon puitteissa hyväksyttävään 

artikulaatioon. Pikemminkin Wittgensteinin näkökulmasta kyse on siitä, onko tera-

peutti onnistunut lopputuloksen näkökulmasta asianmukaisessa responsiivisuudessa 

oman terapiamuotonsa kieliopin puitteissa.  

Kuinka tätä Stilesin kuvaamaa terapiamuodosta riippumatonta kykyä asianmukai-

seen responsiivisuuteen on mahdollista lähestyä ammatillisen menetelmän näkökul-

masta? Mikä siis on terapiamanuaalissa artikuloidun tai terapiamuodon psykoterapia-

koulutuksessa esiin nousevan eksplisiittisen toimintaohjeistuksen suhde käytännöstä 

esiin nousevaan ja tilannesidonnaiseen implisiittiseen normatiivisuuteen? Hyvän ver-

tailukohteen tälle tarjoaa Wittgensteinin Filosofisissa tutkimuksissa antama luonneh-

dinta omasta filosofisesta menetelmästään. Samassa pykälässä, jossa Wittgenstein 

vertaa omaa filosofointiaan erilaisiin terapioihin, hän kertoo osoittavansa menetel-

mänsä esimerkkien sarjana: 

 

– Osoitamme sen sijaan esimerkeistä menetelmän, ja näiden esimerkkien sarja voidaan 

katkaista. – Ratkaisemme ongelmia (raivaamme pois vaikeuksia), emme yhtä ongelmaa.  

Ei ole olemassa yhtä filosofian menetelmää, mutta on olemassa kyllä useita menetelmiä, 

tavallaan erilaisia terapioita. (FT, § 133.) 

 

Hilmy toteaa Wittgensteinin filosofisen selvennystyön taktiikoiden vaihdelleen 

suuresti hänen kiinnostuksen kohteidensa vaihdellessa (Hilmy 1987, 4). Kuitenkin 

menetelmän näkökulmasta Wittgenstein fragmentissaan ainakin osoittaa suunnan 

ajatukselleen filosofiasta taitavana toimintana. Ymmärrän Wittgensteinin tekevän sa-

maa kuin minkä tahansa taidon opettajan. Tutkiessaan teksteissään erilaisten käsit-

teidemme kielioppia hän juuri näin tehdessään samalla näyttää, kuinka tätä tehdään. 
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Hän siis tekee jotakin monta kertaa ikään kuin malliksi (osoittaa esimerkeistä mene-

telmän). Tällöin lukijan on näitä erilaisia esimerkkejä seuraamalla mahdollista ym-

märtää, minkälaisesta menetelmästä on kyse. Hän ei ratko yhtä ongelmaa, vaan useita 

erilaisia. Näin lukija saa mahdollisimman monipuolisen kuvan erilaisista variaatioista, 

joita tässä menetelmässä voidaan käyttää. Tästä näkökulmasta myöhemmän Wittgen-

steinin tekstejä voidaan siis tarkastella myös joukkona erilaisia esimerkkejä filosofian 

menetelmästä. 

Samalla tavoin psykoterapeutin asianmukaista toimintaa terapiatilanteessa on am-

matillisen menetelmän näkökulmasta mahdollista opettaa vain esimerkkien sarjana. 

Nämä esimerkit näyttävät tapaus kerrallaan, kuinka psykoterapian implisiittistä nor-

mia sovelletaan yksittäistapauksessa kyseisen terapiamuodon kieliopin puitteissa. Itse 

normi on institutionaalista käytäntöä ja pragmaattista soveltamista. Tämän sovelta-

misen puitteissa psykoterapeutti tapaus tapaukselta päättää tai päätyy toimimaan jol-

lakin tavoin suhteessa asiakkaaseensa. Opetuksessa käytettävien artikulaatioiden roo-

lina on, että jossakin vaiheessa terapeutti ikään kuin huudahtaa: ”Nyt osaan jatkaa!” 

Tämän toiminnan mielekkyyden perustaksi voimme Wittgensteinin näkökulmasta 

esittää ainoastaan huomion siitä, että yleensä juuri näin käykin. Terapiakoulutetut ih-

miset kykenevät näyttöön perustuen pääosin toimimaan asianmukaisesti lopputulok-

sen näkökulmasta tehdessään psykoterapiaa. Tämä siitäkin huolimatta, että yksittäis-

ten terapiamuotojen artikulaatiot ja teoreettiset näkemykset poikkeavat toisistaan. 

Wittgensteinin näkökulmasta terapiamuodon teoriatausta ei siis tavoita terapeutin 

varsinaista toimintaa psykoterapiatilanteessa eikä ole siitä johdettavissa. Psykotera-

peutin toiminnan kannalta ontologisoivaa puhetta esimerkiksi ”tiedostamattomasta”, 

”kognitioista” tai ”narratiiveista” voi tarkastella tämän toiminnan eräänlaisena kie-

liopillisena mytologisointia. Psykoterapeutin varsinaisen toiminnan kannalta ne eivät 

kuitenkaan sano sen enempää, kuin toteamus siitä, että juuri näin me toimimme. 

Wittgensteinin näkökulmasta katsottuna terapiamanuaalin kuvaus terapeutin toi-

minnasta tai kouluttajan antama ohje on yhdenlainen tulkinta toiminnan jäsentävän 

implisiittisen normin soveltamisesta, ei itse sääntö (FT, § 209–211). Itse sääntö on 

jatkuvassa liikkeessä olevaa ”käytäntöä” (FT, § 202). Tässä käytännössä kuitenkin 

normatiivisuus rakentaa itse pelin, ei artikuloitu tulkinta sovellustapauksesta (FT, § 

205).  

Tässä suhteessa näyttää siltä, että psykoterapeutin toiminta ei välttämättä ole ko-

vinkaan osuvasti lähestyttävissä lääketieteen analogian kautta. Se normatiivisuus, joka 

tosiasiassa tekee psykoterapeutin toiminnasta parantavaa puhetta, ei ole tyhjentävästi 

artikuloitavissa. Psykoterapeutin toiminta ei ole lääketieteellisen hoidon tapaan ku-



 

184 

vattavissa terapeutin standardoituina ja säännönmukaisina toimenpiteinä. Pikemmin-

kin olemassa oleva näyttö viittaa vastakkaiseen suuntaan. Terapeutin toiminnan mää-

räytyminen jäykän ohjeistuksen pohjalta on yhteydessä hoidon epäonnistumiseen. 

Tällöin ulkoapäin reguloitu toimintatapa uhkaa muuttaa hoidon mekaaniseksi tois-

toksi, ei-psykoterapiaksi. (Norcross & Wampold 2011, 428.)  

 

 

7.3 Psykoterapia taitavana toimintana 
 

 

Brandomin ajatus inhimillisen merkityksellisen toiminnan rakentavasta implisiitti-

sestä normatiivisuudesta tarjoaa yhden lähtökohdan ymmärtää psykoterapeutin am-

matillista toimintaa uudenlaisella tavalla. Tässä mielessä voi ajatella, että osuvimman 

analogian psykoterapeutin varsinaiselle toiminnalle asiakkaansa kanssa tarjoaa se, mi-

ten ihmiset ylipäätänsä toimivat toistensa kanssa. Tässä suhteessa pyrkimys ymmär-

tää itse psykoterapiatilanne analogisena lääkärin suorittamalle hoidolle ei ole osuvaa. 

Psykoterapeutin asianmukaisen toiminnan määrittävä normatiivisuus ei siis ole lää-

kärin toiminnan tapaan selkeästi artikuloitavissa toimintaohjeena. Se palautuu pikem-

minkin terapeutin asiamukaiseen responsiivisuuteen vaihtelevissa vuorovaikuttei-

sissa tilanteissa, erilaisten ihmisten kanssa. Samanaikaisesti kuitenkin selkeästi ekspli-

koituna yhteiskunnallisena toimintamuotona psykoterapia näyttää vastaavan tehok-

kaasti juuri niihin tarpeisiin, joihin sillä pyritäänkin vastaamaan.  

