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Miten kasvatus on mahdollista?1 
Eetu Pikkarainen, eetu.pikkarainen@oulu.fi  

[Lähetetty julkaistavaksi Synteesissä] 

1 Kasvatus on mahdollista, eikö olekin? 

Suomen semiotiikan seuran vuoden 2017 Oscarin päivän seminaarin otsikoksi oli asetettu 

provokatiivinen kysymys: Onko kasvatus mahdollista? Kasvatuksen ainakin uskotaan olevan 

mahdollista. Sitä uskotaan ja koetaan tapahtuvan ainakin joskus. Sen toteuttamiseen käytetään erittäin 

runsaasti aikaa ja muita resursseja. Voiko siis edes epäillä, että kasvatus ei olisi mahdollista ja niin 

muodoin sitä ei voisi olla olemassa eikä tapahtua? Kuitenkin kasvatuksen olemassaoloon ja 

toteutumiseen tuntuu liittyvän myös ongelmia. Jonkun mielestä se, mitä modernissa yhteiskunnassa 

toteutetaan ja sanotaan kasvatukseksi, ei ehkä oikeasti ole kasvatusta – tai on ehkä aivan vääränlaista 

kasvatusta.  

Olipa kasvatus mahdollista tai ei, sitä siis kuitenkin ainakin yritetään toteuttaa, mutta yrityksen 

suunnasta ja onnistumisesta on erilaisia näkemyksiä. Jokainen ihminen on kasvatustoimenpiteiden 

kohteena vähintään 15-25 vuotta elämästään. Jos aikuiskasvatus luetaan mukaan, niin ihminen ei ole 

koskaan suojassa näitä toimenpiteiltä. Näin ei aina ole ollut, mutta modernissa yhteiskunnassa 

kasvatuksesta on tullut hyvin keskeinen toiminta-alue ja sekä teoreettinen että käytännöllinen ongelma. 

Miksi näin on käynyt? Johtuuko se siitä, että kasvatus on mahdollista ja onnistuu hyvin vai siitä, että se 

ei tahdo onnistua ja siksi sitä joudutaan yrittämään niin kauan ja kovasti? 

Jotta tällaisiin kysymyksiin voisi vastata täytyisi ensin tietysti selvittää, mitä kasvatus on? Mistä 

puhutaan silloin kun puhutaan kasvatuksesta? Jotta meillä voisi olla erimielisyyksi kasvatuksen 

olemassaolosta, tarkoituksesta ja toteutuksesta, täytyisi meillä ensin olla jokin yksimielisyys siitä, 

minkä olemassaolosta, tarkoituksesta ja toteutuksesta kiistellään. Täytyisi siis määritellä jonkinlaiset 

minimiehdot sille, mistä kasvatuksessa on kysymys. Vasta tällaiset käsitteelliset minimiehdot 

kasvatuksesta puhumiselle tekevät mahdolliseksi kasvatuksen mahdollisuusehtojen tarkastelun. Yritän 

seuraavassa tiivistäen hahmotella kasvatuksen käsitteemme taustaa lähtien oppimisestä ja opetuksesta. 

 

1 Artikkeli perustuu Suomen Semiotiikan Seuran Oscarin päivän esitelmään 22.11.2017 
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Oppiminen ja opettaminen yleensä kaikkien mielestä jotenkin liittyvät tai sisältyvät kasvatukseen, 

mutta saattavat sinänsä olla helpommin lähestyttäviä asioita. Yksi luonteva vastaus siihen, miksi 

kasvatus on niin tärkeä ja laaja toiminta-alue modernissa yhteiskunnassa, voisi olla se, että ihmisten 

täytyy oppia niin paljon. Ja jotta tämä oppiminen voisi tapahtua, sitä yritetään edistää opettamisella. 

Miksi sitten oppiminen on tärkeää? Ehkä siksi, että moderni yhteiskunta vaatii jäseniään toimimaan 

tietyillä tavoilla, jotka eivät ole mahdollisia ihmisille luonnostaan, vaan jotka täytyy ensin oppia. (Sen 

kysymyksen, miksi tällaisia erikoisia toimintatapoja sitten vaaditaan, voimme tässä vaiheessa jättää 

kasvatuspohdintojen ulkopuolelle.) Epäilemättä ainakin yksi syy, miksi opetusta järjestetään, on se, että 

sen avulla halutaan saada aikaan suhteellisen pysyviä muutoksia ihmisten toiminnassa. Kasvatus ja 

opetus ymmärretään useimmiten ennakoiviksi toimenpiteiksi, joiden ansiosta kasvatetut ihmiset 

osaavat tulevaisuudessa ja vaihtelevissa olosuhteissa toimia jollakin järkeväksi oletettavalla tavalla. 

Oppimisen käsitteen kannalta hyvin kätevä ja hyödyllinen on Greimasin käyttämä käsitepari 

kompetenssi – performanssi (). Kompetenssi tarkoittaa sellaisia toimivan subjektin ominaisuuksia, 

joiden ansiosta tai vaikutuksesta tämä subjekti toimii juuri tietyllä tavalla eli tuottaa tietynlaisen 

performanssin. Oppimisella tarkoitetaan näiden subjektin omien kompetenssien muuttumista tai 

kehittymistä. Toki muutkin asiat vaikuttavat subjektin toimintaan, mutta nimenomaan jos halutaan 

saada aikaan suhteellisen pysyviä ja vaihtelevasta ympäristöstä riippumattomia muutoksia, niin se voi 

tapahtua vain kompetensseja kehittämällä eli oppimalla. Opettaminen taas on luonnollisesti sellaista 

toimintaa, jolla yritetään saada aikaan oppimista eli kompetenssien kehittymistä jossakussa subjektissa. 

Siihen, miten oppiminen ja opettaminen tapahtuvat – ja ovatko ne mahdollisia – voimme palata vasta 

kun olemme ensin tarkastelleet toiminnan käsitettä. 

Toiminta on olennainen osa ihmisen olemassaoloa. Modernin ajattelutavan mukaan ei ole niin 

olennaista (tai ainakaan pitäisi olla) se, millainen ihminen on – esim. ulkonäöltään, koostumukseltaan, 

taustaltaan – vaan se, miten hän toimii eli mitä hän tekee, puhuu ja ajattelee. Mitä tämä toiminta sitten 

oikeastaan on? Perimmiltään toiminta on vuorovaikutusta, tai ainakin vaikutusta. Toimiessaan ihminen 

aiheuttaa jotain – tyypillisesti muutoksia, mutta mahdollisesti myös säilymisiä – ympäristössään. Koska 

minä ja muut ihmiset olemme osa jonkun toimivan ihmisen ympäristöä, niin hänen toimintansa 

vaikuttaa tai ainakin voi vaikuttaa myös meihin ja juuri siksi ihmisten toiminta on niin tärkeä asia 

toisille ihmisille.  
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2 Toiminnan mallit ja kasvatuksen mahdollisuus 

Seuraava kysymys onkin, miten ihmisen toimintaan voidaan vaikuttaa ja voidaanko siihen ylipäänsä 

vaikuttaa. Jotta opetus ja sen myötä ehkä kasvatus olisi mahdollista, täytyisi ihmisen toimintaan voida 

vaikuttaa. Ihmistieteen ja erityisesti psykologian historiasta voidaan löytää kolme erilaista mallia siitä, 

mitä toiminta on, millaisista vaikutuksista tai vuorovaikutuksista ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä 

siinä on kysymys. Nämä mallit ovat rinnakkaisia ja kilpailevia näkemyksiä, joista on hyvin erilaisia 

seurauksia. Voimme nimittää niitä behavioristiseksi, kognitiiviseksi ja kehämäiseksi. 

Behavioristinen tai tarkemmin ottaen ärsyke-reaktio (S-R) -malli ymmärtää toiminnan ulkoa 

ohjautuvana reagoimisena muuttuviin ympäristön aiheuttamiin ärsykkeisiin. Yksinkertaisimmillaan 

malli olettaa, että ihminen tai muu subjekti passiivisesti odottaa, kunnes jokin ympäristön ärsyke 

aiheuttaa siinä jonkin reaktion. Samanlainen ärsyke aiheuttaa aina samanlaisen reaktion. Toisin sanoen 

subjekti on periaatteessa kuin mikä hyvänsä objekti, joka reagoi, kun siihen vaikuttaa, esimerkiksi kuin 

kone, joka tekee jonkin operaation, kun tiettyä nappia painaa, tai soitin, josta lähtee tietynlainen ääni, 

kun tiettyä kieltä näpäyttää. Tämä malli nojaa pitkälti luonnontieteelliseen kausaalisuuden käsitteeseen, 

eli ärsyke on reaktion kausaalinen syy. 

