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Toinen filosofinen kritiikki “ (...) asettaa 
kysymyksen: Mikä on oma ajankohtamme? Mikä 
on nyt mahdollisten kokemusten alue? Kyse ei ole 
tässä totuuden analytiikasta vaan siitä, mitä 
voitaisiin kutsua nykyhetken ontologiaksi, oman 
itsemme ontologiaksi.” (Foucault) 
“Varsinainen historiallinen ontologia (...) 
suuntautuu siihen, mitä on mahdollista olla ja 
tehdä. (...) Historiallisessa ontologiassa ei ole kyse 
niinkään luonteen muotoutumisesta kuin luonteen 
muotoutumisen mahdollisuuksien tilasta, joka 
ympäröi persoonaa ja luo ‘henkilökohtaisen 
kokemuksen’ potentiaaleja.” (Hacking)



Affektiivinen itse 
Antaa puitteet olla ”tämän- tai tuonlainen” persoona
Psykoanalyysi, psykodynaaminen diskurssi AI:ta koskevan 
keskustelun paradigma läpi 1900-luvun 
Konstituoituu tiedostamattomasti ”affektien” tai ”emootioiden” 
voimasta
Itsen käsite irtoaa vastuullisesta persoonasta ja kytkeytyy 
syväpsykologiseen, emotionaaliseen persoonallisuuteen

Masennus, mielialahäiröt
Uusi paradigma vuosituhannen vaihteessa?

Onko neurotieteiden tulosten, käsitteiden, mallien ja jne. 
soveltaminen esim. mielenterveystyössä johtanut siihen, että 
aivodynamiikka on valloittanut psykodynamiikan oman alueen?
Kaksi epistemologista ehtoa

”Mielen teoria” joka yhdistää dynaamisesti tunteet, kokemusten 
kasaantumisen (muisti) ja persoonan
Erityinen diskurssi tai ”kieli”, jonka avulla affektiivisen persoona ja sen 
häiriintyneisyyden luonne voidaan kuvata ja selittää tapauskohtaisesti
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Figure 1. Epistemic field of the sciences of memory (Ian Hacking:Rewriting the soul, 
1995)
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“Melankolia, jonka kuvaileva psykiatriakin määrittelee
horjuvasti, ilmenee monenlaisin kliinisin muodoin, eikä
niiden järjestäminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi vaikuta
kiistattomalta ...” (Freud 1917/2005)
“Depression is a heterogeneous disorder with a highly 
variable course, an inconsistent response to treatment, and 
no established mechanism.” (Belmaker and Agam 2008)
Yhtäältä kliinis-epidemiologisesti yhä laveammat 
mielialahäiriöiden kategoriat ja kirjo, toisaalta 
neurotieteellisesti yhä spesifimpiä masennus- ja 
bipolaarihäiriöiden konsepteja 
Käytännöllisyys vallassa

Monitekijäisyys
ICD-10 ja DSM-IV –kriteerit
Oireen mukainen (lääke)hoito



Murheen lailla melankolia on 
toisaalta reaktiota rakkauskohteen 
todelliseen menetykseen, mutta 
tämän lisäksi melankoliaan sisältyy 
… [se että] [r]akkauskohteen
menetys muuttaa rakkaussuhteiden 
ambivalenssin vaikutusvoimaiseksi 
ja ilmeiseksi. Jos potilaalla on 
taipumusta pakkoneuroosiin, 
muuttaa ambivalenssiristiriita 
murheen sairaalloiseksi ja pakottaa 
sen ilmenemään itsesyytöksinä. 
(Freud 1917/2005)

Pelkistetty yleiskuva aivojen
toiminnan häiriöistä masennuksessa
on, että aivokuoren aineenvaihdunta
on vaimentunutta ja limbisen
järjestelmän aineenvaihdunta
vilkastunutta. Tunne-elämän kannalta
keskeisten aivoalueiden kiihtynyt
toiminta ei siis pysy kognitiivisesta
säätelystä huolehtivien aivoalueiden
hallinnassa. (…) genotyyppi, 
temperamentti, varhaiset traumat, 
jatkuva stressi ja niiden yhteiset, 
kumulatiiviset vaikutukset ovat
masennukselle altistavia tekijöitä. 
(Melartin & Isometsä 2009)



