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Subjektit, objektit ja affektit persoonallisuuden rakenteessa – Kernbergin
objektisuhdeteorian tarkastelua
Otto Kernbergin työryhmän objektisuhdeteoriassa persoonallisuuden rakennetta kuvataan
affektiivisesti värittyneiden subjekti–objektiparien muodostamana kokonaisuutena.
Persoonallisuuden häiriöissä defensiiviset operaatiot ovat jättäneet jälkensä subjekti–
objektiparien osapuoliin ja myös erilaisten parien keskinäisiin suhteisiin. Artikkelissani
hahmottelen, kuinka Kernberg kollegoineen kuvaa erilaisten persoonallisuuden rakenteiden
muodostumista. Samoin tarkastelen, kuinka teoria esittää erilaisten persoonallisuuden
rakenteiden vaikutuksen kanssakäymiseen ja erityisesti transferenssisuhteen muodostumiseen.

Johdantoa
Psykoanalyyttisesti orientoituneessa työskentelyssä yksilöiden ja ryhmien kanssa yksi
keskeisimmistä haasteista on havaita, miten transferenssisuhteet heräävät ja elävät prosessin eri
vaiheissa. Psykoanalyytikko tai psykoterapeutti1 on transferenssisuhteissa osapuoli. Tämä voi
merkittävästi vaikeuttaa analyyttista ymmärtämistä – niin kuin sekin, että heräävät fantasiat ja
käyttäytyminen saattavat kummuta hyvinkin varhaisista lähteistä ja ilmetä verhotusti.
Transferenssisuhteen luonne voi myös vaihdella nopeasti ja siksi herättää hämmennystä.
Analyytikon on kerta toisensa jälkeen kysyttävä, ”mitä tässä tapahtuu ja miksi”. Miksi-kysymys
liittyy paitsi siihen, mitä analyyttisen suhteen aikana on aiemmin tapahtunut, myös siihen,
millainen psyykkinen rakenne vaikuttaa nykyhetken kokemiseen.
Transferenssi-ilmiöiden ymmärtämistä helpottaa, jos on muodostanut oletuksen potilaan
taipumuksista hahmottaa omaa ja toisten olemista. Tämä voi muun ohella tarkoittaa pyrkimystä
ymmärtää toimintaa säätelevää psyyken rakennetta. Jotta niinkin abstraktia ilmiötä kuin
psyykkistä olemista voisi kuvata rakenteena, tarvitaan kuvausmenetelmä, teoria, apuväline –
eräänlaiset lego-palikat ja käsitys siitä, miten nuo palikat voivat kytkeytyä toisiinsa ja siten
muodostaa rakenteita – rakenteita, jotka näin ollen toimivat psyykkisten olemistapojen kuvina.
Teoriat asettavat hahmotukselle rajat, ja siksi psyykkistä olemista on syytä hahmottaa
vuorovaikutuksessa myös intuitiivisesti, ilman etukäteen valittuja lego-palikoita. Kuitenkin jo
transferenssisuhteen osapuolena oleminen on emotionaalisesti ja kognitiivisesti niin haasteellista,
että etukäteen opiskeltu viisas metateoria, joka mahdollistaa suhteen tarkastelun myös ikään kuin
ulkopuolisena, teorian valossa, on suureksi avuksi. Periaatteessa silloin voi ajatella, että ”koska
toisen osapuolen kokemista ja käyttäytymistä ohjaava rakenne näyttää muodostuvan tällaisista-jasellaisista palikoista niin-ja-näin, ja koska aiemmin on tapahtunut tuollaista-ja-tällaista, niin on
mahdollista, että tämä tilanne ja minut sen yhtenä osapuolena hahmotetaan näin-ja-näin”. Eli
oletettu rakenne – tietynlaisella käsitteistöllä aiemmin tuotettu psykoanalyyttinen diagnoosi – voi
tarjota vaihtoehtoja aktuaalisen transferenssisuhteen hahmottamiseen. Jos tarjoutuvat hypoteettiset
tulkintavaihtoehdot osoittautuvat vääriksi, on syytä tarkistaa diagnoosia, eli oletusta taustalla
vaikuttavasta, kokemista ja käyttäytymistä ohjaavasta rakenteesta.
Kernberg-ryhmän teoriassa lego-palikoita ovat mieleen sisäistetyt käsitykset itsestä ja toisesta
affektiivisesti värittyneinä subjekti–objektipareina. Persoonallisuuden rakenne muodostuu sen
mukaan, millaisia nämä parit ovat ja miten ne asettuvat suhteessa toisiinsa. Ja tämän taas oletetaan
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ohjaavan aktuaalista kokemista ja käyttäytymistä.
Edellä esitetty voi kuulostaa kovin mekaaniselta. Sitähän sen ei kuitenkaan tarvitse olla, kun
analyytikko välttää teoreettisen yksisilmäisyyden ja jo-tietämisen houkutukset ja kykenee
muutenkin varmistamaan itselleen henkisen joustavuuden ja liikkuvuuden. Hyvä teoria – siis
väline, jolla voidaan tietystä lähtökohdasta ja tietyin käsittein toimivasti kuvata todellisuutta –
istuu yleensä joihinkin tilanteisiin paremmin kuin toisiin. Ja lähes aina sen kuvausvoima tyrehtyy
jossain pisteessä. Ja yleensä teoria liittyy laajempaan ajattelun perinteeseen, jonka ymmärtäminen
on keskeistä, jotta ymmärtäisi teorian kunnolla. Tämä kaikki koskee myös Kernberg-ryhmän
objektisuhdeteoriaa.
Kernberg-ryhmän objektisuhdeteorian pääpiirteet
Otto Kernberg kollegoineen (Personality Disorders Institute, Weill Cornell Medical College) on
vuosien mittaan kehitellyt persoonallisuuden rakennetta kuvaavan teorian, joka tarjoaa
mahdollisuuden ymmärtää myös aktuaalisia vuorovaikutustilanteita, kuten transferenssi-ilmiöitä.
Teoria hahmottaa persoonallisuuden ja identiteetin rakentumista sekä erilaisten
psykopatologioiden (erityisesti rajatilapersoonallisuuden) luonnetta. Se myös tarjoaa
käytännöllisiä ratkaisuja eri vaikeusastetta edustavien potilaiden psykoanalyyttiseen hoitoon. Eli
siinä yhdistyvät metateoreettinen tarkastelu ja kliininen teoria. Olen omassa psykoanalyyttisessa ja
-terapeuttisessa työssäni niin ryhmien kuin yksilöiden kanssa kokenut tämän teorian työtäni
tukevaksi. Se asettuu luontevasti kleinilais-bionilaiseen ajatteluun ja työskentelyyn tottuneen
analyytikon mieleen. Se on myös osoittautunut toimivaksi vuorovaikutuksen ilmiöiden
kuvaamisessa monenlaisissa opetustilanteissa. Vaikka teoria helposti hahmottuu melko suljetuksi
järjestelmäksi – eräänlaiseksi tuotteeksi – se tosiasiallisesti nousee vankasta psykoanalyyttisesta
perinteestä ja myös avautuu moneen suuntaan. Ja vaikka ihan kaikkia teoreettisia kannanottoja ei
hyväksyisikään sellaisenaan, ei tehdyn työn antia voi vähätelläkään.2
Kuten jo todettu, Kernberg-ryhmän ajattelu nojautuu niin teorian kuin käytännönkin puolesta
psykoanalyyttiseen lähestymistapaan ja tulkitsemisen perinteeseen. Luonteenomaista sille on tapa,
jolla teoria ja käytäntö paketoidaan koulutuksellisesti selkeiksi kokonaisuuksiksi. Keskeisiksi
teoreettiseksi taustavaikuttajiksi näyttävät nousevan erityisesti Melanie Klein (kuten hänen
muotoilunsa skitsoparanoidisesta ja depressiivisestä positiosta) ja ylipäätään kleinilaisen koulun
käsitykset primitiivisistä defensseistä sekä sisäisten objektisuhteiden roolista ulkoisen
todellisuuden kokemisessa, samoin ajatus vastatransferenssin käytöstä potilaan sisäisten
objektisuhteiden havainnoinnissa (ks. esim. Clarkin & al. 2006, 45 ja Kernberg 2012, 41, 112).
Kernbergille tärkeä klassikko on myös egopsykologiaa edustava Edith Jacobson – erityisesti se,
miten tämä selvitti varhaisten objektisuhteiden sisäistymistä, affektien keskeisyyttä
objektisuhteissa sekä superegon kehittymistä. Kernbergin mukaan Jacobson on luonut modernin
objektisuhdeteorian perustan. (Kernberg 2012, 11, 187, 361–36.) Kernbergin viimeaikaisessa
kirjoittelussa esiintyy toistuvasti myös sellaisia tunnettuja nimiä kuin Wilfred Bion, Donald
Winnicott, Heinrich Racker, John Steiner ja André Green. Peter Fonagyn ryhmän kehittämän
mentalisaatio-lähestymistavan ja Kernberg-ryhmän TFP-menetelmän väliltä löytyy yhtäläisyyksiä,
mutta erityisesti käytännön terapiatyön osalta myös eroja. Esimerkiksi Kernberg-ryhmä pitää
psykoanalyyttista tulkitsemista hyödyllisenä myös rajatilapersoonallisuuksien hoidossa
päinvastoin kuin Fonagy kollegoineen.
Objektisuhdeteorian lähtökohdista
Fantasiakokemus ihmisen sisällä olevista, sinne menevistä ja sieltä ulos tulevista objekteista lienee
hyvin varhainen niin yksilönkehityksellisesti kuin ihmissuvunkin näkökulmasta. Se on esillä myös
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monissa arjen kielikuvissa. Psykoanalyyttiselle objektisuhdeteorialle pohjaa loivat Freudin
huomiot transferenssista analyysissa uudelleen elettyinä suhteina, samoin jako ulkoisesti
havaittavaan ja sisäisesti koettuun maailmaan. Kuolleen ja mieleen inkorporoidun läheisen
käsittäminen melankoliaa selittäväksi tekijäksi (Freud 1917) on sekin askel sisäistettyjä objekteja
koskevan teorian suuntaan. Sinne viitoitti tietä myös Freudin (1923; 1933) ajatus yliminästä
mielensisäisenä objektina.
Melanie Klein ajatteli, että vauva sisäistää ja ulkoistaa niin ”hyviä” kuin ”pahojakin”
(osa)objekteja. Klein totesi toistuvasti, kuinka lasten sisäistämät fantasiapitoiset objektit ilmenivät
emotionaalisesti värittyneinä ulkoisen maailman suhteissa, esimerkiksi lasten leikeissä, samoin
heidän suhteissaan Kleiniin analyytikkona.
Kleinilaisessa ajattelussa alkuperäisimmät sisäisiä objekteja koskevat fantasiat eivät ole
representaatioita samassa mielessä kuin esimerkiksi muistikuvat tai tietoiset kuvitelmat (ks. esim.
Hinshelwood 1989, 71–72). Eli ne eivät ole symbolisia vaan konkreettisesti itsessä olemassa
oleviksi koettuja. Näin lienee syytä olettaa – erityisesti kun muistamme pikkuvauvan sangen
puutteelliset symbolisointikyvyt. Kuitenkin suhde representaatioihin on olemassa kuten
Hinshelwood (1989, 73) toteaa: kaikkein varhaisimpien ja konkreettisimpien objektifantasioiden
päälle muodostuu myöhemmän kehityksen myötä objekti- ja subjektirepresentaatioiden maailma.
Varhaiset, somaattisesti koetut sisäistykset voivat vaikuttaa symbolisten representaatioiden
luonteeseen (palaan tähän kirjoitukseni loppupuolella). Kernberg-ryhmä lähestyy sisäisiä
objektisuhteita symbolisina muistijälkinä, representaatioina.
Käsitteiden määrittelyä
Määrittelen seuraavaksi eräitä keskeisiä käsitteitä nojautuen Kernbergin ja hänen kollegojensa
muotoiluihin (ks. esim. Clarkin & al. 2006, 2). Persoonallisuuden rakenne (psyyken/mielen
struktuuri/organisaatio)3 on suhteellisen pysyvä, yksilön motivaatiota, käyttäytymistä,
havaitsemista sekä toisen ja itsen kokemista säätelevä henkisten toimintojen kokonaisuus. Sisäiset
subjekti–objektisuhdemallit (lyhyemmin objektisuhdemallit, objektisuhteet, suhdemallit) ovat
psyyken rakenteen yksiköitä (siis eräänlaisia rakennuspalikoita). Ne osallistuvat motivaation,
kokemisen ja käyttäytymisen säätelyyn ja tarjoavat malleja itsen ja ulkomaailman ymmärtämiseen
ja ulkoiseen vuorovaikutukseen. Kernberg-ryhmän kuvaamat suhdemallit muistuttavat tietyiltä
osin eräiden muiden teorioiden käsitteitä. Tällaisia ovat esim. kiintymyssuhdeteorian internal
working models sekä kognitiivisen teorian skeemat ja neurotieteiden assosiatiiviset neuraaliset
verkostot (Caligor & al. 2007, 4–5). Nähdäkseni yhteydet eräisiin sosiaalipsykologisiin ajatuksiin
ovat myös kiinnostavia.
Sisäinen subjekti–objektisuhdemalli koostuu kolmesta tekijästä (ks. kuva 1): itseä ja toista
koskevasta määrittelystä tai representaatiosta (”subjekti” ja ”objekti”) sekä näiden suhteeseen
liittyvästä affektista (esim. Rakastava, ”hyvä” äiti objektina – Huolenpidosta riippuvainen vauva
subjektina & Subjektin kokema kiintymys). Hahmotukset, jotka tuottavat varhaisia
objektisuhdemalleja, ovat ikäkaudelle ja psyyken senhetkiselle rakenteelle ominaisella tavalla
osittaisia ja fantasiapitoisesti värittyneitä.