Heaton toteaa kirjassaan, että Wittgensteinin ajattelun valossa psykoterapeutin 

työskentely on mielekkäimmin tarkasteltavissa taitavana toimintana. Se ei perustu te-

rapeutin uskomuksiin todellisuuden tai ihmisen mielen luonteesta. Psykoterapian vai-

kuttavat tekijät syntyvät enemmänkin itse vuorovaikutustilanteessa. Tällöin terapian 

lopputulos palautuu terapeutin asenteeseen ja taitoon ikään kuin tanssia asiakkaansa 

kanssa. (Heaton 2014, 9–13.) Tässä suhteessa Heaton tuntuu tarjoavan lähtökohdan 

myös uudenlaiseen analogiaan. Mitä itse asiassa tarkoittaa psykoterapeutin toiminnan 

tarkasteleminen taitavana toimintana? 

Normatiivisuuden näkökulmasta olennaiseksi nousee se, että huolimatta saman-

kaltaisuudestaan psykoterapia on myös erotettavissa tavanomaisesta ihmisten väli-

sestä kanssakäymisestä. Lääketieteellisenä hoitona se on erotettavissa tavallisesta 

kanssakäymisestä vaikuttavuustutkimuksen näytön perusteella. Tämä ratkaiseva ero 

nousee näkyviin siinä, että julkisten normien kriteerit täyttävä psykoterapia todella 
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on vaikuttavaa hoitoa. Tässä suhteessa on olemassa hyviä psykoterapeutteja, keskin-

kertaisia psykoterapeutteja ja huonoja psykoterapeutteja. Lisäksi näyttöön perustuen 

voimme todeta, että hyvät psykoterapeutit saavuttavat säännönmukaisesti hyviä hoi-

totuloksia hyvin monenlaisten asiakkaiden kanssa teoriaviitekehyksestä riippumatta. 

Huonojen psykoterapeuttien hoitotulokset puolestaan eivät ainoastaan jää saavutta-

matta, vaan heidän toimintansa saattaa olla asiakkaille haitallista. (Leiman 2015b, 

382.) Tässä suhteessa siis psykoterapeutin toiminta, erotuksena tavalliselle ihmisten 

väliselle kanssakäymiselle, näyttäytyy ennen kaikkea psykoterapeutin taitavana toi-

mintana. 

Lääkärin suorittama lääketieteellinen hoito perustuu luonnontieteellisesti koetel-

tuun tietoon ihmisen kehon toiminnasta. Tältä pohjalta on mahdollista määritellä 

standardoituja tehokkaita hoitotoimenpiteitä, jotka jokainen lääkäri voi optimita-

pauksessa suorittaa samalla tavoin. Näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan 

luonnontieteellisessä mielessä myös seurata ja mitata. Samaan suuntaan voi nähdä 

Freudinkin pyrkineen hänen verratessaan psykoterapiaansa kirurgin työskentelyyn 

(Freud 2017a, 75). Myös kirurgin työskentely on taitoa vaativaa toimintaa. Kuitenkin 

psykoterapeutin taitava toiminta näyttää poikkeavan olennaisesti lääkärin taidosta. 

Tämän eron voi saada näkyviin vertaamalla kirurgin taitoa taitavan nyrkkeilijän tai-

toon. Myös nyrkkeily vaatii nimenomaan taitoa. Kuitenkin väite siitä, että optimaali-

nen nyrkkeilijä suorittaisi nyrkkeilyotteluun liittyvät toiminnot aina täsmälleen sa-

malla tavoin, johtaisi edelleen ajatukseen siitä, että näin väittänyt henkilö ei ole täysin 

ymmärtänyt kyseisen pelin luonnetta ja päämääriä. 

Samaan tapaan Wittgensteinin näkökulmasta teoreettisen tietämisen ja lääkärin 

toiminnan sijasta psykoterapeutin toiminnan voi nähdä ennen muuta taitona osallis-

tua kielipeliin. Tämä kielipeli on olemukseltaan responsiivinen. Psykoterapeutin taito 

perustuu kykyyn reagoida asiakkaan toimintaan merkityksen rakentumisen eri ulot-

tuvuuksissa mielekkäillä tavoilla. Tämä tapahtuu keskustelujen jatkumossa, jossa käy-

tettyjen ilmaisujen merkitys ja prosessin lopputulos rakentuu jaetussa dynaamisessa 

vuorovaikutustodellisuudessa. Responsiivisen kielipelin näkökulmasta se on nähtä-

vissä enemmänkin taitona kytkeytyä toiseen ihmiseen erilaisissa merkitysten raken-

tumisen ulottuvuuksissa, kuin tietona psykoterapian kohteesta tai hänen mielensä 

toiminnasta. Tässä mielessä se on tarkasteltavissa siis lääketieteen analogian sijasta 

pikemminkin juuri Wampoldin kuvaamana erityislaatuisena sosiaalisen parantamisen 

muotona (Wampold 2015, 270).  

Kuinka tätä psykoterapeutin taitavaa toimintaa kielipelissä olisi mahdollista käsit-

teellisesti tarkemmin kuvata? Kiinnostavan lähtökohdan analogian tarkentamiseen 

tarjoaa myöhemmän Wittgensteinin toistuva erityinen tapa tutkia jonkin ilmaisun 
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merkitystä. Wittgenstein pohtii usein sitä, kuinka jokin ilmaus alun perin opitaan. 81 

Kysymyksen tarkoituksena on selventää jonkin käsitteen merkityksen rakentumista. 

Tällaisen ajatuskokeen tuloksena esiin on mahdollista saada ikään kuin jonkin ilmai-

sun käyttötarkoituksen alkujuuri, josta käsin sen monimutkaisemmat käyttötavat 

ovat eriytyneet (SRK, § 175).  

Vastauksena tällaiseen kysymykseensä Wittgenstein pyrkii kuvaamaan tilannetta, 

jossa lapsi ilmaisun käytön oppisi. Tällainen opettamisen ja oppimisen kuvaus tapah-

tuu kuvauksena sellaisesta kielenkäyttötilanteesta, jonka kulttuuristamme tunnis-

tamme. Tällöin kuvauksesta tunnistamme sen, kuinka myös meille on opetettu alun 

perin sanojen merkitys eli käyttö: ilman julkilausuttuja sääntöjä ja erilaisissa käytän-

nön tilanteissa.82 Wittgenstein toteaa, että hänen tarkoituksenaan ei ole pyrkiä tarkas-

telemaan asiaa kehityspsykologisesti. Pikemminkin hän haluaa liittää merkityksen kä-

sitteen yhteyteen opettamisen käsitteen kanssa: 

 

Harjoitanko lapsipsykologiaa? – Asetan opettamisen käsitteen yhteyteen merkityksen kä-

sitteen kanssa. (Z, § 412.) 

 

Tästä Wittgensteinin tavasta lähestyä ilmaisun merkitystä voi esimerkkinä olla sa-

nan ”tietää” käyttö. Voisin kuvitella seuraavanlaisen tilanteen omasta elämästäni. Ky-

syn illalla viidesluokkalaiselta pojaltani, tietääkö hän, moneltako koulu seuraavana 

päivänä alkaa. Hän vastaa minulle tietävänsä koulun alkavan kymmeneltä. Tämän 

jälkeen kävelen jääkaapin ovelle, jonne lukujärjestys on kiinnitetty. Huomaan koulun 

alkavan tosiasiassa jo yhdeksältä. Tässä tilanteessa toteaisin lapselleni, ettei hän tien-

nytkään kysymääni asiaa. Tällöin hän vastaisi varmaankin muistaneensa päivän vää-

rin. Tämän jälkeen kävisimme pitkähkön keskustelun, jossa pyrkisin opettamaan po-

jalleni, että hän voi sanoa tietävänsä vasta tarkistettuaan asian lukujärjestyksestä.  