Häiriintynyt itsesuhde, joka aktualisoituu 
menetyksen kokemuksen kautta
Suremisen ja narsistisen häiriön dynaaminen 
sekoitus
Menetyksen kokemus transformoi narsistisen 
itserakkauden itseinhoksi, jolloin henkilö ei 
päästä irti menetetystä rakkaudenkohteestaan 
normaalilla tavalla …



PET scan image, late 2000s (The animated brain; http://www.brainviews.com) 

Anatomy of the limbic system (Whybrow, 1997, p. 298)

Figure 2. The depressed brain illustrated

Serotonin metabolism at the nerve ending
(Syvälahti, 1993, p. 250)



“What disorganization of neuronal regulation was John 
Moorehead describing to me, for example, when he characterized 
depression as ‘a terrifying loss of self-control, a paralysis, a stoke 
of the will’? (...) John went on to describe how making coffee, 
brushing his teeth, and other minor decisions became like ‘career 
choices, like whether of not to leave the Church.’ Does such 
experience reflect the amygdala adopting a different set point –
comparable to turning down the thermostat – that slows down the 
limbic processing of executive decisions? And what about the 
internal rumination over morbid past experience? Does this reflect 
continuous, purposeless communication among the neuronal 
centres of the limbic alliance in the absence of decision-making?’ 
(Whybrow 1997)
Stressin kautta aivodynamiikkaan?

‘The stress of environmental and social changes, by disturbing homeostasis 
and disturbing the emotional brain, can precipitate mood disorder in 
vulnerable individuals.’ (Whybrow 1997)



Stressin asema viittauspisteenä ja 
ymmärryksen, jopa selityksen kehyksenä 
vahvistuu keskustelussa laajoista 
mielenterveysongelmista ja kansantaudeista
Neurotieteet ovat tulkinneet stressin uudelleen 
eli kaapanneet  sen -- onnistuneesti



”Stress (…) an actual or anticipated disruption of 
homestasis or an anticipated threat to well-being. 
(…) The physiological response to stress (…) aims
to maintain physiological integrity in the most
demanding of circumstances.” (Ulrich-Lai & 
Herman 2009)
”Stress response” on aivojen säätelemä sisäeritys-
eli hormonaalinen reaktio

Autonominen hermosto, HPA-akseli
Aivot lisämunuaiset
Fast track eli adrenaliinijärjestelmä, slow track eli 
kortisolijärjestelmä
Hypotalamus – aivolisäke – lisämunuaiset (HPA)
Takaisinkytkentä



When the brain detects a threat, a coordinated  physiological 
response involving autonomic, neuroendocrine, metabolic 
and immune system components is activated. A key system in 
the stress response that has been extensively studied is  the 
hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis.  Neurons in the 
medial parvocellular region of the paraventricular nucleus of 
the hypothalamus release corticotropin-releasing hormone (CRH) 
and  arginine vasopressin (AVP). This triggers the  subsequent 
secretion of adrenocorticotropic hormone (ACTH) from 
the pituitary gland, leading to the production of glucocorticoids
by the adrenal cortex. In addition, the adrenal medulla releases 
catecholamines (adrenaline and noradrenaline)  (not shown). 
The responsiveness of the HPA axis  to stress is in part determined 
by the ability of  glucocorticoids to regulate ACTH and CRH release 
by binding to two corticosteroid receptors, the glucocorticoid
receptor  (GR) and the mineralocorticoid receptor (MR). Following 
activation of the system, and once the perceived stressor has 
subsided, feedback loops are triggered at various levels of the 
system (that is, from the adrenal gland to the hypothalamus and 
other brain regions such as the hippocampus and the frontal cortex) 
in order to shut the HPA axis down and return to a set homeostatic 
point. By contrast, the amygdala, which is involved in fear  
processing activates the HPA axis in order to set in motion the stress 
response that is necessary to deal with the challenge. Not shown are 
the other major systems and factors that respond to stress, including 
the  autonomic nervous system, the inflammatory cytokines and 
the metabolic hormones. All of these are affected by HPA activity 
and, in turn, affect HPA function, and they are also implicated in 
the pathophysiological changes that occur in response to 
chronic stress, from early experiences into adult life.

