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Tiivistelmä 

Moraalipsykologiassa on tutkittu pidemmän aikaa eri aikakausina ihmisten keskuudessa ilmenneitä käsityksiä ja arvioin-

teja moraalista. Näin ollen, moraalin psykologinen tutkimus saa virikkeensä suoraan yhteiskunnasta, joka kattaa sekä 

ihmisten väliset käsitykset, että ympäröivän kulttuurin. Moraalin psykologian mukaan ihminen joutuu jollain tavalla 

sovittamaan biologisperäiset tarpeensa, mielihalunsa ja arvonsa sekä niistä koituvat ristiriidat yhteiskunnan vaateiden 

kanssa. Vaikka moraalia voi tarkastella monesta eri filosofisesta näkökulmasta osana etiikkaa tai muuta tieteenalaa, tässä 

tutkielmassa sitä tarkastellaan puhtaasti teoreettisella tasolla – eri psykologian koulukuntien näkökulmasta. Edelliseen 

nojaten tutkimuskysymykseni on seuraava: miten moraali on määritelty psykologisissa teorioissa? 

 

Tässä tutkielmassa pyrin tarkastelemaan, miten moraalin kehitys ja sen tutkiminen on nähty kolmen psykologian teo-

reettisen koulukunnan – psykodynaamisen, behavioristisen ja kognitiivisen psykologian katsantokannasta käsin. Varsi-

naista tutkimuskysymystä voisi täsmentää edelleen seuraavilla tavoilla. Ensinnäkin, tarkoitukseni on selvittää, miten 

kyseessä olevat psykologian teoriat ovat määritelleet moraalin. Toiseksi, pyrin esittelemään millaisilla keinoilla teoriat 

ovat tutkineet moraalia. 

 

Kuvaan tutkielman alussa lyhyesti, miten moraali ja moraalipsykologia on ymmärretty yleisesti psykologiatieteissä. Kos-

ka moraalia on vaikea määritellä yksiselitteisesti ja sitä voi tarkastella muustakin kuin psykologisesta näkökulmasta, on 

mielestäni aiheellista selvittää käsitteen merkitys moraalipsykologisessa tutkimuksessa. Tästä eteenpäin jatkan tutkiel-

maani käsittelemällä moraalia psykodynaamisen persoonallisuusteorian, behaviorismin ja kognitiivis-kehityksellisen 

teorian viitekehyksessä. Viimeinen luku puolestaan koostuu omista yhteenvedoistani. 

 

Tutkielmani myötä olen tullut siihen tulokseen, että moraali on monimutkainen käsite, jonka laajempi käsittely ei ole 

mahdollista tämän mittaluokan opinnäytetyössä. Tässä opinnäytetyössä on ennen kaikkea käsitelty ilmiötä muutaman 

psykologisen teoriasuuntauksen kautta, jolloin käsite on istutettu ko. teorioiden asettamiin raameihin. Ei ole siis mikään 

ihme, että myös psykologiatieteillä on ollut vaikeuksia moraalin määrittelyssä, käsitteen ollessa toistuvasti yhteydessä 

yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun. Ihmiset arvottavat asioita ja mielipiteitä eri tavalla, mikä on heijastunut myös 

siihen, miten moraalin kehitys ja tutkimus on nähty psykologiassa. 

 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena on laatia tutkimuson-

gelmia ja löytää niihin tieteellisten tulosten kannalta merkityksellisimmät lähteet. Tutkimusprosessina menetelmä pai-

nottaa, että uutta tietoa syntyy reflektoivan ajattelumallin kautta alkuperäisaineiston kriittisen uudelleentulkinnan myö-

tä. 
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1. JOHDANTO 

 

Moraalipsykologia on tutkinut pitkään ihmisten käsityksiä ja arviointeja moraalista, jotka 

ovat määräytyneet pitkälti eri aikakausien kulttuurien pohjalta. Näin moraalia koskeva tut-

kimus on saanut virikkeensä suoraan yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta (Vainio, 

2005). Helkaman (2009) mukaan moraalin psykologiaa ei voi tarkastella, ottamatta huomi-

oon ihmisten käsityksiä biologisperäisistä tarpeista, mielihaluista ja arvoista ja niistä koitu-

vista ristiriidoista suhteessa yhteiskunnan vaateisiin. Vaikka moraalia on tarkasteltu mo-

nesta eri filosofisesta näkökulmasta, kuten osana etiikkaa, tässä tutkielmassa sitä tarkastel-

laan puhtaasti teoreettisella tasolla – eri psykologian koulukuntien näkökulmasta.  

 

Tässä tutkielmassa pyrin hahmottelemaan, miten moraali on nähty psykologisissa teo-

riasuuntauksissa psykodynaamisen, behavioristisen ja kognitiivis-kehityksellisen teorian 

peilaamana. Niinpä, tutkimuskysymykseni on seuraava: miten moraali on määritelty ko. 

psykologisten teorioiden viitekehyksissä? Pääkysymyksen sisältöä voi täsmentää edelleen 

seuraavalla tavalla. Ensinnäkin, miten moraali on määritelty psykologisissa teorioissa ja 

toisekseen, miten sitä on tutkittu. Aloitan tarkasteluni luonnehtimalla lyhyesti, mitä moraa-

li ja moraalipsykologia merkitsevät. Sitten kuvaan psykodynaamisen persoonallisuusteori-

an ja behaviorismin näkemyksiä psykologisesta tutkimuksesta ja moraalista. Lopuksi esit-

telen Lawrence Kohlbergin moraalisia arviointeja kuvaavan kognitiivis-kehityksellisen 

teorian ja viides pääluku koostuu yhteenvedoistani. 

 

Tutkimukseni on systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Systemaattisella kirjallisuuskatsauk-

sella kartoitetaan keskustelua ja seulotaan esiin tieteellisten tulosten kannalta mielenkiin-

toisia ja tärkeitä tutkimuksia (Petticrew 2001: 98; Kallio 2006: 19). Systemaattisella kirjal-

lisuuskatsauksella on mahdollista testata tehokkaasti hypoteeseja, esittää tutkimusten tu-

loksia tiiviissä muodossa ja arvioida niiden johdonmukaisuutta (Salminen, 2011). Tutki-

mus painottaa omaa ajattelua ja symbioosia lähdekirjallisuuden kriittisessä lukemisessa, 

jolloin syntyy reflektoiva tutkimusprosessi ja uusi tulkinta alkuperäisestä aineistosta 

(Kemppainen & Latomaa, 2002, 42).  



3 

 

 

2. MORAALIPSYKOLOGIASTA 

 

Tämän pääluvun alla tarkastelen sitä, mistä moraaliset tulkinnat syntyvät ja saavat merki-

tyksensä yhteiskunnassa. Samalla määrittelen hieman tarkemmin, mistä moraalipsykologi-

assa on kyse. Moraalia itsessään on hyvin vaikeaa määritellä tarkasti ja eksplisiittisesti 

niin, että käsitteestä saisi riittävän yksiselitteisen. Siksi on tärkeää ensin tarkastella lyhyes-

ti, miten moraali ymmärretään yleisellä tasolla. Moraalin ymmärrys on tärkeää, koska mo-

raalipsykologiaa tulisi tarkastella ristiriitojen ratkaisuna ja tasapainoiluna, ei pelkästään 

tunteiden, järjen tai biologisten tarpeiden ja kulttuuristen vaateiden kautta (Helkama, 

2009). 

 

2.1. Moraaliarvot ja moraalipsykologia 

 

Ihmisyksilö on altis kokemaan syyllisyyttä silloin, kun hän huomaa tehneensä jotain vää-

rää, mikä auttaa häntä orientoitumaan sellaisissa tilanteissa, joissa moraaliset vaatimukset 

ovat ristiriidassa hänen intressiensä ja halujen kanssa. Syyllisyydentunteet pohjautuvat 

tietoisuuteen moraalisen todellisuuden häirinnästä, koska eettiset arvot ja normit ovat vel-

voittavia niin, että ihmisen tulee tehdä tai jättää tekemättä jotain (Puolimatka, 2004, 266). 

Tavallisesti syyllisyydentunto liittyy huonoon omatuntoon, eli ihmisen tietoiseen ymmär-

rykseen siitä, että hän on rikkonut jollain perustavanlaatuisella tavalla suhdettaan ympäris-

töön ja muihin ihmisiin. Huonoon omatuntoon kuuluu syyllisyyden omaava persoona, pel-

ko mahdollisesta vastuuseen joutumisesta, ja teko josta syyllisyyden tunteet kumpuavat. 

Yksilön tietoisuuteen on päässyt tekijöitä, jotka uhkaavat hänen elämäänsä, jolloin hän on 

tietoisesti tai tahtomattaan ajautunut pahoille teille. Tekojen hyviä ja pahoja asioita koros-

tavat puolet nousevat esiin, jolloin yksilön on mahdollista karttaa näitä tekijöitä (Puolimat-

ka, 2004, 282–283). Moraali mielletäänkin usein ehdottomiksi käskyiksi ja kielloiksi, mut-

ta sen psykologinen ymmärtäminen olisi mahdotonta, mikäli ei kiinnitettäisi huomiota sii-

hen, miten ihmiset tasapainottavat biologiastaan ja historiallisesta perinteestään sikiäviä 

ristiriitoja (Helkama, 2009, 10). 
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Varsinaisia yleismaailmallisia moraaliarvoja on sosiaalipsykologisella kulttuurienvälisellä 

vertailevalla tutkimuksella onnistuttu löytämään kymmenen kappaletta. Kaikki kymmenen 

arvotyyppiä eivät suinkaan ole psykologisia, mutta niillä on kolme yhteistä funktiota – 

ristiriitojen ratkaisu (oikeudenmukaisuus), hyvän edistäminen (hyväntahtoisuus) ja pahan 

estäminen (itsehillintä, itsekuri). Oikeudenmukaisuus on olemassa ristiriitojen ratkaisemis-

ta varten. Ne johtuvat puolestaan samanaikaisesta halusta pyrkiä mielihyvään pakanallisen 

elämänvieton kautta, lähimmäisenrakkauteen ja toimeen tulemiseen yhteiskunnan ja järjes-

tysvallan kanssa (Helkama, 2009, 18). 

 

Vygotskyn mukaan moraali onkin psykologisesti funktionaalinen järjestelmä, joka kehittyy 

ihmisen ”ylempien” psyykkisten toimintojen, eritoten ajattelun kautta. Erot ajattelun ikä-

vaiheissa, muun muassa alle vuoden ikäisellä ja nuorella ilmenevät niin, että vauvaikäinen 

ajattelee havaintojensa kautta, kun taas murrosikäinen kykenee käsitteelliseen ajatteluun, 

joka nojaa muistiin. Osana kehitystä ovat myös kulttuuriseen pääomaan lukeutuvat taidot, 

kuten kirjoitetut sanat, jotka tuovat uuden tason ihmisen psyykkiseen toimintaan (Helkama, 

2009, 18–19). Ihmisen moraali nojaa biologiseen perustaan, mutta sen tutkimiseksi tulee 

sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa huomioida kulttuurikin. Lapsen semioottinen toimin-

ta ensimmäisenä ikävuotena perustuu viivästyneeseen jäljittelyyn, eli asioiden matkimiseen 

leikin, puhumisen, piirtämisen ja tunnereaktioiden havainnoimisen kautta. Keskeiseksi 

nousee kieli, koska kielellä kuvataan satuja, joissa nousevat esille sekä kiitokset, että moi-

tinnat moraalisääntöjen puitteissa (Helkama, 2009, 21).  

 

Ylempänä esitetty esimerkki moralisoinnista ja hyveistä on hyvin tavallista filosofialle, 

jossa etsitään ”oikeita” moraaliarvoja. Taas moraalin sosiaalipsykologia kuvaa ja selittää 

moraalista toimintaa, moraalisia tunteita ja moraalista ajattelua, niiden syntyä, kehittymistä 

ja muuttumista sekä niiden keskinäisiä suhteita (Helkama, 2009, 13–14). Moraalipsykolo-

giassa halutaan siis selvittää, miten ihmiset keskenään arvottavat moraalisia arvoja ja valin-

tojaan, mutta ristiriitaisuudet niissä eivät ole vain biologisperäisiä. Myös kulttuuri ohjaa 

ihmisten toimintaa jossain määrin. Kulttuurihistoriallisen teorian mukaan ihmisen kehitys 

on sitä, että hän oppii käyttämään kulttuurin artefakteja välineinä omassa toiminnassaan 

(Helkama, 2009, 14) 
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3. PSYKODYNAAMINEN JA BEHAVIORISTINEN TEORIA 

 

Tässä pääluvussa käsittelen moraalikehityksen tutkimista psykologiassa ennen 50–60-

lukujen vaihteessa tapahtunutta kognitiivista käännettä. Käsittelen pääluvun ensimmäisessä 

alaluvussa psykodynaamista persoonallisuusteoriaa, teorian taustaa ja yleistä tietoa sen 

tutkimisesta sekä teorian tarjoamia moraalisia kannanottoja. Toisessa alaluvussa käsittelen 

behaviorismin tulkintoja psykologiasta tieteinä, sen tutkimisesta ja moraalista. Modernin 

persoonallisuuspsykologian kehittymiseen on vaikuttanut kaksi tutkimuksellista suuntausta 

- kliininen ja kokeellinen (Metsäpelto & Feldt, 2010, 14). Voisi sanoa, että psykodynaami-

nen persoonallisuusteoria ja kognitiivinen psykologia painottavat enemmän kliinistä ja 

behaviorismi kokeellista suuntausta. 