Tämän mallin mukaan ihmisen toimintaan voidaan kyllä vaikuttaa, mutta vaikutus jää lyhytaikaiseksi 

ja kertaluontoiseksi, eikä siinä niin ollen voi olla kysymys opettamisesta tai oppimisesta. Kun kyseinen 

ärsyke lakkaa vaikuttamasta, lopettaa ihminen myös kyseisen toimintansa ja toimii muiden ärsykkeiden 

mukaisesti. Kuten alussa oletimme, kasvatus ja opetus on aina tulevaisuuteen ja kasvatettavan tulevaan 

toimintaan tähtäävää. Jos pystymme vaikuttamaan ihmisen toimintaan vain tällä hetkellä, niin kyseessä 

ei voi olla kasvatus. Toki tärkeää on sekin, että voimme vaikuttaa ihmisten tämänhetkiseen toimintaan 

erilaisin opastein, yllykkein ja rajoittein, mutta sitä ei voi sanoa kasvatukseksi. Tässä kohti varmaan 

tulee mieleen kysyä, eikö behaviorismin tunnetuksi tekemä ehdollistaminen tai vahvistaminen ole 

opettamista, sehän vaikuttaa siihen, miten ihminen tulevaisuudessa reagoi ärsykkeisiin. Kyllä, tässä on 

kyseessä opetus, mutta tämä toimintatapa ei kuitenkaan johdonmukaisesti sovi yhteen S-R perusmallin 

kanssa. Johdonmukaisen behavioristisen mallin puitteissa kasvatus ei siis näytä olevan mahdollista. 

Behaviorismi antaa jokseenkin epämiellyttävän ja synkeän kuvan ihmisestä ja vaikka se onkin 

empiirisen tutkimuksen kannalta kätevä, sitä on kritisoitu raskaasti. Tunnetuimmat ja 

vaikutusvaltaisimmat kritiikit ja vaihtoehdot behaviorismille kulkevat nimillä kognitiivinen tai 

humanistinen tai kognitiivishumanistinen tai konstruktiivinen näkemys. Näille kognitiivisille malleille 
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on yhteistä, että niissä käännetään edellisen mallin kausaalinen ajattelutapa päälaelleen siten, että jokin 

ihmisessä itsessään aiheuttaa ja tuottaa toiminnan, eli ihminen itse tuottaa oman toimintansa. 

Kausaalivaikutukset suuntautuvat ihmisestä ympäristöön. Toiminnan aiheuttavina syinä ajatellaan 

olevan ihmisen sisältä kumpuavat intentiot ja suunnitelmat. Mistä nämä intentiot ja suunnitelmat sitten 

tulevat ihmisen sisälle? Tähän ei liene muuta vastausta, kuin että ne ovat siellä aina jo valmiiksi ja ne 

ovat joko olleet siellä jo alun perin tai sitten ihminen on ne jotenkin itse tuottanut eli konstruoinut. 

Olennaista on, että näkemyksen mukaan aina, kun ihminen toimii, hänellä on valmiiksi olemassa 

suunnitelma, jota hän toiminnallaan toteuttaa.  

Näin ollen ympäristöstä käsin ei olisi mahdollista juurikaan vaikutta toisen ihmisen toimintaan. On 

kyllä mahdollista yrittää auttaa tai estää toista onnistumista hänen suunnitelmansa toteuttamisessa. 

Ihminen tässäkin mallissa saa ärsykkeitä eli havaintoja ympäristöstään ja voi näin huomata, että jokin 

suunnitelma ei toimi ja sitten muokata suunnitelmaa erilaiseksi. Oppiminen on tässä suhteessa siis 

mahdollista, mutta ihmistä ei voida opettaa tekemään mitään sellaista, mitä hän ei ole jo valmiiksi 

suunnitellut tehdä. Kognitiivinen malli antaa huomattavasti miellyttävämmän ja arvostavamman kuvan 

ihmisestä autonomisena toimijana, mutta ehkä liiankin autonomisena, koska senkään puitteissa ei 

kasvatus näytä kovin mahdolliselta. 

Behavioristinen ja kognitiivinen malli ovat siis symmetrisesti toistensa vastakohtia, joista 

ensimmäisessä aloite ja määräyskyky on asetettu kokonaan ympäristön puolelle ja jälkimmäisessä 

vastaavasti kokonaan subjektin puolelle. Voidaan olettaa, että tällaiset jyrkän vastakkaiset asettamukset 

ovat yksipuolisia näkemyksiä todellisuudesta ja ajatella, että totuus löytyisi jostakin niiden 

välimaastosta. Kolmas mallimme yrittääkin yhdistää niiden parhaat puolet, vaikka ei olekaan 

historiallisesti syntynyt niiden yhdistelmänä vaan paljon omaperäisemmin. Ainakin jo filosofi Fichteltä 

(2006[1794]) löytyy hyvin selviä viitteitä subjektin ja objektin vastavuoroisesta ja kehämäisestä 

suhteesta. Myöhemmin Dewey kehitteli näkemystä erityisesti refleksin käsitteen kritiikkinä 1800 luvun 

lopulla (Dewey, 1896) ja semiootikoille kaikille pitäisi olla tuttu von Uexküllin toimintakehän käsite 

viime vuosisadan alkupuolelta (1982[1940]). Pisimmälle ja johdonmukaisimmin mallia on kehittänyt 

William T Powers (1960; 2005[1973]) viime vuosisadan jälkipuoliskolla havaintokontrolliteoriaksi 

(Perceptual Control Theory PCT)2. Muutaman viime vuoden aikana olen yrittänyt sulauttaa ja soveltaa 

 

2 Tähän jotain resursseja; Lisätietoa mm. https://wiki.oulu.fi/display/~epikkara/PCT 
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tätä teoriaa omaan toiminnan teoreettiseen semiotiikkani (Pikkarainen, 2004; 2010), jonka jo alun perin 

kehämäistä toiminnan mallia se täsmentää ja parantaa olennaisesti (). Paras puoli mallissa on kuitenkin, 

että sen puitteissa voidaan pitkälti ymmärtää, miten kasvatus on mahdollista ja vieläpä, miten se 

tapahtuu. 

3 Toiminta havainnon kontrollointina 

Havaintokontrolliteorian kyberneettisenä lähtökohtana on ns. negatiivinen palautekehä. Tässä 

”negatiivinen” täytyy ymmärtää puhtaan matemaattisesti negatiivisten ja positiivisten lukujen välisenä 

suhteena eikä missään tapauksessa arvottavasti. Arvottavassa mielessä tämä tässä tarkoitettu 

negatiivinen palaute on erittäin myönteinen asia. Vastaavanlainen väärinymmärtämisen mahdollisuus 

liittyy tietysti itse kontrollin käsitteeseen, joka arkikielessä (ja psykologiassa) ymmärretään yleensä 

arvottavassa mielessä kielteisenä ja vahingollisena asiana. Tässä teoriassa kontrolli ei siis tarkoita sitä, 

että jotenkin pakottaisimme itsemme tai toisia toimimaan juuri jollakin tietyllä tavalla, vaan 

yksinkertaisesti vain sitä, että jonkin muuttujan arvo saatetaan tai palautetaan jonkin tavoitearvon 

mukaiseksi. 

