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Tieteenfilosofian päätraditiot  
Roy Bhaskarin mukaan  

• klassinen empirismi (positivismi)  

• transsendentaali iealismi  

• transsendentaali realismi (tieteellinen realismi 
metafyysinen realismi, kriittinen realismi)  

 



• Guy Gibbon 1989: “Explanation in 

Archaeology”  

– realismi arkeologiassa “ismi” muiden joukossa 

• Ei tunne transsendentaalia idealismia  

 



Empirismi  

• David Hume 1711-1776 

• E. g. an apple:  

– x = punainen hetkenä t1 

– x = pyöreä hetkenä t1 

– x = makea hetkenä t1 

– jne.  

• Luo induktion ongelman  

 



EMPIRISMI ARKEOLOGIASSA 

• Kivikirves: kivi jossa terä 
(havaintotermejä) 

• Ei yl. kiinnostusta teoriaan  

• Oscar Montelius (1843-1921) 
vahva empiristinen tendenssi  

• Montelius 1884:  Den 
förhistoriska fornforskarens 
metod och material: 

• Arkeologi pyrkii jäljittämään 
tyyppien väliset sisäiset 
yhteydet ja osoittamaan, 
kuinka yksi tyyppi on 
kehittänyt toisesta 

• Ajateltu havainnon kohde 
polttopisteessä  



Montelius  

• suhtautuu pessimistisesti mahdollisuuksiin vastata  "tärkeisiin ja 
mielenkiintoisiin" kysymyksiin, esim. alueelle vaeltaneen 
kansan nimeä, sen kulkureittiä, levittäytymistapaa, 
kulttuuriastetta ja siinä tapahtuvaa edistystä. Empirismiä 

• Realismia:  2 kysymystä aina selvitettävissä:  
– 1. mitkä esineet on valmistettu löytöalueellaan ja mitkä on tuotu 

sille.  

– 2. ajoitus  

• Montelius tietoteoreettinen empiristi yl. tasolla, metafyysinen 
realisti tyyppien suhteen ja tietoteoreettinen realisti esineiden 
altistusalueiden suhteen.  

• Realisti myös tyyppien suhteen  

 



Monteliuksen jälkeen  

• Kulttuurihist. koulukunta säilytti tyypit, mutta hylkäsi 

darwinismin.  

• Kulttuuri, ajoitus polttopisteeseen. 

• Kulttuuri, kauppa ja migraatio ainoat realistisesti 

ymmärretyt mekanismit, jotka sallittuja.  

– Diffuusio semi-realistinen  

• Ominaista: julkaisut tavaraluetteloja, ajoitus pääongelma.  

• Hyvin lyhyt diskussio-osa.   



Prosessualismi  

• Vahva empiristinen tendenssi teoreettisissa väitteissä 
ja  määritelmissä 

• Binford 1962:  
– Esim. Selityksellä tarkoitetaan tieteellisessä kehyksessä 

muuttujien vakio artikulaation todistamista  systeemissä ja 
samanaikaisen muutoksen mittaamista systeemin sisällä.  

– positivistinen CL-laki-käsite  

– mallit keskiöön mutta positivistisesti ymmärrettyinä:  

– Ikoniset mallit vähäarvoisia, matemaattiset mallit (kaavat)  
päämäärä  

• Substantiaalinen tutkimus vahvan realistista 
– kohteeksi sosiaalinen sfääri, talous, ihmisen ja ympäristön 

suhde 



TRANSSENDENTAALI IDEALISMI  

• Immanuel Kant 1724 – 1804  

• “Koperniukaanin vallankumous”  

• Kant:  Tähän asti tiedon on pitänyt 
sopeutua kohteisiinsa, mutta  kohteiden 
tulee mukautua meidän tietoomme. Luonto 
ei ole olemassa objektiivisesti ihmismielestä 
riippumatta, vaan tietyssä mielessä meidän 
luomuksemme.  

• Ihmisen ajattelu ei koskaan voi murtautua 
kokemuksen rajojen ulkopuolelle.  

• sitoutui empiiriseen realismiin, tietoa 
ilmiöistä   

• Synnynäiset  kategoriat, kokemuksen ehdot 
eivät ole ylitettävissä.  

• Mitä todellisuus todella on “das ding an 
sich”, noumeenit ei voi saada tietoa  

 

 



Moderni kantilaisuus  

• Moderni muotoilu: tieteellisen tiedon kohteet ovat mallit, 

luonnon järjestyksen ideaalit, mentaalit kuvat  

• vain heuristisia apuvälineitä, eivät maailman reaalisten 

mekanismien ja prosessien representaatiota.  

