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Mark Solms

Mikä ”tiedostamaton” on ja 
missä se sijaitsee aivoissa? 
Neuropsykoanalyyttinen 
näkökulma

Tämä on lyhyt yhteenveto ”neuropsykoanalyyt-
tisesta” näkökulmastani tiedostamattomaan. 
Tarkoitukseni on avata sitä, mitä psykoanalyysi 
voi hyödyttää samaa luonnonilmiötä – ihmis-
mielen toimintaa – tutkivan neurotieteen löy-
döksistä. Toivottavasti tämä selkeyttää myös, 
mitä uusia näkökulmia voi avautua kognitiivi-
seen neurotieteen tutkimukseen, kun tutustu-
taan psykoanalyysin löydöksiin.

Koska tämä artikkeli on näkökulma, olen 
ottanut vapauden ilmaista itseäni hieman 
dogmaattisesti. Se mahdollistaa ytimekkyy-
den. Viisi vuotta sitten julkaisin pidemmän 
artikkelin1 jossa esitin ehdotuksia siitä, mikä 
näyttäisi muodostavan teoreettisen perustan 
psykoanalyyttiselle ”parantavalle puheelle”.2 
Sen tulisi näkemykseni mukaan muuttaa sitä, 
kuinka psykoanalyytikot tekevät työtään. Jos 
Freud teki mielen toimintaa kuvaavassa mal-
lissaan perustavaa laatua olevan virheen, sillä 
täytyy olla seurannaisvaikutuksia, kun mallia 
sovelletaan kliiniseen työhön.

Virhe, josta puhun Freudin teoreettisessa 
mallissa, on se, että hän sekoitti keskenään 
”id:n” ja ”tiedostamattoman rakenteen”. Väi-
tän kirjoituksessani, että se osa aivoista, joka 
suorittaa Freudin id:n toimintoja – eli se osa 
aivoista, joka luo viettejä ja vaistoja, ja toimii 
”mielihyväperiaatteella” – on tietoinen. Itse 

asiassa se on kaiken tietoisuuden lähde: tie-
toisen olemuksemme perusta. Mielestäni tie-
toisuuden perusta ei ole havainto (kuten Freud 
väitti) vaan havahtuminen (arousal).

Nykyään kognitiivisessa neurotieteessä on 
yleisesti hyväksyttyä, että havainto on itses-
sään tiedostamaton, kuten kaikki muutkin 
kognitiot (jotka ovat perua havaintojen muis-
tijäljistä). Tämä ei ole mitään uutta.3 Lyhyesti 
sanoen se, mitä Freud kutsui ”egoksi” – tai se 
osa aivoista, jossa egon toiminnot sijaitsevat 
– ajatellaan nykyään luontaisesti tiedostamat-
tomaksi; ja (kuten tässä väitän) egon toiminnot 
tulevat tietoisuuteen vain silloin, kun id aktivoi 
ne.

Freud väitti päinvastoin: perinteisessä teo-
riassa parantavan puheen tarkoitus oli vetää 
tietoisuus tavoittamaan aistittuja ja kognitiivi-
sia representaatioita – pohjimmiltaan sanoista 
(jota nyt kutsumme ”deklaratiiviseksi” muistik-
si) – syvemmälle mieleen kohti orastavia id:n 
sisältöjä, jolloin id:n tiedostamattomat sisäl-
löt voivat tulla ajattelun piiriin. Virhe on tämän 
teorian taustalla olevassa oletuksessa, että 
tietoisuus olisi aivokuoressa. Virhe havaittiin 
1940-luvulla pian Freudin kuoleman jälkeen. 
Moruzzin ja Magounin4 suorittamissa kokeissa 
kävi ilmi, että kissoilla tietoisuus ei syntynyt ai-
vokuoressa vaan aivorungon jatkeessa; osas-
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sa jota nykyään kutsutaan laajennetuksi reti-
kulaaris-talamiseksi aktivaatiojärjestelmäksi 
(reticular-thalamic activation system, ERTAS). 
Pian seurasi vahvistus, että sama pätee myös 
ihmisiin; Penfield ja Jasper5 havaitsivat, että 
tietoisuus häviää epileptisessä kohtauksessa 
vasta, kun epileptinen aktiivisuus leviää heidän 
centrencephaliseksi kutsumaansa alueeseen 
(eli ERTAS:iin).

Tarkastelemamme kohta on kiteytettynä Freu-
din6 (s. 24) lausumana (Freud aloitti sattumoi-
sin uransa neuroanatomiasta):

 Tietoisuus koostuu ytimeltään havainnois-
tamme ulkoisista ärsykkeistä, ja mielihyvän 
ja pahanolon tunteista, joita mentaalinen 
koneistomme tuottaa; siksi Pcpt.-Cs. (Freu-
din lyhenne ”perceptual consciousness”) jär-
jestelmälle on mahdollista osoittaa sijainti. 
Sen täytyy sijaita ulkoisen ja sisäisen rajalla; 
sen täytyy suuntautua ulkoiseen maailmaan 
päin ja täytyy pitää sisällään muita fyysisiä 
järjestelmiä. Näissä oletuksissa ei ole mi-
tään kovin rohkeaa tai uutta; me olemme 
vain omaksuneet nämä käsitykset aivojen 
anatomiasta, joka sijoittaa tietoisuuden ai-
vokuoreen – uloimpaan ja kehittyneimpään 
kerrokseen tässä kehittyneessä elimessä. 
Aivojen anatomian ei tarvitse pohtia, ana-
tomisesti puhuen, miksi tietoisuus asettuu 
aivojen pinnalle eikä parempaan turvaan jon-
nekin syvälle sisäkerroksiin.