* Lupien, McEwen, 
Gunnar & Heim; Nature
Reviews Neuroscience 2009



Stressin neurotiede
Tutkimuksen tarkoituksena spesifioida i) eri aivoalueiden ja 
neuraaliverkkojen toiminta ja kontribuutio fysiologisen stressireaktion 
säätelyssä; i) neuraalisen stressinsäätelyn fysiologinen, anatominen ja 
funktionaalinen vaikutus eri aivoalueiden ja neuraaliverkkojen toimintaan  
ja jopa rakenteeseen 

Stressiresponssia säätelevien ja emootioita säätelevien 
aivotoimintojen ja neuraaliverkkojen läheisyys

Limbinen järjestelmä, mantelitumake (amygdala) !!
Mielialahäiriössä (erityisesti depressiossa) aivot (limbinen
järjestelmä) toimii  ”stressiasentoon” jumiutuneena  

‘The usually precise interchange of messages that sustain communication 
among thalamus, hippocampus, amygdala, and the frontal cortex of the 
limbic alliance is disturbed. New information from the environment is no 
longer attended to or processed swiftly by the thalamus, and the emotional 
memory banks of the frontal lobe churn without purpose, as the true 
emotional significance of ongoing events becomes blurred by the 
preoccupation with remembrance. The homeostatic systems of the 
emotional brain have adopted a new steady state, one less responsive to 
the environment and less adaptive.’ (Whybrow 1997, 145)
Mielialahäiriö on aivotoiminnan ‘adaptive failure’



Ei mitään uutta … paitsi neurotieteet
The history of stress spills out into a history of traditions and themes, of 
distinctive approaches, of paradigms shifts, and of practical concerns and 
appropriate methods. (…) The history of stress is also a history of psychosomatic
medicine. (Cooper & Dewe 2004, 26)

Stressiin päin sotien välillä
’Fatigue’-tutkimus varhaisessa teollisuuspsykologiassa
Mentaalihygienia
Molemmissa problematisoitiin yksilön kyvyttömyyttä selvitä ”nykyajan” 
tehokkuusvaatimuksista

Vitaalinen käsite
Walter Cannon: itsesäätely

’Homeostaasi’ = organismin itsesäätely
Ulkoinen ja sisäinen ympäristö

’Pakene tai taistele’: uhka, pelko ja vaistomainen reaktio
Hans Selye: patologinen stressi

Sairaana olemisen oireyhtymä General Adaptation Syndrome stress syndrome
Stressi & epäspesifisyys
Stressi = ”a condition within the organism in response to evocative agents
[stressors]” 

Psykososiaalinen käsite
1970- ja 1980-luvun holistisen sairauskäsityksen asianajajat 
Stressful life events
Persoonallisuustyypit (A- ja B-tyypit)
Työpsykologiassa ja työterveystutkimuksessa huomattava kiinnostus stressiin

PTSD

Psyko-
somatiikkaa



Historiallisesti stressin käsite i) painottuu fysiologisesti ii) toimii 
tutkimuksen, keskustelun ja järkeilyn siltana yhtäältä fysiologian 
ja elämäntapahtumien & kokemusten välillä, toisaalta ympäristön 
ja yksilöllisten erojen välillä
Nykyinen/ilmaantuva neurotieteellinen stressiparadigma siirtää 
tarkastelun polttopisteen stressiä aiheuttavista tilanteista ja 
tekijöistä (neuraalisiin) prosesseihin,  joita tapahtuu ”stressissä” 
tai jotka laukaisevat stressin tai ylläpitävät sitä.
Stressi tarvitsee avukseen ajatuksen persoonallisesta alttiudesta

’Temperamentti’
Molekyyligeneettinen

“(...)  we will discover a variety of genetic variations, each of which can 
predispose an individual to bipolar illness, including milder forms such as 
seasonal affective disorder or the hyperthymia of great achievement. Probably 
each variant will be responsible for a slightly unusual genetic code in the library 
of instructions that builds the machinery of the neuron. The resulting minor 
deviations – for example, in the metabolism of neurotransmitters, the building of 
receptors, in the enzymes, or the messenger systems that transport information 
within the neurons of SCN [suprachiasmatic nuclei] – will each disturb the 
dynamics of regulatory function.’ (Whybrow 1997).

Keskushermoston kehitykseen kytkeytyvä
”Kindling”
Traumamalli
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