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Toukokuisena iltapäivänä istun terassilla 
Lissabonissa; ilma tuntuu minusta aivan 
liian kuumalta, kun taas ystävieni mie-
lestä on vielä kylmä. Kuulen epämääräisen 
äänen, jonka poikani tunnistaa teksti-

viestin merkiksi. Nämä ovat normaaleja arkikokemuksia, 
joita voi kuvailla melko objektiivisin termein. Tar-
kemmin katsottuna näiden havaintokokemusteni poh-
jalla kuitenkin piilee mekanismeja, joiden määritelmistä 
ja luonteesta tai roolista osana kokemustamme maail-
masta ei vallitse yksimielisyyttä, kuten tarkkaavaisuus 
(attentio) ja vastaanotettujen aistiärsykkeiden tunnista-
minen1. 

Havaitsemiseen eivät kuulukaan pelkästään ne ti-
lanteet, joissa onnistumme näkemään tai kuulemaan 
asiat sellaisina kuin ne ovat – tai sellaisina kuin ne näyt-
täytyvät meille – vaan myös toisenlaiset tilanteet, joissa 
havaitseminen syystä tai toisesta epäonnistuu. Havait-
semiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä voidaan tarkas-
tella näiden kahden erilaisen lopputuloksen valossa: 
Pystymmekö havaitsemaan maailmassa olevia asioita 
ja miten se tapahtuu, ja toisaalta miksi ja miten havait-
semme silloin, kun havaintomme poikkeaa oleellisesti ul-
koisesta todellisuudesta? Miten esimerkiksi havaitsemme 
asian, jota ei ole meitä ympäröivässä maailmassa (kuten 
hallusinaation)? Näen kohteen, jota ei ole olemassa ha-
vaintoni ulkopuolella. Jos havaitseminen on riippuvaista 
jonkinlaisesta representaatiosta – siitä, miten asiat näyt-
täytyvät meille – mistä tiedän havaitsevani ulkoiseen to-
dellisuuteen kuuluvan asian enkä sen representaatiota? 
Havainnon välittömien kohteiden ja mielen ulkopuo-
listen kohteiden välittömän havaitsemisen suhde on ollut 
väittelyn aiheena sekä nykyfilosofiassa että keskiajan ja 
varhaismodernin ajan ajattelussa.2 

Toinen havaitsemisen ulottuvuus liittyy havaintoko-
kemuksen tarkkuuteen sekä havaittavissamme olevien 
asioiden ominaisuuksien ja niiden perusteella havaitse-
miemme kohteiden väliseen suhteeseen. Normaalissa ha-
vaintokokemuksessa näen tiettyjä asioita, kuten pöydän, 
enkä määrittelemättömiä näköärsykekuvioita (tai niiden 
aiheuttamia muotoja ja värejä).3 Tulkitsemme aistiärsyk-
keiden ja havaintojemme sisällön välisen vuorovaikutuksen 
tietynlaisiksi objekteiksi: tiedostan nuo näköärsykkeet vih-
reänä kuppina tai suuren ilma-alueen sinisenä taivaana.4

Yksi tällainen havaitsemistilanne ei vielä riitä, vaan 
havaittujen kohteiden tunnistaminen syntyy systemaat-
tisuudesta: tulkitsemme samat aistiärsykkeiden yhdis-

telmät toistuvasti samaksi kohteeksi. Säännöllisyys ja är-
sykkeen ja tunnistetun kohteen välinen vastaavuus luovat 
mekanismin, jonka avulla pystymme tunnistamaan ha-
vaintomme kohteen jopa heikoista tai epäselvistä vih-
jeistä, kun havaitsemista vaikeuttaa esimerkiksi etäisyys, 
oman tietämyksemme rajallisuus, kohteen luonne tai 
huono valaistus. Jo varhaisessa iässä opimme havait-
semaan perustavanlaatuisia asioita kuten kohteiden vä-
lisiä etäisyyksiä ja rajoja.

Mikä on havaitsemisen ja käytöksen välinen yhteys? 
Aiheuttaako tietynlainen havainto tietynlaista käyttäy-
tymistä, kuten sen, että lampaat pakenevat havaitessaan 
susia tai että vanhemmat siirtävät havaitsemansa vaaral-
liset esineet pois lastensa lähistöltä? Voidaan pohtia, mikä 
on näiden käytösmallien alkuperä, miten universaaleja 
ne ovat ja riippuvatko ne kognitiivisista rakenteista vai 
ympäristömme objektiivisista olosuhteista, mitkä ovat 
niiden kausaaliset vaikutukset meihin ja niin edelleen5.

Nämä aiheet ovat ajankohtaisia sekä filosofian että 
kognitiotieteen, psykologian ja niitä sivuavien alojen 
keskusteluissa. Niistä ei kuitenkaan nyt keskustella ensi 
kertaa: nykytutkimus hyötyisi kysymysten historiallisten 
taustojen tiedostamisesta ja niihin perehtymisestä. 

Viime vuosikymmenten merkittävät julkiset rahoi-
tuspäätökset ovat tuoneet Suomeen paljon filosofian his-
torian alan erityisosaamista. Sen ansiosta oli mahdollista 
tuottaa kokoelma artikkeleita, jotka kattavat havaitse-
miseen liittyviä kysymyksiä antiikista moderniin ajat-
teluun täydennettynä tarkkaavaisuutta nykypsykologian 
näkökulmasta käsittelevällä artikkelilla. Ulkomaisena 
vahvistuksena on haastateltavana tutkijaprofessori Josefa 
Toribio, joka on omistanut uransa havainnon tutkimi-
selle naturalistisen filosofian lähtökohdista. Hänen vas-
tauksistaan muodostuu erinomainen johdanto useisiin 
keskeisimpiin nykyfilosofeja ja tutkijoita askarruttaviin 
havaitsemisen kysymyksiin kuten siihen, läpäiseekö kog-
nitio havainnon6. 
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Havaitsemisen ongelmista: 
Huomioita johdannoksi
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