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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 mitä hermeneutiikka tarkoittaa? 

 hermeneutiikan historiaa 

 filosofinen hermeneutiikka ja sen ihmiskäsitys: MARTIN 

HEIDEGGER, HANS-GEORG GADAMER 

 mitä hermeneutiikka ja hermeneuttinen ihmiskäsitys 

ovat antaneet lääketieteelle, psykoterapialle ja 

hoidolle: eksistentiaalinen psykoterapia 
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 hermeneutiikka: 

kr. hermēneuein: tehdä tiettäväksi, ilmoittaa, selittää, 

tulkita 

 hermēneutikē tekhnē: tulkinnan taito, erityisesti 

jumalten käskyjen tulkitseminen 

 HERMES: jumalten sanansaattaja, liikkui jumalten ja 

ihmisen maailman välillä 

 hermeneutiikka kytkeytyy olennaisesti kahden eri 

maailman / kontekstin välisiin ymmärtämisvaikeuksiin, 

asioiden tuomiseen kontekstista toiseen 
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 modernin hermeneutiikan juuret antiikin 

allegorisessa tavassa etsiä runoudesta 

(etenkin HOMEROKSEN eepoksista) 

piilomerkityksiä ja moraalisia ohjeita 

 ARISTOTELES: Tulkinnasta (Peri hermēneias) 

 tarkastelee ennen muuta väitelauseen 

loogista rakennetta ja semantiikkaa, asioiden 

jäsentämistä väitelauseen muotoon 
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 raamatullinen hermeneutiikka antiikin 

perillisenä 

  keskiajalla erottelu raamatuntekstin neljän eri 

merkitystason (kirjaimellinen, allegorinen, 

moraalinen, anagoginen) välillä 

  uskonpuhdistus hylkää allegorisen 

raamatuntulkinnan mielivaltaisena, pyrkimys 

raamatuntekstin alkuperäisen, kirjaimellisen 

merkityksen tavoittamiseen 

  LUTHER: raamatunteksti tulkittava omilla 

ehdoillaan (”raamattu omana tulkkinaan”) 
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  FRIEDRICH SCHLEIERMACHER (1768–1834): 

modernin hermeneutiikan perustaja 

  hermeneutiikan laajentaminen 

raamatuntulkinnasta yleiseksi tekstien ja kielen 

tulkinnaksi, joka tähtää ymmärtämiseen, 

alkuperäisen merkityksen tavoittamiseen 

suhteessa kontekstiin 
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  WILHELM DILTHEY (1833–1911): 

hermeneutiikasta humanististen tieteiden eli 

hengentieteiden (Geisteswissenschaften) 

yleinen metodi 

 luonnontieteet: selittävät yksittäisiä 

luonnonilmiöitä suhteessa yleisiin lakeihin  

hengentieteet: tulkitsevat yksittäisiä 

inhimillisen kulttuurin / hengen (Geist) 

ilmentymiä suhteessa niiden historialliseen 

kontekstiin 
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  MARTIN HEIDEGGER (1889–1976): 1900-luvun 

filosofisen hermeneutiikan isä 

hermeneutiikan laajentaminen koskemaan 

koko filosofiaa, ihmisen olemassaoloa ja 

mielekästä todellisuuskokemusta ylipäätään 
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  HEIDEGGER yhdistää DILTHEYN hermeneutiikan 

EDMUND HUSSERLIN fenomenologiseen metodiin 

  fenomenologian pyrkimyksenä käsitteellistää 

ilmenevä, kokemuksellinen mielekkyys sen 

omilla ehdoilla, hahmotella mielekkyyden yleisiä 

perusrakenteita 

  ilmenevä, eletty mielekkyys lähtökohtana 

kaikille mielekkyysrakenteille ja 

merkitysmuodostelmille, myös luonnontieteelle 

  HUSSERL: luonnontieteiden, matematiikan ja 

logiikan löydettävä unohtuneet lähtökohtansa 

mielekkäässä todellisuuskokemuksessa, 

”elämismaailmassa” 
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  HEIDEGGER: fenomenologinen ilmenevän 

mielekkyyden käsitteellistäminen ei koskaan 

luonteeltaan puhtaan deskriptiivistä, 

välittömästi läsnäolevan merkityksen 

yksinkertaista kuvailua 

  edellyttää aina tulkintaa, implisiittisen 

merkityksen tekemistä eksplisiittiseksi, 

esikäsitteellisen mielekkyyden 

käsitteellistämistä 
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  HUSSERL-kritiikki: fenomenologinen tutkimus 

ei voi olla geometrian kaltaista yleispätevien ja 

ajattomien rakenteiden kuvailua 

  luonteeltaan olennaisesti hermeneuttista, 

äärellistä ja historiallisessa tilanteessa 

tapahtuvaa tulkintaa 

  syynä tähän on kaiken kokemuksellisen 

mielekkyyden tilannesidonnaisuus, ajallinen 

kontekstuaalisuus 

  ”tosiasiallisen elämän hermeneutiikka” 
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 Oleminen ja aika (Sein und Zeit, 1927): 

