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KILPAILEVAT SELITYKSET 
ARKEOLOGIASSA 
Esimerkkinä klassisen mayakulttuurin 
romahtaminen 
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Mikä romahdus?  

Missä? Milloin? 

Mistä 
päätelty? 

“Romahdus?” 

Mitä? 
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Missä? 
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Milloin? 

• Uaxactun, Nakbe, 
El Mirador 

• Kuvakirjoituksen ja 
tähtitieteen kehitys 

• Petenin alue ja 
eteläiset vuoret 

• Kaupunkikeskusten 
kasvu 

• Jukatanin alue ja 
eteläinen 
Guatemala 

• tolteekkivaikutteet 
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Klassisen kauden lopussa noin vuosina 800-900/950  
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Mikä romahdus? 
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Mikä “romahdus”? 

Pitäisikö pikemminkin sanoa, 
että mayakulttuurissa tapahtui 
muutoksia? (esim. Suck 2008) 
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Historiallisilla 
tutkimuksenaloilla 
yleistä kiistely 
kehityskuluille 
annettavista 
nimistä 
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Miten päätelty? 

Muutokset siinä, 
mitä selitetään 
johtavat muutoksiin 
siinä, millaisia 
selityksiä tarjotaan 
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•  Ei hetkessä! 
•  Yksimielisyys (?) 

väestökadosta 
1980-luvulla (vrt. 
Lucero 1999) 

 

Mitä selitetään? 
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FILOSOFINEN VÄLISOITTO #1: 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Mitä selittäminen on? 

Kontrastiivis-kontrafaktuaalinen 
teoria 

JAMES WOODWARD 2003 (11) 

“An explanation should be such 
that it can be used to answer 
what-if-things-had-been-
different-questions” 

PETRI YLIKOSKI 2001, 2007 

“An explanation is an answer to 
a question that asks why f 
occurred instead of c. It tells us 
what made the difference… (8) 
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•  Tämän hetken valtavirtateoria tieteenfilosofiassa: 
sovellettu lähestulkoon kaikkiin tutkimuksenaloihin 
fysiikasta historiantutkimukseen ja ekologiaan 
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Kontrastiiviset kysymykset 

 

Miksi x tapahtui tai  miten x tapahtui-kysymyksillä on 
kontrastiivinen  rakenne: miksi x sen sijaan että y? 
•  Miksi juuri x tapahtui eikä jokin sen kuviteltavista 

olevissa vaihtoehdoista (kontrasteista) y?  
•  Esim. Miksi kreikkalaiset voittivat Salamiin taistelun 

eivätkä persialaiset? 
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MIKSI X [Y]?   MITEN X[Y]? 

Implisiittiset kontrastit 

•  Niin arkielämässä kuin tutkimuksessakin kontrasti jää usein 
mainitsematta 
•  Miksi sinä jätit roskat viemättä? 

•  Miksi kreikkalaiset voittivat Salamiin taistelun?  

à  Kontrasti on sekä kysyjälle että kuulijoille selvä asiayhteydestä! 

 

•  Tutkimuksessa voi olla paikallaan kuitenkin tuoda kontrasti esiin 
oman tutkimustehtävän selventämiseksi ja rajaamiseksi, 
väärinymmärrysten välttämiseksi ja kilpailevien selitysten 
tunnistamiseksi 
•  Miksi “teollinen vallankumous” alkoi Englannissa eikä Intiassa? 

•  Miksi “teollinen vallankumous” alkoi Englannissa eikä Hollannissa? 

à Vastauksen oikeellisuutta arvioitava suhteessa kysymyksen kontrastiin  
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            Kontrafaktuaalit  

Kontrastiivinen selityskysymys ohjaa etsimään niitä tekijöitä, jotka 
tekevät eron x:n ja sen kontrastin y:n välillä. 
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            Kontrafaktuaalit  

“Themistokleen käsky taistella kapealla salmella takasi kreikkalaisten 
voiton [tappion sijasta]” 
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           Kontrafaktuaalit 
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•  Jos muuttaisimme a:ta siten että a:n sijasta toteutuisi b saisimme 
x:n sijasta y:n (muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina) 
•  Kontrafaktuaali 1: Jos a:ta ei olisi ollut, niin x:ää ei olisi ollut 
•  Kontrafaktuaali 2: Jos b niin, niin y 
 

•  a:han kohdistuvaa muutosta kutsutaan ideaaliseksi interventioksi 
 

Invariantit riippuvuussuhteet 

Kausaalinen selitys “a[b] selittää x[y]”  

ü  kuvaa invarianttia riippuvuussuhdetta a:n ja x:n välillä.  

