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Uusi linja on tuottanut hy-
bridin, jossa vanhaan sosiaali-
vakuutusvaltioon on yhdistynyt 
piirteitä niin sosiaalidemokraat-
tisesta kuin liberaalistakin regii-
mistä. Edellisiä edustavat siirty-
mät työsuhteissa ansaittavasta 
sosiaalivakuutuksesta kohti ve-
rorahoitteista perusturvaa, mo-
dernimpaa perhe- ja hoivapoli-
tiikkaa eli perhevapaita ja päi-
vähoitopalveluja sekä aktiivis-
ta työmarkkinapolitiikkaa. Jäl-
kimmäistä taas edustavat siirty-
mät yksityisen vakuutus- ja pal-
velutarjonnan sekä tarvehar-
kintaisen, työ- ja moraalivas-
tikkeisiin sidotun vähimmäis-
turvan suuntaan. Skandinaviaa 
ihannoivan ja lapsiin investoin-
tia lobbaavan Esping-Anderse-
nin mukaan perhepoliittiset as-
keleet pohjoismaiseen suuntaan 

ovat vielä vaatimattomia.  
Kiinnostavimpiin tapauksiin 

lukeutuvat Saksa, AAA-Euroo-
pan kurinpitäjä sekä sen vas-
tapeluri, sosiaalisella solidaa-
risuudella profiloitunut Rans-
ka. Saksojen yhdistyminen an-
taa oman leimansa Saksan ta-
rinaan. Karl Hinrichs päättelee 
Saksasta, että sen minkä kansa-
laiset ovat voittaneet vanhem-
pina ja hoivaajina, he ovat me-
nettävät palkkatyöntekijöinä. 
Kummassakin maassa hallituk-
set ovat saaneet vastaansa kovaa-
kin vastustusta.  Olemme tottu-
neet siihen, että Ranskassa ”ka-
tu puhuu”, mutta myös Saksan 
Hartz-lait saivat vastaansa laa-
joja protesteja ja syytöksen hy-
vinvointivaltion alasajosta. Va-
laiseva on myös naapureiden 
eli Hollannin ja Belgian vertaa-

minen.  Hollanti oli ensimmäi-
nen liikkeellelähtijä, ja tunnet-
tu myös ”työihmeestään”, käy-
tännössä äitien tuomisessa osa-
aikaisten työmarkkinoille. Bel-
giassa taas monet pyrkimykset 
ovat kariutuneet, eikä esimer-
kiksi runsaista varhaiseläkkeis-
tä ole päästy irti.  Oma lukun-
sa on jälkisosialististen maiden 
hyvinvointijärjestelmien raken-
tuminen. 

Yksi kirjan kiinnostavimpia 
havaintoja se, miten paljon yh-
teistä mannereurooppalaisten ja 
suomalaisten reformien ja ajat-
telun väliltä löytyy.  Samoin 
kuin Suomessa 2000-luvun so-
siaalipolitiikka tavoittelee käyt-
täytymisvaikutuksia ja talou-
den vauhdittamista. Teoksen 
teoreettisena kehystäjänä toimii 
institutionalismi. Karkeasti: se-

Uusia näkökulmia mielen käsitteeseen
Jarkko Eskola

Johannes lehtonen  
Tietoisuuden ruumiillisuus 
Mieli, aivot ja olemassaolon 
tunne 
Duodecim, 2011  

Emeritusprofessori Johannes 
Lehtosen teos Tietoisuuden ruu-
miillisuus on 1960-luvun alku-
puolella lääkäriksi opiskelleelle ja 
saman vuosikymmenen lopulla 
psykiatrian erikoislääkäriksi lu-
keneelle täysin uutta, pääosin 
2000-luvun aivotutkimuksen ja 
psykoanalyysin viime vuosikym-
menillä kehittyneen teorian yh-
teensovittamista. Kirjan esipu-
heen on kirjoittanut tämän het-
ken aivotutkimuksen ykkösni-
memme, akateemikko, Aalto-
yliopiston professori Riitta Hari. 
Hän toteaakin Lehtosen lähes-
tyvän kahden tieteenalueen ra-
japintaa rohkealla mutta asian-
tuntevalla tavalla ja avaavan näin 
portteja perinteisen luonnontie-

teellisen aivotutkimuksen ja hu-
manistisen kliinis-psykologisen 
tieteenalan välille.