 

Kognitiivisesta vallankumouksesta lähtien psykologiassa tehtiin paljon tutkimusta kogni-

tioiden yksilöllisestä vaikutuksesta persoonallisuuteen (Pervin, 2003). Kognitiiviset per-

soonallisuusteoriat painottivat ihmisen roolia tiedon käsittelijänä ja tarkastelivat ihmisen 

tapaa hankkia, prosessoida ja tulkita tietoa. Kliinistä suuntausta edusti myös Sigmund 

Freudin (1856–1939) persoonallisuuden rakenneteoria (id, ego ja superego) ja persoonalli-

suuden kehitysvaiheet. (Metsäpelto & Feldt, 2010). Psykodynaamista teoriaa ei pitäisi se-

koittaa psykoanalyysiin. Teorian yksi puoli korostaa ihmisen emotionaalista kehittymistä, 

kun taas toinen puoli koostuu hoito- ja terapiamuodoista, jotka tosin pohjautuvat psykody-

naamisiin teorioihin. (Eysenck, 1998, 7) Psykodynaamisen teorian ohella toinen merkittävä 

suuntaus ja samalla osa kokeellista persoonallisuustutkimusta oli behaviorismi. Kokeellista 

tutkimusta behaviorismin edustajina tekivät muun muassa Ivan Pavlov (1849–1936) ja B.F. 

Skinner (1904–1990), jotka olivat tunnettuja ehdollistumisen periaatteita selvittävistä tut-

kimuksistaan (Metsäpelto & Feldt, 2010, 15). Behaviorismi syntyi Yhdysvalloissa John. B. 

Watsonin (1878–1958) johdolla vastalauseeksi psykologian subjektivismille ja epätieteelli-

syydelle. Behavioristien mielestä psykologian tuli tarkastella havainnoitavaa käyttäytymis-

tä, sen mittaamista ja ennakoimista kokeellisilla menetelmillä ilman introspektiota, eli yk-

silön itseymmärrystä ja ajattelua (Eysenck, 1998, 7-8). 
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3.1. Psykodynaaminen persoonallisuusteoria 

 

Freudin psykodynaamisen persoonallisuusteorian ytimessä ovat persoonallisuuden raken-

ne, tietoisuus, vietit ja puolustusmekanismit. Moraalisiin normeihin mukautumattomuus ja 

niistä osin tiedostamattomasti syntyvät konfliktit voivat rasittaa psyykettä. Persoonallisuus 

voidaan nähdä dynaamisten voimien liikuteltavana, jatkuvana tasapainoiluna omien vaa-

teiden ja yhteiskunnan moraalikoodiston kanssa. Muun muassa psykoanalyysin varhaisina 

vuosina potilasta rohkaistiin terapiassa palauttamaan mieleensä muistoja, jotka eivät olleet 

sillä hetkellä hänen tietoisuudessaan (Pervin 2003, 234). 

 

Psykoanalyysin alkuaikoina ongelmaksi muodostui minuuden (ego) toimijuuden vaihtele-

vuus. Ego saattoi toimia välillä koherentisti ja yhteneväisesti, mutta sen toimintamuodot 

vaihtelivat tietoisuuden mukaan. Freudin (1923) teoria tiedostamattomasta ei kyennyt eks-

plikoimaan täsmällisesti psykologisen toimijuuden laatua tietoisuuden eri tasoilla, jota var-

ten hän tarvitsi uuden käsitteellisen mallin. Niinpä Freud erotti mentaalisesta järjestelmästä 

kolme osaa (id, ego ja superego), joilla kaikilla on oma psykologinen toiminto (Cervone & 

Pervin, 2013, 87–88). Vastasyntyneillä on vain id, joka koostuu pääosin tiedostamattomista 

seksuaalisista sekä aggressiivista vieteistä, joiden toiminta määräytyy mielihyväperiaatteen 

pohjalta. Noin 2-vuotiaille kehittyvä ego eroaa idistä siinä mielessä, että se tyydyttää idin 

mielihyvähakuisuutta, mutta tekee sen vallitsevien reaaliteettien puitteissa, toimien reali-

teettipohjalta. Superego kehittyy noin 5-vuotiaille ja sisältää kaikki yhteiskunnan arvot 

sekä normit, jotka vanhemmat ovat yleensä välittäneet lapselle kasvatuksen kautta. Näin 

Superego toimii eräänlaisena yksilön omatuntona. (Eysenck, 1998, 430–431) 

 

Jotta ylempänä kuvattujen persoonallisuuden rakenteiden toimintaa olisi mahdollista ym-

märtää tarkemmin, on syytä tarkastella Freudin käsityksiä tietoisuudesta. Näin siksi, että 

persoonallisuuden rakenteet kytkeytyvät tietoiseen tai tiedostamattomaan, ja vaikuttavat 

osaltaan siihen, mitkä tekijät motivoivat ihmistä säätelemään toimintaansa moraalisten 

kysymysten edessä. Samalla, kun tarkkailee persoonallisuuden rakenteiden ja tiedostamat-

toman keskinäistä synergiaa, tulee arvioida puolustusmekanismeja, jotka vaikuttavat tie-

dostettuihin ja tukahdutettuihin havaintoärsykkeisiin. Psykoanalyyttinen teoria edellyttää 
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yksilöä löytämään sopivan ratkaisun käyttäytymisensä tiedostamattomiin syihin. Tapa, 

jolla psyykkinen elämä näyttäytyy, määräytyy sen mukaan, miten tietoinen yksilö on koh-

taamistaan mentaalisista ilmiöistä kolmella eri tietoisuuden tasolla.  

 

Tietoinen taso sisältää ne ilmiöt ja ajatukset joihin tarkkaavaisuus kohdistuu kullakin het-

kellä. Esitietoinen taso viittaa mentaalisiin sisältöihin, kuten ikäviin muistoihin, joista yksi-

lö voi tulla tietoiseksi vain, mikäli hän kohdistaa huomionsa niihin. Kolmannen tiedosta-

mattoman tason mentaaliset sisällöt sijaitsevat mielen osissa, joihin ei ole mahdollista 

päästä ilman erityismenettelyjä. Yksilön täytyy rajata ahdistusta herättävät ajatukset ja ha-

lut tietoisuutensa ulkopuolelle, mielensä tiedostamattomaan osaan. Koska suurin osa yksi-

lön käyttäytymisestä on tiedostamattomien motiivien säätelemää, ihminen välttää epämu-

kavuutta ja psykologista tuskaa, mutta samalla hän hakee mielihyvää. Kielteiset ajatukset 

voivat liittyä traumaattisiin muistoihin, kateuden tai vihamielisyyden tunteisiin, kiellettyi-

hin seksuaalisiin tunteisiin tai pelkoon lähimmäisen vahingoittamisesta. (Cervone, Pervin 

& John, 2005, 77–78; Eysenck, 431, 1998) Tiedostamaton sisältääkin toiveita, viettejä tai 

motiiveja, ja niistä motivoituneena, yksilö haluaa eristää ne mielestään puolustusmekanis-

mien avulla. Puolustusmekanismit voivat olla joko tietoisia tai tiedostamattomia (Pervin, 

2003, 235).  

 

Freudin mukaan kaikki mentaalinen (psyykkinen) energia on alkuperältään biologisluon-

teista. Psyykkinen energia on peräisin kehon kiihtyneisyystiloista. Keho vaatii kiihtymysti-

lansa purkautumista ja kiihtyneisyyden laskemista. Näitä kiihtymyksen tiloja ruokkivat 

puolestaan vietit tai vaistot. Vietit ovat latautuneet energialla, joka voi motivoida yksilön 

toimintaa tavalla tai toisella, riippuen ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista ja rajoit-

teista. (Cervonne & Pervin, 2013, 90; Pervin, 2003, 107). Freud erotti sekä elämän että 

kuolemanvaistoihin liittyvät mentaaliset viettiyllykkeet. Elämänvaisto merkitsee organis-

min halua lisääntymiseen ja itsensä säilyttämiseen, kun taas kuolemanvaistossa on kysy-

mys organismin halusta kuolla ja palata epäorgaaniseen tilaan. (Cervonne & Pervin, 2013, 

91). Koska psykoanalyysi on persoonallisuuden dynaaminen teoria, yksilön toiminta moti-

voituu idistä kumpuavien viettiyllykkeiden tyydyttämiseen superegon ja ympäristön reuna-

ehdoilla. Tämä ei ole aina mahdollista, koska kahden viettiyllykkeen välillä on konflikti tai 

ympäristöstä (ego) juontuvat moraaliset kiellot (superego) estävät yllykettä toteutumasta. 
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Yksilö voi haluta toteuttaa viettiyllykkeensä, vaikkapa ilmaista vihaa tai seksuaalisia halu-

ja, mutta saattaa tuntea häpeää tai syyllisyyttä tuntemuksistaan. (Pervin, 2003, 108) Per-

soonallisuuden rakenteiden (id, ego ja superego) väliset konfliktit ovatkin usein syynä ah-

distumisen kehittymiselle. Konfliktitilanteissa ego tasapainoilee usein idin välittömän tyy-

dyttämisen tarpeen ja supergon moraalistandardien välillä, jolloin näissä epäonnistuminen 

voi johtaa ahdistumiseen (Eysenck, 1998, 431–432). Yksilö kehittääkin puolustusmeka-

nismeja ahdistuksen torjumiseksi.  

 

Puolustusmekanismien avulla yksilön tarkoitus on selviytyä idin sosiaalisesti haastavien 

vaatimusten vanavedessä, vääristämällä todellisuutta ja sulkemalla ahdistukseen liittyvät 

tunteet tietoisuuden ulkopuolelle (Cervonne, Pervin, 2013, 92). Pääpuolustusmekanismeja 

ovat tukahduttaminen, estäminen, siirtäminen, kieltäminen, älyllistäminen, projisointi ja 

reaktionmuodostus. Tukahduttamista esiintyy pääsääntöisesti ahdistusta lisäävien kielteis-

ten ajatusten kitkemisen aikana, jolloin ne pidetään poissa tietoisuudesta, usein tiedosta-

mattomasti. Eristäminen eroaa tukahduttamisesta siten, että ahdistusta lisäävien ajatusten 

eliminointi on tiedostettua. Siirtymä viittaa tiedostamattomaan tapaan purkaa impulssejaan 

uhkaavasta objektista vähemmän uhkaavaa kohden. Esimerkiksi viha esimiestä kohtaan voi 

purkautua lähimmäisten edessä. Kieltäminen tarkoittaa yksinkertaisuudessaan yksilön ta-

paa kieltää jokin hänelle sattunut uhkaava tai epämiellyttävä tapahtuma. Älyllistämisellä 

yksilön tarkoitus on nähdä ahdistavienkin tapahtumien parhaat puolet ja löytää looginen 

selitys niiden takana. Projisointi tarkoittaa useimmiten yksilön tapaa siirtää omat kielteisi-

nä näkemänsä ominaisuutensa, esimerkiksi kateuden, muihin ihmisiin ja väittää, että muut 

ovat kateellisempia kuin hän. Reaktionmuodostus on puolustusmekanismi, jonka avulla 

ihminen säätelee käyttäytymistään ympäristön odotusten mukaisesti kulloisessakin tilan-

teessa, vaikka hän tietäisikin alitajuisesti teeskentelevänsä käytöstään. (Eysenck, 1998, 

432–433)  

 

Psykoanalyysin arvioinnissa on kiinnitetty huomiota teorian aineistoon, systemaattisuu-

teen, testattavuuteen ja kokonaisvaltaisuuteen. Freud turvautui kliinisiin käytäntöihin ja 

pohjasi teoriansa potilastapauksiin, hyödyntäen vapaata assosiaatiota. Tämä on aiheuttanut 

kritiikkiä Freudia kohtaan, koska hän ei katsonut tarpeelliseksi kehittää tieteellisiä mene-

telmiä, joilla testata havaintojaan. Lisäksi vapaan assosiaation objektiivisuutta heikensi 
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ainakin se, että Freudin asiakkaat olivat lähes kaikki yläluokkaisia ja korkeasti koulutettuja 

eräiden Euroopan kaupunkien asukkaita, mikä vaikeuttaa yleistämistä. Kriitikot ovat syyt-

täneet Freudia myös siitä, että hän tulkitsi ainoana henkilönä tutkimustensa dataa lähinnä 

omien ennakkokäsitystensä varassa, pyrkien johdattelun kautta havaintoihin, jotka tukisivat 

hänen teoriaansa. (Cervonne & Pervin, 2013, 156) 

 

Eniten kiitosta psykoanalyysi on saanut teoretisoinnista, jossa kaikki persoonallisuuden 

psykologiset rakenteet (id, ego ja superego) nivoutuvat tarkasti yhteen mentaalienergian 

purkautumisen ja yhteiskunnan rajoitteiden ristipaineessa. Teorian osaset ovat olleet hyvin 

systemaattisia, mikä on vaikeuttanut osaltaan teorian testaamista. Psykoanalyysin ongelma 

on, että kaikki teoriaan liittyvät havainnot, sitä vahvistavat tai siitä poikkeavat tulokset, 

voidaan ottaa huomioon. Jos poikkeavaa käytöstä ilmenee, voidaan se selittää viettiyllyk-

keiden ja puolustusmekanismien välisellä kompromissilla. Näin ollen teoria tulee vahviste-

tuksi lähes joka käänteessä. Se, että teoria on niin joustava ja pohjautuu lähes yksinomaan 

tapaustutkimuksiin eikä mahdollista minkäänlaista testaamista, on epäilemättä yksi psyko-

analyysin heikkouksista. Mitä tulee Freudin persoonallisuusteorian kattavuuteen, sekä tuki-

jat että kriitikot ovat yhtä mieltä teorian laajuudesta. Freud on tarkastellut erilaisia aiheita 

laidasta laitaan aina mielen luonteesta, yksilön sekä yhteiskunnan suhteeseen, uniin, seksu-

aalisuuteen, ihmisen kehitykseen ja symboliikkaan. (Cervone & Pervin, 2013, 156–157) 