Ironista kyllä, on osoittautunut, että tietoi-
suus sijoittuu aivojen sisimpään osaan. Tietoi-
suus on aivojen sisäsyntyinen ominaisuus; se 
ei virtaa aistien kautta.

Tämän havainnon seuraukset selkenivät var-
sin hitaasti, ja ovat vasta nyt täysin ymmärret-
tävissä (kts. Merker7). Alun perin Moruzzi ja 
Magoun – niin kuin kaikki muutkin – yrittivät 
pelastaa vanhan teorian tekemällä eron tietoi-
suuden ”sisällön” (jonka he sijoittivat aivokuo-
reen) ja sen ”tason” kanssa (jonka he sijoitti-
vat ERTAS:een). Niin sanottu tietoisuuden taso 
(tai hereillä olo) mitattiin kvantitatiivisesti – 15 
portaisella asteikolla – kun taas sen sisältö 
(käsittellinen ja kognitiivinen tietoisuus) mitat-

tiin kvalitatiivisesti. Mutta todisteet ”havahtu-
misen” omista ominaisuuksista on helposti 
osoitettavissa. Tietoisuuden taso koostuu 
todellisuudessa joukosta tietoisuuden tiloja 
(vrt. Mesulam8). Se tuntuu samanlaiselta kuin 
hereillä olo. Siksi ERTAS ei kiinnosta vain nu-
kutuslääkäreitä (tai aivokirurgeja); se koskee 
myös psykiatreja. Yksittäiset hermovälittäjäjär-
jestelmät, jotka ovat tunnetuimpien psykoaktii-
visten lääkkeiden kohteena, on lähdesolunsa 
ERTAS:essa. (Ajatellaan vaikkapa serotoniinia 
ja dopamiinia.) Siksi tietoisuuden sisältö ei ra-
kennu pelkästään perinteisistä kehon ulkopuo-
lisista aistihavainnoista, vaan ERTAS synnyttää 
aivan omia kehoaistillisia ominaisuuksiaan. Ne 
tunnetaan affekteina.

Lisäksi, affektit ovat perustavanlaatuisempi 
tietoisuuden muoto kuin perinteiset aistiha-
vainnot (perceptual modalities). Näiden kah-
den välinen suhde on hierarkinen; aivokuoren 
tietoisuus on riippuvainen ERTAS:en havahtu-
misesta. Pienikin vaurio ERTAS:essa aiheuttaa 
kooman9, kun taas suurenkin kaistaleen me-
netys aivokuoressa johtaa vain ”tietyn muo-
toisen informaation” katoamiseen (Merker7 
s. 65). Pienimmänkin aivokudosalueen tuhou-
tuminen periakveduktaalisen harmaan aineen 
alueella johtaa täydelliseen tiedottomuuteen; 
ja sen stimulaatio tuottaa äärimmäisen voi-
makkaita affektiivisia tiloja (sekä mielihyvää 
että pahoinvointia, riippuen siitä mitä kohtaa 
stimuloidaan; ks. Panksepp10 ja Merker7).

Tämän vuoksi selkärankaisilla eläimillä on 
tietoisuus11, kuten myös lapsilla, jotka syntyvät 
ilman aivokuorta.12 Näiltä eläimiltä ja lapsilta 
puuttuu täysin aivokuoren havainnot, ja kuiten-
kin he ovat hereillä ja valppaina ja osoittavat 
laajasti emotionaalisia vasteita riittäviin ärsyk-
keisiin. Tämä kumoaa väitteen, että emootiois-
ta tulee tietoisia vasta, kun ne rekisteröityvät 
(etulohkoon tai saarekudokseen eli insulaan) 
aivokuoressa (kts. LeDoux13 ja Craig14). Täs-
tä ei todellakaan ole mitään todisteita. Itse 
asiassa selkärankaiset eläimet ovat erittäin 
emotionaalisia11, kuten myös ihmiset, joilla 
on vaurioita aivojen etulohkoissa.15 Samoin 
potilaat, joilla on saarekekudoksen (insulan) 
vaurioita, näyttävät säilyttävän emotionaalisen 
tietoisuuden.16
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Mutta Freud jakoi nykyistenkin teoreetikkojen 
näkemyksen emootioiden avokuorellisesta pe-
rustasta. Hän kirjoitti (Freud17 ss. 161–162):