Tällainen arkinen keskusteluepisodi, kielipeli, on varmaan useimmalle perheelli-

selle ihmiselle tuttu. Kuitenkin kieliopillisesta näkökulmasta tarkasteltuna on mah-

dollista nähdä arkisen tapahtumasarjan lisäksi tällaisessa tilanteessa myös neuvotelta-

van sanan ”tietää” käytön oikeasta standardista. Koska keskustelijoina on vanhempi 

ja lapsi, kyseessä on samalla opetustilanne. Tällöin pyrkisin opettamaan lapselleni jo-

takin sanan ”tietää” käytön kriteereistä: tätä sanaa voi käyttää vain, jos on jollakin 

epämääräisen muistikuvan ylittävällä tavalla varmistanut asian riittävän uskottavasti. 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna voimme esimerkistä nähdä nyt, mikä sanalle ”tie-

tää” on kieliopillisesti perustavaa.  

 
81 Ks. esim. Z, § 409–414; V, § 543, § 545, § 547–548; SRK, 175. 

82 Esim. V, § 106–107. 
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Kieliopillisen näkökulman lisäksi tämä Wittgensteinin tarkastelutapa toimii sa-

malla hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka kielemme ja elämänmuotomme omaksutaan 

käytännössä. Kielen kielioppi omaksutaan lukemattomissa tämän kaltaisissa vuoro-

vaikutteisissa kielenkäyttötilanteissa. Näissä tilanteissa teemme erilaisia asioita, mutta 

niitä voi tarkastella samalla myös korjauksina ja hienosäätöinä kielenkäyttöömme. 

Juuri tällaisen prosessin tuloksena lapsen voi nähdä omaksuvan kielen monimutkai-

set merkitysvivahteet.  

Wittgensteinin näkökulmaa voi myös hiukan laajentaa. Sitä voi käyttää yleisem-

mällä tasolla kielen käyttömme ymmärtämiseen ja tarkasteluun. Kun siirrämme kat-

seen lapsuudesta aikuisuuteen, huomaamme aikuisina omaksuvamme hieman erilai-

sen roolin kielen käyttäjinä. Enää vanhemmat ja opettajat eivät yksiselitteisesti korjaa 

meitä ja opeta oikeaa tapaa puhua. Me alamme käyttää kieltä omalla tavallamme. Täl-

löin kun törmäämme käyttötavastamme riittävästi poikkeavaan käytön standardiin, 

seurauksena onkin opettamisen sijasta pikemminkin eräänlainen aito neuvotteluti-

lanne. Enää emme suostu yksiselitteisesti luopumaan omasta tavastamme käyttää sa-

naa. Alamme ehkä jopa puolustaa omaa standardiamme siitä poikkeavaa standardia 

vastaan.  

Ääriesimerkkinä tästä voi ajatella kirjoittamishetkellä tapahtunutta traagista tapah-

tumasarjaa, jossa turvapaikanhakija puukotti useita vastaantulijoita. Tapahtumaa seu-

ranneesta yleisestä keskustelusta on mahdollista tavoittaa, minkälaisesta neuvottelu-

tilanteesta voi olla kyse. Tapahtuneesta keskusteltiin aktiivisesti sosiaalisessa medi-

assa. Polttopisteeseen nousi nopeasti kysymys siitä, oliko kyseessä terroriteko vai ei. 

Omalla tavallaan tämän keskustelun mielekkyyttä oli vaikea tavoittaa. Jos ihminen 

puukottaa sattumanvaraisesti kahdeksaa vastaantulijaa, kyseessä on järkyttävä tapah-

tuma. Tapahtuman nimittäminen tai nimittämättä jättäminen terroriteoksi tuntuu 

tässä mielessä toisarvoiselta. Kuitenkin huomattava määrä erilaisia ammatillisesti ja 

yksityisesti tuotettuja mediasisältöjä painiskeli korostetusti ja emotionaalisesti latau-

tuneesti tämän määritelmän parissa.  

Jokainen Suomessa viime vuodet asunut ihminen tuskin voi olla tunnistamatta 

yleistä keskustelua hallinnutta maahanmuuttotematiikkaa. Tätä taustaa vasten tarkas-

teltuna muuttuu ymmärrettäväksi kysymys siitä, oliko kyseessä terroriteko vai ei. 

Kuva terroriteosta ja toisaalta kuva mieleltään järkkyneen yksilön tekemästä epätoi-

voisesta rikoksesta ovat keskenään hyvin erilaisia. Ne myös palvelevat erilaisia inten-

tioita. Wittgensteinin kieliopillisesta näkökulmasta voidaan ajatella, että ”terroriteko” 

on sana. Sen käytön standardille on kulttuurisesti liukuvia ja joustavia kriteerejä, jotka 

eivät ole yksiselitteisiä. Tällöin erilaisten kriteerien törmätessä seuraa kieliopillinen 

neuvottelutilanne merkityksestä eli sanan oikeasta käytöstä. Tällaisessa tilanteessa 
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keskustelijat soveltavat omien intentioidensa puitteissa kieliopin mahdollistamia 

joustavia kriteerejä ja näin ikään kuin puolustavat omaa kuvaansa tilanteesta. 

Jos verrataan tällaista neuvottelutilannetta lapsen kielen oppimiseen, näyttää siltä, 

että emme aikuisina enää helposti suostu ilmaisujemme käyttökriteerien korjaami-

seen ulkoapäin. Tällainen kieliopillinen törmäystilanne alkaa muistuttaa enemmänkin 

kamppailua. Kieltä opettelevaa lasta korjataan oikeaan suuntaan, mutta aikuisten 

maailmaa voidaan tarkastella pikemminkin jatkuvana neuvotteluna kielen käytön oi-

keista kriteereistä. Tällöin kyse on kulttuurimme virrasta, jossa merkitykset muuttu-

vat sen mukaan, minkälaiset standardit pääsevät ikään kuin voitolle ja saavuttavat 

hallitsevan aseman. (V, § 64–65, § 256.) 

Samassa mielessä psykoterapian pintakieliopillinen alkutilanne ei näyttäisi olevan 

tilanteen riittävä kuvaus, vaikka psykoterapeutti ja asiakas lähtökohtaisesti jakavat 

riittävän samanlaisen elämänmuodon ja ovat saman kieliyhteisön jäseniä. Samankal-

tainen elämänmuoto on Wittgensteinin näkökulmasta keskinäisen ymmärtämisen 

välttämätön ennakkoehto (K, 144). Tämä mahdollistaa sen, että psykoterapeutti ja 

asiakas ylipäätänsä voivat pintakieliopin tasolla puhua toisilleen ymmärrettävällä ta-

valla. Ymmärtäminen liittyy kuitenkin myös siihen, että psykoterapeutin ja asiakkaan 

yksilölliset tavat käyttää ilmaisuja myös poikkeavat toisistaan ja keskustelijat suosivat 

joitakin käytön kriteerejä omien intentioidensa puitteissa.  

Shotter kuvaa asiaa kirjassaan toteamalla, että ymmärtäminen on pikemminkin 

poikkeus kuin sääntö, kahden ihmisen keskustellessa keskenään. Käytännössä ihmis-

ten välinen jaettu ymmärrys muotoutuu vasta itse keskustelun myötä. Keskustelussa 

me testaamisen, koettelemisen, haastamisen, uudelleen määrittelemisen ja perustele-

misen myötä synnytämme neuvotteluprosessin, jonka myötä jaettu ymmärrys syntyy, 

jos on syntyäkseen. (Shotter 2002, 1.) 

Psykoterapiatilanteen kielipelin kannalta tällä on ratkaiseva merkitys. Psykotera-

peutti ja asiakas puhuvat terapian alkutilanteessa samaa kieltä: he jakavat saman väl-

jän pintakieliopin. Kuitenkin ymmärtääkseen varsinaisesti toisiaan heidän täytyy pu-

hua toisilleen, jotta he käytännössä oppivat toisistaan, miten juuri he kieltä käyttävät. 