HEIDEGGERIN varhainen pääteos, filosofisen 

hermeneutiikan perusteos 

  hahmottelee hermeneuttis-fenomenologiseen 

menetelmään perustuvaa 

fundamentaaliontologiaa: peruskysymyksenä 

kysymys olemisen mielestä (Sinn von Sein), 

so. todellisuuden yleisestä 

mielekkyysrakenteesta 
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  mikä rakenne mahdollistaa ihmiselle 

ominaisen olemisymmärryksen 

(Seinsverständnis), kokemuksen 

todellisuudesta mielekkäänä kokonaisuutena? 

  minkä rakenteen ansiosta oleminen, 

todellisuus itse, avautuu ihmiselle 

mielekkäänä? 

  mikä on ihmisen olemistavan ja todellisuuden 

mielekkyyden välinen rakenneyhteys? 
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 Olemisen ja ajan ensimmäisenä tavoitteena 

jäsentää uusi, hermeneuttinen ymmärrys 

ihmisen eli täälläolon (Dasein) olemistavasta 

eli eksistenssistä (Existenz) 

  ensimmäisenä vaiheena täälläolon (Dasein) 

eksistentiaalinen analytiikka: jäsentää ihmisen 

olemisen eksistentiaaleja eli rakennepiirteitä, 

jotka mahdollistavat dynaamisen, ajallisen ja 

kontekstuaalisen mielekkyyden kokemisen 

  täälläolon analytiikka viime kädessä alisteinen 

kysymykselle olemisen mielestä, kaiken 

mielekkyyden ylipäätään (ajallisesta) 

rakenteesta 
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  ihmisen/täälläolon oleminen olennaisesti 

maailmassaolemista (In-der-Welt-sein): ei 

DESCARTESIN subjektin välitöntä itsetietoisuutta 

vaan eksistenssiä, kirjaimellisesti ”pysyttelyä 

itsensä ulkopuolella” 

  täälläolo on erottamattomasti suuntautunut ja 

kietoutunut konkreettisissa tilanteissa 

kohdattavaan mielekkääseen todellisuuteen, ei 

ajateltavissa erillään maailmasta 

  tästä lähtökohdasta ”ulkomaailman ongelmaa” 

ei ensinkään synny 
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  maailmassaolemisen keskeiset rakennepiirteet: 

1. eksistentiaalisuus (Existentialität): täälläolon 

oleminen pohjimmiltaan suhdetta omiin 

mahdollisuuksiin, omaan olemiskykyyn 

(Seinkönnen), siihen mitä se ”voi olla” 

  itsensä edellä olemista (Sich-vorweg-sein) 

2. faktisuus, tosiasiallisuus (Faktizität): täälläolo on 

aina jo maailmaan ”heitettynä”, aina jo jossakin 

konkreettisessa tilanteessa 

3. lankeaminen (Verfallen): täälläolo on aina jo 

sitoutunut kanssakäymiseen maailman piirissä 

kohtaamiensa asioiden ja olioiden kanssa 
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  täälläolon oleminen on näin ollen olemista  

1) jo itsensä edellä,  

2) aina jo maailmassa,  

3) maailmassa kohdatun olevan äärellä 

  sanalla sanoen huolta tai välittämistä (Sorge) 

  viime kädessä huolta omasta olemisesta 

kokonaisuutena 
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  täälläolon ajallisuus (Zeitlichkeit) huolen 

ontologisena perusrakenteena 

huolen rakenne on ajallisuuden kolmitahoinen 

rakenne 

 ajallisuus rakentuu kolmesta ajallisesta 

ekstaasista (Ekstase) 

