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SELITTÄMINEN TIETEEN PÄÄMÄRÄNÄ

Perusajatus: selitys on vastaus kysymykseen Miksi? Kuinka? Minkä ansiosta?
 Vrt. kuvailevat mitä-, koska-, kuka, kuinka paljon –kysymykset: 

”Eroaako maahanmuuttajien lasten koulumenestys kantaväestön lasten menestyksestä?”

 ”Miksi maahanmuuttajien lasten koulumenestys eroaa kantaväestön lasten menestyksestä?”

Vrt. Peruste vastaa kysymykseen: miksi minun tulisi uskoa, että p?
 mahdollinen selitys tekisi selitettävän ymmärrettäväksi, jos pitäisi paikkansa

Selitystä kaipaavat kysymykset ovat tärkeitä myös perustutkimuksen
ulkopuolella
 Vastaukset miksi-kysymyksiin ovat tiedon soveltamisen ja sovellusalan laajentamisen ennakkoehto



SELITYS PALJASTAA RIIPPUVUUSSUHTEEN

Jos selittävät tekijät olisivat olleet toisin, myös selitettävä olisi ollut toisenlainen

Selittävä informaatio ”vahvempaa” kuin kuvaileva (esim. säännönmukaisuus)

 Ennustaminen vs. selittäminen

Riippuvuussuhteet ovat objektiivisia, maailmassa vallitsevia asioita, mutta selitykset toimivat 
aina käsitteidemme kautta.

Laajojen tapahtuma- tai ilmiöjoukkojen kokonaisvaltainen ”selittäminen” ei ole mielekäs ajatus

 Finanssikriisi, ensimmäinen maailmansota, demokratian kriisi, yhteiskunnallinen järjestys…



KONTRASTIIVINEN AJATTELU

Miksi Helsingin yliopiston sosiologian 2014 pääsykokeen osallistujista 63% oli naisia?

Miksi 63% eikä 68,6% (2013)?

Miksi 2/3 eikä 1/2?

Miksi 2/3 eikä 58%?

Miksi 2/3 eikä 90% (sosiaalityö)?

Miksi 2/3 eikä 30% (taloustiede)?

Selitys selittää (tekee) eron selitettävässä kontrastissa



KAUSALITEETTI

Syy-seuraus-suhteet ovat

maailmassa vallitsevia

 tutkimuksen kohteen objektiivisia ominaisuuksia
(riippumattomia havaitsijoista tai näkökulmista)

 Kausaliteetti ei ole vain tapa jäsentää havaintoaineiston piirteitä 

manipulaation mahdollistavia

riippuvuussuhteita 



KAUSALITEETTI

Syy-seuraus-suhteet ovat

maailmassa vallitsevia 

manipulaation mahdollistavia

 “Kausaaliväitteiden paradigmaattinen sisältö on, että syyn manipuloimisesta seuraa seurauksen 
manipulaatio… [suhteen] kausaalisuudesta seuraa, että muuttamalla yhtä tekijää voi saada aikaan 
muutoksia toisessa tekijässä” (Cook & Campbell, 1979, p. 36)

riippuvuussuhteita



KAUSALITEETTI

Syy-seuraus-suhteet ovat

maailmassa vallitsevia 

manipulaation mahdollistavia

riippuvuussuhteita 

 kausaalisuhteesta voidaan päätellä havaitun säännönmukaisuuden lisäksi se, että jos syy-tekijää ei olisi 
ollut läsnä, ei seuraustakaan olisi tapahtunut (tai ainakin se olisi ollut jollakin tavoin toisenlainen)

 Nk. kontrafaktuaalinen riippuvuus

 Kausaalisen päättelyn perustava ongelma: Haluaisimme tietää, mikä seuraus-muuttujan Y arvo olisi 
ollut, jos syy-muuttujan arvo olisi X = x:n sijaan ollut x’, mutta meillä on (voi olla) havaintoja vain siitä 
mitä on todella tapahtunut (X = x ja Y = y )