 Tietoiseksi tulemisen prosessi linkittyy ha-
vaintoihin, joita meidän tuntoelimemme vas-
taanottavat ulkoisesta maailmasta. Topogra-
fisesta näkökulmasta on kyse ilmiöstä, joka 
tapahtuu egon uloimmassa kerroksessa. On 
toki niin, että vastaanotamme tiedostettua 
informaatiota myös kehon sisältä – tunteita, 
jotka vaikuttavat mentaaliseen elämäämme 
syvemmin kuin ulkoiset havainnot; lisäksi 
joissain tilanteissa elimemme lähettävät tun-
temuksia, kivun tunnetta, niille ominaisten 
havaintojen lisäksi. Koska nämä tuntemuk-
set (kuten kutsumme niitä erottaaksemme 
ne tietoisista havainnoista) säteilevät ää-
reiselimistä ja koska me pidämme niitä aivo-
kuoren jatkeina, me voimme pitäytyä edellä 
esitetyissä väitteissä [kappaleen alussa]. 
Ainoa ero on, että ääreiselinten tuntemus-
ten ja tunteiden kohdalla keho itsessään on 
ottanut ulkoisen maailman paikan.

Niinpä Freudinkin mukaan affektit tunnettiin 
vasta, kun ne ”rekisteröitiin” aivokuoressa, 
vaikkei olekaan paljon todisteita sille näkemyk-
selle, että ne välittyvät kehon sisäisistä ääreis-
elimistä aivokuoreen, koska ne ”ovat sen jat-
keita”. b (Mikäli affektiivinen tietoisuus todella 
olisi aivokuoren ominaisuus, Freudin ”mielihy-
väperiaate” oli ylhäältä alas säätelyperiaate, 
jota se ei varmasti ole (ks. esim. Freud22). On 
kuitenkin lisääntyvästi näyttöä sille, että jotkin 
affektit lähtevät kehon sisältä (ks. Damasio18). 
Freud ajatteli, että affektit rekisteröivät ”väräh-
telyjä viettitarpeiden jännitteissä” (Freud17 s. 
198), ja hän määritteli ”vietin” ”sellaisten orga-
nismin sisältä nousevien ärsykkeiden fyysisenä 
ilmentymänä, jotka tavoittavat mielen, toimien 
sen mittana kuinka mielen on toimittava kytkök-
sissä kehoon” (Freud19 s 122). Toisin sanoen 
keholliset ”vaatimukset mielen toiminnalle” 
tunnetaan affekteina. Tällä perusteella Dama-
sio kirjoitti, että ”Freudin näkemykset affektien 
luonteesta ovat sopusoinnussa nykyaikaisen 
kehittyneen neurotieteen näkemysten kanssa” 
(Damasio20 s. 38).

On todellakin totta, että havahtumisen tilat 
tunnetaan, ja monet havahtumisen tilat syn-
tyvät viettien tarpeista. Lyhyesti sanoen, me 
tulemme tietoisiksi tarpeistamme tunteidem-
me kautta. Ajatellaanpa esimerkiksi nälkää ja 
janoa. Damasion18 mukaan tämä on tunteiden 
tarkoitus – ja viittaa siihen mikä tietoisuuden 
tarkoitus on.21 Affektit ovat arvojärjestelmä, 
jonka puitteissa miellyttävät tunteet ilmaise-
vat kehollisia tiloja, jotka edistävät selviyty-
mistä ja suvunjatkamista, ja epämiellyttävät 
tunteet ilmaisevat päinvastaista. Merkittävää 
on, että taustalla olevat mekanismit – kaikkein 
perustavanlaatuisimman tietoisuuden muoto 
– sijaitsevat ylemmässä aivorungon jatkees-
sa ja väliaivoissa. Siellä ”keholliset tarveil-
maisimet” (jotka sijaitsevat pääosin, muttei 
pelkästään mediaalisessa hypotalamukses-
sa) aktivoivat perushavaitsemisen tiloja, joita 
Panksepp10 kutsuu ”homeostaattisiksi affek-
teiksi”. On olemassa myös monimutkaisem-
pia affektityyppejä, joiden lähdesolut ja piirit 
sijaitsevat hieman korkeammalla aivoissa. 
Nämä ”emotionaaliset” affektit (kuten pelko 
ja kiintymys) ja ”sensoriset” affektit (kuten 
yllättyminen ja inho) ovat vähemmän tärkeitä 
henkiin jäämisen ja suvunjatkamisen kannalta 
kuin homeostaattiset tilat, mutta ne havaitse-
vat enemmän kuin vain ruumiin sen hetkisen 
tilan. Nämä mutkikkaan stereotyyppisen toi-
minnan, kuten siistiytymisen, taistelun ja pa-
rittelun (ja niihin liittyvät tunteet) käynnistävät 
piirit ovat aivojen sisäisiä. (Tämä on vastoin 
James-Langen emootioiden teoriaa.) Emotio-
naaliset piirit alkavat myös pääosin ylemmäs-
tä aivorungon jatkeesta, mutta ne ulottuvat 
paljon korkeammalle limbisessä järjestelmäs-
sä (ks. Panksepp10). Hyödyllinen tapa eritellä 
erilaisia affektityyppejä on jakaa ne vietteihin 
(homeostaattisiin affekteihin), vaistoihin (emo-
tionaalisiin affekteihin) ja reflekseihin (senso-
risiin affekteihin).