  ”itsensä ulkopuolella olemisen” (Ausser-sich) 

eli eksistenssin kolme perusaspektia tai -

vektoria 

  konkreettisen, kokemuksellisen 

mielekkyystilanteen kolme dynaamista 

perusulottuvuutta 



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

1. tulevaisuus (Zukunft): ei tuleva ajankohta 

vaan täälläolon ”tuleminen itsekseen” omien 

avoimien mahdollisuuksiensa pohjalta 

  ajallisuuden ensisijainen ulottuvuus: täälläolon 

olemisen suunta perustuu sen 

mahdollisuuksiin 

  eksistentiaalisuuden ensisijainen mieli: 

mahdollistaa täälläolon olemisen siten, että 

oma oleminen on ”kyseessä”, oma eksistenssi 

on jatkuvasti avoin ja keskeneräinen ”tehtävä” 

tai ”haaste” 
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2. olleisuus (Gewesenheit): ei ”menneisyys” 

menneiden ajankohtien mielessä vaan 

täälläolon faktisuus, se, että se on ”aina jo 

ollut” 

  tausta, joka avautuu aina suhteessa 

tarjoamiinsa avoimiin mahdollisuuksiin 

  faktisuuden ensisijainen mieli: mahdollistaa 

sen, että täälläolon olemisella on aina jo joku 

”tausta”, oma (henkilö)historia 
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3. nykyistäminen, läsnäoloistaminen tai vastaan-

ottaminen (Gegenwärtigen): tulevaisuuden ja 

olleisuuden dynaamisessa yhteispelissä 

avautuva suhde läsnäolevaan maailmaan 

kontekstuaalisesti mielekkäänä 

  mahdollistaa lankeamisen, so. uppoutumisen, 

sitoutumisen ja eläytymisen läsnäoleviin 

asioihin 
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  ajallisuuden kolme ekstaasia ymmärrettävä 

yhtenäisen prosessin tai tapahtuman kolmeksi 

aspektiksi tai suuntavektoriksi 

  ajallistuminen (Zeitigung): ajallisesti 

moniulotteisen, kontekstuaalisen 

mielekkyystilanteen jatkuvaa dynaamista 

jäsentymistä ja kehkeytymistä 

  avoimet mahdollisuudet muuttuvat alinomaa jo 

olleeksi faktisuudeksi, joka puolestaan muokkaa 

mahdollisuuksia 

  nykyisyydessä kohdatut asiat saavat 

mielekkyytensä näin muodostuvassa, alati 

elävässä kontekstissa 
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  maailma täälläolon ekstaattisen ajallisuuden 

horisonttina, näköpiirinä 

  mielekkyyden piiri, joka täälläolon 

ajallistumisessa avautuu 

  rakenteeltaan transsendentti, so. nykyisyyden 

ja välittömän läsnäolon ylittävä 

  maailman transsendenssi korreloi täälläolon 

ekstaattisen rakenteen kanssa, so. vastaa sitä 

rakenteellisesti 
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  ajallistumisen spiraalimainen kehäliike: 

nykyisyys avautuu mielekkäänä vain ajallisten 

taustaulottuvuuksien pohjalta, ja toisaalta 

taustaulottuvuudet jatkuvasti itse elävät ja 

muokkautuvat prosessissa 

 vastaa ymmärtämisen dynamiikkaa kuvaavaa 

hermeneuttista kehää: tulkinta alkaa aina 

tietystä tulkittavaa kohdetta koskevasta 

piilevästä esiymmärryksestä, kontekstista, 

joka toisaalta muokkaa kohteen tulkintaa ja 

toisaalta muokkautuu itse tulkintaprosessin 

myötä 
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  ymmärtäminen (Verstehen): tilanteen 

suhteuttamista siitä avautuviin mahdollisuuksiin  

  perusrakenteena luonnos (Entwurf) 

  olemista kohti mahdollisuuksia 

  mieli tai mielekkyys (Sinn): luonnoksen ala tai 

näköpiiri, se ”mihin” luonnostetaan  

  jonkin asian mielekkyys jonakin 

  suhteessa avoimiin mahdollisuuksiinsa 

  tulkitseminen (Auslegung) ymmärtämisen 

etenemisen liikkeenä 

  implisiittisen esiymmärryksen haltuunottamista ja 

työstämistä eksplisiittiseksi 



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

  ymmärryksen esi-rakenne (Vor-struktur)  

  tulkinnan lähtökohtana oleva esiymmärrys 

  jäsentää ennalta tulkittavan mieltä 

1. edeltä hallussa oleva (Vorhabe): 

mielekkyyskonteksti, johon tulkittava 

lähtökohtaisesti liittyy 

2. ennakkonäkymä (Vorsicht): tulkittavan 

lähtökohtainen kytkeytyminen johonkin 

tulkintasuuntaan 

3. ennakko-ote (Vorgriff): lähtökohtainen 

käsitteellinen ote tulkittavasta 
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Tulkinnan liike 
Olemisessa ja  
ajassa 
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  tulkinnan päämääränä oleva ymmärtäminen 

on vapautta, kykyä elää eteenpäin 

  oman taustan ja siihen perustuvan 

esiymmärryksen eksplisiittistä haltuunottoa ja 

laajentamista 

  omaan taustaan sisältyvien implisiittisten 

omien olemismahdollisuuksien löytämistä 
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  päättäväisyys, ”määrätietoisuus” 