Tällöin esiin nousee se, minkälaisia painotuksia, liukumia ja vivahteita he omassa kie-

lenkäytössään tekevät ja minkälaisten kieliopillisten kuvien puitteissa he toimivat. 

Toisin sanoen minkälaisilla merkityksillä juuri he eri ilmauksilla operoivat. Ymmär-

tääkseen toisiaan heidän täytyy aluksi oppia, millä tavoin kyseisessä keskustelussa so-

velletaan kielioppia. Tässä mielessä psykoterapeutin ja asiakkaan voi nähdä kytkeyty-

vän jaettuun kielipeliin. Sen säännönmukaisuus on joiltain osin kiinteämpää ja joiltain 

osin taas vapaammin sovellettavissa. Tätä prosessia voisi psykoterapeutin näkökul-
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masta kuvata juuri Shotterin tapaan semanttiseksi tanssiksi, jonka lopputulos psyko-

terapian päämäärien kannalta riippuu pitkälti siitä, kuinka taitavasti psykoterapeutti 

tanssii (Shotter 1997).  

Wittgensteinin näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kun ihmiset puhuvat toisil-

leen, heidän voi samalla nähdä ehdottavan toisilleen käyttämiensä ilmaisujen tietyn-

laista käytön kriteeriä. Tähän keskustelun osapuolet reagoivat erilaisin tavoin. Täl-

laista kieliopin puitteissa tapahtuvaa toimintaa voi tarkastella eräänlaisena koko ajan 

jatkuvana normatiivisena säätelynä sen suhteen, mikä on oikea tapa käyttää jotakin 

ilmausta. Tämä kaikki tapahtuu käytännössä ja useimmiten ilman julkilausuttuja sään-

töjä. Psykoterapian päämäärien kannalta terapiaprosessin tuloksellisuus riippuu psy-

koterapeutin kyvystä osallistua tällaiseen koko ajan jatkuvaan implisiittiseen kieliopil-

liseen neuvotteluun asiakkaan kanssa.  

Uuden jaetun käsitteellistyksen rakentuminen tarkoittaa siis myös sitä, että onnis-

tuessaan tällainen neuvottelu rakentaa terapiaprosessissa toteutuvan uudenlaisen 

normatiivisuuden. Tällöin kieliopin mahdollistamat ilmaisujen erilaiset käyttötavat 

tarkentuvat intersubjektiivisesti, jolloin psykoterapeutti ja asiakas alkavat käyttää il-

maisuja kummankin hyväksymällä tavalla. Vasta tässä tilanteessa on mahdollista pu-

hua yhteisestä ymmärryksestä tai uudesta jaetusta käsitteellistyksestä. Tällöin keskus-

telujen jatkumossa syntyy yhteinen ja terapiaprosessin sisällä vakiintunut kielioppi, 

joka edelleen rakentaa jaetun kuvan siitä, miten asiakkaan asiat ovat. 

Mitä sitten psykoterapeutti tekee psykoterapiatilanteessa? Nähdäkseni psykotera-

peutin toimintaa voi ymmärtää juuri sen Wittgensteinin ajatuksen kautta, joka liittää 

merkityksen käsitteen opettamisen käsitteen yhteyteen (Z, § 412). Leimallista psyko-

terapiatilanteelle on kuitenkin tällaisessa vuorovaikutusjatkumossa tapahtuva jatkuva 

rajankäynti neuvottelun ja opettamisen välillä. Tämän psykoterapeutin toiminnan 

myötä kuitenkin uudet jaetut merkitykset psykoterapiatilanteen kielipelissä syntyvät. 

Tällä rajalla myös psykoterapeutin eettinen asenne ja vastuu kielipelin etenemisestä 

ovat ratkaisevassa roolissa. Psykoterapeutilla on ammatillisen mandaattinsa mukai-

nen intentio toimia eräänlaisena opettajana. Tämä tarkoittaa sitä, että terapeutilla on 

koulutuksensa ja teoreettisen orientaationsa puitteissa ainakin valmis oletus siitä, mi-

hin suuntaan kuvan asiakkaan tilanteesta tulisi rakentua. Samanaikaisesti terapeutin 

intentiona on rakentaa uutta kuvaa siten, että suhde terapeutin ja asiakkaan välillä 

säilyy eettisenä. Tällöin kyse on hyvin herkästä työskentelyasetelmasta, jossa psyko-

terapeutti ikään kuin pyrkii opettamaan asiakkaalleen uudenlaisia merkityksiä sellai-

sella tavalla, jonka asiakas hyväksyy ja kokee mielekkääksi. 
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Tällöin psykoterapeutin toiminta olisi opettamisen sijasta mielekkäämpää nähdä 

Shotterin kuvaamana neuvottelutilanteena. Psykoterapeutin suorittaman neuvotte-

lun kohteena ei kuitenkaan ole mikään sellainen seikka, josta yleisesti ajateltaisiin neu-

voteltavan. Wittgensteinin näkökulmasta psykoterapeutin voi nähdä neuvottelevan 

terapiatilanteessa asiakkaansa kanssa hänen käyttämiensä ilmaisujen merkityksistä. 

Tällaisen psykoterapeutin käymän neuvottelun tulee onnistuessaan palvella asiakkaan 

intentioita eli niitä syitä, jotka saivat hänet hakeutumaan psykoterapiaan, sekä psyko-

terapian yleisiä tavoitteita, kuten kärsimyksen vähentäminen ja asiakkaan oma auto-

nomia.  

Tällaisen neuvotteluprosessin onnistuessa terapiaprosessin kielipeliin syntyvä uu-

denlainen jaettu kielioppi luo järjestystä asiakkaan kokemaan kaaokseen. Se synnyttää 

mielekkään kuvan siitä, mitä on tapahtunut, miksi, ja mitä pitäisi tehdä, jotta asiat 

paranevat. Edelleen kuvan tehtävänä on antaa asiakkaalle toivoa, että muutos tilan-

teeseen on mahdollista saada aikaan. Prosessina tällainen keskustelujen jatkumo kut-

suu asiakasta itsehavainnointiin ja auttaa häntä rakentamaan uudenlaista suhdetta it-

seensä ja omaan toimintaan. Oleellista on kuitenkin, että psykoterapeutti muotoilee 

omat ilmaisunsa psykoterapiatilanteen erilaisissa merkityksen ulottuvuuksissa sellai-

silla tavoilla, jotka asiakas hyväksyy, tai Wittgensteinin sanoin, joista asiakas ”inspi-

roituu” (YH, 119–120). Kyse on siis pikemminkin neuvottelusta, kuin opettamisesta. 

Tähän toimintaan ei ole mahdollista ryhtyä, ellei neuvottelukumppani tee omaa va-

lintaansa mukaan lähtemisestä.  

Psykoterapian aloittamista asiakkaan kanssa voi tässä mielessä kuvata hyppäämi-

senä mukaan puistossa käynnissä olevaan spontaaniin jalkapallo-otteluun. Mennes-

sään mukaan pelaaja tietää, että kyseessä on jalkapallo-ottelu, mutta hän ei voi etukä-

teen tietää, onko pelissä esimerkiksi paitsiosääntö käytössä. Lisäksi pelissä voi olla 

monenlaisia ylimääräisiä sääntöjä, joilla kuitenkin on dramaattista merkitystä peliin 

osallistumisen kannalta. Tällaisia voisivat olla vaikkapa sanattomat sopimukset siitä, 

että vähäisen pelaajamäärän takia myös maalivahti saa osallistua hyökkäyksiin, vasta-

puoli ei saa hyökätä, jos joku käy juomassa, tai joukkueet erottavat pelaajat toisistaan 

siten, että toisen joukkueen pelaajat pelaavat paljain jaloin. Samoin puistopeliin osal-

listumisen kannalta voi olla hyvin olennaista pikaisesti oppia, että vastapuolen vasen 

laitahyökkääjä on juuri palannut sairaslomalta ja peliin osallistumisen kannalta on 

dramaattisen tärkeää päästä mukaan lausumattomaan konsensukseen siitä, että häntä 

ei saa taklata. 