Biologisessa tai biosemioottisessa mielessä havaintokontrollin idea perustuu siihen, että jokaisen 

elävän organismin perustehtävä – elossa pysyäkseen – on itsesäilytys eli tiettyjen omien keskeisten 

ominaisuuksien pitäminen tietynlaisina. Tärkeimpiä tällaisia ominaisuuksia ovat ns. sisäiset tai kriittiset 

muuttujat kuten ihmisillä esim. ruumiin lämpötila, veren sokeri- ja happipitoisuus jne. Tätä sisäistä 

tasapainotilaa eli homeostaasia pidetään yllä nimenomaan negatiivisen palautteen avulla eli jos jonkin 

muuttujan arvo muuttuu vaikkapa 3 yksikköä johonkin suuntaan, niin se palautetaan takaisin 

palautteella, joka aiheuttaa vastaavan, mutta vastakkaisen suuntaisen eli negatiivisen muutoksen, tässä 

tapauksessa -3 yksikköä. Esimerkiksi, jos verensokeri nousee syömisen seurauksena, niin vereen erittyy 

insuliinia sen verran, että se laskee sokeripitoisuuden takaisin normaaliin arvoon. On olemassa myös 

positiivisia palautekehiä, mutta ne ovat elämän kannalta yleensä erittäin kielteisiä ja vaarallisia, koska 

ne aiheuttavat kiihtyvän muutoksen pois tasapainotilasta. Esimerkiksi ilmastonmuutokseen näyttäisi 

liittyvän positiivinen palautekehä, jossa lämpenemisen seuraukset aiheuttavat lisää lämpenemistä. 

Homeostaattinen itsesäilytys edellyttää organismilta sitä, että se pystyy hankkimaan ympäristöstään 

sisäisten muuttujien tasapainotilan ja omien rakenteidensa ylläpitämiseen ja korjaamiseen 

tarvitsemansa energian sopivassa muodossa. Lisäksi sen täytyy suojautua sellaisilta 
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ympäristövaikutuksilta, jotka rikkoisivat sen rakenteita tai suistaisivat sen pois tasapainotilastaan. 

Näiden syiden takia elävän olennon täytyy aktiivisesti toimia suhteessa ympäristöönsä sekä tavoitellen 

sieltä joitakin asioita tai vaikutuksia että torjuen toisia asioita ja vaikutuksia. Koska tämä aktiivinen 

toiminta perustuu sisäisen tasapainotilan – eli elämän – ylläpitämiseen, on se myös luonteeltaan 

samalla tavalla säilyttävää tai korjaavaa: Voidakseen pitää itsensä tietyssä tilassa, täytyy eliön pitää 

myös ympäristönsä tietyssä tilassa. Tämä ei tienkään tarkoita ympäristön pitämistä jatkuvasti 

samanlaisena, vaan koska eliön oma tila vaihtelee sen oman kehityksen, erilaisten rytmisten muutosten 

(yö/päivä, nälkä/kylläisyys yms.) ja myös satunnaisten vaikutusten takia, täytyy sen yrittää muokata 

myös ympäristöään milloin minkäkinlaiseksi.  

Voidakseen muokata ympäristöään jonkinlaiseksi tai johonkin suuntaan, täytyy eliön voida havaita, 

missä tilassa ympäristö tai jokin sen osa on nyt. Tämä tapahtuu erilaisten aistinelimien avulla, jotka 

muuttavat tietynlaisia ympäristövaikutuksia havainnoiksi eli erityisesti eläimillä hermoimpulsseiksi. 

Nämä impulssit yhdistyvät havaintosignaaliksi, jolla on tietty arvo tai voimakkuus, riippuen 

aistinelimen kokeman ympäristövaikutuksen, eli inputin, voimakkuudesta tai laadusta3. Mikäli kyseessä 

on jokin eliön kannalta sillä hetkellä olennainen asia, verrataan havaintoa sen tavoitearvoon. Mikäli 

havainto on riittävän lähellä tavoitearvoaan on kaikki hyvin ja eliön ei tarvitse tehdä mitään. Sen 

näkökulmasta katsottuna vallitsee hyvä tasapainotila sen ja jonkin sen ympäristön osan välillä. Mutta 

jos näin ei olekaan, syntyy ns. virhe eli poikkeama, jonka suuruus on havainnon ja tavoitteen erotus. 

Oletamme, että tämän virhe- eli epätasapainotilan on aiheuttanut jokin ulkoinen voima eli häiriö. 

Seuraavaksi tuo havainnon ja tavoitteen vertailusta syntynyt poikkeamasignaali vaikuttaa eliön 

joihinkin operatiivisiin elimiin eli tavallisimmin lihaksiin, joka alkavat vaikuttamaan ympäristöön – 

syntyy output – sellaisella tavalla, että ne saisivat torjuttua häiriön vaikutuksen ja siirrettyä tai 

palautettua havainnon kohteen sellaiseen tilaan, että poikkeama häviää. Subjektin tuottama output on 

siis negatiivinen palaute ympäristössä olevalle havainnon kohteelle – joka siis samalla on toiminnan 

kohde – ja sen avulla subjekti kontrolloi omaa havaintoaan. (ks kuvio 1.) 

 

3 Sana ”havainto” voi herättää monenlaisia mielikuvia, mutta havaintokontrolliteoriassa se tarkoittaa ensi sijassa vain 

tällaista hermoissa tai vastaavissa eliön sisäisissä välitysjärjestelmissä kulkevaa signaalia, jolla on jokin määrällinen 

voimakkuus. 
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Kuvio 1. Toiminta havainnon kontrollointina 

On tärkeä huomata, että tässä mallissa ei yksinkertaisesti vain yhdistetä edellä käsiteltyjä yksisuuntaisia 

toiminnan malleja kaksisuuntaiseksi kaareksi, jossa vaikutusketju lähtee toisesta osapuolesta ja palaa 

takaisin. Sen sijaan tässä on kysymyksessä jatkuva kehä, jolla ei ole mitään ehdotonta alku- tai 

loppupistettä. Toiminta tai edes teko ei ole hetkellinen ja kertakaikkinen tapahtuma, jossa subjekti 

tekee ensin havainnon ja sitten teon – tai toisin päin. Toiminta on ennemminkin nähtävä ajallisena 

prosessina, joka on aina jo käynnissä. Se toi laantua välillä, jos havainto pysyy tavoitteessa, mutta 

viriää taas uudestaan, kun syntyy poikkeamaa, ja useinkin havainnon pysyminen tavoitteessa voi vaatia 

jatkuvaa pientä outputtia. Toisin kuin yksisuuntaiset mallit tämä malli onnistuu tarjoamaan sekä 

fenomenologisesti ja kokemuksellisesti uskottavan kuvauksen toiminnasta – toisin kuin behavioristinen 

– että mahdollistamaan matemaattisesti hallitun empiirisen ja realistisen tutkimuksen toiminnan kulusta 

ainakin yksinkertaisissa tapauksissa. Tosin tällainen tutkimus on aina välttämättä tapaustutkimusta, 

koska eri subjektien tavoitearvoja ei voi mitenkään vakioida (ks. tutkimuksista ja matemaattisista 

malleista esim. Runkel, LCSIII). 

Ennen kuin pääsemme käsittelemään oppimista, on vielä tarkennettava kuvaa ihmisestä hierarkkisena 

kontrollijärjestelmänä, joka koostuu jokseenkin lukemattomasta määrästä kuvion 1 kaltaisia pieniä 

Subjekti 

Ympäristö 

Vertailu 

Kohde 

Tavoite 

Häiriö 

(Palauteketju) 

(Input) (Output) 
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kontrolliyksiköitä. Hierarkkisesti alimmat, perustason kontrolliyksiköt ovat niitä, jotka kytkevät 

havaintoelimen tuottamat havainnot ympäristöön vaikuttaviin lihaksiin. Esimerkiksi povijännerefleksi 

toteutuu yhdessä tällaisessa kehässä, joka esim. seisoma-asennon tasapainon ylläpitämiseksi tarkkailee 

polvijänteen venymistä, joka normaalisti olisi merkki polven asentoon kohdistuvasta häiriöstä, ja pyrkii 

torjumaan häiriön supistamalla reisilihasta. Näitä pieniä kehiä on valtava määrä, ilmeisesti useita 

jokaista itsenäisesti toimivaa lihasryhmää ja aistinelintä kohti. Kuitenkaan ne eivät tietenkään sinänsä 

kykene saamaan mitään järkevää toimintaa aikaan, vaan niiden toimintaa – siis niiden tavoitearvoja – 

ohjaavat hierarkiassa ylempänä olevat kontrolliyksiköt. Hierarkkisia tasoja oletetaan olevan noin 10 

alkaen alimmasta, joka havaitsee ja kontrolloi yksinkertaisia voimakkuussuureita, kuten intensiteetti, 

etäisyys, nopeus jne. Ylemmät tasot muokkaavat ja yhdistelevät alempien tasojen yksinkertaisemmista 

havainnoista monimutkaisempia suunnilleen seuraavassa järjestyksessä: laadut, objektit, muutokset, 

tapahtumat, suhteet, sarjat, ohjelmat ja periaatteet. Kaikkein ylintä tasoa kutsutaan sangen hieman 

epätyydyttävällä nimellä systeemikäsitteiksi, jotka ovat erilaisia periaatteiden yhdistelmiä, kuten 

identiteetti, uskonto, kansalaisuus, fanius yms. 