Tärkeää tässä esillä olevan tarpeen kannalta 
on, että kaikki kolme affektityyppiä syntyvät ai-
vojen mekanismeissa, jotka Freud yhdisti id:iin 
– ja ne kaikki ovat tiedostettuja. Itse asiassa, 
Freud itsekin aina väitti, että tiedostamatto-
man affektin käsite on ristiriitainen (ja oli siten 
itse ristiriidassa oman teoriansa kanssa, jossa 
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id on samalla tiedostamaton ja mielihyväperi-
aatteen säätelemä).

Summatakseni tähänastisen: tietoisuus 
rekisteröi subjektin tilaa, ei objektimaailmaa. 
Tunteva subjekti on ennen kaikkea affektiivinen 
subjekti. Vain siten se voi kokea aistipohjaisia 
ja kognitiivisia representaatioita. Ja siksi – tois-
taakseni ilmeisen – ei voi olla olemassa tietoi-
suuden objekteja ilman että on tietoisuuden 
subjekti kokemassa niitä. Tietoinen subjekti 
on ensisijainen. Toissijainen (aistipohjainen 
ja kognitiivinen) tietoisuuden muoto saavute-
taan vain, kun subjekti löytää tunneyhteyden 
aisteihin ja kognitioihin, jotka ovat sinänsä 
tiedostamattomia. Maailmaa tunnusteleva, 
vielä hahmottumaton ameba, tulee mieleen. 
(Freudin kuvaus prosessista: ”Täysin läpäisevä 
järjestelmä Pcpt.-Cs. lähettää ja vastaanottaa 
kateettisia stimulaatioita sisältäpäin id:stä. 
Niin kauan kuin järjestelmään syötetään libidi-
naalista energiaa tällä tavoin, se vastaanottaa 
havaintoja (joita seuraa tietoisuus) ja välittää 
herätteen edelleen tiedostamattomille muisti-
järjestelmille; mutta niin pian kuin kateksi lak-
kaa, tietoisuus sammuu ja järjestelmän toimin-
ta pysähtyy. Tiedostamaton ikään kuin työntää 
ulos tuntosarvia, Pcpt.-Cs. järjestelmän avul-
la kohti ulkoista maailmaa ja vetää ne pian 
takaisin heti kun ne ovat tunnistaneet niistä 
tulevan ärsykkeen” (Freud23 s. 231). Huomaa, 
että Freudin ”tuntosarvet” ovat tiedostamatto-
mia, kunnes ne tavoittavat aivokuoren Pcpt.-
Cs. järjestelmän. (Käyttäen Freudin käsitteitä 
sanoisimme nykytiedon valossa, että ”id [ei 
tiedostamaton] levittää tuntosarvet”.)

Nyt voimme palata pääasiaamme.

Id:n toiminnot (kovakoodatut vietit ja vaistot 
ja refleksit ylemmässä aivorungossa ja limbi-
sessä järjestelmässä) ovat synnynnäisiä. Ne 
säätelevät monia ihmisruumiin biologisia tar-
peita – jotka ovat sattumoisin lähes identtisiä 
muiden imettäväisten kanssa.10 Jokainen tarve 
synnyttää eri tunteen (esim. nälän tunne on eri 
kuin uneliaisuus; eroahdistus tuntuu erilaisel-
ta kuin halu; ja inhon tunne tuntuu erilaiselta 
kuin kipu). Ego sitä vastoin oppii kokemuksis-
ta. Se luo representaatioita (kuvia toisteisista 

malleista, kytkien ne aivokuoreen lähtien tun-
toelimen pinnoista, tiettyjen keskushermoston 
välittäjäsolujen kautta).

Siksi ego on perimmiltään sidoksissa muis-
tiin. Olemme oppineet muistin toiminnasta 
melkoisesti Freudin kuoltua, kuten myös affek-
teista. Ensimmäinen mainittava asia on, että 
muistin (eli egon) päätehtävä ei ole tallentaa 
pysyvästi kaikkea mitä se kokee. Se ei ole 
passiivinen tallennusväline. Pikemminkin egon 
tehtävänä on oppia täyttämään id:n tarpeita 
ympäröivässä maailmassa, eli kuinka täyttää 
sen elintärkeitä- ja suvunjatkamistarpeita siel-
lä. Eli egon pitää tallentaa muistiin ”mitä minun 
pitää tehdä?”, ”kuinka täytän nämä tarpeet?”, 
ja ”kuinka vastaan näihin vaateisiin?” Toisin 
sanoen ”kuinka hallitsen tunteitani?” – koska 
(sekä homeostaattiset ja emotionaaliset) tun-
teet edustavat tarpeita. Siksi egon ensisijainen 
tehtävä on ”kuinka saan tunteet katoamaan?” 
(Sattumoisin tämä on se, mitä Freud kutsui 
”Nirvana-periaatteeksi”; mutta en aio mennä 
kaikkiin sen yksityiskohtiin tässä yhteydessä.)