 

Kaiken kaikkiaan moraalintutkimuksen kannalta voi olla ongelmallista sijoittaa psykoana-

lyysia nykypäivään, koska se kehiteltiin aikana, jolloin moraalista toimintaa arvotettiin eri 

tavalla. Viktoriaanisena aikana seksuaalisuutta ja säädyllisyyttä koskevat normit olivat 

tiukemmat. Toisekseen, Freud näki yksilön moraalin ja yhteiskunnan välisen toimijuuden 

sovittamisen hyvin kapeana, koska kaikki toiminta koski lähinnä biologiasta peräisin ole-

via viettejä, jotka liittyivät seksuaalisuuteen tai aggressiivisuuteen. Ihmisen ajattelua ei 

kyseenalaisteta, mutta moraali pohjautuu silti rangaistuksen pelolle. Rangaistuksen pelosta 

kielii yksilön turvautuminen erilaisiin puolustusmekanismeihin psyykkisen ahdistuksen 

seurauksena. Ahdistus on seurausta siitä, ettei omia viettejä kyetä toteuttamaan pelkäämät-

tä toimineensa vastoin yhteiskunnallisia normeja. 
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3.2. Behaviorismi ja opittu käyttäytyminen 

 

John B. Watson esitteli vuoden 1913 teoksessaan Psychology as the Behaviorist Views It 

uuden teoreettisen suuntauksen psykologiaan, jonka pohjalta behaviorismin koulukunta 

muodostui Yhdysvalloissa. Noin 35 vuoden sisään käyttäytymisen kokeellinen tutkiminen 

oli syrjäyttänyt psykologiassa subjektiivisuuden, jolloin mielen ja tietoisuuden tutkiminen 

siirtyi taka-alalle (Morris & Todd, 1999, 16). Watsonin mukaan introspektiosta tuli luopua 

koska sillä ei voitu tehdä näkyväksi havaintoja tutkittavasta kohteesta, mikä oli empirismin 

perusajatus. Hänen mukaansa käyttäytyminen ja sen mukauttaminen olivat pääteltävissä 

ärsykkeisiin annetuista responsseista. (Leahey, 2000, 397). Kun eliön käyttäytyminen näh-

dään pelkkänä ärsykkeisiin reagoimisena, voi moraalisten sääntöjen opettamisesta tulla 

vaikeaa, mikäli oma ajattelu syrjäytyy eikä sisällä tavoitteellisuutta. Ilman tavoitteellisuutta 

ei ole myöskään mielensisältöjä, joiden avulla tulkita toimintaa. Silti, Watson hyväksyi 

motorisen tietoisuuden teoriassaan ajatusten olemassaolon, mutta piti niitä pelkkinä impli-

siittisen käyttäytymisen muotoina, äänentuotosta vastaavien muskulaaristen rakenteiden 

yliaktiivisuutena. Ajattelun seurauksena voi syntyä mielikuvia, mutta niiden tutkiminen on 

turhaa, mikäli ne eivät ole vaikuta ärsyke-responssi-ketjuihin (Leahey, 2000 398). 

 

Watson julistikin, että behaviorismissa psykologisen tutkimuksen pääpaino on käyttäyty-

misen ennustamisessa sekä kontrolloimisessa, jolloin sen tutkimustulokset liittyvät havain-

noitaviin ja kokeellisesti mitattaviin, objektiivisiin tuloksiin. Introspektioon eli yksilön 

itsetutkiskeluun nojaavilla menetelmillä, saati tietoisuudella, ei ollut sijaa psykologiassa. 

Ennustamisella ja kontrolloimisella ei vain ja ainoastaan määritelty käyttäytymistä määrit-

täviä muuttujia, vaan ne toimivat käytännönläheisen totuusasetelman lähtökohtina, koeym-

päristössä ilmetessään. Watson sai vaikutteita tutkimuksiinsa venäläisen Ivan Pavlovin 

ehdollistuneita reaktioita kuvaavista tutkimuksesta. (Morris & Todd, 1999, 32–33) 

 

Pavlov kehitti klassisen ehdollistumisen menetelmän, jossa kokeen osanottaja voi oppia 

tietynlaisen käyttäytymismallin suhteessa johonkin ärsykkeeseen, vaikka ärsyke olisi ensi-

sijaisesti harmiton. Tämä tarkoitti käyttäytymisen muovaamista toiseen suuntaan. Klassi-

sessa ehdollistumisessa muodostettiin ärsyke-responssiketju jostain neutraalista ärsykkees-
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tä (ääni, valo tai kokeellinen konteksti) ja luotaantyöntävästä ärsykkeestä, tyypillisesti sho-

kista. Esimerkiksi Brown, Kalish ja Farberg (1951) iskostivat kokeessaan pelon osanotta-

jiin, mikä näkyi säikähdysreaktiona kovaan ääneen valojen syttyessä päälle. Ennen kovan 

äänen assosioimista valojen sytyttämiseen, valo oli vielä neutraali ärsyke (Thompson, 

1994). Niinpä käyttäytymistä on mahdollista muuntaa oppimalla, ehdollistamalla osanotta-

jaa reagoimaan ympäristöönsä määrätyllä tavalla, jolloin reaktio voi yleistyä. Jos toimenpi-

teillä voisi vaikuttaa myös emotionaalisten reaktioiden ehdollistamiseen ympäristön ärsyk-

keitä säätelemällä, on hyvin mahdollista, että moraalisesti paheksuttava käyttäytyminenkin 

olisi kitkettävissä. 

 

Watson & Rayner (1920) testasivat pelkoon liittyvän emotionaalisen reaktion ehdollista-

mista ja reaktion yleistä siirtämistä. Kokeessa testattiin 11-kuukautista Albert vauvaa, jo-

hon iskostettiin rotan pelko iskemällä vasaraa rautakankeen sillä hetkellä, kun Albert oli 

koskemassa rottaa. Noin seitsemän yrityksen jälkeen nämä kaksi ärsykeparia herättivät 

ehdollistetun pelon Albertissa rottaa kohtaan. Seuraavaksi testattiin, mikäli Albertin rottiin 

kohdistuva pelko siirtyisi vastaavanlaisiin karvaisiin ärsykkeisiin. Albertin pelko yleistyi, 

sillä hän alkoi itkeä ja huutaa havaitessaan koiran, joulupukkinaamarin parran tai jäniksen. 

Kokeen tulosten myötä Watson totesi, että monet fobiat psykopatologiassa voivat olla suo-

raan ehdollistuneita emotionaalisia reaktioita tai transferenssin eli siirtymän kautta muo-

toutuneita. Nämä syntymästä varhaisaikuisuuteen ehdollistuneet responssit määrittelevät 

aikuisiän häiriökäyttäytymistä kolmen perustavanlaatuisen emootion – vihan, pelon ja rak-

kauden kautta (Watson & Rayner, 1920). 

 

Vaikka Watson torjui tietoisuuden ja subjektivismin psykologisen tutkimuksen lähtökohti-

na, hän otti kantaa erinäisiin aiheisiin, kuten ajatteluun, emootioihin ja kieleen behavioris-

tisesta näkökulmasta (Morris & Todd, 1999). Watson antoi tunnustusta ajattelulle ja mää-

ritteli sen paljailla silmin näkemättömäksi tavaksi ratkaista ongelma – tavalla, joka esittää 

ongelmaan ratkaisun, mutta ei ole muiden havainnoitavissa. Ajattelua Watson piti Vygots-

kyn tapaan sisäisenä puheena, jonka hän erottaa ulkoisesta puheesta. Sisäisen puheen lau-

seoppi, on erilainen kuin ulkoisen, koska tavallisesti vain predikaatti eli tekeminen säilyy 

ajatuksissa. Sisäinen puhe ei myöskään koostu samanlaisesta sanavarastosta kuin ulkoinen 

ja käsittää lähinnä yleiset merkitykset, kun taas ulkoinen pohjautuu denotaatioihin sekä 
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konnotaatioihin. Samalla Watson painotti ajattelun näkyvää ilmenevyyttä kehonkielen 

kautta. Vaikka ajatteleminen tapahtuu sisäisenä puheena, voi ajattelu verbalisoitua kehon-

kielenä, esimerkiksi olkapäiden kohautuksena, jolloin se toimii vastaavaa merkitystä esit-

tävän sanan korvikkeena. Ajattelu ja tietoisuus nivoutuivat molemmat verbaalisiin tekijöi-

hin. Watsonin mukaan tietoisuus merkitsee kokemusten verbalisointia, koska 3-vuotiailla 

ei ole kunnollisia muistikuvia, sillä he eivät verbalisoi kokemuksiaan. Lisäksi, Watson piti 

kieltä huonona ongelmakäyttäytymisen korjaamisessa, koska asiakas tuo mukanaan on-

gelmakäyttäytymistä ruokkineen ympäristön kielen ja eleiden muodossa. (Reese, 2000). 

Watsonin mukaan siis ulkoinen ja sisäinen puhe ovat merkitykseltään erilaisia, mutta mo-

lempiin sisältyy ilmeistä käytöksellistä toimintaa. Ulkoinen todentuu selvästi eri merkitys-

ten kautta, mutta ajattelu ja tunnetilat voivat ilmentyä myös elekielen kautta. 

 

B.F. Skinner (1904–1990) jatkoi behaviorismin eteenpäin kehittämistä 1950-luvulta alka-

en, kun John Watson oli jättänyt psykologiatieteet (Cervonne & Pervin, 2013. Skinnerin 

mielestä käyttäytymisen tutkimisessa täytyi ensin kerätä empiiristä dataa, ja vasta sen jäl-

keen laatia teoria yleisistä johtopäätöksistä, jotka koskevat tutkimuskohteiden välisiä lain-

alaisuuksia. Tämän onnistumiseksi, Skinner hyödynsi ennakoivuutta ja kontrollia, jotta 

tutkimuskohteelta haettava hypoteesi vahvistuisi, jonka jälkeen voitaisiin luoda teoria. 

Skinner turvautui näin pragmatistiseen totuuskäsitykseen, jonka mukaan tutkimustulokset 

ovat totta tutkijalle itselleen, mikäli hänen onnistuu hyödyntää tutkimusmateriaalia halua-

mallaan tavalla eli vahvistamaan tutkittavat käsityksensä. Hyödynnettävän tutkimusmene-

telmän ei tarvitse jakaa konsensusta tieteilijöiden kesken, kunhan se toteuttaa ne tavoitteet, 

jotka sitä hyödyntävä tutkija on sille asettanut. (Delprato & Midgley, 1992) 

 

Metodisena työkalunaan Skinner hyödynsi funktionaalista analyysia, jossa ympäristön olo-

suhteista johtuvat tekijät eli yksilöstä itsestään riippumattomat muuttujat, vaikuttavat hänen 

käytökseensä riippuvana muuttujana. Kontrolloimalla muuttujia ja niiden funktionaalista 

suhdetta, tutkija sääteli, mutta myös kontrolloi käytöstä. Esimerkiksi vedenjuontia säädel-

tiin, manipuloimalla riippumattomia muuttujia, kuten vedenpuutteen kestoa, huoneenläm-

pötilaa, liikkumisen määrää tai ruoassa esiintyvän suolan määrää ennen koetta. Vastaavasti 

riippumattomien muuttujien säätelyn jälkeen, organismista itsestään lähtevät tekijät, kuten 

motivaatio, tunteet, janontunne jne. vaikuttivat siihen, miten tämä reagoi. (Delprato & 
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Midgley, 1992) Edellä mainittu tapa tarkastella ärsykkeiden vaikutusta organismin res-

ponssiin erosi pavlovilaisesta tavasta, jossa katsottiin, ettei organismi stimuloidu omien 

ärsykkeidensä kautta. Skinner nimitti menetelmäänsä operationalisoiduksi ehdollistu-

miseksi, jossa organismin responssi lähtee siitä, että se voi muuttaa ympäristöolosuhteita 

itselleen mieluisaksi, kun tätä responssia on vahvistettu (reinforce) tai heikennetty. Vähi-

tellen organismi oppi aikaisemmista kokemuksistaan säätelemään omia responssejaan suh-

teessa tapaan, jolla ympäristö reagoi organismin käyttäytymiseen - palkkiolla tai rangais-

tuksella. (Delprato & Midgley, 1992) 

 

Skinnerin teorian mukaan, miltei kaikki käyttäytyminen lähtee siis yksilön ulkoisista sääte-

lykeinoista. Toiminta, nähtävästi myös moraalinenkaan sellainen, ei voi olla tavoitteellista. 

Silloinhan kyse olisi jonkinlaisesta ennakkoon suunnittelusta, joka liittyy mielensisäisiin 

prosesseihin. On vain ympäristöstä kumpuavia, toimintaa vahvistavia tai sitä heikentäviä 

mekanismeja. Edelliset mekanismit lukeutuvat positiivisiin ja jälkimmäiset negatiivisiin.  