ü  Kausaaliset selitykset nojaavat invariantteihin riippuvuussuhteisiin 
ja näistä suhteista tehtäviin päätelmiin 

ü  Invarianttien riippuvuussuhteiden ominaisuus on 
interventionististen kontrafaktuaalien tukeminen: Jos 
muuttaisimme a:ta siten että a:n sijasta toteutuisi b saisimme x:n 
sijasta y:n (muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina) 

ü  Vrt. Selitysyritykset, jotka eivät tuo esiin oikeita selittäviä 
syytekijöitä eivät tue interventionistisia kontrafaktuaaleja  
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        SO WHAT? ASIAAN…. 
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Miksi romahdus [ei-romahdus]? 

MIKSI X? eli 

•  Alankoalueiden 
tärkeimpien 
kaupunkeskusten ja 
niiden lähialueiden 
autioituminen 

•  Väestön merkittävä 
pieneminen 

•  Kulttuurin ja 
hallintojärjestelmän 
romahdus 

MIKSI EI Y? eli 

•  Alankoalueiden 
tärkeimpien 
kaupunkikeskusten 
kasvaminen tai 
pysyminen ennallaan 

•  Väestön kasvu (tai 
pysyminen ennallaan) 

•  Kulttuurin ja 
hallintojärjestelmän 
pysyvyys 

26.4.2013 Päivi Seppälä 

18 

Mayaromahduksen selittämisessä on myös pyritty vastaamaan (implisiittiseksi 
jääneeseen) melko monimutkaiseen kontrastiiviseen selityskysymykseen  
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    Romahduksen selitykset 

MIKSI X? eli 

•  Alankoalueiden 
tärkeimpien 
kaupunkeskusten ja 
niiden lähialueiden 
autioituminen 

•  Väestön merkittävä 
pieneminen 

•  Kulttuurin ja 
hallintojärjestelmän 
romahdus 

MIKSI EI Y? eli 

•  Alankoalueiden 
tärkeimpien 
kaupunkikeskusten 
kasvaminen tai 
pysyminen ennallaan 

•  Väestön kasvu (tai 
pysyminen ennallaan) 

•  Kulttuurin ja 
hallintojärjestelmän 
pysyvyys 
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ü  Kilpailevia selityksiä: sama kontrastiivinen selityskysymys 
ü  Selityksen olisi poimittava eron x: ja y:n välille tekevät selittävät syytekijät 

         Kilpailevat selitykset 

ü  Kilpailevia selityksiä on kymmeniä, jopa satoja (Gill 2001). 

 

Millaisia? (ks. Martin 1989) 

1.  Yhden tekijän selitykset 

2.  Useamman tekijän selitykset    
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“Dynaamisia” miten-
selityksiä, jotka kuvaavat 
miten tilanteeseen x-
päädyttiin (sen sijaan 
että y olisi vallinnut)  



29.4.2013	  

11	  

    Yhden tekijän selityksiä 
ü  Luonnonkatastrofiselitykset 

•  Maanjäristytykset (Morley & Brainerd 1956, 69; Mackie 1961) 

ü  Ekologiset selitykset 
•  Maaperän köyhtyminen väestönkasvun seurauksena (Adams 1973, 

24-26; Culbert 1974, 46) 
•  Ilmastonmuutos ja kuivuus (Gill 2001, 185-191; Hodell et al 2001)  

ü  Epidemiologiaselitykset (Wilkinson 1995; Shimkin 1973) 

ü  Sosiaaliset selitykset  
•  Ulkoiset valloitukset (Cowgill 1964) 
•  Sisäiset talonpoikaiskapinat (Thompson 1966, 100–109; Hamblin & Pitcher 

1980) 
•  Integraation puute (Cioffi-Revilla & Landman 1999; Iannone 2005) 