KAUSALITEETTI – RATKENNUT 
FILOSOFINEN ONGELMA

Ainakin kausaalisen järkeilyn ja päättelyn osalta

Tietojenkäsittelytiede, tilastotiede ja filosofia:
Kausaliteetti invarianssina interventioiden suhteen

Mallinnetaan Bayes-verkoilla

 Yhteys rakenneyhtälömalleihin

Oikea kausaalimalli kertoo, mitä populaatiojakaumalle 
tapahtuisi, jos siihen kohdistettaisiin ideaalinen koe

Kausaalijärkeily ei koske tai perustu ainoastaan 
tilastolliselle aineistolle

Ideaalinen koe



MEKANISMEILLA 
SELITTÄMINEN

Mekanismin esittäminen selittää miksi syyn ja seurauksen välillä on 
riippuvuussuhde

Mekanismi: Rakenne, joka toteuttaa funktion osiensa ominaisuuksien 
ja keskinäisen organisaation nojalla.
 Palautumattomasti kausaalinen käsite

 Omaa sisäistä rakennetta

 Kokonaisuus-osa –suhde  hierarkkinen kompleksisuus

 Organisaation roolin merkitys

Keskitason teoriat (Merton, vrt. Noron kolmio)
 Teoria työkalupakkina

 Mekanismia koskeva evidenssi ei yleensä löydy samasta havaintoaineistosta
jossa tutkittavat säännönmukaisuudet ovat havaittavissa



CONTENTION

Escalation

Brokerage

Diffusion

Coordinated action

Social appropriation

Boundary activation

Certification

Framing

Competition for power

COLLECTIVE ACTION

Prisoners' dilemma

Free rider behavior

Convention

Norms

Selective benefits

Selective coercion

Conditional altruism

Reciprocity

ORGANIZATIONAL ENFORCEMENT

Audit and accounting

Supervision

Employee training

Morale building

Leadership

ECONOMIC ACTIVITY

Market

Auction

Ministry direction

Contract

Market for lemons

Democratic decision making

Producers' control

Soft budget constraint

GOVERNMENT

Agenda setting

Cyclical voting

Log rolling

Regulatory organizations

Influence peddling

STATE REPRESSION

Secret police files

Informers

Spectacular use of force

Propaganda

Deception

Control of communications systems

NORMS AND VALUES

Altruistic enforcement

Person-to-person transmission

Imitation

Subliminal transmission

Erosion

Charisma

Stereotype threat

SOCIAL COMMUNICATIONS

Interpersonal network

Broadcast

Rumor

Transport networks

SYSTEM EFFECTS

Flash trading

Interlocking mobilization

Overlapping systems of authority 

Non-linear networks

From D. Little Understanding society, 21.7.2014



TIETEELLINEN YMMÄRTÄMINEN

Ymmärtäminen selittämisen tavoitteena (ei metodina tai ”epistemologiana”)

Ymmärrys tuntemuksena

 metakognitiota, arvio omasta ymmärryksestä

 saattaa olla hyvinkin epäluotettava

 tuntemuksen kalibrointi lienee mahdollista

 motivoi tiedon etsintää ja etsinnän lopettamista

Ymmärtäminen (päättely)kykynä 

 Oikeita mitä jos -päätelmiä

 tietoa kohdetta koskevista riippuvuussuhteista

 kyky tehdä asioita ymmärrykseen kohteella, kyky ennakoida kohteen käyttäytymistä

 kyky välittää ymmärryksensä



YMMÄRRYKSEN ILLUUSIOT

Rozenblitz & Keil: Ymmärryksen syvyyden illuusio
 Systemaattinen vinouma ymmärryksen itsearvioinnissa

Miksi erehdymme ymmärryksen arvioimisessa?
 Kategorisointi ja selittäminen

 Kuvailu ja selittäminen

 Selityshypoteesin selitykselliset ansiot ja sitä puoltavan todistusaineiston vahvuus

 Aiottu ja tosiasiallinen selitettävä

 Selitettävä ja selittäjä

Mekanismitarinoinnin vaarat
 Tarinan sekoittaminen evidenssiin

 Jonkin muun selittäminen

 Efektin nimeämisen ja selityksen sekoittaminen