Nykyaikaisen komputationaalisen neurotie-
teen24 kielellä egon perimmäinen tehtävä on 
tehdä ennusteita – ennusteita siitä kuinka täyt-
tää maailman moninaiset tarpeet. (Ennusteet 
ovat toimintasuunnitelmia.) Seuraavaksi sen 
tehtävänä on päivittää nuo toimintasuunnitel-
mat ajoittain uusien kokemusten perusteella. 
Tämä on Freudin ”realiteettiperiaate”.25 Se 
päivittää ennusteet, jos ne eivät toimi – eli sil-
loin kun ne epäonnistuvat säätelemään id:n 
tarpeita.

Silloin kun egon ennusteet toimivat, ne säily-
tetään muistissa (ne ”vahvistetaan” eikä niitä 
unohdeta), kun taas toimimattomat ennusteet 
päivitetään (rekonsolidoidaan eli koostetaan 
uudelleen). Hiljattain löydetty uudelleen kon-
solidoinnin neuraalinen mekanismi on äärim-
mäisen tärkeä käsittelemämme aiheen kannal-
ta.26, 27 Tämä päivitysprosessi (reconsolidation) 
edellyttää tietoista kognitiota, joka tunnetaan 
myös ”työmuistin” nimellä – Freud kutsui sitä 
”ajatteluksi”. (Juuri tästä syystä etulohkonsa 
vaurioittaneet potilaat kokevat affektit äärim-
mäisen voimakkaina, koska he eivät pysty 
ajattelemaan kunnolla.) Työmuistissa ihminen 
tuntee ongelman synnyttämät tunteet läpi vie-
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lä kertaalleen. Uudelleen konsolidoinnissa ego 
uudelleen ajattelee omat ennusteensa. Freud 
sanoi sen näin: tietoisuus herää muistijäljen 
sijaan” (Freud6 s. 25, vrt. Solms28). Kuten edel-
lä kuvattiin affektin yhteydessä, tietoisuus on 
edellytys kognitiolle, koska se antaa arvoastei-
kon, jolla hyvät ennusteet erottuvat huonoista 
(mielihyvä pahasta olosta, joista totean uudel-
leen olevan paljon variaatioita).

Mutta työmuisti on varsin rajallinen resurssi, 
niinpä sitä pitää käyttää säästeliäästi. Muun 
muassa siksi uudelleen konsolidoimista vas-
tustetaan. Toisin sanoen: meillä on taipumus 
vahvistaa uskomuksiamme (vrt. ”itseä palve-
leva vääristymä” Campbell ja Sedikides29). Itse 
asiassa, työmuistiin mahtuu vain noin seitse-
män (tiedostettua) tiedon murusta yhtä aikaa. 
Siksi teemme 95 % tavoitehakuisesta toimin-
nastamme tiedostamattamme.30 Toistamme 
kaikkia niitä (kortikaalis-thalamiseen ”esitietoi-
seen” tallennettuja ja automatisoituja) ennus-
teitamme, joita emme ole todenneet vääriksi, 
kunnes törmäämme ennustevirheeseen. Tämä 
(ennustevirhe) vapauttaa Fristonin24 ”vapaaksi 
energiaksi” kutsuman – eli suuremman entro-
pian. Tietoteorian käsitteillä suurempi entropia 
merkitsee suurempaa epävarmuutta; ja herä-
temielessä epävarmuus viittaa tietoisuuteen 
tulemista (kts. Pfaff31). Ennustevirhe nostaa 
siten esitietoiset ennusteet uudelleen tietoi-
siksi. Täyttymätön tarve aktivoi ne muistijäljet 
(Freudin termein “hyperkateksit”), joiden piti 
täyttää tarve. Vain ERTAS:n havahtuminen voi 
tuottaa tarvittavan aktivaation uudelleen kon-
solidointiin. Tällöin aiemmat ennusteet (joita 
Fred kutsui ”toiveiksi”) tulevat – vastahakoi-
sesti – realiteettiperiaatteen mukaiseen tar-
kasteluun, ja ne päivitetään.

Edellä kuvattu koskee aivokuoren muistijär-
jestelmiä. Vain aivokuoren muistijärjestelmät 
kykenevät luomaan representatiivisia (tietoi-
sesti ajateltavia, ns. deklaratiivisia) kuvia. Ku-
vaamassani prosessissa siirretään tyypillisesti 
ennustejälkiä iteratiivisesti kolmen muistijär-
jestelmän välillä: lyhyt kestoisen työmuistin, 
pitkäkestoisen ”episodisen muistin” ja ”se-
manttisen muistin”. Semanttinen muisti on 
näistä syvin (ja abstraktein) näistä kolmesta.