(Entschlossenheit): täälläolon täysimääräisin, 

omaehtoisin tapa avautua mielekkyydelle 

  maailman kohtaaminen oman olemisen 

äärellisyyden, tilannesidonnaisuuden ja 

ainutkertaisuuden valossa 

  tavoittaa tilanteessa avautuvan mielekkyyden 

ainutkertaisuuden 

  täälläolon kokonaisvaltaisin suhde maailmaan 

ja itseen 
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  HANS-GEORG GADAMER (1900–2002): Heideggerin 

eksistentiaalis-hermeneuttisen mallin tärkein edelleen 

kehittäjä ja systematisoija 

 korostaa tulkinnan ja ymmärtämisen uutta luovaa, 

produktiivista luonnetta 

 tulkinta ei voi johtaa tulkittavan kohteen ”oikeaan” 

ymmärtämiseen, sen ”alkuperäisen” merkityksen 

tavoittamiseen sellaisenaan, vaan tulkitsee aina 

uudelleen 

 tulkinnassa tulkitsijan ja tulkittavan vuoropuhelu johtaa 

uuden mielekkyyden ja mielekkyyskokemuksen 

syntyyn, horisonttien sulautumiseen 

 tulkintahistoria erilaisten tulkintojen elävänä jatkumona 
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 hermeneuttisella fenomenologialla ollut tärkeä 

vaikutus myös psykoanalyyttiseen 

psykoterapiaan 

 yhtenä eksistentiaalisen psykoterapian 

perusmuodoista Sveitsissä sodan jälkeen 

syntynyt Dasein-analyysin (Daseinsanalyse) 

koulukunta 

  LUDWIG BINSWANGER (1881–1966):  

Grundformen und Erkenntnis menschlichen 

Daseins (1942) 
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 peruslähtökohtina kartesiolaisen mieli–ruumis-

dualismin ja ihmisen/psyyken luonnontieteellisen 

objektivoinnin kyseenalaistaminen 

heideggerilaisista lähtökohdista 

 näkemys ihmisestä eksistentiaalisen, ajallisen, 

kontekstuaalisen, ainutkertaisen mielekkyyden 

kokijana ja tulkitsijana 

 myös henkiset häiriöt ja psykopatologiset ilmiöt 

ymmärrettävä eksistentiaalisen mielekkyyden 

muotoina 
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 psykoterapian päämääränä ihmisen vapaus 

omien ainutkertaisten olemismahdollisuuksien 

tunnistamisena, oman tilanteen omaksumisena 

 kritisoi FREUDIN positivistisia ja naturalistisia 

tulkintoja psykoanalyysistä, tiedostumattomasta ja 

viettipohjasta ja niihin perustuvaa unien 

tulkintamenetelmää  

 itseymmärryksen täytyy periaatteessa olla 

tulkittavan itsensä saavutettavissa, terapeutin 

tehtävä vain tukea itsetulkintaa terapeuttisessa 

kohtaamisessa (”transferenssi”) 
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 HEIDEGGERIN Zollikon-seminaarit MEDARD 

BOSSIN (1903–1990) kanssa 1959–1969: 

HEIDEGGER korostaa Dasein-analyysin asemaa 

yksittäisiin ihmisiin ja heidän henkisiin häiriöihinsä 

liittyvänä sovelluksena HEIDEGGERIN Dasein-

analytiikasta 

 Dasein-analyysi luonteeltaan onttinen, so. 