Positiivinen vahvistaminen merkitsee Skinnerin mukaan, mitä tahansa arkipäivän koke-

musta, josta yksilö saa positiivista palautetta tekojensa pohjalta, esimerkiksi pienten lasten 

teot, joita vanhemmat kehuvat hymyllä tai ystävällisellä naurulla. Palautteen sisällöllä ei 

ole merkitystä, vaan sillä, että yksilö kokee saaneen vahvistusta toiminnalleen, jolloin sii-

hen kannattaa ryhtyä vastaisuudessakin. Epäsuotava käyttäytyminen poistettiin operantin 

ehdollistamisen teorian mukaan rankaisun tai sammuttamisen avulla. Eläinten tapauksessa 

tämä tarkoitti useimmiten fyysisen negatiivisen ärsykkeen, esimerkiksi sähköiskun tai 

muun vastenmielisen ärsykkeen liittämistä toimintaan. Taas ihmiseen purevat yleensä otta-

en verbaaliset mekanismit, kuten moittiminen tai mollaaminen. (Lehtinen & Kuusinen, 64–

65, 2001) 

 

Mikäli käyttäytyminen esiintyy kausaalisena eikä ympäristötekijöistä johtuvana, voidaan 

sitä pitää psykologisesti determinoituna. Skinnerin teeseissä determinismi ilmeni siten, että 

havaittu käyttäytyminen raamitettiin tieteellisen ymmärryksen keinoin, jolloin sitä voitiin 

ennakoida ja kontrolloida. Tämä ei tarkoittanut kuitenkaan mekanistista determinismiä, 

jossa ärsyke ja responssi toimivat vuorovaikutuksessa niin, että edellinen aiheuttaa jäl-

kimmäisen, kuten operationaalisessa ehdollistumisessa. Ympäristön valikoitavuuteen pe-

rustuva kausaliteetti oli Skinnerin valitsema periaate mekanistisen determinismin sijaan. 
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Näin siksi, että mekanistinen selitti asioita liikaa ärsyke-responssikaavan mukaisesti. Taas 

Skinnerin periaatteen mukaisesti ympäristön vaihtelevuus voi tuottaa seuraamuksia, jotka 

heijastuvat käyttäytymiseen, mikä puolestaan heijastuu takaisin ympäristöön. Käyttäytymi-

sen determinismin lisäksi, Skinner painotti psykologisen tutkimuksen painottamista ha-

vainnoitavaan käyttäytymiseen eikä kieltänyt täysin mentaalisten tilojen olemassa oloa. 

Skinner erotti yksityiset ja julkiset tilat, mutta piti niitä yhteneväisenä käyttäytymisen suh-

teen. Ainoa ero oli se, ettei subjektiivisia tiloja voinut pitää objektiivisen tieteen noteerauk-

sen arvoisina, koska ne eivät olleet mitattavissa ja tuottaneet lisäarvoa behavioristiselle 

tutkimukselle. (Delprato & Midgley, 1992) 

 

Determinismi voi näyttäytyä mutkikkaalta, kun ajatellaan, että yksilöt tiedostavat valintan-

sa oikeudenmukaisuutta koskevat käsitykset ja moraalivelvollisuutensa. Kanekar (1992) on 

lähestynyt ongelmaa kahdesta valinnanvapauden näkökulmasta, jotka koskevat valintoja 

rajaavia ja niitä aiheuttavia, eli kausaalisia tekijöitä. Moraali tulee liittää toimintaa rajoitta-

viin tekijöihin, erotuksena kausaalisista syistä. Rajoittavat tekijät liittyvät usein siihen, mitä 

yksilön on mahdollista tehdä tai olla tekemättä, kun taas kausaaliset tekijät yksistään ovat 

toiminnan aktivoijia. Esimerkiksi henkilön itsemurhayritys kalliolta voi rajoittua sen mu-

kaan, mitkä ovat hänen toimintansa rajat. Henkilöllä, jolla on psyykkisiä ongelmia, toimin-

nan vapaudenrajat ovat keskitasoa, normaalilla täydet ja kalliolta alas työnnetyllä alhai-

simmat. Taas kausaliteetista voisi puhua esimerkiksi, jos henkilö, haluaa pelata tennistä 

sulkapallon sijaan, vaikka hänellä olisi vapaus valita kummankin väliltä. Mielenkiinto ten-

nikseen määrittyy kuitenkin aikaisemman mielenkiinnon kohdalta, jolloin kokemushistoria 

itsessään toimii ensisijaisena syynä käyttäytymiselle. Kausaalisesti tapahtuva teko, esimer-

kiksi hirmuteon suorittaminen ase uhaten, lukeutuu moraalisesti vähemmän kyseenalaisek-

si verrattuna tekoon, joka olisi suoritettu omin päin. (Kanekar, 1992) 

 

Kaiken kaikkiaan voisi todeta, että behaviorismi kaatui ennen muuta kapeakatseisuutensa, 

ja determinismiin, mutta ei tieteellisyyteen. Behavioristit hyödynsivät tutkimuksessaan 

tieteellisempiä käytäntöjä, välttivät turhaa spekulaatiota, mikä nosti psykologiatieteiden 

asemaa akateemisessa maailmassa. Vaikka behaviorismi painotti kokeellista dataa ennen 

systemaattista teoretisointia, oli kokeellisuus samalla sen heikkous. Kokeita tehtiin pääasi-

assa laboratorio-olosuhteissa ja pääosin eläimillä. Eläimet eivät kykene tiedostettuihin rat-
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kaisuihin, ennakoimaan tulevaa, ajattelemaan tai käyttämään kieltä. Tämä tekee myös teo-

rian testaamisesta laboratorioiden ulkopuolella vaikeaa, koska klassisen ja operationalisoi-

dun ehdollistumisen emotionaaliset sekä behavioristiset responssit saattavat toimia vain 

noissa olosuhteissa 

 

Yhteenvetona täytyy mainita, että behaviorismin voi nähdä liikkuvan jossain palkintojen ja 

rangaistusten ja oppivan käyttäytymisen välimaastossa. Tämä kahlitsee ihmisajattelua mo-

raalisten ongelmien edessä selkeästi enemmän kuin psykodynaaminen perspektiivi, mikäli 

oletetaan ihmisten olevan ulkoisten olosuhteidensa vanki. Muun muassa Pavlovin klassi-

sessa ehdollistumisessa saatiin herätettyä latentit reaktiot niin, että organismi assosioi har-

mittoman ärsykkeen ikäväksi kokemukseksi ja reagoi siihen sopivalla tavalla (Watson & 

Rayner, 1920; Thompson, 1994).  

 

B.F. Skinner meni ajattelun kehittelemisessä hieman pidemmälle kuin Watson behavioris-

min alkuaikoina. Skinner ei enää selittänyt käyttäytymistä niin, että eliö stimuloituisi si-

säisten tilojensa kautta, vaan huomioi myös ympäristön. Skinnerin operationalisoidun eh-

dollistamisen mukaan ärsykkeet nousevat ympäristöstä, mutta organismin on mahdollista 

mukautua erilaisiin ympäristöihin ja sopeuttaa käytöstään, mikäli toivoo tietynlaista pa-

lautetta ympäristöltä. Edellä mainittua toimintaa Skinner nimitti positiiviseksi vahvista-

miseksi (Delprato & Midgley, 1992). Silti, eliön toiminnan suunnittelu jäi edelleen toissi-

jaiseksi, sillä eliö toimi vain ympäristön vaikutuksesta. Moraalisesta katsantokannasta tul-

kittuna, operantti ehdollistaminenkaan ei huomioinut sitä, että yksilön tulee olla tietoinen 

toiminnan rajoistaan ilman välitöntä kosketusta ympäristöön, jotta hän voisi toimia moraa-

lisesti oikein. Watson tai Skinner eivät painottaneet toiminnan tavoitteellisuutta, vaan ha-

vainnoitavaa käyttäytymistä. E.C. Tolman sen sijaan, päätti sisällyttää behaviorismiin eliön 

suunnitelmallisuutta. 

 

Tolmanin mukaan watsonilainen ajatus lihasten reaktiivisuudesta ei huomioinut tarpeeksi 

käyttäytymisen tarkoituksellisuutta ja introspektiota. Tolman esittikin uudenlaisen ajatuk-

sen tietoisuuden tarkoituksellisuudesta ja yhdisti sen motoriseen teoriaan tietoisuudesta. 

Hänen mukaansa emootiot ja tietoisuus sisäisistä tiloista olivat käyttäytymisen liikkeelle 
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panevia voimia. Tohlman korostikin tarkoituksellisuuden liittyvän tavoitteellisuuteen eikä 

reagointiin. Niinpä hän esitti muun muassa Skinnerille, että muisto ja tarkoitus voitiin 

muodostaa empiirisesti havaitun käyttäytymisen myötä. Se onnistuisi niin, että yksilö voi 

muistaa objektin X, jos hänen toimintansa on kytköksissä siihen. Tolman säilyttikin tarkoi-

tuksellisuuden ja kognition eli tiedonkäsittelyn tutkimuksissaan, vaikka jättikin vähemmäl-

le mielen ja tietoisuuden tarkistelun. Tarkoituksellisuus ja kognitio olivat mukana tekijöi-

nä, jotka eivät olleet tulkittavissa mielen sisällöistä, vaan havaitun käytöksen pohjalta. 

(Leahey, 2000, 409–410) 

 

Vastoin watsonilaista molekulaarista behaviorismia, Tolman ei myöskään uskonut, että 

käyttäytyminen on sarja muskulaarisia responsseja ärsykkeisiin, jotka ovat ehdollistuneet 

niin, että niihin voi valita sopivan käyttäytymisstrategian. Tolman piti käyttäytymistä pi-

kemminkin molaarisena, jolloin yksilö oppii välttämään tietynlaista responssia, mikäli sillä 

voidaan välttää, vaikkapa merkkiäänen kuullessa sähköisku. Taas molekulaarisen ajattelun 

mukaan, yksilö antaa aina uuden ehdollistuneen responssin, vaikkapa koskettamalla elekt-

rodia niin, ettei saisi siitä sähköiskua merkkiäänen kuullessaan. Molaarinen koehenkilö 

osasi puolestaan välttää sähköiskua heti, koska hän oli oppinut, että merkkiääni merkitsee 

aina sähköiskua huolimatta sitä, mihin hän sormensa työnsi. Edellisen perustuen Tolman 

oivalsi, että ajatukset voi kehittää objektiivisesta katsantokannasta käsin niin, että ne muo-

dostuvat eliölle tiedostetuiksi sisäisiksi representaatioiksi. Nämä representaatiot maailmas-

ta olivat omiaan määrittämään käyttäytymisen kausaalisuutta. (Leahey, 2000, 409–410) 

Tolman esittikin S-R-mallin tilalle ajatusta kognitiivisista kartoista ja toi niitä esille rotta-

kokeillaan. Hänen mukaansa rotille muodostuvat kartat kertoivat, mihin ärsykkeisiin niiden 

kannatti suunnata huomionsa. Rottien oppineisuudesta kertovat myös kokeet, joissa niiden 

tuli valita sokkelossa lyhempi reitti ruoan luokse. Suurin osa rotista valitsi toisen, lyhem-

män reitin vastoin sitä reittiä, jota pitkin ne oli koulutettu kulkemaan (Morris & Todd, 

1999). 
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4. KOGNITIIVIS-KEHITYKSELLINEN TEORIA JA  

 

Tässä pääluvussa esittelen Lawrence Kohlbergin (1927–1987) teorian moraalin kognitiivi-

sesta kehityksestä, teorian, joka hallitsi moraalipsykologian tutkimusta (Juujärvi & Myyry, 

2005, 70) aina 1960-luvun lopulta 1980-luvulle. Ensinnäkin, käsittelen kognitiivis-

kehityksellisen teorian taustaa sekä ajattelun kehitystä. Toiseksi, käsittelen tutkimusmene-

telmiä ja Kohlbergin tutkimusohjelman historiaa. Kolmanneksi, esittelen varsinaisen teori-

an sisältöä, ja neljänneksi, esitän teoriaan kohdistuneen kritiikin. 

 

Ennen Kohlbergin teoreettisia ajatuksia yhteiskuntatieteissä puhalsivat kuitenkin aivan 

erilaiset tuulet, jotka painottivat enimmäkseen yksilön mukautumista yhteiskunnan nor-

meihin ja moraaliperiaatteisiin. 1950-luvulla yhteiskuntatieteissä moraalikehitys nähtiin 

yhteiskunnan vallitsevien arvojen ja normien noudattamisena, joihin yksilön odotettiin 

mukautuvan. Ajalle tyypillisesti moraalin kehitystä pidettiin pitkään psykoanalyysiin no-

jaavana yksilön itsekontrollina tai behaviorismiin pohjautuvana sosialisaationa moraali-

sääntöjen opettamisesta lapsille (Helkama, 2001, 175–176; Juujärvi & Myyry, 2005). 