Tästä perinteistä filosofista kategoriajärjestelmää muistuttavasta havaintohierarkiasta on erittäin tärkeää 

korostaa ainakin seuraavia kolmea seikkaa. Ensiksikin aiheemme kannalta tärkeintä on, että tämä 

rakenne tasoineen ja tasoilla olevine yksittäisine havaintoineen on rakentunut ja kehittyy pitkälti 

oppimalla. Toiseksi kyse ei ole pelkästään havaitsemisesta, vaan jokaista havaintoa myös 

kontrolloidaan ja ne ovat kehittyneet nimenomaan kontrolloitavaksi. Kolmanneksi näiden havaintojen 

kontrollointi liittyy välillisesti aiemmin mainittujen kriittisten sisäisten muuttujien kontrollointiin. Tätä 

välittynyttä yhteyttä tarkastellaan tarkemmin oppimisen yhteydessä. 

(Kuvio kontrollihierarkiasta ?) 

4 Oppimisen mekanismit 

Oppiminen tarkoittaa siis sellaista subjektissa tapahtuvaa muutosta, jossa sen kompetenssit muuttuvat4. 

Muutoksen seurauksena subjekti kykenee toimimaan uusilla tavoilla eli kontrolloimaan uusia 

 

4 Kontrollisilmukan osien mukaisesti voimme tarvittaessa erottaa eri tyyppisiä kompetensseja seuraavasti: havaitsemiseen 

liittyvät semioottiset kompetenssit, outputin tuottamiseen liittyvät operatiiviset kompetenssit ja ehkä vielä tavoitteisiin 

liittyvät ”arvo-osaamiskompetenssit”. Toiminnan onnistuminen edellyttää tietysti ennen kaikkea näiden osakompetenssien 

sujuvaa yhteispeliä. 
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havaintoja erilaisia häiriöitä vastaan. Kompetenssin muutoksia näyttäisi tapahtuvan ainakin kolmella tai 

neljällä eri tavalla. Ensimmäinen usein mainittu tapa on ongelmanratkaisu, mutta koska toiminta 

ylipäänsä on aina ongelmanratkaisua, on tätä tapausta vaikea pitää minään varsinaisena oppimisen 

muotona. Sen sijaan ongelmanratkaisun seurauksena saattaa tapahtua oppimista, kuten aina toiminnan 

seurauksena. Toinen ja ehkä yksinkertaisin ja hyvin perustavanlaatuinen tapa on habituaatio eli tavan 

muodostuminen. Tämä perustuu neurologiseen tosiasiaan, että enemmän käytetyt hermoyhteydet 

vahvistuvat ja vähemmän käytetyt heikentyvät (”fire together, wire together”). Siis toimintatapa 

(tietynlaisen havainnon kontrollointi tietyllä tavalla), jota toteutetaan usein, vahvistuu ja tulee yhä 

todennäköisemmäksi, kun taas tapa, jota käytetään harvoin, heikkenee ja ehkä häviää jopa kokonaan. 

Tämän oppimisen muodon rajoituksena tuntuisi olevan se, että sen avulla ei koskaan syntyisi mitään 

uusia kompetensseja ja toimintatapoja, vaan ainoastaan jo olemassa olevat valikoituvat ja eriytyvät. 

Kolmas ja hyvin tärkeä oppimisen muoto liittyy muistiin. Muisti on hyvin epämääräinen käsite, jota 

voidaan käyttää laajassa tai suppeammassa mielessä. Laajassa mielessä koko yksilön toiminta- ja 

kompetenssijärjestelmä on muistia, ja lisäksi muisti voi laajeta yksilön ulkopuolelle erilaisiksi 

muistiinpanoiksi. Tässä yhteydessä tarkoitetaan kuitenkin suppeammassa mielessä ns. assosiatiivista 

muistia, jossa toimijan havainnoista tallentuu jälkiä toimintajärjestelmään niin, että tiettyjen vihjeiden, 

esim. jossakin suhteessa samantapaisten uusien havaintojen avulla yksilö pystyy palauttamaan 

mieleensä eli tuottamaan uudelleen jonkin aikaisemman havainnon ilman, että tuon aikaisemman 

havainnon kohde olisi lainkaan läsnä. Muistaminen liittyy tärkeällä tavalla yksilön 

toimintakompetenssiin, koska se auttaa esim. valitsemaan uuteen tilanteeseen sopivan toimintatavan, 

jollainen on toiminut aikaisemmin samantapaisissa tilanteissa. Tähänkin oppimisen muotoon liittyy 

kuitenkin sama periaatteellinen rajoitus kuin edelliseen, että se ei sinänsä tuota mitään uusia 

toimintatapoja5. 

Viimeistä ja kaikkein tärkeintä oppimisen muotoa kutsutaan reorganisaatioksi eli kontrollijärjestelmien 

uudelleen organisoitumiseksi. Reorganisaatiota voi ajatella tapahtuvan usean eri tasoisina. 

Yksinkertaisimmillaan kyse on yhden tai useamman kontrolliyksikön (yksittäisen silmukan) osien 

säätöarvojen muutoksista: esim. havaintosignaalin tai outputin vahvistuksen taso voi muuttua niin, että 

 

5 Tässä täytyy mainita, että muistaminen liittyy hyvin läheisesti mielikuvitukseen, joka on juuri erilaisten havaintojen ja 

havaintojen osien poimimista muistista ja yhdistelemistä uusilla tavoilla. Mielikuvitus sisäisen toiminnan muotona tuottaa 

uudenlaisia havaintoja kontrolloitavaksi ja näin välillisesti mahdollistaa myös uudenlaiset toimintakompetenssit 

yhdistyneenä seuraavaksi käsiteltävään oppimisen muotoon. 
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kyseisen havainnon kontrollointi onnistuu paremmin. Toiseksi olemassa olevat kontrolliyksiköt 

kontrollihierarkiassa voivat yhdistyä uusilla tavoilla eli esim. ylempi yksikkö voi kytkeytyä uusiin 

alempiin yksiköihin. Voimme ajatella, että tällaista uudelleen kytkeytymistä tapahtuu koko ajan ja 

kokemuksen ja habituaation myötä osa näistä jää elämään ja vahvistuu kun osa taas käyttämättöminä 

heikentyy ja lakkaa olemasta. Kolmas ja kaikkein mielenkiintoisin vaihtoehto on se, että aikaisemmin 

erillään olleet hermosolut yhdistyvät aivan uudeksi kontrolliyksiköksi ja syntyy uusi kontrolloitava 

havainto. Tätä voi tapahtua hierarkian eri tasoilla mutta erityisen tärkeää se on kulloisellakin ylimmällä 

tasolla. Tutkimusten mukaan vastasyntyneellä lapsella on olemassa vain alimman tason havaintoja, eli 

yksinkertaisia ärsykevoimakkuuksia. Noin parin ensimmäisen elinvuotensa aikana lapsi käy läpi 

kymmenen selvää kriisivaihetta, joissa se oppii havaitsemaan ja kontrolloimaan uuden tasoisia 

havaintoja. Tällöin alempien kontrollitasojen päälle syntyy uusia ylemmän tasoisia havaintoja, joiden 

hallitseminen on aluksi tuskallisen vaikeaa aiheuttaen (Plooij). 