ü  Taloudelliset selitykset (aleneva rajahyöty, Tainter 1988)  

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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 Useamman tekijän selityksiä 

ü  Kuivuus johti metsien katoamiseen ja maaperän eroosioon sekä 
kauppareittien siirtymiseen pois niemimaalta. Lopulta mayat 
päättivät siirtyä pois alueelta. Romahdus ei ollut monoliittinen 
prosessi (Turner & Sabloff 2012) 

ü  Kuivuus yhdistyneenä väestön kasvuun, maaperän eroosioon, 
luonnonvarojen liialliseen käyttöön ja sisäisiin sotiin johti 
hallitsevan luokan vallanmenetyksiin, väestönkatoon ja 
keskusten autioitumiseen (Haug et al. 2005)  

ü  Metsien hävittäminen ja väestönkasvusta johtuva viljelyn 
intensiteetin lisääntyminen johtivat maaperän eroosioon ja 
ruoantuotannon laskuun, joka taas johti nälkiintymiseen, joka 
johti mayojen immuniteetin laskuun ja sairauksien lisääntymiseen. 
Tällöin työvoimaa ei myöskään ollut enää saatavilla tarpeeksi 
maataloustuotantoon. Puuttuvien kauppayhteyksien vuoksi 
ruoantuotannon laskua ei voitu kompensoida tuonnilla. (Santley 
et al. 1986)  

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Tekijöiden yhdisteleminen 

Useamman tekijän selitysten esittäminen ja todentaminen on usein ikään 
kuin palapelin kokoamista, jossa päämääränä on erottaa eron tekevät 
(“merkittävät”) palat ei eron tekevistä paloista (eli paloista, joiden toisin 
oleminen ei olisi vaikuttanut lopputulokseen) 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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       Kilpailevat selitykset 

Kilpailevia selityksiä on kymmeniä, jopa satoja (Gill 2001). 

 

Miksi? 

1.  Useamman tekijän selityksissä samoja syytekijöitä voidaan 
yhdistellä eri tavoin 

2.  Todistusaineiston asettamat haasteet 
a.  Selitystekijöiden todentaminen 

b.  Riippuvuussuhteiden osoittaminen 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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     Filosofinen välisoitto #2 
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Miten selityksiä oikeutetaan? 

Päättely parhaaseen selitykseen 

•  Miten selvittää, mikä tarjotuista kilpailevista selityksistä on paras? 

•  Todistusaineiston avulla tietenkin, sillä päämääränä on tarkalleen 
ottaen todistusaineiston parhaiten tukema selitys 

à Mutta miten? 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Päättely parhaaseen selitykseen 
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          Poissulkukriteerit 

Kaikki selitykset esittävät 

ü  Selitystekijöitä 

ü  Selityksellistä riippuvuussuhteita:   
a[b] selittää x[y] 
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Siis epäonnistuminen joko 
selitystekijöiden tai 

selityksellisten 
riippuvuustekijöiden 

todentamisessa on peruste 
sulkea selitys pois 
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Selitystekijöiden todentaminen 

Kilpailevien selitysten ehdottamista selitystekijöistä voidaan 
(yhdessä muun tiedon kanssa) tehdä erilaisia päätelmiä siitä, 

millaista todistusaineiston tulisi olla tai millaista sen ei ainakaan tulisi 
olla 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Jos selitystekijä a oli 
olemassa 

menneisyydessä, niin silloin 
meillä pitäisi olla jälkiä c 

Jos selitystekijä a oli 
olemassa 

menneisyydessä, niin silloin 
meillä ei ainakaan pitäisi 

olla jälkiä d 

c 

d ?

Riippuvuussuhteiden todentaminen 

Miten tutkitaan? 

ü  Kontrolloidut kokeet 

ü  Luonnonkokeet 

ü  Vertailu 

ü  Tilastollinen päättely 

ü  Tapaustutkimukset 

•  Muuttaako a:n vaihtaminen 
b:ksi x:n y:ksi? 

•  Jos muuttaa à a:n ja x:n 
välillä on selityksellinen 
riippuvuussuhde = a selittää 
x[y]! 

