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I. LAATU JA MÄÄRÄ ELI PALJONKO ON PALJON

Yhteiskuntatieteitä, kuten sosiologiaa, valtio-oppia ja kansantaloustiedettä tuntevat tietävät jaon niin
sanotun laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä tutkimusmenetelmien välillä.1 Nämä tutkimus-
menetelmät on ajoin nähty toisilleen vastaisina, toisensa tyystin poissulkevina tiedontuotannon me-
netelminä. Niin opinnäytteitään tekevien opiskelijoiden kuin tutkimustaan tekevien tutkijoidenkin
on pitänyt seminaareissa ikään kuin »valita puolensa», urautua joko laadullisten tai määrällisten me-
netelmien tuntijaksi. 

Määrällisten menetelmien käyttäjien tuottamaa tietoa on toisinaan pidetty jotenkin pinnalli-
sena, tutkimuskohteensa olemuksen vaillinaisesti ja vääristyneesti (»vale, emävale, tilasto…») ta-
voittavana. Laadullisten menetelmien käyttäjien tuottamaa tietoa pidetään joskus luotettavampana ja
laadullista tietoa jollakin tapaa syvällisempänä tai »vivahteikkaampana». Voidaan kuitenkin kysyä,
onko tällainen jaottelu perusteltu ylipäätänsä. Tämä kirjoitus käsittelee laadun ja määrän kysymyk-
siä ihmis- ja yhteiskuntatieteiden, kuten historian näkökulmasta. Tarkastelu on kiinnitetty erityisesti
menneisyyttä koskevaan tutkimukseen.  

Historiallisessa katsannossa jotakin oliota tai ilmiötä ei koskaan voida tarkastella »itsessään»
tai »sellaisenaan», ajasta ja viitekehyksestään riippumatta. Jokin olio ja siihen liittyä ilmiöjoukko
tietyllä ajanhetkellä, vaikkapa Zt, ei ole sama ajanhetkestä riippumatta. Näin ollen, vaikka voimme-
kin tunnistaa jonkin ilmiön samaksi eri hetkinä Zt–2, Zt–1, Zt, Zt+1, Zt+2, …, Zt+n, on se yleensä jollakin
tavalla muuttunut, erilainen. Se, millä tavalla käytännössä määritämme jonkin ilmiön olemuksen
muuttumisen, on tarkastella sen osatekijöiden, kuten Xt ja Yt muutosta. Tämä muutos voi tapahtua
viiveellä siten, että esim. tekijä Xt–2 ja Yt–1 määrittävät tekijän Zt. Toisaalta voidaan myös ajatella, että
tekijät X ja Y määrittävät tekijän Z samanaikaisesti tai että Z koostuu jokaisella ajanhetkellä t aina
näistä kahdesta osatekijästä. Tarkastelemme, miten näiden tekijöiden keskinäiset suhteet muuttuvat.
Tämä muutos on vääjäämättä määrällinen. Matemaattisesti tämä voidaan ilmaista viive-esimerkkiä

käyttäen yksinkertaisena suhdelukuna Z t=
Y t−1

X t−2

−1 , jossa oikeanpuoleisen tekijän osamäärästä vä-

hennetään luku yksi tuottaen näin Z:n muutoksen suuruuden vuonna t. Kun tarkastellaan laatua Z,
tarkastellaan siis määrää yksi ja osatekijöiden X ja Y jakolaskun osamäärää vuonna t. Kun pyritään
siis tavoittamaan jonkin olion  Z olemus, on otettava kantaa sen osatekijöihin, olion historiaan ja
osatekijöiden keskinäissuhteiden muutokseen. Tämä muutos on määrällinen,  vaikka saakin ilmi-
asunsa laatujen keskinäisen merkittävyysjärjestyksen muutoksena tai esiintymistiheyden vaihtelui-
na.2 Määrän  ja  laadun välinen  ristiriita  on  keinotekoinen  myös  absoluuttisesti,  sillä  jokin  laatu
(hyvä, huono, vähäinen, keskimääräinen, merkittävä j.n.e.) koostuu aina tietystä määrästä joitakin
ominaisuuksia tai osatekijöitä. Kuten Engels on asian määrittänyt, määrä muuttuu laaduksi. Kun
tiettyjä osatekijöitä Xt ja Yt on riittävästi, voidaan katsoa saavutetun piste Zt.3 Tätä voidaan lähestyä
myös Pertti Tötön kirjanotsikosta tutulla toteamuksella: »paljonko on paljon?»4 

1 Lukijan on syytä huomata, ettei tätä jakoa pidetä yhteiskuntatieteille ainutkertaisena. Johtuen kirjoituksen viiteke-
hyksestä ja kirjoittajan taustasta, on sitä kuitenkin käsitelty tässä pelkästään yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. 