Kirjoittaja itse on psykiatri-
an emeritusprofessori Kuopion 
yliopistosta. Hän on koulutuk-
seltaan psykoanalyytikko, mut-
ta myös kliinisen neurofysiolo-
gian dosentti ja aivotutkija. Hä-
nessä yhtyy siis henkilönä koke-
nut kliinikko, psykiatri ja kou-
luttaja, mutta myös kokeelli-
sen luonnontieteellisen traditi-
on menetelmiä soveltava neu-
rofysiologi. Lehtonen kiittää-
kin Kuopion yliopiston piiris-
sä toiminutta monitieteistä ai-
votutkijatiimiä tärkeänä tausta-
ryhmänä omalle tutkijantyöl-
leen ja kirjan tausta-ajatuksil-

le. Riitta Harin johdolla vuo-
sina 2007–2008 kokoontunut 
monitieteinen Mieli-Forum loi 
edellytyksiä ja vahvensi tekijän 
motivaatiota teoksen kirjoitta-
miseen. Esiin nousevat myös 
kirjoittajan laaja lukeneisuus, 
neurotieteiden uudet avaukset, 
tieteiden väliset uudet sillat, uu-
det tavat hahmottaa mielen eri 
ulottuvuuksia sekä kirjoittajan 
oma valmius luoda synteesiä 
nykytietämyksestä ja sen poh-
jalta avautuvasta aivojen toi-
mintakuvauksesta.
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Sosiaalipsykiatrisesti orien-
toituneelle lääkärille Lehtonen 
avaa aivan uusia näkökulmia 
siihen mielen käsitteeseen, jo-
ta itse olen käyttänyt, ja siihen, 
kuinka sen olen ymmärtänyt. 
Vaativa luku-urakka antaa sel-
vyyttä ja avartaa näkemystä ai-
vojen kehitykseen, niiden ker-
roksellisuuteen, niiden monita-
soisten toimintojen synkroni-
seen virittymiseen ja näiden ta-
sojen yhteisaikaiseen sisä- ja ul-
komaailman hahmottamiseen, 
minätunteen ymmärtämiseen 
tässä ja nyt tapahtuvana jatku-
vana reaalitodellisuutena.

Lehtonen toteaa uuden kogni-
tiivisen aivotutkimuksen ja sen 
pohjalta tehtyjen havaintojen 
muuttaneen aiemmin ratkaise-
mattomien kysymysten mai-
semaa. Hän toteaa, että tietoi-
suuden käsitteen psykofyysinen 
suhde on jaettu nykyisin kahteen 
osaan. ”Kovaan muotoon”, joka 
pyrkii hakemaan vastausta sii-
hen, miten aivojen ja elimistön 
fysiologinen toiminta voi tuot-
taa subjektiivisen tietoisuuden, 
hetkestä toiseen koetun psyyk-
kisen todellisuutemme. Psyko-
fyysisen ongelman ”pehmeäksi 
muodoksi” taas kutsutaan vaih-
tuvia mielen ja ruumiin välisen 
yhteyden ilmiasuja. Tällä alueel-
la pyritään selvittämään, miten 
aivojen ja mielen välinen yhte-
ys ilmenee ihmisen käyttäytymi-
sen erilaisissa tilannekohtaisissa 
variaatioissa. Pehmeä osio ei siis 
pyri ratkaisemaan psykofyysistä 
ongelmaa kokonaisuudessaan, 
se jää filosofiseksi kovan ytimen 
ongelmaksi.

Itseäni jäi erityisesti pohditut-
tamaan se, miten aivot kykene-
vät tämän reaalitodellisuuden 
toteuttamaan. Miten monitasoi-
nen aivojen toiminta voi synk-
ronisoitua niin, että todella ky-
kenemme hallitsemaan saman-

aikaisesti koko minäkuvaamme, 
johon sisältyy reaaliaikainen oi-
vallus sisäisestä tilastamme, ym-
päristöstä tulevista viesteistä, sy-
ventymisestämme keskusteluun, 
autonajotapahtumaan ja muis-
tin tuottamiin mielikuviin? Jo-
kainenhan näistä vaatii oman ai-
vojen soluverkoston toiminnan. 
Missä ja miten siis tapahtuu näi-
den eritasoisten verkostojen toi-
mintojen integraatio?

Vastauksena tähän kysymyk-
seen aivotutkijat tarjoavat näke-
mystä, että tietoisuus perustuu 
aivokuoren neuronien keskinäi-
seen tahdistukseen niitä yhteen 
sitovassa värähtelevässä rytmis-
sä.  Aivomme hermosolut, neu-
ronit, ovat siis toisiinsa liittynei-
nä ja toimivat eri tehtävien vi-
rittäminä tietoverkostoina. Nii-
den toiminta ilmenee aivosäh-
kökäyrän ilmaisemina värähte-
lytaajuuksina ja niiden rytmei-
nä. Värähtelyiden samanaikai-
suus virittää tietoverkostojen 
välisen ”tietoliikenteen”, jossa 
tietoisuusimpulssit saavat pa-
lautteen harmonisen tietosyk-
keen muodossa. 