 

4.1. Kognitiivis-kehityksellinen teoria ja ajattelun kehitys 

 

Kohlbergin työ identifioituu pääsääntöisesti kognitiivisen kehityksen paradigman alle, 

koska hän lainasi tutkimukseensa rakenteellisia olettamuksia ja kriteerejä, jotka olivat 

ominaisia Jean Piaget’n kognitiivisen kehityksen vaiheteorialle (Helkama, 2001, 180; 

Snarey & Samuelson, 2008, 57). Piaget’n kehityspsykologisessa teoriassa tiedon omaksu-

miseen liittyvät elementit uudelleenorganisoituvat erilaisten rakenteiden eli struktuureiden 

kautta ympäristön kanssa. Yksilön ajattelun ja toiminnan kehitys pohjautuu konstruointiin, 

jossa yksilö toistuvasti uudelleen organisoi hyödyntämiään ajattelun ja toiminnan rakentei-

ta (Lehtinen & Kuusinen, 2001). Piaget oli tunnistanut erilaisia ikäkauteen liittyviä skee-

moja moraalin kehittymisessä, jotka etenivät muuttumattomasti yli kulttuurirajojen ja oli-

vat riippumattomia iästä, sukupuolesta tai sosiaalisesta asemasta.  
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Vaikkei Piaget halunnutkaan käyttää skeemoja varsinaisina tasoajattelun konsepteina, piti 

hän niitä kognitiivis-kehityksellisen teoriansa lähtökohtina. Teorian mukaan moraalin ja 

ajattelun rakenteilla oli taipumusta kehittyä paremmin ympäristön olosuhteita vastaavaksi 

iän myötä, ja että ne edustaisivat universaalia kehitystä. Piaget ei silti rinnastanut moraalin 

kehittymistä lapsen ajattelua koskeviin, esioperationaalisten-, konkreettisten- ja formaalien 

operaatioiden vaiheisiin. Kyse oli moraalinkehitystä jäsentävästä tavasta ajatella, moraalin 

kypsyvän iän myötä. Kohlberg sen sijaan oli varma, että moraalisen ajattelun kypsymiselle 

oli löydettävissä empiiriset todisteet, jotka tukisivat käsitystä universaaleista muuttumat-

tomista vaiheista. (Gibbs, 2013) 

  

Kohlberg näkikin, että on olemassa yleisiä filosofisesti päteviä eettisiä periaatteita, joita ei 

ole hyödyllistä paikantaa suoraan yhteiskunnasta, koska tuolloin moraalin kehityksestä ei 

voisi löytää mitään yleispätevää. Konventionaalisen moraaliajattelun kuvatessa ajatusta 

ihmisten välisten rooliodotusten ja yhteiskunnan määrittämien velvollisuuksien, kuten la-

kien noudattamisesta, näkee eron tähän tekevä postkonventionaalinen ajattelu moraalin eri 

tavalla. Kyse on sovittujen sääntöjen suhteellisuudesta ja siitä, että on olemassa joitain ei-

suhteellisia arvoja ja oikeuksia, kuten elämä ja vapaus, joita on pidettävä yllä kaikissa yh-

teiskunnissa enemmistöstä riippumatta (Helkama, 2001; Juujärvi & Myyry, 2005). Yksilö 

voikin rakentaa järkensä avulla abstrakteista, filosofisista periaatteista oman moraalisen 

ajattelunsa, kunhan hän saa tarpeeksi virikkeitä ajattelulleen (Helkama, 2001). Molemmat 

Piaget ja Kohlberg vetosivatkin tutkimuksissaan kognitiivisen kehityksen periaatteeseen, 

jonka mukaan lapsi konstruoi aktiivisesti maailmaansa ja yrittää rakentaa näin ymmärrys-

tään siitä. Kohlbergin mukaan kasvattajan tulisi luoda olosuhteet, jotka kehittävät moraa-

liarviointien luontaista kehittymistä, tarjoamalla eettisesti rikkaita ja stimuloivia oppimis-

kokemuksia (Snarey & Samuelson, 2008, 57–58). 

 

Kohlberg pitikin ”luontaisen kehittymisen” konseptiaan vastaiskuna yhteiskunnan moraali-

seen relativismiin ajautuneita moraalisen sosialisaation kannattajia vastaan. Tästä katsan-

tokannasta tarkasteltuna moraalisen kehityksen vaiheilla on universaali järjestys, joka löy-

tyy sisäänrakennettuna lapsen kognitiivis-neuraalista kehityksestä. Kehityksen eteenpäin 
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viemiseksi lapsi tarvitsee kuitenkin sosiaalista aktivoitumista, mikäli tämä mielii edetä 

seuraavaan vaiheeseen ja kohti universaaleja eettisiä prinsiippejä. Kuten missä tahansa 

luontaisissa kehitysprosesseissa, myös moraalin kehittymisessä ympäristön olosuhteet voi-

vat rajoittaa tai lisätä kehitystä. Moraalisen kehityksen olosuhteet ovat ideaalit, kun lapsen 

on mahdollista harjoittaa moraalista ymmärrystään. (Snarey & Samuelson, 2008, 58) Yh-

teiskunnan moraalirelativismin välttäminen ja Piaget’n konstruktivismiin tukeutuminen 

kertovat, että Kohlberg teki jotain vallankumouksellista psykologian konservatiivisten pii-

rien, psykoanalyysin ja behaviorismin edustajien kustannuksella. Kohlberg ei halunnut 

nähdä enää lasta passiivisena vastaanottajana, vaan aktiivisena ajattelijana, joka muokkasi 

aktiivisesti ajattelunsa rakenteita neljän vaiheen läpivalaisun kautta. Näillä ajattelun raken-

teilla on taipumus organisoitua Piaget’n kognitiivis-kehityksellisen teorian mukaan neljän 

vaiheen kokonaisuuksiksi. Nimitys ”strukturaalinen” teorian perässä, kuvastaa sen vaihe-

peräisyyttä. (Helkama, 2001, 180; Snarey & Samuelson, 2008) 

 

Vaiheilla on seuraavat neljä ominaisuutta: 1) laadullisten ajattelutapojen eroavaisuudet, 2) 

samassa peräkkäisessä järjestyksessä esiintyminen, 3) sama rakenteellinen kokonaisuus 

ilmenee erilaisten ongelmien ratkaisemisessa ja 4) vaiheet ovat hierarkkisesti integroitu-

neet siten, että myöhempi vaihe muuntaa aikaisemman siten, ettei se vain ole uuden vai-

heen päälle tuleva lisäys (Helkama, 2001, 180). Näin ollen moraalista kehitystä ajavat 

eteenpäin moraalisten ajatusrakennelmien täsmällisyys tai riittämättömät käsitykset ympä-

röivästä maailmasta. Ihmismieli assimiloi ympäristöstä virikkeitä jo olemassa oleviin aja-

tusrakennelmiin, ja tämän epäonnistuessa, se akkommodoi eli korjaa niitä täsmällisemmik-

si, jotta ne vastaavat paremmin ympäristön moraalivaateisiin (Snarey & Samuelson, 2008, 

59).  

 

Siinä, missä Kohlberg erotti kuusi moraalin ja ajattelun tasoa, Piaget erotti niitä vain kaksi 

(heteronominen ja autonominen moraali) eikä edes pitänyt moraalikehityksen ajattelua 

kognitiivisen kehityksensä vaiheiden kanssa päällekkäisinä kokonaisuuksina (Helkama 

2001; Snarey & Samuelson, 2008). Kohlbergin mukaan moraalia ja loogista ajattelua ei 

voinut erottaa toisistaan, koska logiikka sekä moraali ovat molemmat preskriptiivisiä, jol-

loin yksilöllä täytyy olla hallussaan tarvittavat kielen ja ajattelun kompetenssit moraalisen 

ymmärryksensä kehittämiseksi (Helkama, 2001, 181; Snarey & Samuelson, 2008, 59). 
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Edelliseen viitaten, täytyy korostaa, että Kohlberg tarkoittaa mahdollisesti moraalisen ym-

märryksen olevan yhteneväinen ajattelun sisällöllisten eroavaisuuksien kanssa, sillä mitä 

enemmän yksilöllä on tietoa ja skeemoja erilaisista moraalisista skenaarioista, sen parem-

min hän osaa arvioida suhtautumistaan asioihin. Vaikka Kohlberg ja Piaget olivat erimieltä 

siitä, etteivät kognitiivisen ja moraalisen ajattelun tasot ole yhteydessä toisiinsa, olivat he 

yhtä mieltä lapsen roolista. Molemmat olivat sitä mieltä, ettei lapsi omaksu moraalikäsi-

tyksiään suoraan vanhemmiltaan tai tovereiltaan, vaan konstruoi ne aktiivisesti vuorovai-

kutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa. Siltikin, Kohlbergin ajattelu poikkesi Piaget’n 

omasta ainakin viidessä suhteessa. 

 

Ensiksi Kohlberg lähti etsimään moraaliarvioinneissaan Piaget’n esittämille neljälle vai-

heille tiukemmin muotoiltuja kriteerejä, jotta vaiherakenteiden sisältö erottuisi paremmin. 

Toiseksi Kohlberg hylkäsi Piaget’n heteronomisen moraalin ajatuksen siitä, että lapset 

kunnioittaisivat aluksi yksipuolisesti vanhempiaan, ja korosti näiden olevan hedonisteja. 

Lasten teoista seuraavat kielteiset seuraamukset vähentävät niiden hedonistisuutta. Tällöin 

lapsi ei ymmärrä saamansa rangaistuksen emotionaalista vääryyttä, kuten Piaget väitti. 

Kolmas ero liittyy siihen, etteivät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset tekijät vaikuta eril-

lään lapsen kehitykseen, koska kognitiota ja emootioita ei voi erottaa toisistaan. Neljän-

neksi, Kohlberg hylkäsi ajatuksen, jonka mukaan lapsi sai virikkeitä moraaliselle ajattelul-

leen vain vertaistovereiltaan, vaan virikkeitä tulee kaikista sosiaalisista ympäristöistä. Vii-

des teoreettinen ero liittyy menetelmiin, koska Kohlberg kysyi tutkittaviltaan vaikeampia 

moraalikysymyksiä, joihin ei löytynyt ulkoa opeteltua vastausta, eivätkä kysymykset olleet 

niin arkisia kuin Piaget’n. Tällä tavalla Kohlberg halusi päästä käsiksi niihin ajattelun sy-

värakenteisiin, jotka ohjaavat yksilöiden moraalisia tulkintoja. (Helkama, 2001, 181–182)  

 

4.2. Tutkimusmenetelmien kehitys ja perusta 

 

Kognitiivis-kehityksellisen teorian on usein sanottu koostuvan ”kovasta ytimestä”, joka on 

”suojavyön” suojaama. Tässä tapauksessa kehitystä käsiteltiin teorian ”kovana ytimenä”, 

hypoteesina, jonka mukaan kehitys etenee universaalisti vaiheittain ja taantumattomasti. 

Mikäli teoriassa esiintyi taantumia, kyse oli mittausvirheistä, joiden uudelleen tulkinnan 
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teorian ”suojavyö” mahdollisti, jolloin muutettiin alkuperäistä hypoteesia. Jälkimmäisen 

sattuessa suosittiin positiivista heuristiikkaa ja laadittiin uusia testattavia hypoteeseja, jotta 

ne olivat sopusoinnussa alkuperäisteorian kanssa. Näin onkin tehty usein, koska moraali-

kehityksen vaiheiden tutkimusohjelma on käynyt läpi pitkän historiallisen kehityksen. Mo-

raalin tutkimusohjelma on alkanut Kohlbergin väitöskirjasta (1958–68) ja edennyt ensim-

mäisistä teoriapoikkeamista globaalin rakennepisteytyksen (1969–1977) vaiheen kautta 

vuoden 1987 standardoituun muotoon ja moraalitutkimuksen oikeaoppiseen pisteytyskäsi-

kirjaan. (Helkama, 2001, 183–184) Kohlberg uskoi itsepintaisesti teorioidensa pohjalta 

laadittuihin periaatteisiin kehityksen taantumattomuudesta ja muutti sitä tutkimusohjelman 

eri vaiheissa. Tämän vuoksi tutkimuksen tieteellisestä annista on vaikea sanoa mitään var-

maa.  

 

Kohlbergin tutkimus alkoi väitöskirjasta, jota varten hän haastatteli 72 chicagolaispoikaa 

kolmesta ikäluokasta (10-, 13- ja 16-vuotiaat). Jokaisesta ikäluokasta löytyi kuusi poikaa 

neljästä eri tyyppiluokasta: työväenluokkaiset, keskiluokkaiset, suositut ja eristäytyneet. 

Kohlberg omaksui G.H. Meadin ajatuksen, jonka mukaan sosiaaliluokat, etenkin keski-

luokkaiset sellaiset, tarjoaisivat paremmat puitteet roolinottomahdollisuuksien ja yhteis-

kunnallisen vaikuttamisen tutkimiseen sekä niihin liittyvien eroavaisuuksien tarkasteluun 

sosiaaliluokkien suhteen. Eristäytyneisyyden ja suosimisen sosiometrisen mittaamisen aja-

tus tuli puolestaan Piaget’lta, jonka mukaan toveriryhmällä on olennainen osuus moraali-

sessa kehityksessä.  

 

Tutkimuksen kaikki osanottajat olivat käytännön syistä poikia, koska haastattelut olivat 

aikaa vieviä ja työläitä, jolloin otoskoon kaksinkertaistaminen olisi ollut kallista ja raskas-

ta. Kaikille osallistujille esitettiin 9 moraalidilemmaa apukysymyksineen ja tutkimuksen 

poikia seurattiin. 20 vuotta 3-4 vuoden välein. (Helkama, 2001, 184) Kohlbergin käyttämät 

moraalisen oikeuden haastattelut (Snarey & Samuelson, 2008) olivat eräänlaisia narratiivi-

sen menetelmän muotoja, joissa oli oma analyysimenetelmänsä (Helkama, 2001,), jonka 

vuoksi tutkimus vei aikaa. Silti, Kohlberg otti tietoisen riskin, koska sulki toisen sukupuo-

len pois tutkimuksestaan, vaikka siitä seuraisikin yleistysongelmia ja kritiikkiä teorialle. 