2 Esim. jonkin tietyn ihmisasutuksen mainitsemistiheyden kasvusta (horisontaalisesti ajassa) tai arkeologisten löydös-
ten määrän kasvusta tietyssä kerrostumassa (»vertikaalisesti» ajassa) voidaan päätellä, miten merkittäväksi kyseinen
asutuskeskus voidaan päätellä milläkin ajanhetkellä (järjestysluvullisesti, so. suhteessa muihin kohteisiin). Tällais-
ten muutosten ja merkittävyyksien arviointi vaatii aina jonkinlaista, karkeaakin, määrällistä arviointia. 

3 Engels 1971 [18787], 146.  
4 Töttö Pertti, Paljonko on paljon? Luvuilla argumentoinnista empiirisessä tutkimuksessa. Vastapaino, Tampere 2012.
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Yhtäältä  tulee  siis  kysyä,  mikä  oikeuttaa  tiettyjen,  merkittävyyttä  kuvaavien  käsitteiden
käyttöön tietystä ilmiöstä suhteessa toisiin ilmiöihin. Toisaalta on kysyttävä, miten tietyt määrät jo-
takin suuretta tai muuttujaa kääntyvät niiksi käsitteiksi, joita niistä käytetään. Näitä ongelmia tar-
kasteltaessa on helppo ymmärtää, että ne palautuvat herkästi tämän keinotekoisen kahtiajaottelun,
dikotomian, tuottaneeseen ihmismieleen.5 Sekä laadulliset että määrälliset käsitteet, niin kirjallisen
ilmaisun kuin matematiikan ja tilastojenkin kielet ovat totunnaisuuksien, perinteiden ja niihin kas-
vaneiden ihmisten vankeina. Se, missä määrin tämä »vankeus» vaikuttaa tuotettavan tiedon ja saa-
vutettavien tulosten tarkkuuteen, vaihtelee toki paljon. Vaikka käsitteiden avulla pyritään ymmärtä-
mään, tekemään selkoa, mutta samalla ne rajoittavat sitä, mitä tietoa pyritään löytämään—ja mitä
lopulta löydetään. 

Tälle laadun ja määrän väärälle dikotomialle voidaan hakea vertailukohtaa ihmis- ja yhteis-
kuntatieteissä usein esiintyvästä yksilöiden käyttäytymisen ja sosiaalisten rakenteiden kahtiajaotte-
lusta. Kuten L. S. Mamut on todennut, 

poliittisen rakenteen, poliittisten suhteiden … toiminta on välitön tulos yhteiskunnallisten subjektien poliittisesta
toiminnasta … poliittisen rakenteen instituutioita ja poliittisia toimintoja yhdistää toisiinsa loputon [onko näin? –
S. H.] toinen toisikseen muuttumisen ketju. Säännöllisesti toistuva, stereotyyppiseksi muuttuva poliittinen toiminta
»esineellistyy» näissä instituutioissa (esimerkiksi periaatenormeissa, laitoksissa, säädöksissä ja rooleissa).6 

Toisin sanoen tietty yksilöiden käyttäytymisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen lopputulema voi-
daan nähdä rakenteena, joka alkaa »elää omaa elämäänsä» katsomatta siihen, että esineellisiltäkin
näyttävät instituutiot, rakenteet, ovat toistuvaa ihmisten käyttäytymistä, joka on jollakin tavalla ob-
jektifioitu, tehty ihmisten omasta, välittämästä yksilöllisestä päätösvallasta riippumattomiksi. »Yh-
teiskunnan rakenteiden» tuottamat lopputulokset (so., ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen seu-
raukset) eivät välttämättä vastaa heidän alkuperäisiä päämääriään. Tämä voi saada annetut, »raken-
teiksi»  nimetyt  ilmiöt  ja  asiat  näyttämään itsenäisiltä  ihmistoiminnasta—varsinkin,  kun ne  ovat
usein seurausta tiedostamattomista, toisistaan itsenäisiltä näyttäneistä päätöksistä, jotka ovat keski-
näisessä vuorovaikutuksessaan muovanneet ihmisten tavoitteiden lopputuloksia vastoin heidän al-
kuperäisiä pyrkimyksiään.