Kaikille edellä kuvatuille oppimisen mekanismeille on yhteistä se, että niissä oppiminen eli uusien 

kompetenssien kehittyminen tapahtuu aina vain yhteydessä oppivan subjektin toimintaan, eli sen 

havaintojen kontrolloimisen sivuvaikutuksena. Tämä pitänee paikkansa myös tuohon lapsen 

ensimmäisten vuosien huimiin ja sangen säännönmukaisiin kehitysharppauksiin – niitä tuskin 

tapahtuisi, jos lapsi ei toimisi niillä vauvoille ominaisilla ja mahdollisilla tavoilla, joilla ne pyrkivät 

toimimaan. Tämä on perinteisesti erilaisiin oppimisen määritelmiin hyvin yleisesti liitetty, jonka 

mukaan vain sellaista kompetenssin kehittymistä, joka aiheutuu oppijan toiminnasta, kutsutaan 

oppimiseksi. Eli vaikka kompetenssi voisi muuttua esim. kemikaalin, sattuman, sairauden, vamman tai 

muun sellaisen syyn takia, niin sitä ei nimitetä oppimiseksi. Juuri tämän takia oppiminen on niin tärkeä 

asia kuin se meille kiistatta on, koska kaikki muut tavat vaikuttaa kompetensseihin ovat satunnaisia, 

tehottomia, haitallisia tai eettisesti kyseenalaisia. Sen sijaan oppimisella voidaan kompetensseihin 

tunnetusti vaikuttaa useinkin kohtalaisen luotettavalla tavalla, jos vain voidaan vaikuttaa oppijan 

toimintaan. Tästä päästäänkin kasvatuksen kannalta olennaiseen kysymykseen opettamisesta. 

5 Mitä opettaminen on? / Opettamisen mekanismi? 

Kysymys siitä, miten joku voi opettaa tai kasvattaa toista on nyt periaatteessa aika yksinkertaisesti 

ratkaistavissa. Oppiminen on siis sitä, että oppija toimii sellaisella kompetenssilla, joka hänellä jo on, ja 

siinä toiminnassa hänelle voi kehittyä – ja usein, ellei aina, kehittyykin, uusia kompetensseja toimia 
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jollakin uudella tavalla, miten hän aikaisemmin ei osannut toimia. Se mitä tässä periaatteessa jää 

opettajalle tehtäväksi, on saada oppija toimimaan jollakin tietyllä, jo osaamallaan, tavalla. Toki 

opetuksen käsitteeseen liitetään muitakin määreitä, ainakin se, että opettajan toiminnan tavoitteena 

täytyy olla tuo uusien kompetenssien aikaan saaminen. Jos muuten vain saa toisen tekemään jotain ja 

tämä sattuu siinä joitain oppimaan, niin sitä ei sanota opettamaiseksi. Eli teknisesti katsottuna 

opettajalta ja opettamiselta vaaditaan, että opettajana toimiva subjekti tietää tai osaa päättää ensiksikin, 

mikä uusi kompetenssi oppijan tulisi hankkia, toiseksi mitä sellaista oppija jo osaa tehdä, että sitä 

tehdessään hän voisi saavuttaa tuon uuden kompetenssin ja kolmanneksi, miten itse toimimalla hän saa 

oppijan toimimaan tuolla halutulla tavalla. Mitään näitä, ehkä ensimmäisen kohdan päätöstä lukuun 

ottamatta, ei voi koskaan tietää varmasti ja siksi opettaminen on aina jatkuvaa kokeilemista ja eri 

vaihtoehtojen yrittämistä.  

Opittavien kompetenssien valinta on kasvatuksen kannalta kaikkein tärkein ja suurin haaste opettajalle, 

mutta palaamme sen tarkasteluun myöhemmin. Toisena mainittu vaatimus opettajalle on arvioinnin 

tehtävä, jota joutuu tekemään ainakin sekä opetuksen alussa että lopussa mutta yleensä myös välillä, 

ellei koko ajan. Periaatteellinen ongelma siinä on, että kompetenssit eivät ole havaittavissa sinänsä, 

vaan ne täytyy päätellä performanssista eli toteutuvasta havaittavasta toiminnasta, johon vaikuttavat 

aina monet muutkin satunnaiset ja systemaattiset tilannetekijät subjektin kompetenssin lisäksi. 

Yksinkertaisesti, jos subjekti kieltäytyy toimimasta, niin hänen kompetenssistaan ei voida sanoa yhtään 

mitään. Eli pitkälti opettamisen käytännölliset ja tekniset haasteet liittyvätkin siihen, että miten oppijan 

saa toimimaan jollakin tietyllä tavalla. Tässä palaamme takaisin jo aiemmin käsiteltyyn kysymykseen 

siitä, miten toimintaan voi vaikuttaa ja enää emme voi vedota toisaalta behavioristiseen ajatukseen 

ärsykkeistä ja reaktioista, mutta myöskään kognitivistinen ajatus omia suunnitelmiaan toteuttavasta 

autonomisesta subjektista ei tunnu kovin hyödylliseltä. Sen sijaan lähtökohdaksi on otettava ajatus 

subjektista, joka kontrolloi omia havaintojaan yrittämällä vaikuttaa ympäristöönsä. 

Toisen subjektin toimintaan voi vaikutta periaatteessa kahdella tavalla. Toinen tapa on selkeästi 

näkyvillä kuvion 1. kontrollisilmukan nimetyissä osissa eli kyseessä on tietysti häiriö. Eli toisen 

kontrollointia voi estää tai haitata muuttamalla kontrolloidun havainnon kohdetta ympäristössä 

sellaiseen suuntaan, että havainto poikkea enemmän tavoitteesta. Greimasilaisella käsitteistöllä kyse on 

siis vastustaja-aktanttina toimimisesta. Toinen mahdollisuus on luonnollisesti auttaja-aktantti, joka voi 

joko suoraan vaikuttaa kohteeseen sellaisella tavalla, että toisen havainto lähestyy hänen tavoitettaan tai 
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sitten tarjoamalla välineitä, joiden avulla toisen kontrollointi onnistuu paremmin. Edellistä voimme 

nimittää negatiiviseksi ja jälkimmäistä positiiviseksi vaikuttamiseksi. Nyt on tärkeä huomata, että vain 

negatiivinen vaikuttaminen eli häiriö voi saada aikaan toimintaa. Positiivinen vaikuttaminen sen sijaan 

periaatteessa voi saada aikaan vain toiminnan lakkaamisen tai sen muuttumisen erilaiseksi.  

Toiminnan aikaansaamiseen viitataan perinteisesti termillä motivointi ja motivaatio. Jo pitkään on ollut 

tapana jaotella motivaatiota sisäiseen ja ulkoiseen – yleensä aika epämääräisen perustein. Greimasia ja 

Salosaarta mukaillen voimme nyt hahmottaa motivoinnin mahdollisuudet nelikentäksi näiden kahden 

ulottuvuuden, positiivinen – negatiivinen ja sisäinen – ulkoinen, perusteella. Sisäisen ja ulkoisen ero 

määritellään sen perusteella, onko kyse empiirisistä ominaisuuksista eri ulkoisista arvo-objekteista vai 

subjektin omista kompetensseista. Positiivista ulkoista motivointia voimme nimittää vaikka 

lahjonnaksi, siinä luvataan tai annetaan jotain oppijan haluamaa palkkioksi hänen toiminnastaan. 

Vastaavasti uhkailu on negatiivista ulkoista motivointia, missä jokin oppijan haluama asia otetaan pois, 

jos hän ei toimi halutulla tavalla. Positiivista sisäistä motivointia kutsutaan usein kannustamiseksi ja 

siinä opettaja siis myöntää ja tukee oppijan kompetenssia tehdä jotain, jossa hän voi oppia jotain, esim. 

tyyliin: ”Yritä vielä, kyllä onnistut”. Viimeinen vaihtoehto, negatiivinen sisäinen motivointi on 

provosointia, jossa opettaja kieltää oppijan kompetenssia. Tämäkin voi olla sävyltään monenlaista, 

esimerkiksi haastavaa: ”Mahtaako tämä sinulta onnistua?” tai toteavaa: ”Tätä et vielä oikein hallitse.” 

Olennaista on se, näitä kaikkia voi joutua käyttämään ja usein erilaisina yhdistelminä. Lisäksi tietysti 

täytyy jotenkin pystyä kommunikoimaan se, millaista toimintaa motivoinnin kohteelta oikein halutaan. 