• havaintoa ohjaavat a prioriset kategoriat eivät ikuisia 

vaan sosiaalisia, historiallisia ja muuttuvia.   

 

 



• Trad. kantilainen:  Glyn Daniels “The Idea of 
prehistory” 1962:  
– “We were brought up at school to believe that there were 

immutable historical facts and find when we grove up that 
they are as mutable as the interpretations of those who 
write about them. and as varying as models which those 
writer assume. So with the prehistory. 

 

• Cornelius Holtorf 2007.  
– Archaeology is a Brand! The meaning of archaeology in 

contemporary popular culture. Archaeopress. Oxford. 2007  

– Indiana Jones – elokuva antaa yhtä hyvän kuvan 
menneisyydestä kuin arkeologinen tutkimus  

 



Moderneja esimerkkejä 

arkeologiassa  

• Kantin pohjalta:  “super-idealism” = subjektiivinen 

käsitteellinen realismi: 

– Shanks & Tilley:  “So knowing the past means 

producing it in the present”.   

• Antroposentrinen versio platonilaisuudesta 

• maailmasta ei tule ikuisten ideoiden ilmenemismuoto vaan 

tieteellisen yhteisön ajatusten ilmenemismuoto   



Kivikirves ja transsendentaali 

idealismi  

• objektin tunnistaminen kivikirveeksi vain 

malli, voi olla muutakin, vaikkapa 

ukonnuoli  



Substantiaalinen teoria 

Esimerkki: Chr. Tilley 

suppilopikarikulttuurista  

• Ruotsi, TRB (suppilopikari) hauta 

ja sen edustan keramiikka.  

• Fjälkinge nr. 9. Skånessa.  

• Ajoitus 3370 – 2800 eKr.  

• 70 täysin restauroitua astiaa, 14 

000 palaa,  

• Arvio: alun pitäen 1256 astiaa.  

• Lähes kaikki megaliittihaudan 

ulkopuolelta. Hautakammiosta ei 

keramiikkaa,  7 palaa käytävästä.  

 



• 4-vaiheinen kronologia 

• alkup. astiamäärästä 20 

% oli mahdollista ajoittaa.  



Keramiikka  

• Koristelu: Erottavat hierarkkisessa 
luokittelusysteemissä tasoja.  

• Ylimmällä tasolla ero sen mukaan, ovatko kuviot 
rajallisia vai rajattomia.  



• Huomio koristeiden 

järjestyksen 

vyöhykkeinä.  



• kuvioinnin frekvenssit 

periodeittain.  

• Havaittavissa sääntöjä 

– Esim. Sääntö 1, saman 

toisto. 

– Sääntö 2, kontrasti 

kahden välillä.  

– Sääntö 3 edellyttää 

järjestäytynyttä 

kuvioinnin lisäystä toisen 

jälkeen.   

– 58, 6 % näiden kolme 

periaatteen mukaisia.   

 



• faasista 1 faasiin 3, sitten yksinkertaistuminen.  

• eri vaiheissa eri säännöt.   

 



• I ja I B periodien astioiden voidaan katsoa olevan 

enemmän tai vähemmän samanlaisia.  

• Niitä luonnehtii pääosin ei-rajoja omaava design.  

• Ajan mittaan painotus rajoihin  

• Generatiiviset periaatteet monimutkaisemmiksi.  

 



Merkitys 
• Koristelun merkitys  

järjestyksessä, kuvaavaa.  

• suhteutettava 
valmistukseen ja käyttöön.  

• Valmistettu ilm. rituaaleihin, 
asuinpaikkakeramiikka on 
hyvin yksikertaista. 

• Haudan edusta 
teatterinomainen.   

• Keramiikka pantiin 
näytteille. Kyse elävien ja 
kuolleiden suhteesta.  
– Elävät pyrkivät hankkimaan 

etuja kuolleita.  



• Haudan ulkopuolella 
strukturoitu rituaalinen 
tila.   

• Jakautuu vasempaan, 
oikeaan, etualaan, taka-
alaan.   

• Oikealla paljon 
enemmän paloja kuin 
vasemmalla. 

– myös muilla haudoilla 
Skånessa  

• Myös ajallista muutosta.  

• Trendi kohti takatilaa.  



• haudan edustaa käytetään vasemmalta oikealle ehdoin.  

• Oviaukko näyttää symboloivan sisäinen – ulkoinen 
erottelua.  

• Haudan sisäpuoli – kuolleiden maailma, ulkopuoli 
elävien maailma.  