yksittäisten ihmisten ja tilanteiden 

mielekkyysrakenteiden tulkintaa 

 Dasein-analytiikka luonteeltaan ontologinen, 

so. ihmisen olemistapaa ja sen rakenteita 

ylipäätään jäsentävä 
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 MEDARD BOSS: psykoanalyyttisessä 

praktiikassaan Freud todellisuudessa 

toimii nimenomaan Heideggerin 

kuvaileman ihmisen ajallisen 

itseymmärryksen ja vapauden varassa 
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[…] mitä perusteellisemmin syvennymme Freudin […] 

lausumien varsinaiseen merkityssisältöön, sitä selkeämmin 

näemme hänen koko psykoanalyyttisen praktiikkansa 

perustuvan välittömästi, joskin vain salatusti, niihin 

ihmisolentoa koskeviin oivalluksiin, jotka Heideggerin 

täälläolon analytiikka onnistui kaksi vuosikymmentä 

myöhemmin avaamaan ja sanallistamaan. […] eikö juuri 

Freud ensimmäisenä luonnontieteilijänä jälleen oivaltanut, 

että kaikki inhimilliset ilmiöt […] voidaan sijoittaa ihmisen 

elämäntarinaan? Eikö juuri Freud korostanut, miten 

välttämätöntä on tiedostaa potilaan ”menneisyys” 

ajankohtaisena, edelleen läsnäolevana voimana, sen sijaan 

että sitä tarkasteltaisiin vain hänestä irronneena osasena, 

pelkkänä ”historiallisena seikkana”, joka ei  
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enää kuulu häneen? […] Onnistuessaan [potilaan 

menneisyyden haltuunotossa] Freud saattoi nähdä 

potilaidensa tulevan ilman enempää apua nykyisyydessään 

kokonaan ja todella omaksi itsekseen, vapautettuina 

”fiksaatioista” aiempaan ja valmiina tulevaisuuden 

haasteille. Mihin muuhun tällainen historiallinen ymmärrys 

ihmisolennosta voi perustua – vaikkakin implisiittisesti –

kuin täälläolon analytiikan tulkintaan täälläolosta 

”ajallistuvana ajallisuutena”? […]  Täälläolon analytiikan 

jäsentämä vapaus on peräti varsinainen ja perustava 

mahdollisuusehto kaikelle psykoanalyyttiselle praktiikalle 

Freudin opettamassa muodossa. 
 

(MEDARD BOSS, Psychoanalyse und Daseinsanalytik, Bern: Huber, 1957, 77–80.)  
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 LAURI RAUHALA (s. 1914): situationaalinen 

säätöpiiri (1973) 

 malli, jonka tarkoituksena hahmotella ihmisen 

holistista psyykkis-kehollista olemistapaa ja 

ihmisen ainutkertaisuutta ja 

tilannesidonnaisuutta heideggerilaisen 

hermeneutiikan pohjalta 

 hyvin vaikutusvaltainen suomalaisessa 

psykoterapeuttisessa keskustelussa 
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 situationaalinen säätöpiiri hermeneuttisena 

tulkintahorisonttina, joka säätelee ja määrittää 

tapaa, jolla maailman mielekkyys ihmiselle 

hänen ainutkertaisessa tilanteessaan jäsentyy 

 muodostuu tietyn edeltävän valikoitumisen 

(aikakausi, kulttuuri, kieli, yhteiskuntaluokka, 

sukupuoli, koulutustaso jne.) pohjalta: 

valikoitumien periaatteessa ääretön määrä 

ainutkertaistaa ihmisen tilanteen 
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 säätöpiirin keskeisiä ulottuvuuksia: 

1. keho: ihmisen olemisen aineellis-orgaaninen 

puoli 

2. tajunta: ihmisen suuntautuminen tarkoituksiin 

ja merkityksiin 

3. situaatio: ihmisen kosketuspinta maailman 

kanssa, sijoittuminen ympäröivään 

todellisuuteen 

 ”monopluralistinen” ihmiskäsitys vaihtoehtona 

kartesiolaiselle dualismille 



JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 nämä vaikuttavat toisiinsa holistisessa 

yhteispelissä 

 keho tajunnan orgaaninen ehto ja maailmaan 

sijoittumisen fyysinen ehto 

 tajunta persoonakohtaisen kokemuksellisuuden 

ja aistimellisen kehollisuuden ehto 

 situaatio merkityksellisen tajunnan ja kehollisen 

olemisen ehto 
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 RAUHALA: henkinen häiriö ei ymmärrettävissä 

pelkästään elimellisellä, orgaanisella tasolla 

 kaikkien kolmen ulottuvuuden tasolla ilmenevä 

situationaalisen säätöpiirin holistinen häiriö 

 yksilön tai hänen ympäristönsä kannalta 

epäsuotuisa, ristiriitainen tai köyhä situaatio 

 häiriintyneen kokemistavan muokkaaminen 

edellyttää hermeneuttista terapiaa, jossa 

terapeutti auttaa yksilöä työstämään omaa 

säätöpiiriään 