Opetus ei aina välttämättä kohdistu toiseen subjektiin, vaan kuten monessa muussakin samanlaisessa 

toiminnassa, sen kohteena voi olla myös toimija itse. Tällöin käytetään termin opettaminen sijasta 

termiä opiskeleminen. Opiskelussa henkilöllä on tavoitteena saavuttaa itse jokin kompetenssi ja hän 

yrittää saada itsensä toimimaan sellaisella tavalla, jossa hän tuon halutun kompetenssin voisi kehittää. 

Opiskelussa on täysin samat vaiheet ja mekanismit kuin opettamisessakin. Yksi tärkeä aste-ero liittyy 

kuitenkin toiminnan alkuun: Oppijan itse on usein ylivoimaisen vaikeaa arvioida oman kompetenssissa 

riittävyyttä ja sitä, minkälaisia kompetensseja hänen pitäisi saada lisää. Voimme hyvin ajatella, että tuo 

vaikeus jossain määrin helpottaa sitä mukaa, kun kompetenssit kehittyvät. Tämän takia pieniä lapsia 

sanotaan oppilaiksi eikä opiskelijoiksi, ajatuksella, että he eivät kykene vielä opiskelemaan vaan 

olemaan vain opetettavana. Kuitenkin jo pitkään on pedagogiikassa pyritty siihen, että oppijat 

alkaisivat mahdollisimman varhain myös itse opiskelemaan eli osallistumaan omaan opettamiseensa. 
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Se saattaa, paitsi tehostaa oppimista, myös vähentää opettajan työtä. Kuitenkin tuo opiskelutoiminta 

sinänsä vaatii kompetensseja, joita täytyy ensin opettaa ja oppia. Tästä kaikesta kuitenkin seuraa se, 

että opetusta ylipäänsä luonnehtii ennen kaikkea provokatiivinen sävy: sen lähtökohtana on aina 

oppijan olemassa olevan kompetenssin riittävyyden kieltäminen. () 

6 Kasvatus, sivistys ja toiminnan sivuvaikutukset 

Olemme edellä puhuneet jo aika pitkään toiminnasta, oppimisesta ja opettamisesta. Tässä vaiheessa 

voisi joku aiheellisesti kysyä, mitä tekemistä tällä kaikella on sitten kasvatuksen kanssa. Jotta tähän 

kysymykseen voidaan vastata, tarvitaan aluksi vielä pari tarkentavaa käsitettä lisää. Ensimmäinen 

näistä on inhimillinen toiminta. Tällä ei tarkoiteta ensi sijassa sellaista ymmärtäväistä, kilttiä ja 

lohduttavaa suhtautumista, mikä näistä sanoista ensimmäisenä saattaa tulla mieleen, vaan kyseessä on 

paljon laajempi ja monimutkaisempi kysymys. Lähtökohdaksi voisi ottaa ajatuksen, että inhimillinen 

toiminta on sellaista tyypillistä ja tavanomaista toimintaa, josta meidän elämämme 

ihmisyhteiskunnassa ja kulttuurissa koostuu, eli käytäntöä tai praksista, kuten perinteisesti usein 

sanotaan. Meillä kaikilla on väistämättä ajatuksia siitä, millaista tämän inhimillisen toiminnan pitäisi 

olla, eli millaista toimintaa me toivomme itseltämme ja muilta, ja mikä taas on sellaista toimintaa, 

jonka toivoisimme ehkä häviävän kokonaan. Tällaiset normatiiviset tai preskriptiiviset näkemykset siis 

väistämättä värittävät meidän kuvaamme inhimillisestä toiminnasta ja meillä voi olla hyvinkin erilaisia 

näkemyksiä siitä.  Näistä eroista huolimatta, joita on siis toteutuvan ja toivotun sekä erilaisten 

koettujen ja toivottujen käytäntöjen välillä, meidän näkemyksenne tästä inhimilliseksi toiminnaksi 

nimeämästämme epämääräisestä kohteesta aina määrittää sitä, mitä ajattelemme kasvatukseksi. 

Yksi olennaisimpia tekijöitä, joka luonnehtii tätä meidän moderniksi kutsumaamme yhteiskuntaa, on, 

kokemus kiihtyvästä muutoksesta. Ajattelemme, että tämä muutoksen kokemus on ollut läsnä ehkä 

koko uudella ajalla. Tämän kokemuksen myötä näyttää myös näkemyksemme kasvatuksesta alkaneen 

muuttua jo ainakin Comeniuksesta lähtien. Tätä uutta keskeistä piirrettä, joka moderniin 

pedagogiikkaan tuntuu liittyvän, on saksan kielisessä ajatteluperinteessä alettu kutsuttu sivistykseksi 

(Bildung). Sivistyksestä on esitetty hyvin monenlaisia näkemyksiä ja määrittely-yrityksiä (). Kuitenkin 

tuosta moninaisuudesta voidaan tulkita tietty yhteinen käsitys siitä, että sivistys on jotain, joka tähtää 

toisaalta johonkin parempaan kuin nykyinen vallitseva olotila ja toisaalta johonkin tuntemattomaan 

tulevaisuuteen, josta ei voida vielä sanoa, mitä se on. Eli koska yhteiskunta muuttuu kiihtyvällä 
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vauhdilla, kukaan ei voi kovin suurella tarkkuudella ennakoida, millaista inhimillinen toiminta – sen 

kummemmin todellisena kuin toivottavanakaan – tulee tulevaisuudessa olemaan. Kuitenkin 

kasvatuksella pitäisi juuri siihen pyrkiä.  

Voimme siis määritellä sivistyksen sellaiseksi oppimiseksi, jossa saavutetaan tulevassa ja toistaiseksi 

aika tuntemattomassa yhteiskunnassa tarvittavia inhimillisen toiminaan kompetensseja. Me voimme ja 

joudumme tietysti tekemään oletuksia siitä, mitä nämä kompetenssit todennäköisesti tulevat olemaan, 

mutta samalla joudumme ottamaan huomioon, että todennäköisesti kuitenkin erehdymme. Ainoa mikä 

voisi olla kohtalaisen varmaa, on että ne tulevat ainakin joiltakin osin olemaan muita kuin tämän 

hetkiset. Yksi tyypillinen ratkaisuyritys tähän ongelmaan on se, että koetetaan analysoida, mitä sellaista 

kestävää ja perustavaa kompetenssia voisi olla olemassa, joka olisi jo nyt saavutettavissa ja joka tulisi 

säilyttämään ajankohtaisuutensa ja jonka avulla voisi hankkia sitten muita tarvittavia kompetensseja. 

Palaamme tähän hetken kuluttua, mutta sitä ennen jatkamme käsitteen määrittelyillä. Jos siis sivistys on 

sellaista oppimista, jossa kehitetään tulevaisuuden inhimillisen toiminnan vaatimia kompetensseja, niin 

kasvatus voidaan nyt määritellä sellaiseksi opettamiseksi, jolla pyritään edistämään nimenomaan 

sivistystä. 

Olemme nyt nähneet, että oppiminen ja opettaminen ovat mahdollisia, ja myös vähän sitä, miten ne 

tapahtuvat. Mutta vielä on jäljellä paljon vaikeammat kysymykset siitä, ovatko sivistys ja kasvatus 

mahdollisia ja miten ne tapahtuisivat. Ensimmäinen ja oikeastaan ratkaiseva ongelma on se, 

pystytäänkö ne sivistyksen perustavat kompetenssit, jotka oppijoille pitäisi tuottaa, löytämään ja 

määrittämään. Vasta sen jälkeen voidaan pohtia, millaisen toiminnan avulla niitä pystyttäisiin 

kehittämään. On selvää, että eri tahoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, millaisia kompetensseja 

tulevaisuudessa eniten tarvitaan ja nämä tahot usein pyrkivät aktiivisesti lobbaamaan näkemyksiään 

koulutusten opetussuunnitelmiin. Yksi mielenkiintoinen ratkaisumalli tähän dilemmaan on Bennerin 

kehittelemä ei-affirmatiivinen pedagogiikka, jossa nimenomaan tehtävänä on olla antamatta millekään 

taholle mitään etulyöntiasemaa, vaan pyrkiä säilyttämään yhteiskunnan ja kulttuurin eri toiminta-alojen 

ei-hierarkkinen tasapaino ().  Minä ehdottaisin kuitenkin ehkä tämän lisäksi positiivisempaa ja 

suoraviivaisempaa menettelyä, jossa lähtökohtana olisi sellainen havainto, että nykyisenä ja ehkä 