Kuva 1. Sisäinen subjekti–objektisuhdemalli (ks. esim. Clarkin & al. 2006).
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Affektit ovat Kernberg-ryhmän näkemyksen mukaan perusmuodoissaan myötäsyntyisiä
valmiuksia. Yksittäiset affektiiviset kokemukset organisoituvat vähitellen libidinaaliseksi ja
aggressiiviseksi yllykkeeksi. Tällaiset yllykkeet (drives) värittävät objektisuhteet (Clarkin & al.
2006, 7; ks. myös esim. Kernberg 2012, 201–220). Kukin objektisuhdemalli siis ikään kuin saa
tietyn leiman sen mukaan, kumpi yllyke siihen integroituu. Näin muodostuu kunkin sisäisen
objektisuhteen affektiivinen motivaatiotausta. Se, värittyykö objektisuhde rakkaudellisesti vai
vihalla, vaikuttaa paitsi siihen, miten persoonallisuuden sisäinen organisoituminen etenee, myös
siihen, miten objektisuhdemallin mukaisesti hahmotettuun ulkoiseen tilanteeseen suhtaudutaan –
esimerkiksi pyritäänkö tilanteen saavuttamiseen ja ylläpitämiseen vai pyritäänkö sellaista
välttelemään. Libidinaalisten ja aggressiivisten motivaatiotaustojen suhteet ovat keskeisiä
psykopatologian kannalta.4
Subjekti–objektisuhteiden omaksumisesta
Kernbergin mukaan sisäistyksissä on kyse nimenomaan subjekti–objektisuhteiden (ei pelkästään
objektien) sisäistämisestä. Tämä vaikuttaa loogiselta: myös itseä koskeva kokemus voi määräytyä
vahvasti sen myötä, millainen kokemus toisesta on. Koska itseä koskeva representaatio on yhtä
merkittävä osa sisäistettyä suhdekokonaisuutta kuin objekti, olen päätynyt käyttämään ilmaisua
subjekti–objektisuhde pelkän objektisuhde-termin rinnalla.
Keskeisimmät sisäistykset tapahtuvat elämän alkutaipaleella. ”Hyviä” ja ”pahoja” sisäistyksiä
tapahtuu, olipa huolenpito asianmukaista tai ei. Sisäistyksen luonteeseen vaikuttaa kuitenkin
merkittävästi se, millaisen affektisisällön värittämänä aktuaalinen suhde koetaan. Kun varhaisessa
vuorovaikutustilanteessa affektitaso on matala, havaintoihin perustuva ja realiteetteja tavoitteleva
oppiminen on mahdollista niissä rajoissa kuin vauvan myötäsyntyinen affektiivinen, kognitiivinen
ja motorinen reaktiivisuus ja ikä sen sallivat. Samalla kyky erottaa itsensä toisesta kehittyy.
(Kernberg 2012, 8–9.)
Sen sijaan, kun affektitaso vauvan ja hoitajan välillä on korkea – olipa se sitten luonteeltaan
erittäin positiivinen tai äärimmäisen negatiivinen – syntyy affektiivisia muistirakenteita, joilla on
voimakkaita motivaatioon vaikuttavia seuraamuksia. Näin syntyvät, itsen ja toisen välistä suhdetta
koskevat muistijäljet luovat ensisijaisen psyykkisen motivaatiorakenteen perustan. Tuo
motivaatiorakenne yhtäältä herättää pyrkimykset lähestyä, ylläpitää ja lisätä olosuhteita, joissa
positiiviset huippukokemukset voivat oletuksen mukaisesti syntyä. Ja toisaalta se tuottaa
yllykkeen vähentää, välttää ja paeta negatiivisiin huippukokemuksiin assosioituvia olosuhteita.
Vauvan positiiviset huippukokemukset liittyvät tyypillisesti aistiperäiseen tyydytykseen äidin
rinnoilla, ihon eroottiseen stimulaatioon ja euforiseen yhteisyyteen äidin kanssa. Negatiiviset
huippukokemukset puolestaan ovat luonteeltaan kovaan fyysiseen kipuun ja nälkään liittyviä sekä
sellaisiin tilanteisiin liittyviä, jotka muuten herättävät intensiivistä raivoa, pelkoa tai inhoa ja
saavat aikaan yleistä ärtyneisyyttä sekä yliherkkyyttä frustraatiolle ja kivulle. (Kernberg 2012, 8–
9.)
Kernberg-ryhmän teorian mukaan positiivisia ja negatiivisia kokemuksia koskevat affektiiviset
muistijäljet sisäistyvät aluksi toisistaan erillään. Tämä luo pohjan sille, että ne myöhemminkin
voidaan pitää toisistaan erilleen lohkottuina tai dissosioituina.5 Näin yhtäältä suojataan ideaaliset
vuorovaikutuskokemukset sekä niihin liittyvät subjekti–objektirepresentaatiot ja positiiviset
affektit ja toisaalta pyritään väistämään negatiivisiin kokemuksiin liittyvät subjekti–
objektirepresentaatiot ja affektisisällöt. Suhdeparien syntyyn liittyy taipumus projektioihin ja sen
seurauksena varhainen jako kahteen kokemusalueeseen: ideaaliseen ja toisaalta vainoavaan,
paranoidiseen (kuva 2). Ideaalisessa sisäisessä suhteessa sekä subjekti että objekti ovat ”hyviä”,
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vainoavassa suhteessa objekti on negatiivisesti värittynyt ja ”paha”, subjekti puolestaan hahmottuu
uhanalaiseksi. Tätä persoonallisuuden rakenteen määrittelyä vastaa Kleinin (1946) kuvaama
skitsoparanoidinen positio. (Clarkin & al. 2006, 7–10.) Toisin sanottuna, projektiivisesti
mustavalkoiset objektisuhteet ja niiden erottelu kahteen kokemusalueeseen merkitsee
tietyntasoisen persoonallisuuden rakenteen muodostumista (kuva 2).

Kuva 2. Kaavakuva ”hyviin” ja ”pahoihin” sisäisiin subjekti–objektisuhteisiin jakautuneen psyyken rakenteesta.
Hyvässä suhteessa subjekti ja objekti värittyvät ideaalisen positiivisina, pahassa osapuolet ovat negatiivisesti
värittyneitä. (Ks. esim. Clarkin & al. 2006, 8.)