Mutta oppimisen tarkoituksena on ratkais-

ta pysyvästi meidän ongelmamme (eli oppia 
kuinka täysin tyydyttää tarpeemme maailmas-
sa). Sitä mukaa, kun tämä tarve on tyydytetty, 
ennusteet voidaan syvästi automatisoida. Täl-
laisten syvästi automatisoitujen ennusteiden 
konsolidointi tarkoittaa niiden siirtämistä aivo-
kuoren muistijärjestelmistä aivokuoren alaisiin 
muistijärjestelmiin (jotka sijaitsevat pääosin 
mutta ei pelkästään tyvitumakkeessa ja pik-
kuaivoissa). Tunnetuimmat aivokuoren alaiset 
muistijärjestelmät ovat ”emotionaalinen” ja 
”proseduraalinen” muisti. On tärkeää huoma-
ta, että nämä järjestelmät eivät ole represen-
tatiivisia, ajateltavia assosiaatiota; ne ovat ”ei-
deklaratiivisia”. Tämä tarkoittaa, että ne eivät 
ole työmuistin päivitettävissä.

Itse asiassa ne ovat lähtemättömiä. Mut-
ta ne ovat myös hyvin tehokkaita. LeDoux32 
kutsuu niitä ”nopeiksi ja likaisiksi”. Tämä on 
sen neuraalinen perusta, mitä Freud22 kutsui 
”primääriprosessiksi”. Näiden piirien kautta X 
yksinkertaisesti laukaisee Y:n, ilman mitään 
siinä välissä (ei viivettä, ei ajattelua, ja ilman 
mitään ”sekundääriprosessia”).

On tärkeää mainita, etteivät kaikki automa-
tisoidut muistot synny työmuistista. Monet 
muistijärjestelmät toimivat sekä peräkkäin 
että rinnakkain. Jotkin (erityisesti emotionaa-
liset muistot, jotka nousevat aivokuoren alai-
sista assosiaatioista) automatisoituvat ihan 
suoraan. Vaisto on toinen nimi sisäsyntyisille 
ennusteille. Vaiston suorittamat ohjelmat ovat 
kaikki aivokuorenalaisia, mutta niitä täytyy tu-
kea oppimisella. Pelolle ehdollistuminen on 
tästä hyvä esimerkki. Puhumme tässä ”kerta-
altistumisella oppimisesta”; esimerkiksi emme 
voi kahdesti harjoitella mitä tapahtuu, kun 
työnnämme sormemme pistorasiaan. (Huom. 
evoluutio ei kyennyt ennustamaan pistorasioi-
ta, joten vaistoja täytyy täydentää oppimisella.) 
LeDoux32 kuvaa sellaisia muistoja ”lähtemättö-
miksi”. Proseduraaliset muistot ovat samoin 
”vaikeita oppia ja vaikeita unohtaa”. Näille mo-
lemmille ei-deklaratiivisille muistijärjestelmille 
on yhteistä, että ne ohittavat ajattelun. (Suuri 
osa tästä oppimisesta tapahtuu sattumalta 
lapsuudessamme, jolloin aivokuoren muistijär-
jestelmät ovat vasta kypsymässä). Mutta tämä 
ei tarkoita, että ne ohittaisivat affektiivisen 
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tietoisuutemme. Se, ettemme voi sanoa au-
tomatisoiduille ennusteillemme ”selitä itsesi”, 
ei tarkoita ettemme voisi tuntea niiden syitä ja 
seurauksia.

Nyt alamme tulla asian ytimeen. Olen paikan-
tanut Freudin ”esitietoisen” järjestelmän aivo-
kuoreen ja hänen ”järjestelmätiedostamatto-
mansa” ei-deklaratiiviseen muistiin aivokuoren 
pinnan alaisiin osiin, lähinnä tyvitumakkeeseen 
ja pikkuaivoihin. Mutta niitä tiedostamattomia 
järjestelmiä, joita olen tässä kuvannut kutsu-
taan perinteisesti ”kognitiiviseksi tiedostamat-
tomaksi” erotuksena ”dynaamisesta tiedosta-
mattomasta”. Psykoanalyytikot tunnistavat 
kognitiivisen tiedostamattoman olemassa 
olon (he kutsuvat sitä ”tiedostamattomaksi 
egoksi”), mutta he huomauttavat, että siihen 
eivät kuulu ne dynaamiset prosessit, joita 
Freud havaitsi (he kutsuvat niitä ”torjutuksi” 
tiedostamattomaksi). Freud ajatteli torjutun 
tiedostamattoman olevan osa id:ä. Kuten 
alussa totesin, tämä on suuri virhe. Torjuttu on 
seurausta kognitiivisista (representatiivisista) 
prosesseista, kuten oppimisesta, kun id puo-
lestaan koostuu affektiivisista (ei-representa-
tiivisista) prosesseista, ja on synnynnäinen. 
Freudin id:n toimintoja suorittavat aivojen osat 
sijaitsevat pääosin ERTAS:essa ja limbisessä 
järjestelmässä, kun taas ”torjuttua” (tai ”jär-
jestelmätiedostamatonta”) suorittavat toimin-
not sijaitsevat pääosin tyvitumakkeessa ja pik-
kuaivoissa. (Näillä järjestelmillä on toki monia 
vuorovaikutusprosesseja. Esimerkiksi mante-
litumake ja talamuksen mediaalinen tumake 
(limbinen ydin) vaikuttavat yhdessä häntätu-
makkeen (tyvitumake) kanssa, ja vastaavasti 
tyvitumake puolestaan on vuorovaikutuksessa 
etuotsalohkojen kanssa).