Samalla tavalla psykoterapeutti ei voi päättää etukäteen asiakkaan jo käyttämän 

kieliopin luonnetta tai sääntöjä. Hänen täytyy hypätä keskelle monia erilaisia, osaltaan 
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yhteneviä ja osaltaan riiteleviä kielipelejä. Tällöin psykoterapeutti pyrkii ilman julki-

lausuttuja sääntöjä tavoittamaan niiden implisiittistä säännönmukaisuutta. Terapeutti 

pyrkii ymmärtämään sitä, minkälainen asiakkaan jäsennys tilanteestaan on. Opittuaan 

käytännössä soveltamaan asiakkaan tapaa käyttää ilmauksia psykoterapeutti voi aloit-

taa neuvotteluprosessin. Tässä neuvottelussa asiakkaan käyttämien kieliopillisten 

sääntöjen on mahdollista muuttua asiakkaan tavoitteiden kannalta mielekkäämpään 

suuntaan. Tätä terapeutti voi tehdä tarjoamalla joko pintakieliopin tasolla tai teo-

riamuodon erityisen kieliopin puitteissa asiakkaan näkökulmasta uudenlaisia merki-

tyksen selityksiä. 

Psykoterapeutin kannalta tällaisessa toiminnassa on kaksi suuntaa. Psykoterapia-

prosessin aluksi terapeutilla on aktiivisempi rooli. Asiakkaan saapuessa terapiaan on 

terapeutti vastuussa tilanteen rakenteesta, etenemisestä ja eettisen suhteen syntymi-

sestä. Tällöin psykoterapeutti, antropologin tavoin, pyrkii liittymään asiakkaan tapaan 

antaa merkityksiä. Terapeutti pyrkii siis diskursiivisesti näkemään tässä mielessä asi-

akkaansa kasvot eli sen, miten hän omista lähtökohdistaan antaa kielipelissä merkityk-

siä. Tämän ymmärryksensä terapeutti voi keskustelun virrassa vahvistaa asiakkaalla 

soveltamalla omassa puheessaan asiakkaalta oppimaansa kielioppia. Tämä asiakkaan 

on mahdollista tunnistaa ja edelleen vahvistaa tai hylätä terapeutin tulkinnat oikeasta 

tai väärästä käyttötavasta. Näitä tulkintoja tehdessään myös terapeutin kasvot vääjää-

mättä paljastuvat asiakkaalle hänen nähdessään sen, mistä lähtökohdista terapeutti 

pyrkii asiaa ymmärtämään.  

Kun riittävä yksimielisyys pelin säännöistä on syntynyt, terapeutti voi aloittaa kie-

liopillisen neuvotteluprosessin. Tällöin psykoterapeutti keskustellessaan tarjoaa asi-

akkaan ilmauksille uudenlaisia merkityksiä käyttämällä niitä asiakkaan näkökulmasta 

sellaisissa uusissa merkityksissä, joista psykoterapeutti ajattelee asiakkaan hyötyvän. 

Myös asiakas tekee omien intentioidensa puitteissa samaa. Edelleen terapeutti vastaa 

näihin asiakkaansa tekoihin. Tämän asiakas edelleen voi hyväksyä tai olla hyväksy-

mättä. Tällöin asiakas näkee myös sen, mitä terapeutti tekee, jos hän ei terapeutin 

toimintaa hyväksy. Tällöin esiin nousee se, onko psykoterapiatilanne retorisen val-

lankäytön areena vai terapeutin pyrkimys eettiseen kohtaamiseen. Terapiassa syntyy 

siis eräänlainen useammassa merkityksen ulottuvuudessa tapahtuva semanttinen 

tanssi, jonka sujuminen määrää psykoterapian lopputuloksen. Kuten Wittgensteinin 

käsityksessä kielen oppimisessa, niin myös psykoterapiassa tämä kaikki tapahtuu käy-

tännössä ilman julkilausuttuja sääntöjä.83 Terapeutti käyttää ilmauksia uudenlaisissa 

merkityksissä ja havainnoi asiakkaan tapaa reagoida näihin uusiin merkityksiin.  

 
83 Ks. esim. HPF2, 104–108. 
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Huomatessaan asiakkaan alkavan terapiaprosessissa käyttää ilmauksia uudella ta-

valla eli uudessa merkityksessä psykoterapeutti voi todeta asiakkaan oppineen tai hy-

väksyneen uuden säännön ilmauksien soveltamiselle. Kun yksi sääntö on opittu ja 

otettu käyttöön, on mahdollista siirtyä seuraavaan. Tällä tavoin synnytetään uutta 

kieliopillista kuvaa asiakkaan tilanteesta. Terapeutti ja asiakas alkavat puhua asiakkaan 

elämästä uudella tavalla. Tätä hallitsee terapiaprosessissa rakentunut uudenlainen 

normatiivisuus, joka näin synnyttää uuden kuvan kieliopillisen esitysmuodon puit-

teissa.  

Tämän uuden kielellisen kuvan rakentamisen prosessi ottaa paikkansa monimut-

kaisessa ja moniulotteisessa ihmisten välisessä dynaamisessa vuorovaikutustodelli-

suudessa. Kuvan syntyminen on sidoksissa terapeutin kykyyn operoida responsiivi-

sesti kielipelin kaikissa eri merkityksen ulottuvuuksissa. Onnistuessaan tämä tera-

peutin toiminta synnyttää terapiaprosessin sisäisen kieliopin vakiinnuttavan norma-

tiivisuuden. Näin tätä psykoterapeutin toimintaa voi kuvata freudilaisen lääkäriana-

logian sijasta pikemminkin neuvotteluna, jota psykoterapeutti käy asiakkaan kanssa 

hänen käyttämiensä ilmauksien merkityksistä.  

Psykoterapeutin työ on nähtävissä ensisijaisesti taitavana ammatillisena toimin-

tana. Tämä toiminta tapahtuu Wittgensteinin myöhemmän filosofian menetelmien 

tapaan kieliopillisella tarkastelutasolla. Työtään tehdessään myös psykoterapeutti pyr-

kii tutkimaan asiakkaansa käyttämien kielellisten ilmaisujen merkityksiä, ei niinkään 

terapiatilanteesta ulkopuolista todellisuutta tai asiakkaan ”mieltä”. Tällaista kieliopil-

lisella tarkastelutasolla tapahtuvaa toimintaa on mahdollista suorittaa Wittgensteinin 

näkökulmasta ainoastaan kanssaihmisyyden perspektiivistä. Yhteinen osallisuu-

temme jaettuun elämänmuotoon ja inhimilliseen kielen ilmiöön mahdollistaa asiak-

kaan käyttämien ilmaisujen merkityksen ymmärtämisen, osallistumisen kielipeliin, ja 

edelleen merkityksien muutoksen. Tämän psykoterapeutin toiminnan ensisijaisena 

lähtökohtana ei ole teoreettinen tieto tai lääketieteen tapaan empiirinen totuus, vaan 

toiminta, joka on juuri ihmisyydelle ominaista.    

Wittgenstein toteaa Filosofisissa tutkimuksissa vastauksenaan kuvitteellisen filosofin 

vastaväitteille seuraavaa: 

 

Kysymyksesi viittaavat sanoihin, niinpä minun on puhuttava sanoista (FT, § 120).  