Taulukossa 1 on lueteltu varhaisia subjekti–objektisuhdemalleja, joita on todettu terapeuttisissa
transferenssisuhteissa mutta jollaisia ilmenee myös muissa vuorovaikutustilanteissa.
Lähtökohtaisesti subjektikokemus on vasemmalla taulukossa, mutta roolit voivat myös
aktualisoitua toisinpäin (esim. objekti voi representoitua pahana lapsena ja subjekti sadistisena
vanhempana).
Taulukko 1. Varhaisia subjekti–objektisuhdemalleja (ks. Clarkin & al. 2006, 51).
Subjekti/objekti

Objekti/subjekti

Destruktiivinen, paha lapsi
Nurkkaan ajettu, raivostunut lapsi
Epätoivottu lapsi
Puutteellinen, viallinen ja arvoton lapsi
Hyväksikäytetty uhri
Osattomaksi jätetty lapsi
Siivoton, hävytön lapsi
Holtiton, raivostunut lapsi
Hyökkäävä lapsi
Seksuaalisesti kiihottunut lapsi
Seksuaalisesti kiihottunut lapsi
Spontaani, estoton lapsi
Riippuvainen, tyydytetty lapsi
Lapsi, joka kaipaa tulla rakastetuksi
Kontrolloiva, kaikkivoipainen itse
Ystävällinen, mukautuva lapsi
Aggressiivinen kilpaileva itse

Rankaiseva, sadistinen vanhempi
Kontrolloiva vanhempi
Hylkäävä, itseensä keskittynyt vanhempi
Halveksiva vanhempi
Sadistinen hyökkääjä/vainooja
Itsekäs vanhempi
Tiukka, vastenmielisyyttä tunteva vanhempi
Avuton vanhempi
Pelokas, alistuva vanhempi
Viettelevä vanhempi
Kastroiva vanhempi
Rakastava, pitkämielinen vanhempi
Täydellinen elättäjä
Vetäytyvä vanhempi
Heikko, orjamainen toinen
Ylenpalttisesti ihaileva vanhempi
Rankaiseva ja kostava toinen

Muutos kohti depressiivistä positiota (Klein 1957) on mahdollinen, kun riittävien positiivisten
kokemusten vahvistamana toteutuvat edellytykset tuskan entistä parempaan sietämiseen ja
todellisuuden entistä realistisempaan kohtaamiseen vaikeissakin olosuhteissa. Tällöin voi tapahtua
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lohkottujen puolien integroitumista (kuva 3). Silloin lapsi ymmärtää, että hän on ”hyvä” ja ”paha”
– ja että niin ovat äitikin ja muut tärkeät läheiset – mutta kuitenkin niin, että hyvät puolet
dominoivat. (Kernberg 2012, 9–10.) Ritva Kajamaan lausahdusta mukaillakseni, siellä missä oli
”joko–tai” alkaa olla myös ”sekä–että”. Ahdistuksen lähde skitsoparanoidisessa positiossa on
ennen kaikkea itsen ulkopuolella, depressiivisessä positiossa se on itsessä (katumus, syyllisyys,
huoli).

Kuva 3. Kaavakuva integroitunut psyyken organisaatiosta. Subjektirepresentaatio (S+ S-) on monivivahteinen ja
siihen sisältyy positiivisina ja negatiivisina koettuja luonteenpiirteitä ja affekteja. Objektirepresentaatiot (O+ O-) ovat
aiempaa vivahteikkaampia ja differentoituneempia. Niihin sisältyy positiivisina ja negatiivisina koettuja
luonteenpiirteitä ja affekteja, samoin sukupuolimäärityksiä. (Clarkin & al. 2006, 9.) Yhdistävät viivat symboloivat
olemassa olevia suhteita objektirepresentaatioiden välillä.

Menneisyyden vuorovaikutustilanteet ovat jo vauvan kognitiivisten kykyjen vuoksi aikuisten
interpersonaalisesti jakamista hahmotustavoista poikkeavia. Siksi varhain sisäistetyt subjekti–
objektisuhteet voivat saada fantastisen merkittävät mittasuhteet. Myös pitkälle integroitunut
psyyken rakenne voi traumaattisen tilanteen, frustraation, stressin, väsymyksen tai muun syyn
vuoksi (esimerkiksi ryhmätilanteessa) regressoitua siten, että käyttöön tulevat varhaisemmat
objektisuhteet sekä niihin liittyvä rakenne ja vuorovaikutuksen tavat.
Personallisuuden rakenteista
Neuroottisen tason defensiiviset objektisuhteet
Ihmisen kehityksellinen haaste on integroida alun alkaen erillisiksi saarekkeiksi jakautuneet
ideaaliset ja paranoidiset subjekti–objektisuhdemallit riittävästi toisiinsa ja näin siirtyä
skitsoparanoidisesta depressiiviseen positioon. Haasteelliseksi tämän tekee mm. se, että subjekti–
objektimalleihin voi liittyä konfliktuaalista motivaatiota, siis jännitteisiä ja ristiriitoja herättäviä
aspekteja kuten seksuaalisia haluja sekä kaipuuta olla rakastettu, ihailtu ja huolenpidon kohde.
Myös sadismin, vallan, kilpailun, itsenäisyyspyrkimysten ja omantunnonarvon värittämät
objektisuhteet voivat herättää monenlaisia negatiivisia tunteita, kuten pelkoa, vihaa, kateutta,
häpeää, ahdistusta, syyllisyyttä ja masennusta. Siksi tällaisia objektisuhteita pyritään väistelemään,
ja siksi mieleen kehittyy korvaavia defensiivisiä objektisuhteita, jotka voivat vaikuttaa helpommin
kestettäviltä. (Caligor & al. 2007, 32.) Tarkastelen seuraavaksi tällaisia neuroottiseen
persoonallisuusrakenteeseen liittyviä defensiivisiä ratkaisuja.
Niin positiivisesti kuin negatiivisesti värittyneisiin subjekti–objektisuhteisiin integroituvat
konfliktuaaliset yllykkeet voivat herättää tarpeen pitää tietyt objektisuhteet poissa tietoisuudesta.
Tämä tuo persoonallisuuteen joustamattomuutta ja vähentää henkilökohtaista vapautta sekä voi
aiheuttaa erilaisia psyykkisiä oireita. Neuroottisen tason varsinainen torjunta (repressio) pyrkii
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pitämään konfliktuaalisiin motiiveihin liittyvät subjekti–objektisuhteet dynaamisessa
tiedostamattomassa ja korvaamaan ne siedettävämmillä defensiivisillä subjekti–
objektisuhdemalleilla. Näin syntyy mielen kerrostumia, joista lähimpänä tietoisuutta ovat
defensiiviset subjekti–objektisuhteet ja syvemmissä kerrostumissa torjutut suhdemallit niihin
liittyvine affekteineen. (Caligor & al. 2007, 43–44.) Lähtökohtaisesti defensiivinen subjekti–
objektisuhdemalli ilmenee ulkoisessa suhteessa. Kun torjuttu suhdemalli pyrkii tietoisuuteen,
herää ahdistus (kuva 4).

Kuva 4. Esimerkki torjutusta ja sen korvaavasta defensiivisestä subjekti–objektisuhdemallista sekä torjuntaan
liittyvästä ahdistuksesta. Objektiin ja subjektiin liittyvät roolit voivat vaihtua.

Edellä kuvatussa tilanteessa jännitteinen objektisuhde siis pyritään torjumaan. Ja sen tilalle
luodaan toinen objektisuhde, jonka toivotaan paremmin takaavan mielenrauhan. Tuollaisten,
varsinaista torjuntaa toteuttavien suhdemallien ohella tarjolla on ainakin kaksi osittaista torjuntaa
edustavaa mahdollisuutta (Caligor & al. 2007, 43–47). Eli neuroottinen defensiivinen objektisuhde
voidaan luoda myös toisin. Tietyt ominaisuudet voidaan lohkoa subjektirepresentaatiosta ja
projisoida objektirepresentaatioon, jolloin syntyy selkeä, tiettyä tarkoitusperää tukeva suhdemalli.
Esimerkiksi itsekkäät piirteet voidaan sijoittaa objektirepresentaatioon, koska tämä suojaa
aggressiivisen konfliktuaalisen yllykkeen kohtaamiselta omassa itsessä, samoin tämän havainnon
herättämältä syyllisyydeltä tai muulta negatiiviseksi koetulta tunteelta. Tällainen
neuroottistyyppinen projektio tukee torjuntaa. Siinä ei kuitenkaan ole kyse kokonaisen
suhdemallin torjunnasta eli varsinaisesta repressiosta, sillä suhdemalli on osin tietoinen: vain
subjektin tietyt ominaisuudet pyritään siirtämään tietoisesti koetun subjektirepresentaation
ulkopuolelle. Voidaan myös turvautua roolien vaihtamiseen (role reversal). Jos esimerkiksi tuntee
itsensä uhatuksi suhteessa pelottavaan toiseen, voi pyrkiä ratkaisemaan ongelman
”vaihtokaupalla”, jonka myötä subjektina onkin uhkaava ja objektista tulee uhattu. Tällaisilla
”uusjaoilla” voidaan tuottaa esimerkiksi subjekti–objektisuhderepresentaatio, jossa objekti on
heikko ja pelkäävä (roolien vaihto) mutta myös itsekäs (lohkominen ja projektio), kun taas
subjekti on vahva, pelottava ja peloton mutta vailla itsekkäitä pyrkimyksiä.
Tilanteeseen voi liittyä myös konfliktuaalisten yllykkeiden lajitteleva eristäminen (segregaatio),
mikä ilmiönä liittyy toisiinsa assosioituvien ominaisuuksien synnyttämään vaikeuteen.
Esimerkiksi kypsään seksuaalisuuteen liittyy kyky hyväksyä itsessään myös luottamukseen
perustuva riippuvuus toisesta (ks. esim. Kernberg 2012, 247–306). Vaikeus kohdata itsessään
samanaikaisesti seksuaalisia ja riippuvuuteen liittyviä piirteitä voi johtaa esimerkiksi seksuaalisten
yllykkeiden lohkomiseen ja projisointiin objektiin, kun taas riippuvuuteen liittyvät piirteet
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pidetään subjektirepresentaatioon kuuluvina. Jos tulee mahdolliseksi sisällyttää seksuaalisuus
subjektirepresentaatioon, riippuvuus täytyy puolestaan projisoida objektiin, koska nämä
ominaisuudet on siis pidettävä toisistaan erillään. Vasta kun voi kohdata molemmat piirteet
tietoisessa, keskeisessä subjekti–objektisuhdemallissa ja vielä molempien osapuolien
ominaisuuksina, defenssin elämää rajoittava vaikutus voi poistua. (Ks. Caligor & al. 2007, 21–29,
37–47.)
Edellä kuvatunkaltaiset projektiiviset lohkomiset tapahtuvat yhden ja saman objektisuhteen sisällä
ja ne ovat osin torjunnan palveluksessa, sillä asianomainen ei ole tietoinen tietyistä puolista
itsessään. Kun puhumme varsinaisesta lohkomisesta ja dissosioivasta prosessoinnista
neuroottisella tasolla, tilanne näyttää jossain määrin erilaiselta. Tällöin kaksi keskenään
ristiriitaisiksi koettua yllykettä on sijoitettu kahteen eri subjekti–objektisuhteeseen, jotka
puolestaan pidetään erillään toisistaan (ks. myös kuvat 5 ja 6 alla). Tähän ei liity varsinaista
torjuntaa, koska molemmat objektisuhteet ja niissä ilmenevät kaksi eri yllykettä ovat tietoisesti
koettavissa – mutta eivät samanaikaisesti. Usein toisistaan erillään pidettäviä yllykkeitä ovat
riippuvuus vs. aggressio, rakkaus vs. seksuaalisuuteen liittyvä riippuvuus sekä rakkaus ja hellyys
vs. aggressio. Eli voi olla vaikea ymmärtää sitä, että olisi vihainen toiselle ja samalla kertaa
riippuvainen hänestä; tai että voi kokea toista kohtaan vihaa ja hellyyttä. Siksi nämä affektiparit
pitää sijoittaa kahteen toisistaan erilliseen suhdemalliin ja toimia ”joko–tai”-periaatteen
mukaisesti. (Ks. Caligor & al. 2007, 47.) Niinpä esimerkiksi joku voi olla aggressiivisen
dynaaminen työelämässä mutta ahdistuneen alistunut ja passiivinen avioliitossaan ilman, että tämä
persoonallisuutta koskeva piirre herättäisi enempiä kysymyksiä.
Edellä on ongelmien syntyä kuvattu kahdenvälisinä objektisuhteina. Kuitenkin myös kolmannen
osapuolen ilmaantuminen on keskeinen kehityksellinen haaste. Selkeästi tämä tulee esiin
klassisessa oidipaalisessa asetelmassa, joskin kolmannen tematiikka lienee olemassa jo ennen
klassista oidipaali-ikää. Oidipaalisten haasteiden ratkaiseminen merkitsee mm. ambivalenssin
sietämistä itsessään ja toisissa sekä tähän liittyvien syyllisyyden kokemusten sietämistä. (Palaan
triadisiin suhteisiin kirjoituksen jälkipuolella.)
Primitiiviset defensiiviset objektisuhteet
Neuroottistasoinen mielen rakenne mahdollistaa suhteellisen vakaan ydinidentiteetin ja suojaa
”identiteettidiffuusiolta” (Kernberg 2012, 3–30). Samaa ei voi sanoa persoonallisuudesta, joka
rakentuu pääasiassa primitiivisten subjekti–objektisuhdemallien varaan (kuva 2). Tällöin
kehityksen myötä ei ole tapahtunut integraatiota, joka mahdollistaisi vivahteikkaan ja vankan
subjektirepresentaation ja toisiaan tasapainottavat objektirepresentaatiot. Krooninen viha yhdistyy
lohkomiseen, projektioihin sekä toisen ja itsen eri puolien primitiiviseen kieltämiseen. Tämän
seurauksena psyyken rakenne koostuu toisistaan erillisistä primitiivisistä suhdemalleista. Tällaisia
ovat erityisesti idealisoivat ja mitätöivät suhteet sekä narsistisen grandioosiin ja maagiseen toisen
kontrollointiin perustuvat suhdemallit. Primitiiviseen kieltämiseen liittyy myös kyvyttömyys
nähdä sisäistä ja ulkoista maailmaa koskevien, keskenään ristiriitaisten käsitysten ristiriitaisuus.
Projektiivisen identifikaation myötä ulkomaailmaa manipuloidaan toimimaan sisäisen,
fantasiatäyteisen ja projektioiden värittämän subjekti–objektisuhteen edellyttämällä tavalla.
Kuvatunkaltainen persoonallisuuden rakenne on eriasteisesti tyypillinen vakavampiasteisille
persoonallisuushäiriöille, jotka Kernberg niputtaa kategoriaan ”rajatilainen persoonallisuuden
rakenne” (borderline personality organisation, BPO).6 Niiden perusta on varhaisissa
objektisuhdemalleissa, jotka temperamentin (myötäsyntyisen aggressiivisuuden ja
ärsyyntymisherkkyyden) ja/tai epäsuotuisien ulkoisten vuorovaikutuskokemusten myötä eivät ole
kehittyneet edellä kuvatuilla tavoilla. Taustalla lienevät varhaisiin negatiivisiin
8