tulevanakin ekokriisin () sävyttämänä aikana inhimillisen toiminnan suurin ongelma ei ole niinkään se, 

miten voisi paremmin kontrolloida uusia havaintoja vaan ennemminkin se, miten voimme välttää 

toimintamme ennakoimattomien sivuvaikutusten aiheuttamia ongelmia.  
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Edellä kuviosta 1. nimittäin puuttuu yksi erittäin tärkeä asia, se että kun vaikutamme ympäristössämme 

olevaan kohteeseen, niin sen lisäksi, että havaintomme siitä toivon mukaan muuttuu tavoitteemme 

mukaiseksi, syntyy aina myös muita välittömiä ja välillisiä seurauksia eli sivuvaikutuksia, joista 

yksinkertainen kontrollijärjestelmä ei itse voi periaatteessa tietää mitään, koska se havaitsee vain omat 

havaintonsa. Nämä sivuvaikutukset voivat kuitenkin muuttaa ympäristöä sellaiseksi, että muiden 

toimijoiden on vaikeampi kontrolloida omia havaintojaan ja toimijan itse ehkä myös omia myöhempiä 

havaintojaan. Tietysti sivuvaikutukset voivat olla myös suotuisia ja oikeastaan koko kulttuurin voidaan 

ajatella kehittyneen juuri yksittäisten toimijoiden aiheuttamien risteilevien ja yhdistyvien 

sivuvaikutusten seurauksena. Mutta toisaalta nykyiset ympäristö- ja sosiaaliset ongelmat, jotka 

näyttävät kasautuvan ja pahenevan tulevaisuutta kohti, ovat hyvin selvästi meidän hyvää tarkoittavien 

voimaperäisten toimiemme tarkoittamattomia sivuvaikutuksia. Eli ainakin yksi tulevaisuuden 

sivistyksen keskeinen osatekijä olisi kehittyneempi kyky ottaa etukäteen huomioon toiminnan 

mahdolliset sivuvaikutukset. 

7 Vastuullisuuteen kasvattaminen 

Sivuvaikutusten huomioon ottaminen ei kuitenkaan ole mikään ihan uusi tavoite. Pikemminkin 

moraalisuus on aina tarkoittanut sitä, mutta yleensä vain aika rajoittuneissa ja suppeissa yhteyksissä. 

Olemmehan jokseenkin tottuneet ajattelemaan niin, että se mitä ihminen puuhailee itsekseen eli mitä 

havaintoja kontrolloi ja miten, on hänen oma asiansa, jolla ei ole moraalista merkitystä. Vasta sellainen 

toiminta, joka vaikuttaa toisiin ihmisiin – joko tarkoituksellisesti tai sivuvaikutuksina – on moraalisesti 

olennaista ja moraalisuudeksi ajatellaan juuri näiden vaikutusten huomioon ottamista, eli sitä, miten me 

kohtelemme toisia ihmisiä. Nyt tämä sama vastuullisuuden ajatus pitäisi vain saada toteutumaan paljon 

laajemmin kaikessa toiminnassa. Tässä mielessä perinteistä moraalikasvatusta voitaisiin pitää kaiken 

kasvatuksen mallina tai esikuvana. Samalla kasvatuksen painopiste siirtyisi joidenkin tiettyjen 

rajattujen kompetenssien eli tiettyjen taitojen ja tietojen opettamisesta enemmän toiminnan laatuun sen 

sisällöstä riippumatta, eli ei niinkään kysyttäisi mitä pitää osata, vaan miten. 

Tähän ongelmatiikkaan päästään parhaiten käsiksi hyödyntämällä edelleen Greimasin tekemiä 

jaotteluja kompetenssin suhteen ja ottamalla käsittelyyn ns. modaaliset kompetenssit. Greimas nimeää 

semanttiseksi sellaisen kompetenssin, joka yksinkertaisesti tekee mahdolliseksi jonkin tietyn 

toiminnan. Esimerkkejä tällaisista semanttisista kompetensseista ovat vaikkapa pyörällä ajamisen 
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kompetenssi, viulun soittamisen kompetenssi tai kertolaskun kompetenssi, Näiden semanttisten 

kompetenssien lisäksi ja ohessa on olemassa modaalisia kompetensseja, jotka modalisoivat eli tavallaan 

muuntavat tai sävyttävät jotain semanttisen kompetenssin mahdollistamaa toimintaa luonnollisten 

kielten modaalisten apuverbien kuvaamalla tavalla. Näiden apuverbien mukaisesti modaalisia 

kompetensseja eli lyhyemmin modaliteetteja on olemassa neljä päätyyppiä, jotka nimetään: 

haluaminen, voiminen, tietäminen ja täytyminen. Oletettavasti aina, jos joku subjekti toimii, niin hänen 

toimintansa perustana ja taustalla on jonkinlaisena yhdistelmänä sekä kyseisen toiminnan semanttinen 

kompetenssi että joukko modaliteetteja. Pelkkä semanttinen kompetenssi ei koskaan yksinään johtaisi 

toimintaan, vaan sen lisäksi tarvitaan ainakin esimerkiksi haluaminen. Jos joku soittaa viulua tai ajaa 

pyörällä, niin hän joko haluaa tai hänen täytyy tehdä sitä ja lisäksi tarvitaan myös jonkinlaista voimista 

ja tietämistä. Usein perinteisessä opetuksessa tunnutaankin liikaa keskittyvän vain semanttiseen 

kompetenssiin ja tietämiseen, jotka yksinään ovat hyvin vähän oppijan tulevaan toimintaan vaikuttavia 

tekijäitä. 

Voimme ajatella inhimillisen ja oikeastaan kaiken muunkin toiminnan ja sen oppimisen etenevän 

sisäkkäisinä kehinä, jotka alkavat aina siitä, että toimija haluaa tehdä jotain. Voidaan olettaa, että 

toiminta edellyttää aina haluamista ja perustuu sille. Sen jälkeen eteen tulee kysymys voimisesta, eli 

onnistuuko tämä tekeminen. Joskus se ehkä onnistuu ja joskus jää pelkäksi yritykseksi tai aikeeksi. 

Nämä tulokset voivat vaikutta takaisin haluamiseen, mutta ne vaikuttavat myös tietämiseen, eli 

toimijalle kertyy hiljaista tietoa siitä, mikä voi onnistua ja mikä ei ja minkälaisissa tilanteissa. Myös 

tämä tieto voi vaikuttaa takaisin haluamiseen ja erityisesti voimiseen. Tähän asti kuvio vaikuttaa 

toivottavasti hyvin selkeältä ja ymmärrettävältä, mutta mikä on täytymisen rooli? Juuri sitä voidaankin 

pitää nimenomaan sivistyksen eli inhimillisen oppimisen kannalta kaikkein olennaisimpana, eikä siihen 

välttämättä törmätä kaikkein eliöiden oppimisessa ollenkaan.  

Täytymisen ongelma tulee selvimmin esille sellaisessa tapauksessa, että toimija haluaa tehdä jotain 

mutta ei teekään sitä, koska hänen täytyy tehdä jotain, mitä hän ei halua. Miten tämä on mahdollista, 

jos on, kuten edellä oletettiin, niin että toiminta aina perustuu haluamiseen? Helpoin ratkaisu 

ongelmaan on ajatella, että myös täytyminen on jonkinlainen halu, mutta vain ristiriitainen alkuperäisen 

tai edellisen halun kanssa. Tällöin kyse on siitä, että toimijalla on kaksi ristiriitaista halua – eli sisäinen 

konflikti, jota havaintokontrolliteoriassa pidetään isona käytännöllisenä ongelmana ja kaikkien 

psyykkisten oireiden alkusyynä. Aina ei kuitenkaan ole yksinkertaisesti niin, että jälkimmäinen halu 
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olisi täytyminen ja se ylittäisi alkuperäisen halun. Konflikti voi rakentua ja ratketa myös toisin 

itseasiassa kaikista ristiriitaisista haluista ei välttämättä toinen ole täytymistä. Näistä moninaisuuksista 

huolimatta voimme ajatella, että täytyminen on jonkinlainen ylempi ja kehittyneempi halu, joka usein 

voi ylittää jonkin aikaisemman, kilpailevan ja ehkä yksinkertaisemman halun. Inhimillisen ja erityisesti 

vastuullisen toiminnan voidaankin ajatella perustuvan nimenomaan täytymisen kehittyneisyyteen. 