 

Samassa mielessä psykoterapeutin terapiatilanteessa suorittaman toiminnan koh-

teena ei ole terapiatilanteesta ulkopuolinen todellisuus. Wittgensteinin näkökulmasta 

psykoterapiatilanteessa läsnä ovat terapeutti, asiakas ja heidän vuorovaikutteisesti 

tässä-ja-nyt käyttämänsä kieli. Sen merkityksellisyys rakentuu normatiivisesti läsnä 
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olevien välisessä moniulotteisessa ja muuntuvassa vuorovaikutustodellisuudessa, 

jossa he toimivat responsiivisesti suhteessa toisiinsa. Tässä tilanteessa psykotera-

peutin ammatillinen katse ja toiminta on kohdistunut ensisijaisesti asiakkaan käyttä-

mien ilmaisujen merkityksiin. Tämä näkökulma korvaa sen referentialistisesta esiole-

tuksesta esiin nousevan kuvan, jonka mukaan ajattelisimme terapeutin katseen koh-

distuvan asiakkaan ”mieleen”. Terapiatilanteessa psykoterapeutti havainnoi asiak-

kaan kielenkäyttöä. Myös psykoterapeutin omat ammatilliset teot, eli vastaukset näi-

hin asiakkaan ilmauksiin, tapahtuvat kielessä, jos ymmärrämme kielen Wittgensteinin 

tarkoittamassa laajassa mielessä. Tästä näkökulmasta Wittgensteinin sanat sen suh-

teen, mitä filosofian pitäisi olla, voi kohdistaa myös psykoterapiaan: 

 

Sekavien arvailujen ja selitysten tilalle haluamme asettaa kielen tosiseikkojen levollisen 

punnitsemisen (Z, § 447). 
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LOPUKSI 

Mistä tarkastelumme saa merkitsevyytensä, kun se kerran näyttää kuitenkin vain hävittävän 

kaiken kiinnostavan, ts. kaiken suuren ja tärkeän? (Ikään kuin kaikki rakennustyömaat, jotka 

jättävät jälkeensä vain kivenpalasia ja roskaa.) Hävitämme kuitenkin vain tuulentupia ja tasoi-

tamme kielen perustaa, jolle ne ovat rakentuneet. (FT, § 118.) 

 

Wittgenstein sai elinaikanaan erityisesti filosofeilta kritiikkiä, jonka mukaan hän 

latistaa filosofian (Monk 1991, 496–497). Tämä on ymmärrettävää, koska hänen nä-

kökulmastaan katsottuna monet filosofian ikuisuuskysymyksistä näyttävät menettä-

vän erityisen syvällisen luonteensa. Wittgenstein näki nämä kysymykset tuulen tupien 

tavoitteluna, joka perustui kielellisiin väärinymmärryksiin. Samoin tuntuu olevan 

ehkä psykoterapian suhteen. Wittgensteinin näkökulmasta sitä katsottaessa siitä tun-

tuu karkaavan jokin erityinen syvällisyys, joka liittyy ajatukseen psykoterapiasta ih-

mismielen salaisuuksien paljastajana. Wittgensteinin näkökulmasta katsottuna psyko-

terapia näyttäytyy enemmänkin analogisena monille muille paljon arkisemmille inhi-

millisen elämän ja toiminnan muodoille. 

Kuitenkin filosofia on myös Wittgensteinin tavoin käsitettynä toimintaa, jonka 

merkittävyys on perustavanlaatuista. Kuusela toteaa, että tässä suhteessa huoli filo-

sofian trivialisoitumisesta on turha. Wittgensteinin tavoin käsitettynä filosofian mer-

kitys on yhtä suuri kuin kielemme merkitys. Sen rooli tulee esiin kaikkialla siellä, missä 

on tarpeen ymmärtää selkeästi se, mitä itse asiassa olemme sanomassa. (Kuusela 

2008, 76.) Hieman samoin on myös psykoterapian suhteen. Erilaisista näkökulmista 

riippumatta tutkimusten toistuva lopputulos on ollut, että psykoterapia on huomat-

tavan vaikuttava hoitomuoto mielenterveyden kysymyksissä (Huttunen & Kalske 

2015, 6; Wahlström 2012, 63). Juuri tällä seikalla on merkitystä, eikä niinkään sillä, 

mistä näkökulmasta psykoterapiaa muuten arvioidaan toimintana. Mikään näkö-

kulma ei itsessään vähennä psykoterapian arvoa hoitomuotona. 

Mitkä seikat sitten tämän kirjan vuoropuhelussa Wittgensteinin myöhempien 

tekstien ja psykoterapian välillä nousivat keskeisiksi? Jos Wittgensteinin ajattelua lä-

hestytään psykoterapeutin näkökulmasta, keskeisiksi nousee kolme kokonaisuutta. 

Ne näyttävät liittyvän yksityiskohtaisen filosofisen argumentaation tai eksplisiittisen 

filosofisen kannan sijasta pikemminkin siihen erikoiseen perspektiiviin, josta käsin 
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Wittgenstein kieltä tarkastelee. Tämä perspektiivi rakentuu merkityksen referentialis-

tisesta esioletuksesta luopumisesta, tarkastelunäkökulman siirtämisestä ihmisten vä-

liseen praksikseen merkityksen ymmärtämiseksi ja kielen ilmiön tarkastelemisesta na-

turalistisesta perspektiivistä. Nämä kolme elementtiä muuttavat olennaisesti filoso-

fian luonnetta. Kuitenkin myös psykoterapian kannalta näillä seikoilla näyttää olevan 

ratkaiseva rooli sen suhteen, mitä tältä pohjalta psykoterapian voi nähdä olevan ja 

mitä näemme psykoterapeutin olevan tekemässä.  

Mitä psykoterapian kannalta seuraa siitä, jos luovumme Wittgensteinin ehdotta-

malla tavalla merkityksen lukitsevasta viittaussuhteesta todellisuuteen? Tällöin luo-

vutaan subjekti–objekti-mallista, jossa potilas on psykoterapeutin havaintojen, teo-

reettisen tiedon ja terapiamuodon määrittämien tarkkojen toimenpiteiden kohde. 

Sen korvaa tarkastelutapa, jossa merkitys syntyy ihmisten välisessä muuntuvassa vuo-

rovaikutustodellisuudessa. Tällöin terapiamuotojen ehdottamat ja kielessä tapahtuvat 

tekniset toimenpiteet eivät ole erotettavissa esikielellisistä ja primitiivisistä ihmisten 

välisistä luonnollisista reagointitavoista toisiinsa. Kun nämä Wittgensteinin näkökul-

man komponentit suunnataan psykoterapiaan, psykoterapia näyttää muuttavan muo-

toaan. Tämä muodonmuutos korostuu, jos sitä samalla verrataan freudilaiseen ku-

vaan psykoterapiasta jonkinlaisena ihmisen mielen lääketieteenä. Samalla voidaan 

huomata, että Wittgensteinin näkökulma näyttää asettuvan melko luontevaan yhtey-

teen psykoterapian integratiivisen lähestymistavan piiristä nousevien näkemysten ja 

tutkimustulosten kanssa.  

Kirjan viidennessä luvussa kuvattu yksi mahdollinen tapa jäsentää merkityksen 

rakentumista psykoterapiatilanteessa auttaa ymmärtämään nykyistä keskustelua tera-

piamuodon ja vuorovaikutussuhteen roolista suhteessa vaikuttavuuteen. Wittgenstei-

nin näkökulmasta katsottuna asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutussuhde, terapia-

muodon teoriatausta ja sen määrittämät kielipelissä paikkansa ottavat toimenpiteet 

eivät ole erotettavissa toisistaan. Ne kutoutuvat yhteen merkityksen näkökulmasta. 

Tämä näkökulma auttaa ymmärtämään sitä toistuvaa tutkimustulosta, jonka mukaan 

erilaisista teoreettisista oletuksista lähtevät terapiamuodot auttavat ihmisiä heidän 

vaikeuksissaan keskimäärin yhtä paljon (Huttunen & Kalska 2015, 5–6). Asia muut-

tuu ymmärrettäväksi, jos psykoterapiamuodon teoriataustan ja käsitteistön roolia te-

rapiaprosessissa tarkastellaan pikemminkin terapiassa käytävän keskustelun kieliopil-

lisena erityispiirteenä kuin tällaisen teorian empiirisen totuuden näkökulmasta.  