Missä ja miten tapahtuvat tie-
toverkkojen syntymiset ja viri-
tykset luovan älyn ja monisäi-
keisen tunnemaailman alueella? 
Tutkijoilla on vielä paljon poh-
dittavaa edessään, kun he pyr-
kivät selvittämään tämän aivo-
jen fysiologisen toimintamallin 
ja älyllisen tietoisuutemme ko-
ko todellisuuden.

Tietoisuuden ruumiillisuus 
tulee erityisen selkeästi esiin 
lapsen ensimmäisten kuukausi-
en ja vuosien kasvukuvauksissa. 
Lehtonen yhdistää aivojen bio-
logisen kehitysvaiheen ja lapsen 
psykologisen kehityksen ja so-
siaalistumisen tavalla, jossa yh-
distyvät hienosti hänen omat 
aivojen toimintaa koskevat tut-
kimuksensa, hänen psykoana-

lyyttinen koulutuksensa ja hä-
nen kliininen kokemuksensa se-
kä laaja lukeneisuutensa. Ihmi-
sen kehitys avautuu moniulot-
teisena, vivahteikkaana matka-
na halki biologisen kehityksen 
vuosimiljoonien. Kuva aivojen 
kehityksestä vuosimiljoonien 
aikana madon, matelijan, lin-
nun, nisäkkään kautta ihmiseen 
avautuu kehityksenä ihmislap-
sen syntymän avuttomuudesta 
tietoiseen äly- ja tunneohjautu-
vaan itsenäiseen ihmisyksilöön. 

Jokaisen ihmislapsen voi siis 
ajatella kulkevan tämän huike-
an matkan vain muutamien en-
simmäisten kuukausien ja kehi-
tysvuosiensa aikana. Ei siis ih-
me, että kehityskulkuun sisäl-
tyy runsaasti riskejä ja mahdol-
lisuus poikkeavuuksiin. Vuosi-
miljoonainen aivojen, keskus-
hermostomme muotoutuminen 
on kuitenkin säilyttänyt sellai-
sen plastisuuden, että potenti-
aaliset ongelmat ovat suures-
sa määrin yksilön myöhemmän 
kehityksen aikana vielä korjat-
tavissa, ehkä palautettavissa. 

Tämä tietoisuuden, mie-
len ja sen tasapainon järkkymi-
nen näkyy useimmiten kliinisi-
nä minäkuvan häiriöinä, reaali-
ajan menetyksenä ja siten nii-
nä persoonallisuuden muutok-
sina, joita kuvaamme psykiatri-
sin termein. Ne voivat esiintyä 
esimerkiksi psykoottisina episo-
deina, reaalisen maailman hah-
motushäiriöinä tai persoonalli-
suuden kehityksen tai kasvun 
vakavina vinoutumina.

Riitta Hari toteaa esipu-
heessaan: ”Ihminen on kehon-
sa kautta kiinteässä yhteydessä 
ympäristöön ja tämä toiminta-
silmukka (aistin- ja liikeyhteyk-
sineen) on läsnä kaikessa toi-
minnassa. – – Kehollista kogni-
tiota tukevat myös viimeaikai-
set tulokset ihmisaivojen peilau-
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tumisjärjestelmistä, jotka osoit-
tavat, että toisten ihmisten liik-
keiden ja ja tuntemusten ym-
märtämiseen liittyy katsojan 
omien vastaavien aivoverkosto-
jen aktivoituminen.”  Hän jat-
kaa: ”Evoluution kuluessa tätä 
tärkeää vuorovaikutusta tuke-
maan on syntynyt herkkä so-
siaalisen signaloinnin koneis-
to niin, että sekä lapsi että van-
hempi pystyvät aistimaan tois-
tensa mielialoja kosketuksesta, 
katseesta, kehon asennosta, il-
meistä, äänenpainoista ja ään-
nähdyksistä jo silloin kun kie-
lellisen kommunikaation mah-
dollisuudet puuttuvat.” 