• Haudalla välitetty duaalisuuksia:   
– elävä - esi-isä 

– elämä - kuollut 

– ulkoinen - sisäinen 

– oikea - vasen 

– rajaviivallinen - rajaviivaton 

– tuotanto - hajottamien ''hedelmällisyys - hedelmättömyys 

– yksilö - kosmos   

• sosiaalinen järjestys esitettään näistä riippuvaisena.   

• epäsymmetriset ryhmän sisäiset ja ryhmän väliset 
valtasuhteet näyteltiin, ilmaistiin ja ilmaistiin väärin.    

• tapa, jolla muodot liittyvät rakenteellisesti toisiinsa on 
käytetty ratkaisemaan ristiriitoja joiden perusta on 
sosiaalisissa käytännöissä.  



• graafinen järjestys ja spatiaali 

järjestys liittyvät toisiinsa 

temporaalilla akselilla  

• Vienoviivoitus oikealta 

vasemmalle ja ylhäältä alas 

vallitsevia.  

• ei ole vasemmalta oikealle, 

reunasta pohjaan.  

• dikotomia ei vallitse  

 

• Huomautus: vastaa oikea- ja 

vasenkätisten suhdetta! 

 



Kuhn ja ”teoriapitoisuuskoulukunta”  

• Thomas S. Kuhn: 

•  "vaikka maailma ei muutu paradigman muutoksen 
myötä, tiedemies työskentelee jälkeenpäin eri 
maailmassa”.  
– tieteen kohde ajattelun tuote – tai tiedeyhteisen – tai populaarin 

teoksen  

• Bh. muuntaa: Vaikka luonnonmaailma ei muutu 
paradigman muutoksen myötä  tiedemies työskentelee 
jälkeenpäin eri sosiaalisessa tai kognitiivisessa 
maailmassa.  

• Bhaskar: ei voida antaa teoriasta riippumatonta kuvausta 
oliosta (käsitteistä riippumatonta)  

 

 

 



Empirisimi ja transsendentaali 

idealismi, saman kolikon kaksi puolta  
• Erot pinnallisia, yhteinen metafysiikka, eri 

johtopäätökset  

• Olettavat, emme voi pitää väitettä tieteellisenä,  jos 
emme tiedä, onko se totta.  

• Johtopäätös:  
– empirismi yritys löytää ”oikea” metodologia, jolla tähän 

päästää  

– transsendentaali idealismi: koska oikeaa 
metodologiaa ei ole, mikä tahansa yhtä hyvä kuin 
tieteellinen tieto 

– maailma otetaan teorian ”sisään”  

– vaaroja mm. se jolla on valta päättää mikä on oikeaa 
tietoa  

– vrt. Kossinna ja natsi-ideologia 



METAFYYSINEN REALISMI    

 
• Perustuu uskomukseen, että on olemassa maailma 

meidän ulkopuolellamme ja että voimme saada siitä 
tietoa.   

• Roy Bhaskar: transsendentaalilauseke  

 
– 1. tiedon kohteet struktuureita ja mekanismeja, jotka 

generoivat ilmiöitä  

– 2. tietoa tieteen sosiaalisessa aktiviteetissa tuotettuna.  

– Kohteet eivät ole ilmiöitä (empirisismi) eikä inhimillisiä 
konstruktioita, jotka on asetettu ilmiöiden päälle (idealismi), 
vaan reaalistruktuureja, jotka säilyvät ja toimivat 
tiedostamme, kokemuksestamme ja niihin pääsyn 
sallivista olosuhteista  riippumatta.  



• Niiniluoto: tieteellisen realismin mukaan teoriat ovat yrityksiä 
saavuttaa todellisuutta koskevia väitteitä ja sellaisena tosi tai 
epätosia väitteitä.  

• Bhaakar & Harré:  Ei totuusteoria – ”totuusrealismi” helposti 
kumottavissa  

• Ei käsiterealismia – lait mekanismien ja prosessien 
taipumuksia toimia niiden olemuksen edellyttämällä tavalla 
soveliaissa olosuhteissa.   
– Tieteellinen laki ei ole tapahtumien universaaleja 

vakioyhteenliittymä.  

– Inh. käyttäytymisessä ei univ. vakioyhteenliittymiä.  

– Ihmisillä ja sosiaalisilla rakenteilla  

 

– arkeologiassa instrumentalismi tyyppien suhteen mutta realisti 
esihist. ajan yhteiskuntien suhteen.  

 



• ei teoria yleisestä yhteiskunnallisen 

muutoksen syistä  

– prosessualismi: ympäristö, talous 

– postpros.: ideologia  

 



• V. G. Childe, ”realistista arkeologiaa” 

– empirismiä esim. kulttuurin määritelmä, realismia pyrkimys 

löytää kulttuurin muutoksen todellisia mekanismeja (maanviljelyn 

alku, kultt. kehityksen painopisteen siirtyminen lähi-Idästä 

Eurooppaan ym.  