(kts. luku 4.4.) 
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Väitöskirjan aineistosta (1958) rakennetut kuusi tasoa (kts. luku 4.3.) jaettiin esimoraali-

seen vaiheeseen, sovinnaisen roolin noudattamisen vaiheeseen ja omakohtaisesti hyväksy-

tyn moraalin vaiheeseen (Helkama, 2001, 186). Ensisijaisena analyysimenetelmänä toimi 

virke- ja kertomuspisteytys (Sentence and Story Scoring), jossa kukin virke pyrittiin sijoit-

tamaan jotakuta vaihetta vastaavaan sisältöön (Helkama, 2001, 184). Väitöskirjan alussa 

sisältöanalyysiä tehtiin moraalipsykologian historian kuuluisammalla dilemmalla, jota kut-

sutaan Heinzin dilemmaksi (Helkama, 2001; Snarey & Samuelson, 2008). Dilemmassa 

pohdittiin sitä, pitäisikö Heinzin varastaa apteekista lääkettä kuolemansairaalle vaimolleen 

vaiko hankkia rahat lääkettä varten, koska hänellä ei ollut itsellään siihen varaa. Jos haasta-

teltavat puhuivat esimerkiksi rangaistuksen pelosta Heinzin dilemman suhteen, virke sijoi-

tettiin rangaistuksen ja tottelemisen vaiheeseen 1 (Esimoraalinen vaihe). Puhe elämän-

kumppaneiden kiintymyksestä sijoitettiin hyvien ihmissuhteiden tasolle 3 (Sovinnaisen 

roolin noudattamisen vaihe), ja lain mainitseminen sijoittui automaattisesti auktoriteettien 

kunnioittamisen tasoon 4 (Sovinnaisen roolin noudattamisen vaihe). (Helkama, 2001, 184–

185) 

 

Kertomuksen tai dilemman saama vaihepistemäärä määräytyi sen mukaan, mikä vaihe vas-

tauksissa oli vallitseva. Pisteytysmenetelmän tuottamat vaiheluokitukset osoittivat kuiten-

kin, että osa pojista taantui 10 vuoden jälkeen korkeakouluopiskelujen aikana. Kohlberg 

mielsi ensin poikien taantuman aidoksi, mutta päätyi lopulta siihen, että menetelmässä on 

jotain vikaa (Helkama, 2001, 185). Edelliseen nojaten, ko. taantumatkin noteerattiin pel-

kiksi mittausvirheiksi, (Helkama, 2001), kuten teorian ”suojavyön” nojalla saattoi odottaa. 

Oli aika uudistaa menetelmää, jotta havainnot tukisivat olemassa olevaa teoriaa.  

 

Menetelmää uudistettiin ja omaksuttiin globaali rakenteellinen teemapisteytys (Structural 

Issue Scoring), jolla erotettiin paremmin kunkin vaiheen sisältö. Rakenteet olivat sosiaali-

sen perspektiivin tasoja, joilla kutakin aihetta tai teemaa, esimerkiksi luottamusta, kiinty-

mystä tai elämäarvoa tarkasteltiin. Menetelmä osoittautui kuitenkin pulmalliseksi, koska 

luokitukset muodostuivat varsin intuitionvaraisiksi eikä pisteytyksestä saatu useinkaan 

yksimielisyyttä. Kohlberg ja Colby (1987) valitsivat lopulliseksi menetelmäksi standardi-
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muotoisen pisteytyksen (Standard Form Scoring), jossa analyysiyksiköt määriteltiin yksi-

selitteisemmällä tavalla (kts. luku 4.3.). Näin moraaliarviointien luokittelumenetelmä täytti 

ne vaatimukset, jotka sille oli asetettu. Kohlbergin ohjelmaa oli aikaisemmin moitittu anka-

rasti luokittelumenetelmien käyttämättä jättämisestä alan johtavissa lehdissä. (Helkama, 

2001, 185) Luokitteluna toimivat vastaisuudessa moraalityypit. 

 

4.3. Moraaliajattelun kehitys ja moraalityypit 

 

Siinä, missä Piaget näki kehityksen etenevän vain kahden primäärisen ajattelun rakenteen 

kautta, katsoi Kohlberg ajattelun kehittyvän kuuden tason kautta, joiden sisältö kuvasi par-

haiten haastatteluissa esitettyjä dilemmoja. 20 vuoden pitkittäistutkimuksen jälkeen, Kohl-

berg havaitsi, että epätäsmälliset ajatusrakennelmat, joilla ei kyetty ratkaisemaan sosiomo-

raalisia ongelmia, tulisivat muuttumaan ajan myötä (ks. 4.1.) (Snarey & Samuelson, 2008). 

Edellä mainitulla viitataan siihen, että henkilö etenee omasta itsekeskeisyydestä, eli tilan-

teesta, jossa hän yrittää välttää rangaistuksia hyötyjen saamiseksi (Esikonventionaalinen 

vaihe), kohti itsensä ja muut huomioivaa perspektiiviä, jolloin mukaan tulee ryhmäsuhteita 

aina instituutiotasolta yhteiskuntaan saakka (Konventionaalinen vaihe). Viimeinen vaihe 

(Postkonventionaalinen moraaliperiaatteiden vaihe) on saavutettavissa vain, mikäli henki-

löllä on käytössään laajasti erilaisia näkökulmia ja ajatuksia universaaleihin moraaliarvioi-

hin- ja periaatteisiin nähden (Snarey & Samuelson, 2008, 59). Kutakin vaihetta ominaisesti 

kuvaavat sisällöt ja moraalipohdinnat ovat löydettävissä esimerkiksi Heinzin dilemmaa 

tarkastelemalla (Helkama, 2001, 185). 

 

Kohlberg kysyi tutkittaviltaan, mikäli Heinzin tulisi varastaa apteekista kallista lääkettä 

kuolemansairaalle vaimolleen. Tutkimustulokset osoittivat selkeitä ikäsidonnaisia eroja 

moraalitajuisuudessa ja vastausten sisällössä. Vastausten pohjalta Kohlberg päätyi kuuteen 

moraaliajattelun kehitysvaiheeseen (ks. 4.2.), joita ovat esikonventionaalinen, konventio-

naalinen ja postkonventionaalinen vaihe. Esikonventionaalisen vaiheen kahdella ensim-

mäisellä ja toisella tasolla 4-10-vuotiaat lapset toimivat pääasiassa heteronomisen moraa-

lin, eli mielihyväperiaatteen pohjalta, jolloin heidän käyttäytymistään säätelee rangaistus-

ten pelko. Vasta konventionaalisessa vaiheessa, tasoilla 3 ja 4, joihin suurin osa ihmisten 



24  

 

  

moraalitajuisuudesta kehittyy, lapset oppivat mukautumaan yhteisiin sosiaalisiin käytän-

töihin. Tasolla 3 yksilöille kehittyy yleensä tietoisuus hyvästä ja pahasta, jolloin he mietti-

vät tekojensa seuraamuksia noiden kahden määreen kautta. Taas tasolla 4 moraaliset käsi-

tykset ja omatunto ovat vahvasti linkittyneet sosiaaliseen yhteisöön, jonka moraalista jär-

jestystä säätelevät käsitykset oikeudenmukaisuudesta. Tasot 5 ja 6 lukeutuvat postkonve-

tionaaliseen vaiheeseen. Tason 5 moraalitajuisuus ylittää perinteisten sosiaalisten instituu-

tioiden moraalikäsitykset. Siinä moraalikäsitykset linkittyvät läheisesti ihmisoikeuksiin, 

luonnollisiin oikeuksiin ja yhteiskuntasopimuksiin, joiden tarkoitus on suojella yksilöllistä 

ja yhteisöllistä hyvinvointia. Tason 6 ajattelijat nojaavat moraalikäsityksissään universaa-

leihin ajatuksiin ihmisten vapaudesta ja autonomiasta. Ihmisyys nähdään itsessään päämää-

ränä eikä vain omien tarkoitusperien toteuttamisena. (Walrath, 2001) 

 

Kohlberg yhdisti tutkimuksissaan sekä moraalin kollektiivisen sisällön ja moraaliymmär-

ryksen kognitiivisen kehityksen, luodessaan moraalisen kognition kolme malliaan. Yksi 

malliin ja moraaliteoriaan kuuluvista osista käsittelee tyyppejä (Snarey & Samuelson, 

2008, 58–59). Aikaisemmin Kohlberg oli pitänyt tarpeettomana Piaget’n tapaa jakaa mo-

raali autonomiseen ja heteronomiseen osaan. Autonomisessa moraalissa tärkeää on se, että 

aikomukset ja tarkoitukset ovat olennaisia, kun taas heteronominen puoli korostaa van-

hempien tai auktoriteettihenkilöiden yksipuolista kunnioittamista (Helkama, 2001). Niinpä 

Kohlberg katsoi, etteivät hänen moraaliajattelunsa kehitysvaiheet ottaneet tarpeeksi huo-

mioon tasojen sisällä olevia vaihteluita. Tutkittavat saatettiin sijoittaa yksipuolisesti johon-

kin vaiheeseen ja identifioida heidän moraalisen ymmärryksensä olevan esimerkiksi kon-

ventionaalisella tasolla. Päänvaivaa aiheutti kuitenkin se, etteivät tutkittavat olleet aiemmin 

eksplikoineet, millä perusteella he katsoivat olevansa juuri ko. tasolla haastatteluhetkellä. 

 

Huomioidakseen tasoilla vallitsevat sisällönvaihtelut, Kohlberg palasi piaget’ialaiseen aja-

tukseen moraalin heteronomisuudesta ja autonomisuudesta. Alun perin Kohlberg sijoitti 

heteronomisen ja autonomisen moraalin kuuden alkuperäisvaiheen alatasoiksi, mutta luo-

pui sittemmin tästä ajatuksesta. Moraalityyppejä luodessaan, Kohlberg tukeutui Max We-

berin teoriaan ja tunnisti kaksi ”ideaalityypin” muotoa, jotka eräänlaisina abstraktioina, 

sisälsivät eriäviä luokitteluja liittyen molempiin tyyppeihin. Tarkemmin sanottuna, Kohl-

berg otti autonomisen ja heteronomisen moraalin teoriansa alatyypeiksi. Ne saattoivat 
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esiintyä tai olla esiintymättä jokaisella kuudella tasolla. Näihin alatyyppeihin lukeutuu 

ominaisuuksia, jotka määrittyvät moraaliarvioiden sisällön mukaan. Arviot voivat sisältää 

erinäisten teemojen alle lukeutuvia asioita, joita ovat esimerkiksi ulkoiset rajoitteet, ihmis-

ten käsitykset säännöistä, laeista tai muista moraalisista ongelmista. Moraalityypit toimi-

vatkin tapana kerätä tietoa henkilön moraalitajuisuudesta ilman, että moraalikäsitykset pel-

kistettäisiin rakenteellisten vaiheiden alle. Tällä tavalla Kohlberg palautti teoriaansa 

Piaget’n alun perin laatiman moraalin dikotomian (heteronominen, autonominen). (Snarey 

& Samuelson, 2008, 62) 

 

Moraalityyppien tyyppianalyysissä pisteyttäminen tapahtuu pääsääntöisesti tarkastelemalla 

moraalista ymmärrystä tai moraalitajuisuutta. Taas vaiheteorian analyysissä vaiheet näyt-

täytyvät kognitiivisina rakenteina, jotka heijastelevat moraalisen ymmärryksen vaihetta, 

mutteivat välttämättä täsmennä sen kummemmin siihen liittyvää sisältöä. Tutkittaessa mo-

raalityyppejä ja niiden pisteyttämistä, huomio keskittyy yksilön tapaan jäsentää moraalista 

ymmärrystään. Varsinaisessa tutkimuksessaan Kohlberg erotti yhdeksän sisällöllistä tee-

maa, joihin lukeutuvien asioiden pohjalta oli mahdollista sanoa, kumman moraalityypin – 

heteronomisen vai autonomisen – alle tutkittavan moraalinen ymmärrys sijoittui.  

 

Hierarkia kattaa henkilön yksilölliset moraaliset arvot ja käsitykset. Instrumentaalisuus 

puolestaan sisältää tavat, joilla ihmiset tarkastelevat toisiaan. Ihmiset ovat välineellisiä, 

keino saavutettavaan tavoitteeseen tai arvokkaita itsessään, ja sen vuoksi kunnioituksen 

arvoisia. Preskriptiivisyys sisältää olettamuksia moraalin ohjeellisuudesta vai velvollisuu-

denomaisuudesta. Universaalius merkitsee sitä, että kaikki jakavat samat moraalikäsitykset 

kuin, itse tai vaihtoehtoisesti yleisesti hyväksyttynä pidetyt käsitykset. Vapaudella tarkoite-

taan lyhyesti moraalipäätöksiä, jotka ovat tai eivät ole ulkoisten rajoitteiden säätelemiä. 

Keskinäisellä kunnioituksella tarkoitetaan joko ihmisten yksipuolista tai vastavuoroista 

kunnioittamista. Käänteentekevyys arvioi ihmisten näkökulmallista tapaa hahmottaa on-

gelmia. Konstruktivismi viittaa lakien ja säädösten jähmeään omaksumiseen tai tapaan 

hahmottaa ne joustaviksi, itselleen sopiviksi, muovattavissa oleviksi kokonaisuuksiksi. 