Mielestäni (ja sanon tämän nyt dogmaattises-
ti) ero kognitiivisen ja dynaamisen tiedostamat-
toman välillä on seuraava. Kognitiivinen tiedos-
tamaton koostuu ennusteista, jotka on laadittu 
todentamisen pohjalta. Eli ne on automatisoitu, 
koska ne sopivat tarkoitukseensa; ne ennusta-
vat luotettavasti sitä, mihin ne luotu. Torjuttu 
puolestaan ei synny todennetun perusteella (tai 
ennenaikaisesti) automatisoiden. Ennenaikai-
nen automatisointi tapahtuu, kun ego on ongel-
mien ylikuormittama – eli se ei pysty täyttämään 

ympäröivän maailman tarpeita. Näin tapahtuu 
usein lapsuudessa, jolloin ego on vielä heive-
röinen. Surullisen kuuluisa oidipuskompleksi on 
erinomainen esimerkki ongelmasta, jota ei voi 
ratkaista; se on lähes väistämätön asetelma 
kompulsiivisista emotionaalisista tarpeista, 
jotka nousevat esiin yhtä aikaa, ja jotka ovat 
lapsen tavoittamattomissa, eivätkä ole keske-
nään yhteen sovitettavissa. (”konflikti” on vain 
toinen sana ”mahdottomalle ongelmalle rat-
kaista”). Tällaisissa tilanteissa lapsella ei ole 
muuta mahdollisuutta kuin yrittää selvitä mah-
dollisimman vähin vahingoin. Se johtaa vääjää-
mättä joko (1) että jää pakkomielteisesti ongel-
man valtaan, jota se ei kykene ratkaisemaan, 
ja siten tuhlaa arvokasta työmuistia, jota sen 
sijaan voisi käyttää sellaisiin ongelmiin, jotka 
on ratkaistavissa – kuinka lukea, kirjoittaa ja 
laskea – tai (2) oikaistaan ja automatisoidaan 
vähemmän huono lapsellinen ennuste, vaikka 
ei sen toimivuudesta ole mitään näyttöä.

Tällä (torjunnalla) on vääjäämättä seuraukse-
na, ettei automatisoitu ennuste pysty hallitse-
maan niitä tunteita, joita varten se on olemas-
sa. Subjekti voi asialle mitään, koska torjunnan 
ydin on, että ennustetta pidetään luotettavana, 
vaikkei sille ole mitään todellisuuspohjaa, ja 
siksi se on immuuni uudelleen konsolidoin-
nille. Syntyvä ennustevirhe on jatkuva paine, 
jota Freud teoretisoi nimellä ”torjutun paluu”. 
(Tämä puolestaan johtaa toissijaisiin defens-
seihin – joita Freud kutsui ”jälkipaineeksi”.)

Poikkean Freudista siinä, että en usko torju-
tun koskaan palaavan; vain affekti (joka epä-
onnistuu säätelyssään) palaa. Kuinka moni 
potilas todella muista oidipaalista kamppai-
luaan analyysissa, esimerkiksi? Oma koke-
mukseni on konsultoituani laajasti analyytikko 
kollegojani, että ei juuri kukaan muista. Näin 
siksi, että ei-deklaratiiviset muistot ovat ei-
deklaratiivisia. Ne eivät ole myöskään Freudin 
ajattelemia ”asiarepresentaatioita” (itse asias-
sa asiarepresentaatiot ovat vielä vaikeammin 
tietoisuuden tavoitettavissa kuin sanalliset 
representaatiot). Ei-deklaratiiviset muistot 
ovat puhtaasti assosiatiivisia (ja pysyvästi 
tiedostamattomia) toimintataipumuksia, joita 
kuvasin aiemmin: X yksinkertaisesti laukaisee 
Y:n, ilman mitään siinä välissä, kuten Pavlovin 
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koirillakin. Ei tapahdu mitään ajattelua, ei edes 
epäsuorasti.

Tämä johtaa loputtomaan, mielettömään 
toistamiseen, jonka vuoksi ”transferenssi” on 
niin tärkeä psykoanalyyttisessa hoidossa. Poti-
laat eivät kykene ajattelemaan torjuttua, mutta 
he kykenevät ajattelemaan, mitä he tekevät nyt 
torjutun seurauksena. Se, mitä potilaat kyke-
nevät ajattelemaan – se voi johtaa uudelleen 
problematisoitumiseen, jos se nousee heidän 
tietoisuuteensa – on toisteisia johdannaisia 
torjutusta. Niihin liittyy aivokuoren represen-
taatiota (nykyisistä kokemuksista), jotka siten 
nousevat työmuistiin ja deklaratiiviseen (ja ref-
lektoitavaan; eli etulohkon) ajatteluun. Tämä 
puolestaan mahdollistaa niiden uudelleen kyt-
kemisen niihin liittyviin affekteihin, mikä mah-
dollistaa, että ego voi tehdä parempia ennus-
teita ja realistisempia toimintasuunnitelmia 
aikuisen (ja analyytikon) aivoilla.