• Metafyysisen realismin edustajia  

– L.R. Binford substantiaaliset teoria.   

– Ch. Tilley, Ian Hodder, substantiaaliset teoriat  

• Alison Wylie, filosofi 

• Mats. B. Malmer, 1960-luvulla ”löytöpositivisti” 

• 1984: On Theorethical Realism in Archaeology 

 



TRANSITIVE AND INTRANSITIVE 

DIMENSIONS OF SCIENCE  

 
• Miten muuttuva tieto (suhteellisen) 

muuttumattomista kohteista on mahdollista?  

•  Positivismi, ei mahdollista. Yrityksiä ratkaista 
ongelma mm. tieteen kielen kaksitasoteoria. 
Faktat kuitenkin ”annettuja” havainnossa.   

• Transsendentaali idealismi: tiedon muuttuessa 
maailma muuttuu.  

• Yhteistä: tiedon ja maailman välillä  välttämättömiä 
suhteita  

• Bhaskar katkaisee  

– tieto ja tiede ei maailman funktio tai muuta maailmaa 
ilman kausaaleja mekanismeja.  Tieto on tuote.  



Transitiivinen ja intransitiivinen 

dimensio  
• Intransitive dimensio = ”maailma” 

• Transitive dimensio = ”esitieteellinen tai esitieteellinen 
tieto, jota käytetään uuden tiedon tuottamiseen, uuden 
tiedon materiaalinen syy” 

• Epistemologia ja ontologia erotettu radikaalisti.  

• Vastaan episteemistä virhepäätelmää, jossa olemista 
koskevat väitteet pyritään redusoimaan tai 
analysoimaan väitteiksi tiedosta.  
– Lingvistinen muoto:  väitteet maailmasta väitteinä kielestä, 

jolla ne ilmaistaan.   

• positivismi: tieto pyritty redusoimaan maailmaan 
(faktat ovat maailmassa)  

• trans. idealismi: maailma pyritty redusoimaan tietoon  
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Yksilön ja yhteisön suhteesta 
 

• Malli I sosiaaliset objektit 
luodaan tai ne koostuvat 
merkityksellisistä 
inhimillisistä toiminnoista. ei 
tunnista yhteiskunnan 
rakenteiden pakottavaa 
voimaa.  

• (Weber, Winch ) 

• Malli II. Durkheim 
materiaalistaa sosiaaliset 
rakenteet. ei ole tilaa 
inhimillisen elämän 
tahdonalaisuudelle.  

• sos. rakenteet ulkoisia 
yksilöille ja pakottavat häntä.  

• malli III Berger pyrkii 
yhdistämään nämä 
dialektiseen mallin. Yhdistää 
molempien huonot puolet.  
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• Roy Bhaskar ”yksilön ja yhteisön yhteyden transformationaalinen malli.  

• Yhteiskunta ja yksilöt erilaisia, niiden ominaisuudet hyvin erilaisia.  

• Inhimillinen toiminta pyrkii päämääriin (intentionaalista), mutta sosiaaliset 
rakenteet eivät ole tätä.  

• Yhteiskunnat ovat riippuvaisia inhimillisistä toimista.  

• Yhteiskunta on samaan aikaan aina läsnä oleva ihmisen toimintakyvyn 
(agency) ehto että jatkuvasti uusinnettu tulos inhimillisestä toiminnasta.  

• Toisaalta inhimillinen toiminta uusintaa jatkuvasti yhteiskuntaa. Tietoisilla 
toimillaan ihmiset enimmäkseen ei-tietoisesti  uusintavat rakenteita, jotka 
hallitsevat heidän toimiaan.  
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• Realistille yhteiskunta on olemassa 
reaaliobjektina - kompleksina struktuurina, joka ei 
ole palautettavissa yksinkertaisempaan 
(yksilöihin) 

•  tyydyttää kausaalin kriteerin:  
– tietyt fyysiset toiminnot eivät olisi mahdollisia kuin  sen 

struktuurin ja alastruktuurien edellyttämillä suhteellisten 
kestävillä suhteilla.  (johtaja – alainen, päällikkö, 
heimon jäsen). 

• Sosiaaliset struktuurit toisin kuin 
luonnonstruktuurit eivät ole olemassa riippumatta 
vaikutuksistaan, vain ihmisten intentionaalisen 
toiminnan johdosta.  

• Sosiaaliset struktuurit voidaan havaita vain 
vaikutuksistaan, kuten magneettikenttä ja 
radiotähdet. Voidaan vain tietää, ei osoittaa 
olevan olemassa.  
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