Esiin nousivat myös kuvat ja analogiat, joiden kautta psykoterapia ja psykotera-

peutin toiminta on historiallisesti nähty. Freudin teksteissään esittämä analogia psy-

koterapeutista eräänlaisena mielen lääkärinä ei Wittgensteinin näkökulmasta näytä 

osuvalta vaan pikemminkin harhaanjohtavalta. Tämä näyttää olevan monella tavalla 
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sidoksissa Freudin tekemiin esioletuksiin kielen merkityksellisyyden synnystä, jotka 

Wittgensteinin näkökulmasta näyttäytyvät virheellisinä. Samassa suhteessa psykote-

rapiaprosessin responsiivisessa kielipelissä syntyvän selityksen mielekkyys ei näytä 

liittyvän lääketieteen tapaan empiiriseen totuuteen. Pikemminkin kyse on erityisestä 

roolista, jonka uusi kieliopillinen kuva saa osana terapian vuorovaikutusprosessia ja 

asiakkaan elämää. Näin terapiamuodon käsitteistöä voi psykoterapian tavoitteiden 

kannalta ymmärtää pikemminkin jonkinlaisena hermeneuttisena työkalupakkina, 

jonka avulla rakennetaan uudenlainen kielellinen kuva asiakkaan tilanteesta terapia-

muodon käsitteiden luoman esittämisen konseptin puitteissa.  

Kirjan tarkastelussa esiin nousee kuva psykoterapiasta, jota on mahdollista ym-

märtää universaalien ihmisten väliseen kanssakäymiseen liittyvien ehtojen puitteissa 

kanssaihmisyyden perspektiivistä. Tässä mielessä psykoterapeutin toiminnan tarkka 

normatiivinen erottaminen muusta ihmisten välisestä toiminnasta muuttuu ongel-

malliseksi. Tavallisen elämän tapaan mikään asia ei toistu psykoterapiatilanteessa sa-

malla tavoin. Selkeän julkisen ja yhtenäisen normin löytäminen psykoterapeutin toi-

minnan asianmukaisuudelle on vaikeaa. Psykoterapeutin toiminta ei ole kuvattavissa 

samaan tapaan terapeutin standardoituina ja säännönmukaisina toimenpiteinä kuin 

lääketieteellinen hoito. Se säännönmukaisuus, jonka puitteissa psykoterapeutti ai-

dosti toimii normatiivisesti tehdessään psykoterapiaa, on osuvammin ymmärrettä-

vissä Brandomin implisiittisen normin käsitteen kautta. Vaikka psykoterapeutin toi-

minnan kuvaaminen ekplisiittisesti tyhjentävällä tavalla ei ole mahdollista, se on en-

sisijaisesti erotettavissa muusta ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta vaikuttavuus-

tutkimuksen näytön perusteella. Tältä pohjalta se on osuvimmin tarkasteltavissa psy-

koterapeutin taitavana toimintana. Toisaalta taas yhteiskunnallisena toimintamuo-

tona psykoterapia on varsin selkeästi erotettavissa omaksi kokonaisuudekseen, joka 

myös vaikuttavuustutkimuksen tulosten pohjalta on lunastanut mielekkyytensä. 

Näistä lähtökohdista kuitenkin psykoterapeutin varsinaista toimintaa on mielekästä 

tarkastella teoreettisen tietämisen sijasta pikemminkin psykoterapeutin työhön kyt-

keytyvänä eettisenä asenteena, joka yhdistyy psykoterapeutin taitavaan ammatilliseen 

toimintaan terapiatilanteen responsiivisessa kielipelissä.  

Psykoterapeutin toiminnan ja mielenkiinnon kohteena psykoterapiaprosessin 

vuorovaikutustodellisuudessa ei ole asiakkaan ”mieli” tai terapiatilanteesta ulkopuo-

linen todellisuus. Terapiatilanteessa psykoterapeutin ammatillinen katse on pikem-

minkin suunnattu kohti asiakkaan käyttämien ilmausten merkityksiä, joista neuvotte-

lemiseen psykoterapia Wittgensteinin näkökulmasta näyttää aina pohjimmiltaan pe-

rustuvan. Psykoterapeutin voi siis tässä mielessä ajatella kohtaavansa asiakkaan eetti-
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sessä suhteessa. Tällaista suhdetta määrittää terapeutin pyrkimys aidolla tavalla ym-

märtää asiakkaan omista lähtökohdista hänen kertomuksensa. Tähän yhdistyy tera-

peutin sitoutuminen ammatillisesti taitavaan toimintaan, neuvotteluun merkityksistä. 

Sen tavoitteena on auttaa asiakasta terapeutin käytössä olevilla käsitteellisillä apuvä-

lineillä. Tämä toteutuu siinä tahdissa, kun asiakas tähän antaa omista tavoitteistaan 

käsin luvan. Tällainen luonnehdinta myös näyttää kohtaavan mielenkiintoisella ta-

valla yhteisiä tekijöitä koskevan vaikuttavuustutkimuksen tulokset.  

Kuinka pitkälle meneviä johtopäätöksiä tämän kirjan pohdinnoista on mahdol-

lista tehdä? On tarpeellista nostaa esiin se, että käsillä oleva tutkimus ei ole psykote-

rapiatutkimusta. Kyseessä on filosofinen tulkinnalliseen dialogiin perustuva melko 

vapaamuotoinen tarkastelu. Sen yleisenä päämääränä on tutkimusaiheensa, psykote-

rapeutin ammatillisen toiminnan, uudenlainen ymmärtäminen. Tässä mielessä tämän 

tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa vaikkapa psykoterapiatutki-

muksessa. Pikemminkin ne voivat palvella esimerkiksi psykoterapiatutkijaa virikkei-

den antajana hänen pohtiessaan Stilesin ym. ehdottamia uudenlaisia tutkimusstrate-

gioita, jotka hyödyntävät lääketieteellisen analogian sijasta laadullisia, systeemisiä tai 

narratiivisia lähestymistapoja psykoterapian tutkimuksessa ja vaikuttavuustutkimuk-

sen tulosten tulkinnassa. (Stiles ym. 1998.) Samoin tämän kirjan voi toivoa palvelevan 

psykoterapeuttilukijaa oman ammatillisen itseymmärryksen projektissa, eikä niinkään 

sellaisenaan ammatilliseen työskentelyyn suoraan sovellettavissa olevana näkemyk-

senä.  

Kirjan tarkastelut voisivat kuitenkin tarjota mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita 

psykoterapiatutkimukselle: kuinka kirjassa kuvattua merkityksen moniulotteista 

muutosta terapiatilanteen responsiivisessa kielipelissä olisi mahdollista terapiaviite-

kehyksestä riippumatta tutkimuksellisesti lähestyä osana psykoterapiaprosessia sekä 

merkityksen muutoksen suhdetta terapiaprosessin tuloksellisuuteen? Wittgensteinin 

tapa ymmärtää merkityksen käsite tarjoaisi juuri psykoterapian kontekstiin erinomai-

sesti soveltuvan tavan lähestyä aihetta, joka yhdistäisi vuorovaikutussuhteen ja tera-

piamuodon teoriataustan luontevalla tavalla toisiinsa.  

Samoin Wittgensteinin naturalistinen perspektiivi kieleen ilmiönä ja ajatus kieli-

pelien esikielellisestä alkuperästä tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää merkityksen kä-

sitteen kautta ihmisen kehollisuuden roolia osana psykoterapiaprosessia. Wittgenstei-

nin näkökulmasta kehollisuus luonnollisina sosiaalisina reaktioina, eleinä ja ilmeinä, 

kytkeytyy erottamattomaksi osaksi psykoterapiassa käytävää keskustelua. Merkityk-

sen näkökulmasta keskiöön nousee muuntuva ja elävä ihmisten väliseen vuorovaiku-

tukseen perustuva jaettu relationaalinen todellisuus pysähtyneen subjekti–objekti-
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mallin sijasta. Tätä todellisuutta on kuitenkin mahdollista ymmärtää vain kanssaih-

misyyden perspektiivistä. Olemme maailmassa muiden ihmisten kanssa toimivia ih-

misolentoja, emme aineettomia muilta salattuja subjekteja. Yksityinen kokemuk-

semme ei ole absoluuttisesti muilta kätkettyä. Se on pikemminkin yhteistä, johon 

kuitenkin meillä itsellämme on ensisijainen perspektiivi. Tässä mielessä Wittgenstei-

nin näkökulmaa kuvaavat parhaiten hänet omat sanansa:  

 

Ihmisruumis on ihmisen sielun paras kuva (FT, 280). 