Tämä uusi neurofysiologi-
nen löytö kertoo niin kutsu-
tuista peilisoluista, joiden avul-
la jo muutamien viikkojen ikäi-
nen vauva kykenee vuorovaiku-
tukseen ympäristönsä, ensisi-
jaisesti turvallisuuden takaavan 
äitinsä kanssa. Professori Tuula 
Tamminen esitteli uusia peili-
solulöytöjä vain muutama vuo-
si sitten Suomen Kulttuurira-
haston juhlaesitelmässään. 

Kirja on kiehtovaa luettavaa. 
Se on matka tietoisuuden kehit-
tymiseen ja muotoutumiseen. 
Siinä kuvataan muun muas-
sa turvallisuustunteen keskeis-
tä merkitystä aivojen kehitty-
misen edellytyksenä. Ei ole siis 

ihme, että kirja kykenee liittä-
mään psykoanalyyttisen kliini-
seen ja psykologisteoreettiseen 
malliin kuuluvan kehityksen lä-
heisesti osaksi aivojen varhaista 
muotoutumista lapsuuden var-
haisvaiheessa. Sieltä nousevat 
selitysmallit yksilön myöhem-
mälle sosiaaliselle kehitykselle 
ja hänen kyvylleen selviytyä ih-
misjoukkojen sisäisissä ja ihmis-
ten välisissä jännitteissä. Persoo-
nallisuuden pysyvät rakenteet 
syntyvät noissa kriittisissä tur-
vallisuutta peilaavissa tilanteissa 
ja heijastuvat sitten yksilökehi-
tyksen myöhemmissä vaiheissa. 

Tälle selitysmallille uusin ai-
votutkimus näyttää antavan 
vahvuutta, ja siinä piilee myös 
Lehtosen kirjan yksi tärkeä vies-
ti. Hän kykenee yhdistämään 
monen tieteenalan näkemyksiä 
ja rakentamaan siltaa niiden vä-
liseen yhteisymmärrykseen.

Lehtosen kirjan viimeinen 
luku keskittyy filosofiaan. Hän 
pohtii, onko Descartesin kuu-
luisa lause cogito ergo sum – ajat-
telen, olen siis olemassa – ym-
märrettävä niin kuin filosofi sen 
itse ymmärsi. Lehtonen kysyy: 
”Onko totta, että päätelmän 
ydin edellyttää mielen dualistis-
ta riippuvuutta aineesta, vai on-
ko tämä vastaansanomaton lau-
se sittenkin ehjällä pohjalla ja 

sopusoinnussa sen kanssa, että 
ihmisen mieli lepää ruumiin ja 
erityisesti aivojen toiminnan va-
rassa?” Hän toteaa, että viime-
aikainen kehityspsykologinen 
teoria ja aivotutkimus tukevat 
jälkimmäistä tulkintaa, mutta 
filosofi itse päätyi dualistiseen 
johtopäätökseen.

Lehtonen haluaa loppulu-
vussaan selvittää, miksi näin ta-
pahtui. Hänen perusteltua joh-
topäätöstään kuvaa ehkä hänen 
loppukappaleeseen kirjoitta-
mansa: ”Ajattelun kokeminen 
toteutuu olemassaolon tuntees-
sa, ja se liittää ajattelevan mielen 
ruumiin toimintoihin. Yhteys 
toimii myös toisinpäin – – Ih-
mismielen muotoutuessa mieli 
ja ruumis (aivot) ovat molem-
min suuntaisesti toisistaan riip-
puvaiset. Kumpikaan yksinään 
ei riitä perustaksi teorialle, joka 
kattaa sekä biologiset että per-
soonalliset puolet minuudesta.”

Kirjan luettuani luulen – aina-
kin hetken – ymmärtäväni pa-
remmin aivojeni toimintaa. Eh-
kä ymmärrän myös hieman pa-
remmin, miksi esiintyy niin pal-
jon erilaisia mielen toiminnan 
muotoja, joista osaa nimitämme 
psykiatrisin termein. Itse asias-
sa ihmettelen, että sittenkin niin 
monen ihmisen aivot näyttävät 
toimivan ”normaalisti”. 

”Teollinen aikakausi on vie-
raannuttanut ihmisiä luonnol-
lisesta yhteistyöstä. Tämä epä-
luonnollinen tapa kohdata ih-
misiä on virallistettu ja hyväk-

sytty. Me olemme mekanisti-
sen teollisen käyttäytymismal-
lin vankeja”, avaa isoa kuvaa yk-
si kirjan haastateltavista, Sitran 
yliasiamies Mikko Kosonen.

Suomen menestyksen tie alkaa ihmisyyden 
kunnioittamisesta

Tero lahdes 
samassa veneessä  
Tositarinoita hyvästä 
yhteistoiminnasta  
solar solutions, 2012
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