vuorovaikutustilanteisiin liittyvät lyhytkestoiset raivo-affektit, jotka toistuvina ovat yleistyneet
krooniseksi viha-affektiksi. Se integroituu osaksi sisäistettyjä objektisuhteita, joissa subjektin
osana on olla tarkoituksellisesti kärsimystä tuottavan pahan objektin uhri. Pohjimmiltaan
kroonisen vihan päämääränä on tuhota paha objekti. Jossain määrin integroituneemmassa
muodossa pyrkimyksenä on sadistisesti tuottaa kärsimystä pahalle objektille. Ja vielä
kehittyneemmässä muodossa tavoitteeksi muodostuu hallita ja kontrolloida pahaa objektia ja näin
varmistaa oma turvallisuus. (Clarkin & al. 2006, 24.) Krooninen viha ja vaaran värittämien
sisäisten objektisuhteiden maailma on pysyvä kärsimyksen lähde. Primitiiviset defenssit pyrkivät
omilla tavoillaan pelottavan tilanteen hallitsemiseen ja kärsimyksen lievittämiseen.
Diffuusi identiteetti ja ajattelun pirstoutuminen
Rajatilainen, hauras persoonallisuus rakentuu vahvasti polarisoituneista, voimakkaiden affektien
värittämistä ja toisistaan erilleen dissosioiduista subjekti–objektisuhdemalleista. Kun kokemukset
itsestä ja toisista perustuvat nopeasti vaihtuviin ja toisistaan irrallisiin, saarekkeenomaisiin
subjekti–objektimalleihin, seurauksena on identiteettidiffuusio: epäselvä, nopeasti vaihteleva ja
kaoottinen käsitys omasta itsestä. Myös käsitys toisesta on vastaavasti altis nopeille muutoksille.
Esimerkiksi hetki sitten idealisoitu henkilö onkin yhtäkkiä mitätön, epäluotettava ja täysin
epäkelpo; ja vastaavasti oma asenne vaihtuu alistuvasta ja mukautuvasta sadistisesti kriittiseen
ylimielisyyteen. Erilaiset kokemukset itsestä ja toisista seuraavat nopeasti ja kaoottisesti toisiaan.
Ne ovat äärimmäisiä ja polarisoituneita ja siksi epärealistisia, pinnallisia ja erittäin affektipitoisia.
Kunkinhetkinen tulkinta itsestä ja toisesta koetaan yleispäteväksi käsitykseksi, kunnes hetken
kuluttua kaikki ehkä jo näyttää toisenlaiselta. Taustalla ovat siis lohkomiseen, projektiivisiin
prosesseihin ja massiiviseen eristämiseen (primitiiviseen dissosiaatioon) perustuvat ja nopeasti
vaihtuvat subjekti–objektisuhteet. Aktuaaliselle objektisuhteelle ei löydy vertailukohtaa, ja siksi
suhteellisuudentaju puuttuu. Kun tilanne on tämä, ei helposti synny integroitunutta käsitystä sen
kummemmin itsestä kuin toisestakaan. Aggressiivisten yllykkeiden dominoimassa
kokemusmaailmassa paha koetaan yleensä ulkopuolelta uhkaavana. Hyökkäävä asenne ja siitä
seuraavat fantasiat vahvistavat koston pelkoa, jolloin erilaiset suojautumistavat ja hyökkääminen
tuntuvat entistäkin perustellummilta. Itsen ja toisen ristiriitaisuuden ja ambivalenssin kohtaaminen
ei ole mahdollista. (Kernberg 2012, 8–17.)
Skitsoparanoidinen defensiivinen prosessointi vaikuttaa myös tietoisuuteen ja ajatteluun. Ajattelu
sirpaloituu ja ajatusyhteydet katkeavat, mitä Bion (1959) on kuvannut termillä ”attacks on
linking”. Reflektion asemasta toimitaan, ja se voi tapahtua siten, että toiminnan aiheuttava
affektitausta pysyy ajatteluprosessien ja tietoisuuden ulkopuolella. Affekti on silloin vain
toiminnassa, sitä ei voi ajatella. Neurootikon tyyli on toisenlainen: pakkoneurootikko ajattelee
mutta ei tunne, hysteerikko tuntee mutta ei ajattele. (Clarkin & al. 2006, 41–42.) Rajatilaisen
persoonallisuuden rakenteen muuttuminen terapiassa edellyttää, että primitiivisiin defensseihin
perustuvat, polarisoidut ja toisistaan eristetyt objekti- ja subjektirepresentaatiot ja niihin liittyvät
affektit tulevat toistuvasti työstämisen myötä tietoisiksi ja vähitellen reflektiivisen ajattelun piiriin.
Näin käyttöön tulevat enenevässä määrin torjuntaan perustuvat defenssit, jolloin myös objekti- ja
subjektirepresentaatioiden integroituminen ja niitä vastaava neuroottistasoinen psyyken rakenne
tulevat mahdollisiksi.
Integroituneen persoonallisuuden myöhempi kehittyminen
Kernbergiä (2012) mukaillen voidaan ajatella, että jos persoonallisuuden kehittymistä tapahtuu
depressiivisen position ja oidipaalisen konfliktin läpityöskentelyn myötä riittävästi, sisäistetyt
subjekti–objektisuhdemallit integroituvat, jolloin koherentti, viettipohjaan (id), minään (ego) ja
yliminään (superego) perustuva rakenne on mahdollinen. Kehittyneitä ja joustavia egon
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ominaisuuksia ilmentävät silloin esimerkiksi vuorovaikutustaidot ja kyky soveltaa muiden kanssa
jaettua symbolijärjestelmää. Samoin intersubjektiivisesti keskeisiksi koetut kulttuuriset arvot ovat
osa rakkautta ja oikeudenmukaisuutta sisältävää yliminää. Voisi ajatella, että kun tätä ei ole
tapahtunut, kohtuullistuneen yliminän asemasta mielessä saattaa olla destruktiivisesti hyökkäävä,
primitiivinen kopla – erilaisista primitiivisistä, uhkaavista ja löyhästi organisoituneista sisäisistä
objektirepresentaatioista koostuva jengi (viittaan tällä Steinerin 1993 ajatukseen).
Defenssien tasolla tapahtuu myös kehittymistä. Ns. normaalin persoonallisuuden kehittyneet
defenssit vääristävät sisäistä ja ulkoista todellisuutta mahdollisimman vähän ja mahdollistavat
joustavan ja sopeutuvan käyttäytymisen. Tällaisia ovat mm. tietoinen asioiden paneminen
mielessä syrjään odottamaan mahdollisuutta konstruktiiviseen toimintaan (suppressio), realistinen
ennakointi (antisipaatio), altruismi, huumori ja sublimaatio. (Caligor & al. 2007, 26.)
Clarkin & al. (2006, 3) listaa kolme ”normaaliin” psyyken organisaatioon kuuluvaa aspektia.
Ensinnäkin siihen sisältyy koherentti kokemus itsestä ja toisista, mikä luo perustan
itseluottamukselle sekä kyvylle iloita ja nauttia suhteista toisiin ja työhön; ja se tekee
mahdolliseksi toisten realistisen, empaattisen ja sosiaaliseen huomaavaisuuteen perustuvan
kohtaamisen. Toiseksi, kehittynyt persoonallisuuden rakenne mahdollistaa laaja-alaisesti erilaisten
vivahteikkaiden ja hyvin säädeltyjen tunteiden kokemisen impulssikontrollia menettämättä.
Kolmanneksi, henkilö on sisäistänyt kypsän arvojen kokonaisuuden, joka ei ole sidottu jäykästi
lapsuuden ajan vanhempien kieltoihin vaan on vakaa, yksilöllinen ja itsenäinen. Siihen kuuluu
tunne omakohtaisesta vastuusta, kyky realistiseen itsekriittisyyteen sekä kyky joustavaan
päätöksentekoon yhteisten standardien, arvojen ja ideaalien pohjalta. Yliminärakenne syntyy
kolmitasoisesti: Vanhempien ilmaisemat seksuaalisuutta, aggressiivisuutta ja riippuvuutta
kieltävät vaatimukset primitiivisissä muodoissaan muodostavat ensimmäisen tason. Toisella
tasolla ovat itseä ja toisia koskevat ideaalit, niin kuin ne ovat representoituneet mieleen
varhaislapsuudessa. Kolmannella tasolla edeltävät tasot integroituvat, tasapainottavat toisiaan ja
tulevat realistisemmiksi, jolloin mahdollistuu vanhempien vaatimuksia edustavien rajoitusten
realistisempi sisäistäminen. (Clarkin & al. 2006, 20.)
Terapeuttisesta prosessista
Tässä artikkelissa ei voi paneutua Kernberg-ryhmän kuvaamaan terapeuttiseen prosessiin
tarkemmin. Aihetta on käsitelty tarkemmin mm. Psykoterapia-lehden numerossa 3/2011 (Caligor
& al. 2011). Muutama sana kuitenkin. Rajatilapotilaille kehitetty Transference-FocusedPsychotherapy (TFP) ja sille rinnakkainen, neuroottistasoisen persoonallisuuden terapia (Dynamic
Psychotherapy for Higher Level Personality Pathology, DPHP), vaikkakin poikkeavat tietyiltä
osin toisistaan, noudattavat pääosin samoja periaatteita, jotka eivät ole muutenkaan vieraita
psykoanalyyttista psykoterapiaa soveltaville analyytikoille ja terapeuteille. Artikkelissa Kernberg
& al. (2008, 615) todetaankin, että TFP:n edustaman lähestymistavan omaksuu helpoiten
kleinilaisittain harjaantunut analyytikko.
DPHP:n mukainen tulkitseminen tapahtuu pääsääntöisesti ”tässä-ja-nyt”-periaatteen mukaisesti.
Perinteisestä psykoanalyyttisesta tekniikasta lähestymistapa eroaa siinä, että terapeutti kohdistaa
erityishuomionsa terapiassa erikseen määriteltyihin keskeisiin psyykkisiin ongelmiin ja
tavoitteisiin sekä käyttää totuttua enemmän myös transferenssisuhteen ulkopuolista materiaalia
psykoanalyyttisen tulkinnan lisämateriaalina ja transferenssia valottavana tekijänä.
Psykoanalyysista terapia eroaa myös siten, että viikoittaisia tapaamisia on harvemmin ja
vuorovaikutus tapahtuu kasvotusten.
TFP eroaa perinteisestä, vahvasti transferenssitulkitsemiseen rajoittuvasta kleinilaisesta
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analyysista siten, että terapeutti voi nostaa esiin vakavasti rajatilaisen potilaan kriittiseltä
vaikuttavan aktuaalisen elämäntilanteen ja vahvistaa terapiaa koskevia rajoja, vaikka tämä ei
olisikaan keskeistä dominoivan transferenssisuhteen kannalta (tosin tällaiset väliintulot
analysoidaan transferenssin näkökulmasta myöhemmin). (Ks. esim. Kernberg 2012, 40, 165–166;
Caligor & al. 2011, 135–136; Kernberg & al. 2008.)
Eräänlaisena runkona TFP- ja DPHP-lähestymistavoissa toimivat seuraavat periaatteet. 1)
Terapialle varmistetaan selkeä viitekehys (setting). 2) Terapeutti pitäytyy neutraalissa asenteessa,
mikä tässä tarkoittaa erityisesti sitä, että hän ei ota moralistisesti kantaa subjekti–objektisuhteissa
ilmeneviin representaatioihin. 3) Terapeutti integroi vastatransferenssin kautta tavoitetun
materiaalin tulkinnan perustaksi. 4) Tulkintaprosessin kuluessa terapeutti a) hahmottaa ja nimeää
transferenssisuhteessa dominoivat affektit ja niihin liittyvät subjekti- objektirepresentaatiot, joita
värittävät projektiiviset polarisaatiot. Samoin hän b) sanoittaa ja tulkitsee erilaisten
objektisuhteiden välille syntyneet konfliktuaaliset jännitteet, jotka ovat seurausta torjunnasta,
lohkomisesta, dissosioinnista, idealisoinnista, demonisoinnista jne.. Lopulta hän c) muotoilee
tranferenssitulkinnan. Tulkinnallinen prosessi vaiheiden (a) ja (b) kautta varsinaiseen
transferenssitulkintaan (c) voi olla pitkäkin, viikkoja tai kuukausia kestävä, tai terapian
myöhäisemmässä vaiheessa saman istunnon aikanakin tapahtuva. 5) Lisäksi läpityöskennellään
potilaan kanssa hänen mahdollisuutensa kokea suhde terapeuttiinsa toisin transferenssissa.
Pohdiskelua
Kompleksisesta konfliktuaalisesta motivaatiosta
Edellä oli esillä ajatus objektisuhteeseen ”integroituneesta konfliktuaalisesta motivaatiosta”. Se
vaatii vielä hieman pohdiskelua. Mielessäni on kompleksinen tilanne, jollainen saattaisi ilmetä
esimerkiksi seksuaalisuutta karttavana parisuhdekäyttäytymisenä.
Voimme olettaa perustavaa laatua olevan libidinaalisen suhdemallin, joka sisältää objektiin
kohdistuvan halun affektina, ja toisaalta aggressiivisen yllykkeen värittämän ja myös perustavaa
laatua olevan subjekti–objektisuhteen, johon sisältyy uhkaavan objektin esittämä vaatimus luopua
nautinnosta ja jossa dominoiva affekti on esimerkiksi pelko tai uhka. Kun tällaiset, eri suuntiin
vetävät motivaatiotekijät aktivoituvat samanaikaisesti (jatkuvana sisäisenä ristiriitana tai ulkoisen
kohteen herättäminä), niiden synnyttämä konflikti voi herättää esimerkiksi syyllisyyttä ja myös
halun päästä siitä eroon. Tällaisessa subjekti–objektisuhderyppäässä mukana ovat siis halua ja
pelkoa herättävät objektit (O1 ja O2) sekä subjekti, joka repeää kahden objektin suhteen (S1 ja S2)
ja tavallaan taas koostuu syyllisyyttä kokevana subjektina (S). (Kuva 5.)
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Kuva 5. Esimerkki kahden konfliktuaalista motivaatiota sisältävän sisäisen subjekti–objektisuhteen herättämästä
syyllisyydestä.