Mamut käyttää annettua esimerkkiä strukturalististen ja behaviorististen menetelmien kah-
tiajaon ylittämiseksi valtion olemuksen tutkimuksessa. Valtio ei ole olemassa vain »yksilöiden käyt-
täytymisessä» tai  »yliyksilöllisissä rakenteissa»,  vaan käyttäytymisen vakioituminen m.m.  byro-
kraattisissa käytännöissä, laeissa, rutiineissa, työnjaossa sekä totutuissa tavoissa toimia ongelmati-
lanteissa perustuu yksilöiden vakioitujen, samankaltaisten toimintatapojen toistumiseen.7 Kun tämä
ymmärretään, »voidaan välttää valtion [tai jonkin toisen rakenteelliseksi käsitetyn olion – S. H.] tar-
kastelu abstraktiona, joka on olemassa eristettynä ja riippumatta ihmisten empiirisestä toiminnas-
ta».8 

Kun tutkitaan laadun ja määrän keinotekoiseksi tunnistettua erontekoa, tulee annetun esi-
merkin puitteissa kysyä, kuinka paljon tietyllä tavalla rakenteellista käyttäytymistä tekee jostakin
oliosta laadultaan tietynlaisen. Esimerkiksi voidaan kysyä, mikä määrä »valtiollista» käyttäytymistä
tekee nykyaikaisesta kansallisvaltiosta (ja niiden yhteenliittymistä) sellaisen kuin ne ovat paitsi ho-
risontaalisesti eli ajassa (so., suhteessa aiempiin valtiojärjestyksiin) ja vertikaalisesti eli suhteessa
samanaikaisiin mutta laadultaan erilaisiin valtioihin (eli valtioihin, joissa on ollut vähemmän tietyn-

5 Nämä dikotomiat ovat usein myös ylisukupolvisia ja ne peritään osana jonkin tieteenalan perinteen ymmärrystä. Sa-
malla, kun dikotomioiden (ja idealisointien, käsitteiden luonnin) syntyhetket etääntyvät, heikkenee tieteentekijöiden
kyky ymmärtää tutkimuskohdettaan niiden avulla. Samalla ymmärrys niiden historiallisuudesta hämärtyy. Kuten Il -
jenkov toteaa, »yksilö ajattelee vain silloin, kun on omaksunut yleiset (loogiset) asioiden välisten suhteiden määrit -
telyt, jotka on muovattu historiallisesti ennen häntä ja tyystin itsenäisesti hänestä riippumatta.» (Ilyenkov 1977
[1974], 285. Suom. tekijän).  

6 L. S. Mamut, Marxin valtiota koskevan opin sosiaalis-filosofisia aspekteja. Kommunisti 3/1983, 365, 361–370.  
7 Ibid., 366. 
8 Ibid., 365. 
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tyyppistä, rakenteellista käyttäytymistä). On selvää, että tämä edellyttää melko täsmällisten, yleises-
ti hyväksyttävien määritteiden käyttöä, mutta se ei tee tehtävästä ylivoimaisen vaikeaa. 