Lopuksi, valinta arviointikriteerinä käsittää tavan, jolla valintaa arvottuu. Esimerkiksi hete-

ronomisen moraalin omaava henkilö ei valikoi tai oikeuta toimintaansa reiluuden tai oi-
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keudenmukaisuuden mukaan. Autonomisen moraalin omaava henkilö suuntaa toimintaansa 

yleisesti reiluuden tai oikeudenmukaisuuden pohjalta (Snarey & Samuelson, 2008 62) 

 

Pisteytettäessä kutakin teemaa, joko kuuluvaksi tyyppiin A (heteronominen) tai B (auto-

nominen), täytyy katsoa miten niiden kriteerit vastaavat soveltumista eri moraalikehityksen 

vaiheisiin, kulloistakin dilemmaa tarkasteltaessa. Esimerkiksi Joen dilemmassa, subjektin 

moraalinen ymmärrys pohjautuu sille olettamukselle, millä tavoin lapsen tulisi suunnata 

tottelevaisuuttaan vanhempiinsa nähden sen jälkeen, kun nämä ovat evänneet tälle anta-

mansa lupauksen. Mikäli henkilö painottaa käytännöllisiä syitä instrumentaalisesta ja itse-

ään hyödyttävästä näkökulmasta (Snarey & Samuelson, 2008 62–63), joissa painottuvat 

käsitykset oman edun hakemisesta, hänet sijoitettaisiin tyypin A alle. Jos henkilöllä olisi 

taas selvä moraalisten arvojen ja käsitysten hierarkia siitä, että muutkin vastaavassa tilan-

teessa olevat henkilöt joutuisivat ajattelemaan yhteistä parasta oman etunsa sijaan, hänet 

luokiteltaisiin tyypin B alle. (Snarey & Samuelson, 2008 62–63) 

 

4.4. Kognitiivisen teorian arviointia 

 

Tutkimukset, jotka ovat laajalti käyttäneet Kohlbergin metodeja ja kriteerejä ihmisten mo-

raalisen ajattelun ja kehitysvaiheiden luokitteluun, ovat vahvistaneet kehityksen etenevän 

Kohlbergin esittämän järjestyksen mukaisesti (Cole & Cole, 2005; Helkama, 2001). Kuten 

aiemmin on tullut esille, Kohlberg uudisti pisteytysmenetelmäänsä (Helkama, 2001, 187), 

koska hän uskoi kehityksen etenevän taantumattomasti iän myötä, ja päätyi tähän lopputu-

lokseen saatuaan lopullisen aineistonsa pitkittäistutkimuksensa jälkeen. Tosin, aineiston 

todistusvoima on rajallinen, sillä sitä käytettiin menetelmän kehittämiseen (Helkama, 2001, 

187) ja uudet menetelmät tuottivat puolestaan uutta tietoa. Siltikin, teoriassa on esiintynyt 

aukkoja sen suhteen, missä elämänkaaren vaiheessa yksilöt pystyvät sijoittumaan kehitys-

ajattelun vaiheisiin, ja mitä se heiltä vaatii. Tämä saattaa johtua osin siitä, että moraalikehi-

tyksen teoria ei syntynyt valmiina, vaan se laadittiin menetelmistä käsin. 
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Vielä vuonna 1958 Kohlberg uskoi, että omantunnon periaatteiden moraalin vaiheeseen 

lukeutuva kuudes taso, oli saavutettavissa 16–18 vuoden iässä virke- ja kertomuspisteytyk-

sellä. Taas globaalilla rakennepisteytyksellä mitattuna 16–18-vuotiaiden moraaliarviot 

edustivat korkeintaan siirtymävaihetta hyvien ihmissuhteiden moraalista yhteiskuntajärjes-

telmän ja omantunnon moraaliin (Helkama, 2001, 189). Alkuperäisen kokeen osanottajista 

vain kymmenen prosenttia ylsi kolmikymppisinä postkonventionaaliseen vaiheeseen, mutta 

viidennelle, puhtaan yhteiskuntasopimuksen tasolle ei yltänyt kukaan. Postkonventionaali-

sen vaiheen kuudes taso pidettiin mukana vielä vuoden 1987 vaihekuvauksissa, huolimatta 

sen vähäisestä empiirisestä merkityksestä (Helkama, 2001, 188). Voikin todeta, että Kohl-

bergin teorian yhdeksi kriittiseksi heikkoudeksi on osoittautunut vaiheiden ajoittaminen ja 

ristiriitaisuudet yksilön omaan tietomäärään nähden. Tätä esiintyy suhteessa moraalion-

gelmaan ja siihen, miten yksilö kykenee analysoimaan kyseessä olevaa ongelmaa. Eräs 

keskeinen kritiikki koskee Kohlbergin käsityksiä siitä, millä tavalla tutkittavat ratkaisevat 

moraalisia ongelmia (Cole & Cole 2005; Helkama, 2001).  

 

Kyse on siitä, missä iässä lapset kykenevät ymmärtämään eroja sosiaalisten käytänteiden ja 

moraalikysymysten välillä. Melanie Killenin mukaan sosiaalinen ymmärrys käsittää mo-

raaliset uskomukset, käsitykset oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvoisesta kohtelusta, oikeas-

ta ja väärästä sekä sosiokonventionaaliset uskomukset, kuten ryhmäidentiteetin- ja toimi-

vuuden. Sen sijaan, että sosiokonventionaalisia uskomuksia pidettäisiin jonkinlaisina por-

rasaskelmina kohti edistyneempää moraalista vaihetta, Killenin mukaan niin sosiokonven-

tionaaliset kuin moraalisetkin uskomukset, vaikuttavat moraalisen ymmärryksen kehitty-

miseen. Sosiaalisten konventioiden nyanssien ymmärrys lisääntyy itse asiassa halki lap-

suuden puolivälin aina aikuisuuteen saakka, tavoilla joiden voidaan katsoa olevan keskei-

siä sosiaalisille arvioinneille ja ymmärrykselle. (Cole & Cole 2005, 631–632).  

 

Näin ollen Kohlbergin teleologiset olettamukset sosiaalisen omantunnon kehittymisestä 

vasta täysi-ikäisyyden kynnyksellä ovat harhaan johtavia, jonka oheinen esimerkkitutki-

muskin havainnollistaa. Tulokset kertovat, että lapsilla on jo kouluiästä saakka alkeellisia 

käsityksiä moraalista, oikeasta ja väärästä, toimittaessa vertaisryhmässä. Tutkimuksessa 

ensimmäisen, neljännen ja seitsemännen luokan oppilaat arvioivat, oliko oikein syrjäyttää 

luokkatoveri vertaisryhmästä tämän sukupuolen tai rodun perusteella. Kaikki lapset olivat 
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yksimielisiä syrjimisen vääryydestä, vedoten reiluun kohteluun sekä yhtäläisiin oikeuksiin. 

Vanhemmat lapset omaksuivat vastaavanlaisen kannan, sillä erotuksella, että arvioivat syr-

jäytymisen vaikutuksia ryhmädynamiikkaan. Kohlbergin näkökulma vastaavanlaisesta 

tilanteesta olisi ollut erilainen. Molempien lasten odotettaisiin seuraavan sosiaalisia käytän-

teitä, kun taas aikuisten tulisi keskittyä oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa koskettaviin 

moraalikysymyksiin sekä niiden ratkomiseen (Cole & Cole, 2005) 

 

Tietomäärän ja kompetenssien ajoittamisen lisäksi, tutkimuksissa on selvinnyt, että tutkit-

tavat käyttävät samoja ongelmanratkaisukeinoja moraalisten ongelmien kohdalla, mutta 

tämä koskee lähinnä Kohlbergin dilemmoja (Helkama, 2001, 188). Kohlbergin haastatte-

luissa määriteltyjä ongelmia on pidetty liian kapea-alaisina inhimillisten ongelmien suh-

teen. Tutkijat ovat selvittäneet ihmisten itsensä moraalisiksi määrittelemiä tilanteita ja to-

denneet, että vain osa tutkittavien itse raportoimista moraalidilemmoista vastaa Kohlbergin 

dilemmojen kaltaisia ongelmia (Juujärvi & Myyry, 2005 71). Dennis Krebs (1991, 1996) 

on tutkinut Kohlbergin dilemmojen ulkopuolisten moraaliongelmien ratkaisuja ja pisteyt-

tänyt ne Kohlbergin vaiheisiin. Kohlbergin dilemmojen vastaukset ovat useimmiten osoit-

taneet niihin soveltuvaa tarkkuutta. Kohlbergin dilemmojen ulkopuolisiin moraaliongel-

miin annetut vastaukset eivät sijoitu samoille vaiheille kuin Kohlbergin dilemmoissa. Yksi-

lön moraaliarviot eivät ole siis samanlaisia tilanteesta riippumatta. Vaiheet eivät ole myös-

kään hierarkkisia (Helkama, 2001, 189) siinä mielessä, että myöhempi vaihe muuntaisi 

aikaisemman vaiheen merkityksen, vaan aikaisemmatkin vaiheet ovat käytettävissä.  

 

Vaiheiden hierarkkisuuden puolesta ovat kylläkin puhuneet Walkerin (1980, 1984) ryhmän 

kokeet, joissa on testattu eri vaiheita edustavien argumenttien ymmärtämistä sekä oppimis-

ta. Mikäli vaiheet olisivat pelkästään vaihtoehtoisia, kognitiivisilta vaatimuksiltaan saman-

laisia ajattelumalleja, tällöin esimerkiksi tasoja 3,4 ja 5 moraaliarvioinneissaan edustavien 

tutkittavien pitäisi ymmärtää kaikkia kolmea tasoa yhtä hyvin. Kehitystulkinnan puolesta 

puhuu vahvasti se, että kaikki tasoa 5 edustavat tutkittavat ymmärsivät tasoja 3 ja 4, mutta 

tasoa 3 edustavista 68 prosenttia ymmärsi tason 4 argumentteja ja vain 10 prosenttia tason 

5 argumentteja. Samoin myös se, että moraaliajattelultaan oman ja reilun vaihdon, tasolla 2 

olevat hyötyvät tasolle 3 tähtäävästä opetuksesta vain, jos he omaavat sitä varten tarvittavat 

mahdollisuudet roolien haltuunottoon. (Helkama, 2001, 189)  
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Myös Walkerin (1991) suorittama tutkimus, jossa testattiin osanottajien kognitiivis-

kehityksellisten mekanismien epätasapainoa eli ennakkoluuloja moraalikäsityksiä kohtaan, 

tukee käsitystä vaiheiden ymmärryksestä. Vaikka suurin osa moraalisten ongelmien ratko-

jista pysyi yhdessä vaiheessa, vähemmän ennakkoluuloisesti sisäistyneet tutkittavat eteni-

vät useimmin seuraaville tasoille kuin ennakkoluuloiset. Moraalisina ennakkoluuloina si-

säistetty epätasapaino, oli omiaan ennustamaan siirtymistä seuraavalle tasolle, koska kog-

nitiivis-kehityksellisen teorian mukaan moraalinen ymmärrys lisääntyy tasolta tasolle. 

 

Haidt (2001) sen sijaan esittää sosiointuitiivisella mallillaan, että ihmisen moraalista pää-

töksentekoa eivät ohjaa niinkään rationaalisten vaiheiden kautta etenevät mekanismit, vaan 

intuitioon pohjautuvat, lähes automaattiset moraaliset emootiot. Malli painottaa vähemmän 

yksityistä järkeilyä ja antaa sijaa enemmän tunteille, sosiaalisille ja kulttuurisille tekijöille. 

Moraaliarviot ovat post hoc-rakennelmia, mikä tarkoittaa sitä, että moraaliarvio muodostuu 

useimmiten vasta tapahtuman jälkeen, ei etukäteen. Intuitioiden puolestapuhujat ovat usein 

painottaneet sitä, että ihmisten moraaliset responssit tulevat ilman sen kummempaa tiedos-

tamista niistä mentaalisista prosesseista, jotka johtavat lopputulokseen, miltei heti moraali-

sen ongelman toteamisesta. (Haidt, 2001) 

 

Varsinainen malli koostuu neljästä linkistä: 1) intuitiivisen arvion linkki (The Intuitive 

Judgment link), 2) post hoc-ymmärryksen linkki (The post hoc reasoning link), 3) suostut-

televan vaikuttimen linkki (The reasoned persuasion link) ja 4) sosiaalisen vaikuttimen 

linkki (The social persuasion link). Ensimmäisen linkin mukaan moraaliarviot on tehty 

yksilön tietoisuudessa automaattisesti ja joustavasti moraalisten intuitioiden varassa. Vasta 

toisen linkin kohdalla, yksilö alkaa etsiä selityksiä ensisijaiselle tulkinnalleen, jotka voisi-

vat tukea hänen ennakkokäsityksiään ko. ongelmasta. Kolmannen linkin mukaan yksilö 

pyrkii eksplikoimaan sanallisesti moraalitulkintansa toisille, jolloin hän voi vaikuttaa ym-

pärillä oleviin ihmisiin, mikä johtuu moraalikeskusteluiden vahvoista affektiivista kom-

ponenteista. Toisiin vaikuttaminen johtaa vääjäämättä neljännessä linkissä siihen, että 

muiden ihmisten moraaliset arviot muovaavat yksityishenkilön omia arvioita, koska 

enemmistökäsitykset muodostavat perustan yleisemmille normeille ja säännöille. Järkeilyä 
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painottavan arvion linkki (The reasoned judgment link) on viides linkki, mutta usein huo-

miotta jätetty. Sen mukaan ihmiset eivät yleensä korvaa ensisijaista moraalista tulkintaan-

sa, ellei ongelma määräydy tosiasiallisesti kausaalisyiden pohjalta tai hänen omat intuitiot 

asian suhteen ovat heikot. Kuudes, yksityisen reflektion linkki (The private reflection link) 

kuvastaa henkilön moniulotteista ajattelua ko. moraaliongelmasta, jolloin ei välttämättä 

tarvita edes keskustelukumppanin läsnäoloa. (Haidt, 2001)  

 

Huomattavaa kritiikkiä Kohlbergin teorialle on esitetty myös sen etnosentrisyydestä (Hel-

kama, 2001, 193) moraaliarvojen suhteen ja sukupuoleen liittyvästä diskriminoinnista, liit-

tyen hänen pitkittäistutkimuksensa otantaan (Cole & Cole, 2005; Helkama, 2001). Kohl-

bergin seurantatutkimus, jonka varassa hän teoriaansa kehitti ja tarkisti, perustui pelkästään 

poikien haastatteluihin, jonka vuoksi on esitetty kysymys sen soveltuvuudesta naisille. Ca-

rol Gilligan (1982) on muun muassa kritisoinut Kohlbergin teoriaa siitä, että se painottaa 

liikaa miesten perspektiiviä moraalin oikeudenmukaisuudesta, kun taas naiset tarkastelevat 

moraalia vastuun ja huolenpidon näkökulmasta (Cole & Cole, 2005; Juujärvi & Myyry, 

2005; Helkama, 2001). Miesten moraaliarviot eivät ota kontekstia huomioon, mutta naiset 

ovat herkkiä kontekstille, mitä taas Kohlbergin teoria ei noteeraa (Helkama, 2001, 193). 