•  Jos ei muuta à a:n ja x:n 
välillä ei ole selityksellistä 
riippuvuussuhdetta = a ei 
selitä x[y]! 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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“a[b] selittää x[y]”  
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                  Esimerkki 

Koska Kserkses valmistautui 
taisteluun huonommin kuin 
muihin taisteluihin 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Miksi kreikkalaiset voittivat Salamiin taistelun? 

Koska persialaisilta ei 
vaadittu uimataitoa 
toisin kuin kreikkalaisilta 

Koska Themistokles 
päätti taistella kapeassa 
salmessa [eikä kohdata 
avomerellä] 

                   Asiaan… 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Eli miten tämä toimii käytännössä? 
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   Selitysten poissulkeminen 

Edellä sanotun perusteella selityksiä voidaan sulkea pois: 

ü  Kyseenalaistamalla selitystekijän olemassaolo 

ü  Kyseenalaistamalla riippuvuussuhteen olemassaolo 

 

“Romahduksen” selittämisessä eri selitysten kannattajat ovat 
hyödyntäneet molempia strategioita.  

à Tästä huolimatta ei ole päädytty yhteen “parhaaseen” 
selitykseen. Miksi näin on?  

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Selitystekijöiden kyseenalaistaminen 
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Jos selitystekijä a oli olemassa 
menneisyydessä, niin silloin meillä 

pitäisi olla jälkiä c 

Jos selitystekijä a oli olemassa 
menneisyydessä, niin silloin 

meillä ei ainakaan pitäisi olla 
jälkiä d 

Esim. Yksinkertainen maaeroosioselitys 
  
i) Mayat olivat täysin riippuvaisia kaskiviljelystä. (a) 
 
ii)Tämän vuoksi ei pitäisi löytyä todisteista muista ruoantuotantotavoista.  
   (ei-d) 
 
iii) Löytyy kuitenkin todisteita lukuisista muista ruoantuotantotavoista. (d) 
 
Modus tollens: Mayat eivät olleet täysin riippuvaisia kaskiviljelystä eli 
Yksinkertainen maaeroosio selitys ei voi pitää paikkansa. (ei-a) 
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Selitystekijöiden kyseenalaistaminen 

Selitystekijöiden kyseenalaistamisessa tai poissulkemisessa ei usein 
kuitenkaan ole onnistuttu saavuttamaan yksimielisyyttä. 

Miksi? 

1)  Sama todistusaineisto (menneisyyden jäljet) voi tukea useaan 
eri selitystekijän olemassaoloa ja siten useita kilpailevia selityksiä.  

2)  Oman selityshypoteesin kanssa ristiriitaisen todistusaineiston voi 
selittää pois. 

à  Ei siis löydy ns. ratkaisevaa todistusaineistoa, jonka avulla 
voitaisiin yksiselitteisesti päättää, mitkä selitykset poimivat 
menneisyydessä olleita tekijöitä ja mitkä eivät.  
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Selitystekijöiden kyseenalaistaminen 

Selitystekijöitä kyseenalaistamalla ei siis ole suljettu montakaan 
kilpailevista selityksistä pois.  

Arkeologit ovatkin rakentaneet selityksensä usein selitystekijöille, 
joita ei ole pystytty ainakaan sulkemaan täysin pois ja joille löytyy 
usein myös jonkinlaista positiivista evidenssiä   

à  esim. Kuivuus ja ilmastonmuutokset, ylikansoittuminen, 
kauppareittien siirtyminen, eroosio, sisäiset sodat ja talonpoikien 
kapinat, integraation puute 

Jäljelle jää siis toinen selitysten poissulkemisen strategia: 
riippuvuussuhteiden kyseenalaistaminen     

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Riippuvuussuhteiden kyseenalaistaminen 

 

Strategia (Martin 1989, luku 3) 

1)  Hyväksytään useiden ehdotettujen selitystekijöiden olemassaolo 

2)  Mutta sanotaan, että ne eivär ole todellisia selitystekijöitä, jotka 
todella tekisivät eron  

à  kyseenalaistetaan selityksellinen riippuvuussuhde 

à  Tehdään tilaa omalle lempiselitystekijälle  

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Riippuvuussuhteiden kyseenalaistaminen 

Miten? 