Esimerkiksi torjumalla halua edustavan suhdemallin ja luomalla sen tilalle defensiivisen
suhdemallin syyllisyyden heräämistä voidaan pyrkiä välttelemään. Defensiivisessä suhdemallissa
seksuaalinen halu ehkä lohkoutuu pois subjektista ja projisoituu yksinomaan objektin
ominaisuudeksi. Yksilö kokee silloin itsensä välinpitämättömäksi se intensiivisen seksuaalisen
mielenkiinnon suhteen, jonka hän kokee intensiivisesti itseensä kohdistuvaksi. Mielensisäiseesti ei
silloin myöskään synny ristiriitaa, ahdistusta ja syyllisyyttä, joka uhkaa, jos subjektin halu ja
uhkaavan objektin kielto ovat ristiriidassa (vrt. Caligor & al. 2007, 43, 45). Eli ratkaisuksi voi
tarjoutua neuroottiseen projektioon ja torjuntaan perustuva defensiivinen operaatio, joka vie
konfliktin tiedostamattomalle tasolle (kuva 6).

Kuva 6. Konfliktuaalisen objektisuhteen korvaaminen defensiivisellä suhdemallilla, jossa subjektin konfliktuaalinen
motivaatio on lohkottu ja projisoitu objektiin.

Aggressio ja kuolemanvietti
Edellä on luonnehdittu aggressiota tappamiseen, sadistisen kärsimyksen tuottamiseen sekä
vallankäyttöön ja kontrollointiin houkuttelevana yllykkeenä. Kernbergin (2012, 201–220) mielestä
aggressiivinen yllyke ansaitsee nimityksen ”kuolemanvietti”, kun rajatilaisessa persoonallisuuden
rakenteessa aggressiivinen yllykepohja ilmenee erityisesti itseä, mutta myös toisia tuhoavissa ja
vakavasti vahingoittavissa muodoissaan, esimerkiksi syyllisyyden, koston, kateuden tai
voitonriemun ajamana. Hänen mukaansa kuolemanvietti ei ole ”perimmäinen vietti” (primary
drive) niin kuin Freud ja Klein omilla tavoillaan ajattelivat. Hänen ajattelussaan se on merkittävä
aggressiolähtöinen komplikaatio, joka rakentuu erityisissä olosuhteissa ja muodostuu näin
rakentuneena voimakkaaksi psyyken motivaatiotaustaksi (major motivational system). Kutsun tätä
Kernbergin käsitettä ”patologiseksi itseen ja toisiin kohdistuvaksi aggressiiviseksi yllykkeeksi” tai
lyhyemmin ”patologiseksi aggressiivisuudeksi” tai ”patologiseksi tuhoavuudeksi” erotukseksi
perinteisemästä kuolemanvietti-käsitteestä (ks. myös viite 4). Kernbergin kuvaama patologinen
tuhoavuus valjastaa myös libidinaaliset yllykkeet käyttöönsä: henkilö voi käyttää
viehätysvoimaansa herättääkseen toisen rakkauden vain, jotta voisi myöhemmin tuhota toisen.
Tästä Kernberg (2012, 208–209) käyttää myös termiä perversiivisyys (perversity) erotuksena
perversiosta (perversion).
Aggressioon ja kuolemanviettiin liittyy monenlaisia muitakin aspekteja. Viittaan lyhyesti
muutamaan. Edellä esitettiin Bionin ajatus mielen yhteyksiä tuhoavasta tendenssistä (”attacks on
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linking”), jonka Clarkin & al. (2006) yhdistää rajatilapersoonallisuuden diffuusiin rakenteeseen ja
jonka myötä myös ajatusyhteydet ja tiedostaminen sirpaloituvat. Bionin (1957) mukaan
psykoottisessa mielessä tuhoutuvat myös aistikokemuksia tietoisuuteen yhdistävät mentaaliset
kyvyt; tämä on taloudellisin tapa tuhota sisäisen maailman ja liian frustroivana koettavan ulkoisen
todellisuuden välinen yhteys. Linkkejä tuhoavan mielen pyrkimystä on myös Esko Klemelä
tarkastellut kirjoituksissaan (ks. esim. Klemelä 2012).7
André Green puolestaan ehdottaa, että kuolemanviettiin liittyy ”deobjektivointi”
(deobjectification) eli kaikkien objektisuhteiden radikaali destruktio, kuten tärkeitä läheisiä
koskevien – ja samalla myös itseä koskevien – representaatioiden tuhoaminen, jolloin kaikki muu
on merkityksetöntä. (Green 1986/1997, ks. myös Kernberg 2012.) Pentti Ikosen ja Eero
Rechardtin (1994) mukaan ihmisessä vaikuttaa yhtäältä aloittava, eteenpäin vievä, dynaaminen ja
häiritsevä Eros sekä toisaalta sitova, toistava, lopettava ja rauhoittava yllyke, terminaatio-vietti
Thanatos. Menemättä sen syvemmälle kuolemanviettiin ongelmakokonaisuutena voi todeta, että
yllä esitetyistä näkemyksistä löytyy paitsi eroja, myös tiettyjä kosketuspintoja, joihin palaan
lyhyesti kohta.
Myös viettien, affektien sekä rakentavien ja tuhoavien käyttäytymismuotojen väliset käsitteelliset
suhteet ovat yllättävän monimutkaiset, ja edellä esitettyihin näkemyksiinkin ne sisältyvät eri
tavoin. Esimerkiksi destruktiivinen käyttäytyminen on eri asia kuin se, millaiset affektit
tuollaiseen toimintaan mahdollisesti liittyvät. Niinpä viha affektina ja destruktiivinen
käyttäytyminen evät ole käsitteellisesti sama asia tai loogisesti toisiinsa liittyviä. Viha voi toimia
motivaatiotaustana myös konstruktiiviseen toimintaan.
Aggressio-affektiin ja sitä mahdollisesti seuraavaan destruktiiviseen käyttäytymiseen voi liittyä
vietinomainen pyrkimys mielihyvään. Esimerkiksi kun frustroitunut mieli silpoo, eristää, torjuu ja
mitätöi psyykkistä kipua tuottavia mielen sisältöjä, se omalla karulla tavallaan näyttäisi kuitenkin
pyrkivän mielihyvään. Eli lähtökohtaisesti libido ja aggressio (Kernbergin kuvaamina
affektiivisina yllykkeinä) ehkä molemmat yleensä tähtäävän mielihyvän tavoittamiseen ja/tai
mielipahan välttämiseen (mielihyvän tavoittelun eräänä muotona) – joskin erityisesti monet
destruktiiviset toimintamallit voivat lopulta osoittautua huonosti toimiviksi tuon päämäärän
kannalta. Eli lyhyesti: ihminen suhtautuu elämään pääpainotteisesti positiivisesti tai negatiivisesti
sen mukaan, dominoivatko hänen persoonallisuuden rakennettaan libidinaalis- vai aggressiivisaffektiivisesti värittyneet objektisuhteet. Tässä hypoteesissa kummankin affektikategorian tyylit
määrittyisivät puolestaan sen mukaan, millainen on (Ikosen ja Rechardtin kuvaamien)
dynaamisten Eros- ja pysäyttävien Thanatos-pyrkimysten välinen dialektinen jännite. Näin
esimerkiksi aggressiivisuudessa (kuten sadismissa tai kontrollissa) voi korostua aktiivisuus,
ekspansiivisuus ja liike tai toisaalta passiivisuus, jähmettäminen ja liikkeen lopettaminen sekä
näiden pyrkimysten toisiaan säätelevä vaikutus.8
Edellisen valossa kyky frustraation sisällyttämiseen ja sovittamiseen myös libidinaaliskonstruktiiviseen toimintalinjaan olisi nähtävä merkittävänä kehityksellisenä saavutuksena. Tässä
keskeiseksi nousevat – Bionin kuvausta soveltaakseni – +K-pyrkimykset, eli tilanteen
kohtaaminen ymmärtämisen ja käsitteellisesti prosessoivan sisäistämisen näkökulmasta (ks. myös
alla seuraavat luvut).
Ehkäpä Kernberg-ryhmän kuvaaman aggression voisi pelkistää kehitysjatkumolle - destruktiivisuus - - - sadismi - - - valta - - . Tällä jatkumolla destruktiivisuuden, sadismin ja
vallankäytön määrä, kehityksellinen luonne ja toisiinsa sekoittuminen vaihtelevat. Vastaavasti
subjekti–objektisuhteet ja niitä vastaava käyttäytyminen muodostuvat eri tasoilla ja eri
sekoituksina erilaisiksi. Esimerkiksi voimme havaita monia vallankäytön ja sadismin yhdistelmiä.
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Valta primitiivisessä muodossaan ja raakaan sadismiin kietoutuneena on tuskaa tuottavaa
alistamista ja lopulta tarkoituksetonta tuhoamista, ja siihen sisältyy vahva -K tendenssi, eli
haluttomuus ja välinpitämättömyys ymmärtämisen suhteen ja sen korvaaminen paranoidisilla,
kaikkitietävillä fantasioilla. Kehittyneessä muodossaan ja integroituessaan kehittyneeseen
libidinaaliseen, totuutta tavoittelevaan rakenteeseen aggressiolähtöinen vallankäyttö on
esimerkiksi johtamisessa välttämätöntä, tosiasioihin nojautuvaa assertiivisuutta ja asioiden
järjestyksessä pitämistä (kuva 7).
Libidinaalisesta viettiyllykkeestä
Hahmottelen puheena olleelle aggressio-jatkumolle hieman vastinetta libido-ulottuuvuudessa.
Perustavaksi tasoksi voisi silloin ajatella sisään ottamisen, sisään menemisen ja sisällä olemisen
sekä yhdistymisen, yhdessä olemisen ja läheisyyden yllykkeet. Tai ehkä voisi sanoa, että tällä
tasolla suodaan itselle mahdollisuus vaikuttua sisäisessä ja ulkoisessa maailmassa. Tätä
lähestymisalttiuden, sisään ottamisen ja sisällä olemisen sekä vaikuttumisen perusmuotoa voisi
myös kutsua objektivoinniksi. Vielä toisin ilmaistuna, tämä on pyrkimystä suhteeseen ulkoisten ja
sisäisten realiteettien kanssa – ”linkittymistä”, +K. Suhteeseen asettuminen ja asettaminen –
yhteyksien luominen – on konstruktiivisuuden, rakentavuuden, keskeinen piirre. Elämän
alkutaipaleelta rakentavuutta voi olla suhteen luominen äidin rintaan, sen sisäistäminen maidon
muodossa ja äidin syliin kätkeytyminen.9 Myös erityisesti realismia vahvistavan subjekti–
objektirepresentaation luominen on linkittymistä, linkittämistä ja sisäistämistä (mieleen
objektivointia), sitä on myös ajatusten omaksuminen ja yhdisteleminen – siis reflektointikyky.
Libidinaalisen akselin keskialueelle näyttäisi asettuvan mm. halu tuottaa myös toiselle eri tavoin
mielihyvää, yhteisen mielihyvän jakaminen ja kyky eriasteisesti hyväksyä keskinäinen riippuvuus.
Toista päätä lähestyttäessä kohdataan vielä hedelmöittävä parinmuodostus konkreettisena ja myös
abstraktina (hedelmöittävät ja hedelmöittyvät ajatukset) hahmotuksena. Täällä edellisten jatkona
vahvistuvat mm. vastavuoroinen tasa-arvo, luottamus, lojaalisuus ja yksilöllisyyden kunnioitus.
Kun pitkälle kehittyneet libidinaaliset ja aggressiiviset ulottuvuudet kohtaavat toisensa, voidaan
nauttia korkeatasoisista sublimatorisista kulttuurisista ilmentymistä. Sublimoidulla luovalla
hallinnalla tarkoitan omintakeista ja korkeatasoista valmiutta kokea ja toimia itselle ja toisille
tyydytystä tuottavilla tavoilla elämän eri alueilla (ei pelkästään ns. luovilla aloilla). Toisin
ajatellen, näin syntyisi edellytykset Winnicottin (1971, myös Kurkela 2004) ”potentiaalisen tilan”
korkeimmille kulttuurisille ilmentymille kuten luovalle mielikuvitukselle, taiteelle, tieteelle ja
uskonnoille (kuva 7).
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Kuva 7. Hypoteettinen kaavakuva aggressiosta ja libidosta strategisina valmiuksina. Nuolet viittaavat eritasoisten ja
eri puolia edustavien piirteiden mahdollisuuksiin vaikuttaa, sekoittua tai integroitua toisiinsa, mikä tuottaa
erityyppisiä kompleksisia subjekti–objektisuhdemalleja, persoonallisuuden rakenteita ja käyttäytymisen muotoja
(esim. sadistisesti alistava seksuaalinen vuorovaikutus tai produktiivinen narsismi, jossa pitkälle kehittynyt osaaminen
on kateuteen liittyvän varhaisen aggression palveluksessa).