Gilligan viittaa oikeudenmukaisuuden moraalilla käsitykseen moraalista, joka perustuu 

formaaleihin normeihin, instituutioiden säädöksiin ja lakeihin, jotka niitä ohjaavat. Taas 

välittämisen moraali merkitsee ihmisten tunteiden huomioimista ja muista välittämistä 

(Cole & Cole, 2001) 

 

Gilliganin mukaan yksilön moraalin oikeus- ja välittämisorientaatiot ovat sidoksissa var-

haislapsuuden kiintymyssuhteisiin ja tunteisiin tasa-arvosta. Lapset syntyvät epätasa-

arvoiseen asemaan eivätkä selviydy ilman auktoriteettihenkilöä, jolloin lapset omaksuvat 

väistämättä kasvatuksen myötä tietynlaisen moraaliorientaation. Näin ollen kaikilta yksi-

löiltä löytyy kapasiteettia moraalisen orientaation hyödyntämisestä, ymmärryksestä tai 

kokemuksesta. Syy miksi naiset hyödyntävät yhtä moraalista orientaatiota toisen kustan-

nuksella johtuu pääosin siitä, että tasa-arvon kokemukset ja kiintymyssuhteet vaihtelevat, 

johtuen yhteiskunnallisesta kahtiajaosta, jonka sukupuoli asettaa. Naiset samaistavat itsen-

sä äiteihinsä ensisijaisina hoivaajina, kun taas miehet ottavat mallia isästään, nähden tämän 

enemmänkin auktoriteettihenkilönä, joka asettaa rajoja ja valvoo sääntöjen noudattamista. 
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(Jaffee & Hyde, 2000) Tämän perusteella voisi olettaa, että sosiokulttuuriset syyt määrää-

vät osaltaan siitä, millaisia moraalisen orientaation keinoja kummatkin sukupuolet käyttä-

vät. Oikeudenmukaisuuden moraalissa kyseessä ovat kuitenkin käsitykset oikeasta ja vää-

rästä, kun taas välittämisen moraali edustaa perinteisempää hoivakulttuuria, joka yhdistyy 

tavallisesti naisiin. 

 

Gilliganin väitteet naisten huolenpitoon ja miesten oikeudenmukaisuuteen painottuvasta 

moraaliajattelusta on sittemmin kumottu oikeudenmukaisuutta tutkivien meta-analyysien 

kautta (Juujärvi & Myyry, 2005). Krebs ja Wark (1996) selvittivät tutkimuksessaan, mihin 

vaiheeseen 55 nais-ja miesopiskelijaa sijoittuivat Kohlbergin (1987) vaiheteoriassa. Tulok-

sia arvioitiin sekä moraalisen kypsyyden että orientoitumisen perusteella (Krebs & Wark, 

1996). Moraalisella kypsyydellä haluttiin nimenomaisesti täsmentää, mille tasolle osanotta-

jat sijoittuivat Kohlbergin vaiheteoriassa. Moraalisella orientaatiolla haluttiin saada sel-

vennystä Gilliganin väitteisiin siitä, mikäli naiset hyödyntäisivät enemmän välittämiseen ja 

huolenpitoon painottuvaa orientoitumista moraalisessa ajattelussaan verrattuna miesten 

oikeudellis-eettiseen ajatteluun. Tulokset osoittivat, etteivät Gilliganin (1982) olettamukset 

sukupuolesta ja sukupuolten välisistä eroista moraalisen kypsyyden suhteen pidä paikkaan-

sa. Naiset eivät sijoittuneet Kohlbergin testissä pistemäärissään alemmille tasoille kuin 

miehet. Ainoa pistemäärällinen ero koski henkilökohtaisia dilemmoja, joissa naiset saivat 

enemmän pisteitä moraalisen välittämisen ja kypsyyden saralla. (Krebs & Wark 1996) Jaf-

fee & Hyde (2000) tutkivat, myös Gilliganin väitteitä siitä, että naiset käyttävät tiheämmin 

välittämiseen pohjaavaa moraalista orientaatiota verrattuna oikeudenmukaiseen orientaati-

oon, jota miehet hyödyntävät useimmiten. Tulokset eivät antaneet selvää korrelaatiota 

orientaatioiden sukupuoliin liittyvästä yhteydestä. Tulokset antoivat kuitenkin osviittaa 

siitä, että sekä miehet että naiset, käyttävät hieman molempia orientaatioita.  Tuloksista 

huolimatta, on Gilliganin kritiikkiä pidetty hyvänä, sillä sen mukanaan tuoma huolenpidon 

etiikan suuntaus, laajensi moraalista ymmärrystä eikä painottunut vain oikeudenmukai-

suusajatteluun (Juujärvi & Myyry, 2005).  

 

Kulttuurisuuden suhteen, Rom Harré on kritisoinut Kohlbergia tämän etnosentrisestä yksi-

puolisuudesta. Yksipuolisuudella Harré tarkoittaa sitä, että Kohlbergin teoria keskittyy 

moraaliseen päätöksentekoon, eli kysymykseen siitä, mitä pitäisi tehdä, vaikka suurin osa 
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ihmisistä ajattelee, milloin heidän pitäisi toimia. Etnosentrisyyden kritiikki kohdistuu usein 

Kohlbergin ajatukseen Pohjois-Amerikan kulttuurin ylivertaisuudesta muihin maailman 

kulttuureihin nähden (Cole & Cole, 2005, 632; Helkama, 2001, 193). Kohlberg kiisti väit-

teensä moraalisista ennakkoluuloista ja korosti, että kaikki kulttuurit ovat ainutlaatuisia 

kokonaisuuksia, jotka kykenevät mukautumaan sekä paikallisiin oloihin, että elämän uni-

versaaleihin aspekteihin yleensäkin. (Cole & Cole, 2005, 632). 

 

Kognitiivis-kehityksellisen teorian keskeisimpänä antina voidaan pitää moraalin tutkimisen 

alulle laittamista ja tarkastelutavan muuttamista. Kohlberg ei pitänyt yksilöä passiivisena 

vastaanottajana, vaan näki lapsen aktiivisena ajattelijana, joka konstruoi ajatuksiaan ympä-

ristöstä saatujen virikkeiden pohjalta. Enää yksilö ei ollut mielensisäisten, dynaamisten 

voimiensa vietävissä, kuten Freud oletti (ks. luku 3.1.). Siinä missä psykodynaamisessa 

teoriassa yksilön itsehillintä omien viettiyllykkeiden suhteen ja psyykkisestä ahdistuksesta 

seuraavat puolustusmekanismit nousivat tärkeään rooliin, painotti Kohlberg rationaalista 

ajattelua. 

 

Kohlberg tukeutui Piaget’n kognitiivis-strukturaaliseen teoriaan (Helkama, 2001) ja esitti, 

että moraalinen ajattelu kehittyy universaalisti laadullisten vaiheiden kautta. Vaiheet edus-

tavat ajattelutapojen muutosta ja muutos tapahtuu, kun yksilö sopeuttaa olemassa olevaa 

ajatteluaan niin, että se vastaa paremmin sitä, mitä häneltä odotetaan. Niinpä Kohlberg 

siirsi tarkastelun moraalisesta säätelyssä enemmän yksilö ajattelua kohden ja vältti tukeu-

tumasta yhteiskunnallisuuteen, kuten behaviorismi ja psykoanalyysi tekivät (Snarey & Sa-

muelson, 2008). Voikin sanoa, että Kohlberg nosti moraalintutkimuksen psykologiatietei-

den pariin, joskin teoriaa kritisoitiin siitä, että Kohlberg muutti sitä useamman kerran pit-

kittäistutkimuksensa aikana (Helkama, 2001). 
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5. POHDINTA 

 

Moraalia on tutkittu melkein yhtä pitkään kuin psykologiatieteet ovat olleet oma tieteen-

haaransa. Silti, psykologian puolellakin on esiintynyt vaikeuksia siinä, miten moraali tulisi 

määritellä. Kuten Helkamakin (2009) ja Vainio (2005) ovat todenneet, moraalin tutkimus 

on lähtökohtaisesti sidoksissa yhteiskunnassa esiintyvään arvokeskusteluun. Tämä kuulos-

taa luonnolliselta, kun miettii, miten ihmiset esittävät mielipiteitään ja arvottavat toimin-

taansa. Vaikka tieteen pitäisi pyrkiä etenemään arvovapaista lähtökohdista, eivät tutkijat-

kaan elä täydessä tyhjiössä, vaan yhteiskunnan käsitykset vaikuttavat heidän maailmanku-

vaansa ja päinvastoin. 

 

Koska psykologian tieteenteoreettisia periaatteita on määritelty eri aikoina eri tavoin, tämä 

on heijastunut myös moraalintutkimukseen, jolloin moraalia on vaikea määritellä yksiselit-

teisesti. Esimerkiksi psykoanalyysin synnyn aikoihin moraali nähtiin yhteiskunnasta ja 

vanhempien esimerkeistä opittuna käyttäytymiskoodistona, joita viktoriaaniset arvot ohja-

sivat (Cervonne & Pervin, 2013; Helkama, 2001). Samoin sekä psykoanalyysi ja beha-

viorismi käsittivät moraalisen toiminnan ulkoisena rangaistusten ja palkkioiden järjestel-

mänä, tosin psykodynaaminen teoria painotti enemmän tiedostamattoman vaikutuksia kuin 

behaviorismi. Täytyykin muistaa, että molemmat – sekä psykodynaaminen persoonalli-

suusteoria että behaviorismi peilasivat psykologiaa ja moraalia aikaansa vasten. Tänä päi-

vänä tunnumme pitävän itsestään selvyytenä introspektiota ja vapaampia arvoja, mutta 

Freud, Skinner ja Watson saattaisivat olla asiasta eri mieltä.  

 

Tätä työtä kirjoittaessa vaikeinta olikin tehdä huomioita psykoanalyysin tai behaviorismin 

kannanotoista moraaliin. Kumpikaan ei käsittele aihetta suoraan, kunhan sivuaa sitä. Mo-

lemmat suuntaukset olivat aikaansa sidottuja, jonka vuoksi niistä muodostuu helposti yksi-

puolinen kuva moraalista ja yksilön roolista moraalin tulkitsijana. Psykodynaamisessa per-

soonallisuusteoriassahan yksilön moraali nähtiin kamppailuna tiedostamattomien tai tie-

toisten viettien välillä, ja joita ajan viktoriaaninen yhteiskunta piti tiukassa kontrollissa. 
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Seksuaalisuus oli ajalle tyypillisesti kovan kritiikin kohteena, koska teollisuuden kehittyes-

sä korkeampi yläluokka halusi pitäytyä pienemmässä lapsiluokassa. Korkeampi yläluokka 

tuomitsi maanviljelysperheiden holtittoman seksuaalikäyttäytymisen, mutta samalla Freud 

näki näiden olevan vapaampia yläluokan neurooseista ja yltiörehellisyyden tuomasta syyl-

lisyydestä (Leahey, 2000, 289–290).  

 

Taas behaviorismissa ajatus mentaalisista sisällöistä ja yksilöön nojaavasta itsetutkiskelus-

ta sivuutettiin lähes täysin, Tolmannia lukuun ottamatta. Tämä oli omiaan lisäämään aja-

tusta, jonka mukaan yksilö näyttäytyi passiivisena suhteessa ulkoisiin vaateisiin. Watsonin 

mukaan behaviorismissa tärkeintä ei ollut tietää, mitä yksilö ajatteli tietoisesti, koska vain 

selvästi havaittava käytös samastettiin siihen. Käyttäytymisen todentaminen oli mahdollis-

ta vain laboratorio-olosuhteissa suoritetuilla kokeilla, joihin introspektiolla ei pääse Beha-

viorismin nousua auttoi myös vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, jossa introspektiota pi-

dettiin tarpeettomana, mitä tuli käytännön ongelmien ratkaisemiseen. (Leahey, 2000; Mor-

ris & Todd, 1999).   

 

Vasta Kohlbergin ja Piaget’n myötä huomattiin, että on olemassa universaaleja filosofisesti 

käypiä moraaliperiaatteita, joihin jokainen voi päästä. Kehitys eteni universaalisti samalla 

tavalla ja sisältää erilaisia laadullisia eroavaisuuksia kussakin vaiheessa (Helkama, 2001). 

Varsinainen moraalin tutkimus onkin psykologiassa varsin nuorta, koska vasta 1980-

luvulta lähtien kognitiivis-kehityksellinen teoria ja moraaliarviointien tutkimus on noussut 

psykologiassa keskeiselle sijalle. Kohlbergin työn inspiroimana, nykyinen moraalitutkimus 

on sijoittunut moraalin rationalisoimista koskevan tutkimisen alueelle. Kognitiivis-

kehityksellisen teorian myötä ryhdyttiin kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että mo-

raalista toimintaa ohjaavat tiedonkäsittelyyn sekä ajatusprosesseihin liittyvät tekijät, jolloin 

yksilö ei ole vain passiivisen vastaanottajan roolissa. (Haidt, 2001). Niinpä voikin todeta, 

että moraalin tutkimiseen on vaikuttanut paljolti se, mitä arvoja yhteiskunnassa pidetään 

tärkeinä ja miten ihmiset arvottavat näitä arvoja keskenään. Toinen seikka liittyy siihen, 

mitä itse psykologiassa on pidetty tärkeimpänä tutkittavien ilmiöiden tarkastelussa. Tutkit-

tavien ilmiöiden pohjalta on tehty päätelmiä yksilön roolista moraalin tulkitsijana. Kuten 

aiemmin tuli esille, välillä on painotettu tietoisuuden merkitystä, kun taas jossain vaiheessa 

puhdas empirismi on tullut entistä enemmän esille.  
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