”Transferenssitulkinnan” perään tulee ras-
kas ”läpityöstäminen”, koska uusien neuraa-
listen prosessien syntyminen on hidas proses-
si. Niiden, jotka haluavat nopeampia hoitoja 
ja harvempia istuntoja, kannattaa opetella, 
kuinka oppiminen toimii.

Tämä on erittäin lyhyt yhteenveto neuropsy-
koanalyyttisesta näkökulmastani tiedostamat-
tomaan. Kaiken sanomastani pohjalta toivon, 
että on selkiytynyt, miksi potilaamme kärsivät 
ennen kaikkea tunteistaan. He eivät tule sa-
nomaan: ”Tohtori, minulla on asioita, joita en 
tiedosta; voitteko kertoa mitä se on?” Sen 
sijaan he sanovat: ”Tohtori, minulla on tämä 
(aivan-liiankin-tiedostettu) tunne, jota en ha-
lua; voitteko auttaa minua pääsemään siitä?” 
Psykiatrit yrittävät tehdä parhaansa. Psyko-
analyyttinen lähestyminen puolestaan auttaa 
heitä ymmärtämään epätoivottuja tunteita, eli 
tunnistamaan ennusteita, jotka aiheuttavat nii-
tä – tiedostamattomia, torjuttuja ennusteita, 
joita potilaamme erheellisesti (ja tietämättään) 
soveltavat pyrkiessään täyttämään tarpeitaan 
(ks. Solms33).

Analyyttisen työn tehtävänä on tuoda nuo 
ennusteet takaisin tietoisuuteen – uudelleen 
problematisoida ne työmuistissa. Tähän pääs-
tään, kun potilaan kärsimystä aiheuttavat tun-
teet uudelleen suunnataan aiheuttajana oleviin 

toimimattomiin ennusteisiin. Mutta, kuten sa-
nottu, tämä ei ole ei-deklaratiivisten muistojen 
kohdalla suoraan mahdollista. Siihen voidaan 
päästä vain tukahdutetun seurannaisuuksien 
kautta – sen kautta, mikä toistuu nykyisyydes-
sä ja voidaan siten ”ilmaista” ja siten tulla 
ajattelun piiriin. Tiedostamaton on juuri sitä; 
aina tiedostamatonta.  Vaikka me voimme teh-
dä päätelmiä siitä, me emme voi kokea sitä. 
Tällainen päättely (jota kutsutaan psykoana-
lyysissa ”rekonstruoinniksi”) auttaa meitä ym-
märtämään paremmin nykyistä transferenssia. 
Tämän ymmärryksen perusteella me toivomme 
saavuttavamme uusia ja parempia ennusteita, 
jotka voidaan konsolidoida vanhojen ennustei-
den kylkeen. Koska uudet ennusteet täyttävät 
paremmin potilaan taustalla olevat tarpeet, 
potilas käyttää niitä ja ne vahvistuvat, jopa 
hoidon päättymisen jälkeen. Tämä selittää 
tunnetun ”nukkuja-ilmiön”, oireet jatkavat pa-
ranemistaan analyyttisen hoidon päättymisen 
jälkeen.34

On monia asioita, joista haluaisin keskus-
tella, kuten vaikkapa se, miten käytämme af-
fekteja niin sanotussa vastatransferenssissa, 
mutta se ei ole tämän artikkelin aihe. Päätän 
toteamalla, että psykoanalyysi ei ole tärkeää; 
se käsittelee jotain, joka on tärkeää. Siinä on 
kyse siitä, mikä ”saa meidät elämään”. Se on 
se tärkeä kysymys, mutta ei se ole vain psyko-
analyysin yksinoikeus. Toivon, että tämä lyhyt 
katsaus selkeyttää sitä, kuinka psykoanalyysi 
voi hyötyä muista tieteenaloista, jotka pyrkivät 
ymmärtämään samaa luonnon osa-aluetta: 
ihmismielen toimintaa. Toivottavasti on myös 
yhtälailla selvää (vaikka en olekaan sitä tässä 
korostanut) mitä uusia hyödyllisiä näkökulmia 
voi avautua nykyisiin haasteisiin neurotieteiden 
puolella, jos siellä puolestaan hyödynnetään 
psykoanalyysin löydöksiä. Psykoanalyysi tun-
nistaa kaikkine puutteineenkin affektien ”eh-
dottoman vaikuttavuuden” suhteessa kogniti-
oihin, ja ylipäätään torjutun tiedostamattoman 
olemassaolon.
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