Varhaisista kolmiosuhteista
Kun psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa puhutaan kolmiosuhteesta, viitataan yleensä Freudin
kuvaamaan oidipaalisuuteen. Klein asetti oidipaalisen kolmiodraaman freudilaista mallia selvästi
varhaisempaan ikäkauteen. Spekuloin hieman ajatuksella, että triadisuuden haaste saattaisi olla
ominainen ja keskeinen ihmiselle jo lähes alusta asti. Silloin kolmiosuhde rakentuisi
jonkinasteiseen tietoisuuteen10 ”hyvän” poissaolosta ja läsnäolosta sekä tästä syntyvään
jännitteeseen.
Bionin ajattelussa ”hyvän äidin” poissaolo merkitsee ”pahan äidin” läsnäoloa. Mutta tietoisuuteen
”hyvän” poissaolosta läsnä olevana ”pahana” saattaa liittyä myös hiipuva muistikuva ”hyvästä” ja
siihen liittyvästä halusta. Ja tuo muisto ”hyvästä” voi osoittaa vaihtoehdon ”pahalle” (pyrkimys
välttää mielipahaa implikoi pyrkimyksen tavoittaa mielihyvää).11 Orastava kolmiosuhde olisi näin
ajatellen olemassa jo hyvin varhain. Se myös mahdollistaisi raivoa herättävän triadisuhteen
kategorioinnin erilleen idealisoitujen dyadisten objektisuhteiden kategoriasta. Paha näyttäisi siis
liittyvän erityisesti kolmannen läsnäolon tiedostamiseen. Kolmas ”pahana” on erilainen kuin
”hyvä”. Siksikö erilaisuus herättää epäluuloa, joka voi ilmetä jopa kansanmurhana?
Klein kirjoittaa destruktiontäyteisestä yhdistyneestä vanhempikuvasta (combined parent figure, ks.
esim. Klein 1940 ja 1961). Se voisi olla vauvan varhainen, tiedostamaton, oraalisen kateuden
synnyttämä fantasia, joka antaa ”hyvän” poissaololle jotenkin läsnä olevan ja siten käsitettävän
muodon. Tuo yhdistynyt vanhempifiguuri ”pahan” (eli poissa olevan hyvän) kuvana voisi
ilmentää subjektin kokemaa hylkäävää vuorovaikutusta, joka on luonteeltaan äärimmäisen
sadistista ja tuhoavaa (”ne vie meidän naiset ja työpaikat”).
Voisi myös kuvitella, miten erittäin frustroiva tilanne saattaa ajaa tuhoamaan ”hyvää” koskevan
hiipuvan muistikuvan. Jos tämä toistuu liian usein, psyyken rakenteeseen ehkä saattaa vakiintua
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pelkkä kateuden ja kauhun ja destruktion täyttämä dyadisuhde ”pahaan”. Se on erittäin
patologinen tila, koska pahalle ei siinä ilmene minkäänlaista vaihtoehtoa. Ehkä esimerkiksi Green
puhui tästä luonnehtiessaan äärimmäistä deobjektivoivaa pyrkimystä.
Meillä on taipumusta pitää elämänonnea itsestäänselvyytenä ja arkisena. Ehkä osaamme arvostaa
hyväntahtoisuuden värittämää arkisuhdettamme todella vasta, kun olemme sen menettäneet ja
haluaisimme epätoivoisesti pelastaa sen takaisin. Tuollaisessa tilanteessa ”paha” on läsnä ja
”hyvä” kaivattuna referenssitaustana. Elämän katastrofit kutsuvat näin varhaisen triadisen suhteen
esiin. Kriisiin lomittuvassa unessa varhainen ”hyvä” saattaa olla taas läsnä, ja herääminen ”pahan”
sisältävään triadisuuteen on silloin erityisen raskasta. Voisi spekuloida, että jos tällaisissa
tilanteissa ajautuu dyadisuhteeseen ”pahan” kanssa, tilanne voi johtaa toivottomuuden värittämään
tuhoavuuteen, joka voi kohdistua itsen ohella myös kaikkein rakkaimpiin ja läheisimpiin.
Bion on esittänyt, kuinka ajatus (symbolina) voi korvata puuttuvan ”hyvän” (rinnan), mikäli
”pahan” kokemuksen herättämä psykoottinen mekanismi ei tuhoa tätä kehityksen mahdollisuutta
(tuhoamalla myös kaiken ”hyvään rintaan” liittyvän). Eli ”hyvän rinnan” poissaolo voi johtaa sen
suremiseen, ja näin ollen myös sitä koskevan, libidinaalisesti värittyneen sisäisen subjekti–
objektisuhteen vahvistumiseen. Suremisen edellytys on kuitenkin jo olemassa oleva sisäistys
hyvästä dyadisuhteesta. (Ks. kuva 8.) Winnicottin (1971) kuvaama transitionaaliobjekti auttaa
ylläpitämään riittävästi sisäistynyttä varhaista hyvää dyadisuhdetta psyyken rakenteen
peruskivenä, kun tähän dyadiseen suhteeseen tunkeutuu ”paha” kolmas.

Kuva 8. ”Hyvän” kokemisen dyadinen suhde ja ”pahan” kokemukseen liittyvä kolmiosuhde sekä mahdollisuus
korvata puuttuva hyvä sitä koskevalla symbolilla (ajatuksella/muistikuvalla), mikäli muistikuva hyvästä kokemuksesta
(objektista) ei tuhoudu.

Symbolisaatiolla on tärkeä merkitys kehitykselle. Kognitiivinen sisällyttäminen – siis tilanteeseen
liittyviä käsitteellisiä elementtejä luova ja yhdistelevä ymmärtäminen – tarjoaa mahdollisuuden
edistyä (ks. myös Caligor & al. 2011, 249–250). Kun affektiivinen myrsky voidaan käsitteellistää
ja mahdollisesti myös suhteellistaa se aiemmin käsitteellistettyihin tilanteisiin, ei olla pelkästään
pahan tai vaihtoehtoisesti pahalta defensiivisesti suojautuneina idealisoidun varassa.
Reflektiivisestä suhteesta tulee silta hyvän ja pahan väliin. Tässä voisi tapahtua edellä mainittu
poiskytkentä destruktiivisen käyttäytymisen automaattisesta liittymisestä frustraatioon ja sen
herättämään negatiiviseen objektisuhteeseen ja viha-affektiin. Symbolisen sisäistämisen prosessi
toistuu myös elämämme myöhemmissä menetyksissä ja varhaisempien menetyksien
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myöhemmässä prosessoinnissa – olettaen, että myös silloin pystymme muistamaan ja suremaan ja
näin välttämään destruktiiviset defensiiviset operaatiot. Rajatilainen persoonallisuuden rakenne on
tässä suhteessa toistuvasti vaikeuksissa: kyky reflektoida katoaa. Terapeutin kyky auttaa tilanteen
käsitteellistämisessä on silloin erityisen keskeistä (kuva 9).12

Kuva 9. Kognitiivinen sisällyttäminen siltana, joka tukee subjekti- ja objektipositioiden integroitumista (vrt. kuva 8).
Terapeutti voi tässä olla avuksi.