Voimme alustavasti erottaa kolme erilaista sivistyksen tasoa tai vaihetta täytymisen luonteen 

perusteella. Tässä yhteydessä – kuten sivistyksen kanssa yleensäkin – tällaisten taso- ja vaihemallien 

kanssa täytyy tietysti olla erittäin varovainen ja pitää mallia hyvin karkeana hypoteettisena 

luonnosteluna. Käytän näistä tasoista toivon mukaan niiden luonnetta kuvailevia nimityksiä 

pragmaattinen, sosiaalinen ja eksistentiaalinen. Erityisesti sosiaalinen taso vaikutta hyvin laajalta ja 

olisi ehkä syytä jakaa useampaan osaan. Kaikilla tasoilla toiminta ja oppiminen tapahtuu kolmen 

ensimmäisen modaliteetin osalta samalla edellä kuvatulla tavalla. Ensimmäisellä tasolla täytymisen 

modaliteetti tulee kuvioon mukaan tietämisen seurauksena teknisen normin muodossa eli toimija oppii, 

että jossakin tilanteessa sen täytyy tehdä ensin jotain muuta, kuin mitä se haluaisi tehdä, jotta se voisi 

sitten tehdä sen, mitä se alun perin halusi tehdä. Yksinkertaisesti sen täytyy vaikkapa vain odottaa 

ensin, tai tehdä jotain muita valmisteluja, jotta voisi sitten tehdä sitä, mitä haluaa6.  

Toisella eli sosiaalisella tasolla syntyy uudenlaisia täytymisiä eli lähinnä niitä, mitä yleensä kutsutaan 

sosiaalisiksi rooleiksi ja normeiksi. Näihin ja näiden syntymiseen vaikuttavat nyt nimenomaan toiset 

toimijat, meidän tapauksessamme tietysti ennen kaikkea toiset ihmiset. Näiden vaikutusten voidaan 

ajatella olevan ainakin kahden tyyppisiä sen mukaan, perustuvatko ne enemmän suoraan toisten 

toimijoiden toimintaan ja resursseihin eli esimerkiksi valtaan, vai toimijan omaan suhtautumiseen 

esimerkiksi kiintymiseen tai empatiaan. On tietysti hyvinkin eri asia, täytyykö totella jotain vallan 

käyttäjää, vaikka haluaisi itse tehdä jotain muuta, vai täytyykö auttaa hädässä olevaa ystävää, vaikka 

sattuisi itse haluamaan tehdä juuri jotain muuta. Kuitenkin näiden molempien voidaan ajatella olevan 

sosiaalisuudessan eri tyyppisiä täytymisiä kuin pragmaattisen tason tekninen täytyminen. Lisäksi 

voidaan ajatella, että esim. vallanpitäjän totteleminen olisi aluksi hyvin teknistä, mutta kehittyisi 

 

6 jos haluaa tehdä jotain, niin tietää, miten täytyy toimia, jotta voisi / onnistuisi. (Moi / Tarasti). 



18 

 

sittemmin jonkinlaiseksi velvollisuuden tunnoksi, jolloin henkilö voi kokea, että hän haluaa totella ja 

siirtää omat henkilökohtaiset halunsa syrjään7.  

Kolmannella eli eksistentiaalisella tasolla ajattelemme toimijan oppivan asettamaan itse itselleen lakeja 

ja sääntöjä, joiden noudattamisen hän kokee velvollisuudekseen ja kykenee noudattamaan niitä 

huolimatta muista satunnaisista ja tilanneriippuvaisista tai muuten sääntöjensä vastaisista haluista. 

Tällaista kykyä sanotaan perinteisesti omaksitunnoksi. Ehkä kaikkein korkeimmalla tasolla tähän 

kompetenssiin liittyy kyky hallita useita erilaisia sääntöjä tai periaatteita ja Kantin esittämällä tavalla 

arvioida periaatteidensa yleistettävyyttä. 

Etenemistä pragmaattiselta tasolta sosiaalisen kautta eksistentiaaliselle voidaan ajatella tietyssä 

mielessä subjektin yleistämiskyvyn lisääntymiseksi: aluksi hän katsoo toimintaansa ja pyrkimyksiään 

vain omasta näkökulmastaan, sitten tiettyjen toisen ihmisten ja ihmisryhmien näkökulmasta ja lopulta 

ehkä täysin yleistetystä tasa-arvon näkökulmasta, jossa ei tehdä mitään eroa itsen ja muiden eikä eri 

ihmisryhmien välillä. Tämän voi ajatella nykyisten eettisten keskustelujen mukaisesti etenevän myös 

kaikkien elävien olentojen huomioon ottamiseen. Havaintokontrolliteorian kannalta tämä tarkoittaa 

sitä, että aina jonkin tietyn kontrolloitavan havainnon lisäksi toimijan täytyy kontrolloida suurta määrää 

muita havaintoja, joiden kohteena on tuon ensimmäinen havainnon kontrolloinnin sivuvaikutukset. 

Jotta monien eri havaintojen kontrollointi hallitusta olisi mahdollista, tarvitaan hierarkkisesti ylempiä 

havaintoja ja luonnollisesti tässä korostuu kaikkein ylimpien havaintotasojen eli periaatteiden ja 

järjestelmäkäsitteiden kehittyminen. Kasvatuksen kannalta on kuitenkin tärkeää muistaa myös se, että 

pelkästään ylimpien tasojen kehittäminen ei voi olla kovin toimiva ratkaisu, koska jokainen ylempi taso 

voi yleisesti toimia enintään vain niin hyvin kuin sen ohjaamat alemmat kontrolliyksiköt. 

8 Lopuksi 

Onko siis kasvatus mahdollista ja miten? Edellä olevien tarkastelujen perusteella voisi todellakin 

todeta, että kasvatus on mahdollista, mutta vain eräillä edellytyksillä eikä se toteudu välttämättä 

kovinkaan usein ja helposti. Oppimista ja opetustakin tapahtuu, siitä ei ole pienintäkään epäilystä, 

 

7 (esim.) tietää, mitä täytyy haluta, jotta joku toinen voisi… (Tarasti / Soi). Kommunikaatio -> kieli -> 

käsitteellinen päättely… 
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mutta ovatko opitut kompetenssit sivistystä, sitä voi ehkä epäillä. Ensiksikin voidaan kriittisesti pohtia 

sitä ovatko opitut semanttiset kompetenssit juuri niitä, joita tulevien yhteiskunnan jäsenten on tärkeintä 

omata. Mutta vielä tärkeämpi kysymys lienee se, millaisia modaalisia kompetensseja oppijoille 

kehittyy. Jo Herbart yritti vaatia, että kasvattavan opetuksen täytyy kehittää oppilaiden harrastusta 

opittaviin asioihin monipuolisesti. Kyseessä on ilmiselvästi haluamisen modaliteetti. Voimisen 

modaliteettiin liittyvät muun muassa sellaiset viimeaikaisissakin keskusteluissa esille nousseet 

ajatukset kuten minäpystyvyyden uskomukset ja toivon kokemus, joiden avulla ihminen voi jaksaa ja 

uskaltaa tarttua vaikeiltakin näyttäviin ongelmiin. Tietäminen on monien mielestä kouluopetuksessa 

ylikorostunutkin tavoite, mutta täytyy muistaa, että erityisesti toiminnan sivuvaikutusten ennakointi ja 

hallinta edellyttävät aina vain enemmän tietoa. Tärkeintä kuitenkin on se, mitä perinteisesti esim. 

Herbartin toimesta on nimitetty vahvan eettisen tahdon kehittämiseksi, eli täytymisen modaliteetti, 

jonka voisi ajatella toteutuvan ennen kaikkea toisaalta sosiaalisen empatian kyvyn ja toisaalta 

eksistentiaalisen paremman ja yleisemmän etsintään sitoutumisen kautta. Tämä velvollisuus, jonka 

tulisi olla kaikkein korkein kaikkia muita havaintoja määrittävä havainto, on vastuullisuus kaiken 

toiminnan sivuvaikutusten huomioon ottamisesta. 

 

 