Vertailemalla! 

ü  Tapauksiin, joissa sama tai samantyylinen selitystekijä oli läsnä, 
mutta ei aiheuttanut samanlaista lopputulosta. 

 

 

 

ü  Tämäkään ei ole suoraviivaista falsimioimista. Vaikuttaa 
ehdotetun selityksen uskottavuuteen.  

 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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                 Vertailu 

Esimerkkejä 

ü  Liiallinen väestönkasvu ei voi olla romahduksen syy, sillä myös 
muilla maya-alueilla väestö kasvoi nopeasti, mutta romahdusta 
ei tapahtunut (Cowgill 1964) 

ü  Ulkoiset valloitussodat tai talonpoikaiskapinat eivät ole koskaan 
aiheuttaneet massiivista väestöromahdusta (Martin 1989, 37, 
Webster 2002, 221–222) 

ü  Ilmaston muutokset ovat useina eri aikoina ja eri paikoissa 
vaikuttaneet siviilisaatioiden menestykseen ja romahduksiin 
(Weiss & Bradley 2001) 
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    Kontrastina muut alueet 

•  Yksi tehokas tapa välttää riippuvuussuhteen kyseenalaistavia 
argumentteja on tarkentaa kontrastia ja ottaa 
selityskysymykseksi  

Miksi Petenin alanko-alue [Pohjoiset alangot tai etäläiset 
ylängöt]? 

•  Näin vertailu otetaan jo huomioon selityskysymyksessä: eri maya-
alueilla oli moni yhdistäviä tekijöitä, mutta halutaan löytää ne, 
jotka erottivat Petenin 800-luvulla muista maya-alueista, joilla 
romahdusta ei tapahtunut 

•  Näin saadaan tehokkaammin vastauksia kysymykseen miksi 
romahdus [ei-romahdus]? 

•  Esim. Haug et al 2005; Shaw 2003     

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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Selityskysymyksen hajottaminen 

Voidaanko puhua mistään yhtenäisestä romahtamisprosessista 
Petenin eteläisillä alanko-alueilla ja järkevästi kysyä miksi romahdus 
[ei-romahdus]? (Lucero 2002, 814; Rice et al 2004:2; Shaw 2003: 161) 

à  Ehkä parempi tapa lähestyä aihetta on painottaa alueellisia 
eroja eteläisillä alankoaluilla. Tikal saattoi autioitua hieman eri 
syistä kuin Seibal. 
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    Monen tekijän selitykset 

Miksi? 

1.  Esittävät monia selitystekijöitä, joille voidaan esittää empiiristä 
tukea (tai joita ei voida yksiselitteisesti sulkea poiskaan) 

2.  Eivät ole niin haavoittuvaisia riippuvuussuhteiden 
kyseenalaistamiselle 
ü  esim. Kuivuus yhdistyneenä väestön kasvuun, maaperän eroosioon, 

luonnonvarojen liialliseen käyttöön ja sisäisiin sotiin johti hallitsevan 
luokan vallanmenetyksiin, väestönkatoon ja keskusten 
autioitumiseen (Haug et al 2005) 

ü  Mainitsevat selitystekijöitä lukuisiin kontrastiivisiin kysymyksiin 

3.  Niihin on luontevaa sisällyttää yksityiskohtaisempaa tietoa eri 
kaupunkikeskusten tapahtumista (esim. Shaw 2003)  

 

26.4.2013 Päivi Seppälä 
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        Johtopäätökset 

ü  Arkeologiassakin selitykset vastauksia kontrastiivisiin miksi X sen 
sijaan että Y-kysymyksiin 
•  Vastauksiksi annetut miten-selitykset voivat sisältää selitystekijöitä, 

jotka vastaavat lukuisiin toisiinsa liittyviin miksi X sen sijaan että Y-
kysymyksiin 

ü  Selityksiä oikeutetaan ja suljetaan pois 
•  Pyrkimällä todentamaan selitystekijöitä 

•  Pyrkimällä todentamaan riippuvuussuhteita 

ü  Selityskiistoissa kiistellään usein myös siitä, mikä on hedelmällisin 
tai järkevin tutkimuskysymys.  
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