Voi olettaa, että varhaisimmat somaattisesti koetut (inkorporoidut) objektit ja näihin liittyvät hyvin
varhaiset, osin somaattiset tiedostamattomat fantasiat ja niistä juontuvat väärinkäsitykset luovat
pohjan sille, millaisiksi psyyken rakenteen myöhempi kehitys muotoutuu. Tarkastelen lopuksi
lyhyesti R. E. Money-Kyrlen ajatuksia. Ne valottavat mielestäni hyvin kaikkein varhaisimpien,
fantasiatäyteisten ja voimakkaiden affektien värittämien objektisuhteiden sisäistämistä ja
vaikutusta myöhempään kehittymiseen ja näin täydentävät edellä esitettyä Kernberg-ryhmän
ajattelua.
Varhaisimmat objektisuhteet ja kognitiivinen kehitys
Money-Kyrle pohtii kahdessa myöhäisessä artikkelissaan ”Cognitive development” (1968) ja
”The aim of psychoanalysis” (1971) varhaisimmissa objektisuhteissa tapahtuvia väärinkäsityksiä.
Hänen kokemuksensa mukaan erityisesti seksuaalisuuteen liittyviä virherepresentaatioita on lähes
kaikilla syvässä tiedostamattomassa. Esimerkiksi, meillä on hänen mukaansa taipumus tuottaa
kaikki mahdolliset representaatiot vanhempien yhdynnästä – paitsi sitä oikeaa.
Money-Kyrle (1968) lähtee oletuksesta, että meillä muiden eläinten tavoin on synnynnäinen
valmius ymmärtää seksuaalisuuden perusasiat. Virhetulkinnat perustuvat nimenomaan
emotionaalisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat näiden elämän perusasioiden kohtaamisissa.
Kirjoittaja soveltaa Bionin ajattelua. Lähtökohta on ”tyhjä” käsitys13 nännistä (rinnasta), jonka
löytymisen yhteydessä hahmottuu myös käsitys suusta. Suun avulla ymmärretään vagina
(eräänlaisena suuna) ja nännin avulla hahmottuu penis (joka siis on jotain, joka pistetään
”vaginasuuhun”). Tässä on perustavaa laatua oleva sisäistämisen ja bionilaisen linkittämisen idea
hahmotettuna; sen vaikutukset ovat moninaiset elämän eri alueilla. Varhaiset sisäistävät ja
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sisäistetyt objektit ovat ”hyviä” tai ”pahoja”. ”Pahuus” vahvistuu projektiivisten prosessien myötä,
kun omaa aggressiota sijoitetaan kohteeseen.
Money-Kyrlen ajatus on, että vaikka näyttäisikin tapahtuvan myöhempää käsitteellistä elämän
tosiasioiden ymmärtämistä esimerkiksi oidipaalisen konfliktin yhteydessä, näiden
kehittyneempien käsitteellisten kerrosten alle voi jäädä prosessoimattomia väärinkäsityksiä, koska
vahvat emootiot ovat estäneet asioiden riittävän käsittelyn. Emotionaalisia myrskyjä aiheuttavat
esimerkiksi ankara kateus ja mustasukkaisuus. Mielessä ehkä vaikuttaa esimerkiksi primitiivinen
paha rinta, paha penis, paha suu tai paha vagina (tai peräsuoli). Tämä voi tulla ilmi analyysissa
esimerkiksi siten, että analysandi kyllä ymmärtää hyvän analyytikon, siis hyvän rinnan,
olemassaolon teoreettisena mahdollisuutena, mutta onni päästä itse kokemuksellisesti nauttimaan
hyvästä analyytikosta ei vain näytä sattuvan omalle kohdalle. Varhaiset sisäistykset voivat MoneyKyrlen mukaan analyysin yhteydessä ilmetä ensin epämääräisinä somaattisina oireina ja
myöhemmin ”uni-ideografeina”.
Konkreettisten kohtaamisten myötä esikäsityksistä syntyneet ensimmäiset sisäistykset eriytyvät
vähitellen ja alkavat saada uusia muotoja. Esimerkiksi suu ja vagina ja vastaavasti nänni ja penis
eriytyvät toisistaan ja sitten kehittyvät käsitteellisesti eri suuntiin: syntyy äiti, isä, oma yhteisö,
yhteiskuntajärjestys jne.. Tuossa onnistuminen edellyttää siis myös alkuperäisen sisäistyksen
omaa kehitystä: ensin se esiintyy konkreettisesti sisäistettynä, sitten tiedostamattomana
ideografisena representaationa ja sitten yleensä kieleen sitoutuvana käsitteellisenä yksikkönä.14 Jos
käsite tuotetaan ilman, että sitä edeltävät vaiheet on prosessoitu (eli oppiminen jää teoreettiseksi),
sitä ei voi käyttää emotionaalisen kasvun välineenä.
Esimerkiksi kateus tuottaa projektiivisten prosessien myötä vihan kyllästämiä
objektisuhderepresentaatioita. Näin syntyy väärinkäsityksiä sisältävä käsitejärjestelmän perusta,
joka vaikuttaa myöhempään käsitteelliseen kehittymiseen ja mielen rakentumiseen. Niinpä kateus
voi estää vanhempien luovaa seksuaalista kanssakäymistä representoivan sisäisen objektisuhteen
synnyn. Silloin myös hedelmälliseen ja luovaan sisäistämiseen assosioituvan abstraktin ajattelun
kehittyminen vaikeutuu (vrt. kuva 7). Koska tuhoava kantanäky (kuten primitiivinen yhdistynyt
vanhempikuva) kuitenkin yleensä ilmenee, voi esimerkiksi myöhempi vuorovaikutus tai uudet
näkemykset hahmottua ennemmin sadistiseen raateluun, pakottamiseen ja hylkäämisen kuin
yhteyksien luomiseen ja hedelmälliseen henkiseen kasvuun liittyvinä.
Kirjoituksessaan vuodelta 1971 Money-Kyrle luettelee kolme myötäsyntyistä kykyä: meillä on
esiymmärrys äidin rinnasta ylivertaisen hyvänä kohteena, esiymmärrys vanhempien yhdynnästä
ylivertaisena hedelmällisenä, luovana aktina ja esiymmärrys ajan kulun vääjäämättömyydestä ja
kuolemasta. Mutta kuten todettu, suhteemme näihin voi jäädä puutteelliseksi erityisesti siksi, että
niiden kohtaamiseen liittyy vaikeasti käsiteltäviä affekteja. Niinpä meidän on esimerkiksi vaikea
hyväksyä (muuten kuin teoreettisesti) sitä, että olemme menettäneet ylivertaisen ihanan rinnan.
Tämän totuuden kohtaaminen edellyttää suruprosessia sekä poissa olevan korvaavaa, sisäistävää
symbolinmuodostusta (ks. esim. kuvat 8 ja 9). Poissa olevan hyvän käsittely edellyttää puolestaan
muistia. Money-Kyrle kiteyttää tämän: ilman muistia ei ole surua, ilman surua ei ole muistia.
Mutta mieli voi tuhota hyvän objektin muiston (ja muistamisen ylipäätään), jolloin ei voi (”ei
tarvitse”) surra eikä silloin tapahdu käsitteellistä kasvuakaan. Jos vauva on voinut riittävästi
sisäistää varhaisimman hyvän objektin, myös se käsitteellinen kasvu, joka perustuu vanhempien
yhdyntää koskevaan varhaiseen representaatioon, saa hyvän alun, koska siihen ei kietoudu liikaa
nännin ja suun väliseen suhteeseen liittyvien frustraatioiden synnyttämää kateutta ja
aggressiontäyteisiä projektiivisia prosesseja, jotka voisivat vääristää kantanäyn hahmottamista.
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Viitteet
1. Kielellisistä syistä käytän jatkossa termiä ”analyytikko”, vaikka lähtökohtaisesti viittaan
muuhunkin hoitotyöhön, jolle on ominaista johdonmukainen nojautuminen psykoanalyyttiseen
transferenssi-ilmiöön.
2. Tässä artikkelissa nojaudun ensinnäkin Kernbergin artikkelikokoelmaan The inseparable nature
of love and aggression, joka sisältää Kernbergin 2000-luvun kirjoituksia eri yhteyksistä (Kernberg