 

Filosofian kannalta kirjoittajan toiveena on, että Wittgensteinin myöhempi ajat-

telu nousi tutkimuksessa esiin tuoreesta näkökulmasta. Samalla kirja pyrkii toimi-

maan esimerkkinä siitä, kuinka Wittgensteinin ajattelua on mahdollista soveltaa myös 

filosofian ulkopuolella. Lisäksi yleisellä tasolla toivon kirjan nostavan esiin filosofian 

ja psykoterapian välistä hyvin kiinnostavaa suhdetta. Tämä tarjoaa jatkossakin filo-

sofiselle tutkimukselle monenlaisia tutkimusaiheita ja lähestymistapoja. Esimerkiksi 

Wittgensteinin tapa ymmärtää filosofia toimintana tarjoaisi kiinnostavan vertailukoh-

teen sille, miten psykoterapeutin toiminta nähdään esimerkiksi narratiivisen, kollabo-

ratiivisen, dialogisen, diskursiivisen ja keskusteluanalyyttisen lähestymistapojen pii-

rissä. Samoin psykoterapian, filosofisen dialogin ja hermeneutiikan keskinäiset suh-

teet tarjoaisivat aiheita jatkoselvittelyille. Kiinnostavaa olisi myös vertailla tarkemmin 

Freudin ajatusta tiedostamattomasta ja tietoisesta mielestä Wittgensteinin ajatukseen 

kielipelien esikielellisestä alkuperästä. Tämä tarjoaisi kiinnostavan lähtökohdan sa-

noittaa uudella tavalla psykoterapiassa tapahtuvaa prosessia. Lisäksi ainakin itseäni 

kiinnostaisi lukea kognitiivisen psykoterapian perusoletusten filosofinen analyysi 

Wittgensteinin näkökulmasta suoritettuna. 
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LUDWIG WITTGENSTEININ TEOKSET 

Kirjassa viitataan Heikki Nymanin suomennoksiin Ludwig Wittgensteinin alkupe-

räisteoksista84, lukuun ottamatta 2011 ilmestynyttä Wittgensteinin päiväkirjamerkin-

nöistä koostuvaa yksittäistä teosta. Julkaisujen tekstiin viitataan fragmentin pykälän 

numerolla, jos erehtymisen mahdollisuutta ei ole, muussa tapauksessa sivunume-

rolla. Teoksiin viitataan seuraavin lyhennyksin: 

AL  Ajatusliikkeitä: Päiväkirjat 1930–1932 & 1936–1937,  

(2011), toim. Ilse Somavilla, suom. Tommi Uschanov. Tampere. Niin & näin. 

Tekstiin viitataan sivunumerolla. 

FH  Filosofisia huomautuksia, 

(1983). Juva: WSOY. Tekstiin viitataan pykälänumerolla. Alkup. Philosophische Bemer-

kungen (1964), Werkausgabe Bd 2. Suhrkamp: Frankfurt am Main. 1984. 

FT  Filosofisia tutkimuksia, 

(1981). Juva: WSOY. Tekstin osaan I viitataan pykälänumerolla, osaan II, ja esipu-

heeseen sivunumerolla. Alkup. (1953), Philosophische Untersuchungen, Werkausgabe Bd 

1. Suhrkamp: Frankfurt am Main. 1984. 

 

HMP  Huomautuksia matematiikan perusteista,  

 

(1985). Juva: WSOY. Tekstiin viitataan sivunumerolla. Alkup. Bemerkungen über die 

Grundlagen der Mathematik. (1956). Werkausgabe Bd 6. Suhrkamp. Frankfurt am 

 
84Tarkemmin Ludwig Wittgensteinin postuumisti julkaistujen tekstien toimittamisesta, julkaisi-

joista sekä julkaisujen sisällöistä suhteessa muistiinpanoihin: esim. Hacker & Schulte 2009; Kuu-

sela 2004; von Wright 1969. 
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Main. 1984. Suomenkielinen laitos sisältää osioita, joita alkuperäisessä teoksessa ei 

ole. Näiden osalta tukeuduttu Bergenin yliopiston ylläpitämään elektronisessa muo-

dossa olevaan täydelliseen kokoelmaan Wittgensteinin alkuperäisteksteistä: 

http://wab.uib.no/ (Luettu: 16.11.2020) 

 

HPF1  Huomautuksia psykologian filosofiasta 1, 

(1988). Juva: WSOY. Tekstiin viitataan pykälänumerolla. Alkup. Bemerkungen über die 

Philosophie der Psychologie i. (1980). Werkausgabe Bd 7. Suhrkamp. Frankfurt am 

Main. 1984.  

 

HPF2  Huomautuksia psykologian filosofiasta 2,  

 

(1989). Juva: WSOY. Tekstiin viitataan sivunumerolla. Alkup. Bemerkungen über die 

Philosophie der Psychologie ii. (1980). & Letzte Schriften über die Philosophie der Psychologie. 

(1980). Werkausgabe Bd 7. Suhrkamp. Frankfurt am Main. 1984. (Heikki Nymanin 

suomennoksessa ”Viimeiset kirjoitukset psykologian filosofiasta 1” sisältyy samaan nitee-

seen ”Huomautuksia psykologian filosofiasta 2” kanssa.) 

 

K  Kirjoituksia 1929–1938,  

 

(1986). Helsinki: WSOY. Tekstiin viitataan sivunumerolla. Suomennoksen pohjana 

ei ole mikään aiemmin julkaistu teos. Alkuperäistekstejä julkaistu eri aikoina eri jul-

kaisuissa. Näiden osalta tukeuduttu Bergenin yliopiston ylläpitämään elektronisessa 

muodossa olevaan täydelliseen kokoelmaan Wittgensteinin alkuperäisteksteistä: 

http://wab.uib.no/ (Luettu: 16.11.2020) 

 

SRK  Sininen ja ruskea kirja, Filosofisten tutkimusten esitutkimuksia (1933–1935), 

 

(1980). Juva: WSOY. Tekstiin viitataan sivunumerolla. Alkup. Preliminary Studies for 

The “Philosophical Investigations” Generally known as The Blue and Brown Books. (1958) 

Basil Blackwell: Oxford. 1964. 

TLP  Tractatus logico-philosophicus, 

(1997). 5. painos. Porvoo: WSOY. Tekstiin viitataan sivunumerolla. Alkup. Tracta-

tus logico-philosophicus. (1921). Werkausgabe Bd 1. Suhrkamp. Frankfurt am Main. 

1984.  

http://wab.uib.no/
http://wab.uib.no/
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V  Varmuudesta, 

(1999). 2. painos. Juva: WSOY. Tekstiin viitataan pykälänumerolla. Alkup. Über Ge-

wissheit. (1969). Werkausgabe Bd 8. Frankfurt am Main. 1984. 

 

YH  Yleisiä huomautuksia,  

 

(1979). Porvoo: WSOY. Tekstiin viitataan sivunumerolla. Alkup. Vermischte Bemer-

kungen. (1977). Werkausgabe Bd 8. Frankfurt am Main. 1984. 

 

Z  Zettel – filosofisia katkelmia,  

 

(1978). Porvoo: WSOY. Tekstiin viitataan pykälänumerolla. Alkup. Zettel. (1967). 

Werkausgabe Bd 8. Suhrkamp. Frankfurt am Main. 1984.   
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