2012). Toisena keskeisenä lähteenä toimivat kaksi rajatilapersoonallisuuden terapiaa (TFP)
käsittelevää teosta A primer for transference-focused psychotherapy for borderline personality
disorder (Yeomans & al. 2005) ja Psychotherapy for borderline personality. Focusing on object
relations (Clarkin & al. 2006); aihetta on käsitelty myös Psykoterapia-lehdessä 3/2011 (Caligor &
al. 2011). Kolmas pääasiallinen lähde on neuroottistasoisen persoonallisuusrakenteen
psykoterapiaa käsittelevä Handbook of dynamic psychotherapy for higher level personality
pathology (Caligor & al. 2007), joka on eräänlainen rinnakkaisteos edellä mainitulle TFPlähestymistavalle.
3. Sujuvuuden vuoksi käytän jatkossa hieman eri ilmaisuja viittaamaan tässä määriteltyihin
käsitteisiin, kun oletan, ettei sekaannuksen vaaraa ole. Pyrin siihen, että ”objekti” ja ”subjekti”
teoreettisina termeinä viittaavat sisäisen subjekti–objektisuhteen osapuoliin. Kun kyse on
tavanomaisesta (fenomenologis-deskriptiivisestä) yksilön ja ulkomaailman suhteesta, pyrin
käyttämään sellaisia muotoja kuten ”itse” ja ”toinen” tms..
4. Kernberg-ryhmä pyrkii ehkä näin kirjoittamaan itsensä ulos viettejä koskevasta teoreettisesta
haasteesta. Kernberg-ryhmän teoriassa yleinen siis organisoituu yksityisistä (yksittäiset
affektiiviset kokemukset luovat yleisemmän yllykekategorian) eikä päinvastoin. Esimerkiksi
”kuolemanvietti” (death drive) ei tämän näkemyksen mukaan ole synnynnäinen valmius vaan
kliininen käsite: aggressiivisuuden patologisen kehityksen myötä syntyy ”negatiivisten affektien
dominanssi”, joka organisoituu itseen (ja myös toisiin) kohdistuvaksi tuhoavaksi
aggressiivisuudeksi. Tätä Kernberg siis kutsuu kuolemanvietiksi (Kernberg 2012, 202). Jos
lähdetään siitä, että vietti on jotain synnynnäistä, ”kuolemanvietti” ei Kernbergin death drive käsitteen suomenkielisenä ilmaisuna ole paras mahdollinen. Englannin kielessä viettiin voidaan
viitata sekä instinct- että drive-sanoilla. Voidaan myös käyttää muotoa instinctual drive, mikä
viittaa siihen, että voisi olla muitakin kuin vietinomaisia yllykkeitä (drives). Edellä puheena
olleiden syiden vuoksi en Kernbergin ryhmän yhteydessä käytä vietti-sanaa vaan tyydyn yllykesanaan. ”Kuolemanvietti” olisi samalla logiikalla ja väärinkäsitysten välttämiseksi Kernbergryhmän yhteydessä syytä korvata esimerkiksi ilmaisulla ”patologinen itseen ja toisiin kohdistuva
aggressiivinen yllyke” tai lyhyemmin ”patologinen aggressiivisuus” tai ”patologinen tuhoavuus”.
Ks. myös luku 4 Pohdiskelua.
5. Objektisuhteisiin liittyvällä dissosiaatiolla Kernberg & al. eivät tarkoita sellaista dissosiatiivista
tilaa, joka voi syntyä ns. traumaattisen ylivuototilanteen seurauksena. Sen sijaan sillä tarkoitetaan
objektisuhteisiin liittyviä erilaisia erillään pitämisen muotoja.
6. Tähän laajaan, eritasoisia rakenteellisia ongelmia sisältävään BPO-kategoriaan kuuluvat
Kernbergin mukaan seuraavat DSM-IV-TR-kategoriointia edustavat persoonallisuushäiriöt:
rajatilapersoonallisuushäiriö (borderline personality disorder, joka siis on eri asia kuin BPorganisaatio) sekä skitsotyyppinen, paranoidinen, antisosiaalinen ja riippuvainen persoonallisuus,
sekä seuraavat häiriötilat, joita ei ole mainittu DSM-jaottelussa: hypomaaninen ja
sadomasokistinen persoonallisuus, hypokondria ja vaikea-asteinen (malignant) narsismi. BPOkategorian Kernberg jakaa korkea-asteiseen ja matalatasoiseen
rajatilapersoonallisuusorganisaatioon. BPO-tasoisia lievempiä ovat neuroottistasoiset
persoonallisuuden häiriöt ja sitä vakavampia psykoottistasoiset ongelmat. (Ks. esim. Caligor & al.
2007, 14–15.)
7. Tähän liittyvät läheisesti Bionin käsitteet +K ja -K, ts. pyrkimykset ymmärtämiseen tai
ymmärtämisen tuhoamiseen objektisuhdetta karakterisoivana tekijänä. Ks. tästä myös esim. Fisher
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2011 ja Schulman 2012.
8. Myös Danten helvetti sisältää sekä aktiivisen tulen tuottaman kärsimyksen että helvetin
jäätyneen ytimen.
9. Klein oletti vauvan kokevan myös sisään menemisen fantasioita, joihin liittyy huomattava
määrä sadistista aggressiivisuutta.
10. Ei siis riitä, että hyvä objekti on läsnä tai poissa. Lisäksi on vielä oltava tietoinen (aware)
sellaisen läsnäolosta tai poissaolosta. Ks. Bell 2011.
11. Ajattelen, että ilman vertailukohtaa ei oikein voi (tai ole aihetta) kategorisoida. Jotta ”paha”
voitaisiin pitää erillään ”hyvästä”, täytyy niiden välinen yhteys olla jotenkin olemassa (”tämä ei
ole hyvää, se on ei-hyvää eli pahaa”). Se, että ihmisellä lienee myötäsyntyinen kyky primitiivisen
”pahan” ja ”hyvän” erottamiseen, ei muuta sitä, että ”paha” on ”ei-hyvää”: ”hyvä” on
perimmäinen koordinaatti, johon ilmaantuvaa verrataan. Kolmannen tilan muodostanee
”tyhjäkäynti” (Winnicott 1971), jossa kysymys ”hyvästä” ja ”pahasta” ei ole aktuelli (ks. myös
Kurkela 2004).
12. Tätä aspektia edellä kuvattuun teoriaan perustuva transferenssikeskeinen psykoterapia
(Transference-Focused Psychotherapy, TFP) korostaa rajatilapersoonallisuuden hoidossa. Tältä
osin TFP lähestyy Fonagyn & al. kehittämää mentalisaatiota (ks. esim. Fonagy & al. 2004). TFP:n
ja mentalisaatioon perustuvan terapian yhtäläisyyksistä ja eroista, ks. esim. Clarkin & al. 2006,
35–36; Caligor & al. 2007, 4–5; Kernberg & al. 2008; Caligor & al. 2011, 259–262; Kernberg
2012, 62–78.
13. Tyhjä käsite on jotain, jolla emme voi ajatella. Mutta kun esimerkiksi vauva kohtaa nänniä
koskevan tyhjän käsitteen realisaation (siis nännin), hän oitis tietää, että se edustaa kyseisen tyhjän
käsitteen alaa. Tyhjällä käsitteellä on siis lähtökohtaisesti ikään kuin rakenne, muoto (esim. se on
kaiken hyvän lähde), mutta ei sisältöä. Se on kuin erityinen laatikko, johon voi sijoittaa jotain,
mutta emme tiedä mitä, ennen kuin löydämme sellaisen ja huomaamme sen sopivan laatikkoon
hyvin. Vastaavasti Picasson tiedetään tokaisseen: ”En etsi, minä löydän.” Etsiminen kohdistuu
johonkin (joka jo tunnetaan mutta joka on ehkä hukassa), uuden löytäminen on paljastumista.
Vastaavasti tyhjän käsitteen varassa ei voi etsiä nänniä, se täytyy ensin löytää, jotta sitä voisi
myöhemmin etsiä.
14. Tuota kehitystä voitaisiin kuvata myös Bionin termein siirtyminä beeta-elementeistä alfaelementteihin ja lopulta tiedostettuihin abstrakteihin käsitteellisiin kokonaisuuksiin.

Artikkeli saapunut toimitukseen 7.4.2013, hyväksytty 3.5.2013.
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