Historioitsijoiden helmasyntinä on ajoin etsiä mennyttä todistusaineistoa, jolla osoittaa jon-
kin olion tai ilmiöjoukon, kuten kansallisvaltion jatkuvuutta ajassa vain muutamien tai yksittäisten
lähteiden perusteella. Todistusaineistoa voidaan kerätä omien teesien todistamiseksi ilman, että käy-
dään läpi johdonmukaisesti kaikkea joltakin aikakaudelta saatavissa olevaa, merkityksellistä aineis-
toa. Tämä on jossain määrin rinnasteinen ilmiö Marc Blochin nimeämälle »alkuperän palvonnalle»
eli sille, että jonkin ilmiön alun nähdään selittävän sen jatkokehityksen.9 Kun löydetään esimerkiksi
todistusaineistoa, joka osoittaa kristinuskoa harjoitetun tietyllä maantieteellisellä alueella tiettynä
ajanhetkenä, ei vielä voida päätellä, onko ko. alue ollut tuona hetkenä kristitty vai ei—toisin sanoen
ei voida tietää, kuinka yleistä uskon harjoittaminen on ollut, eikä vastata tämän osalta kysymykseen,
»kuinka paljon on paljon» eli kuinka yleistä uskon harjoittamisen voidaan päätellä olleen, jotta alue
voidaan nimetä kristilliseksi. Samalla on vaarana, että historiaa selitetään »takaperin» eli sittemmin
toteen käynyttä käytetään lähtökohtien selittämisen välineenä, vaikka itse tarkasteltu ilmiö on muut-
tunut ajassa.10 

Historiantutkijoiden puolustukseksi on sanottava eritoten vanhemman historian osalta, että
lähdeaineiston puute asettaa usein inhimillisen esteen jonkin ilmiön yleisyyden tarkastelulle. Sa-
manaikaisesti on kuitenkin pidettävä mielessä, että tämä puute luo rajan sille, voidaanko sen perus-
teella päätellä luotettavasti jonkin käsitteen, kuten kansallisvaltion luonnehtineen tarkasteltua aluet-
ta tutkittuna aikana. Oliko esimerkiksi vuoden 1809 Suomi kansallisvaltio, entä vuoden 1917? 

Toinen esimerkki samankaltaisesta laadun ja määrän kahtiajaottelun ongelmasta on kapita-
listisen markkinatalouden alkuperän ja (väitetyn) ylihistoriallisuuden ongelma. Kapitalismin ylihis-
toriallisuutta korostava voi helposti nähdä markkinoita olleen »aina» tai ainakin niin kauan kuin on
sen ylihistoriallisuuden todistamisen kannalta välttämätöntä.11 Kun tutkitaan, mikä »määrä markki-
noita» eli vaihdantaa rahassa ja tavaroissa on riittävä jonkin aikakauden nimeämiseksi kapitalisti-
seksi, voidaan ymmärtää, etteivät satunnaiset, esimerkiksi hyvään satoon tai sotasaaliseen perustu-
neet ylijäämät ja niillä käyty, yhtä lailla satunnainen kauppa vielä tee jostakin talousjärjestelmästä
tai tuotantotavasta sellaisenaan kapitalistista. Meidän pitää määrittää esimerkiksi aiemmin annettua

yhtälöä Z t=
Y t−1

X t−2

−1 käyttäen jokin raja-arvo, jonka jälkeen voidaan katsoa voitavan puhua kapita-

listisesta markkinataloudesta. Jos muuttujaa Xt -2 käytetään kuvaamaan talousjärjestelmää/tuotantota-
paa jonakin vuonna t–2, Yt --1 kuvaa markkinavaihdon piirissä olleiden tavaroiden12 (palvelusten, esi-
neiden) määrää, hintaa tai arvoa ja Yt kuvaa feodaalisessa omavaraistuotannossa ja -kulutuksessa ol-
leiden palvelusten ja esineiden määrää tai arvoa, voidaan ainakin teoriassa laskea, onko Zt ollut ky-
seisenä vuonna laadullisesti kapitalistisen tai feodalistisen tuotantotavan varan rakentunut yhteis-
kuntajärjestys.

9 Saari (toim.) 2006, 217, 219.
10 Toisin sanoen toteutunut nähdään herkästi vääjäämättömänä, kun jonkin prosessin »päätepisteen» (käsite,  jonka

käyttöön liittyy periodisoinnin ja idealisoinnin ongelma), kuten vahvan katolisen kirkon vallan kautta tarkastellaan
»lähtöpistettä» eli aiempaa esimerkkiä noudattaen kirkon tuloa Suomeen ja nähdään kirkon olleen noin vuoden
1150 tienoilla yhtä vahva kuin vaikkapa vuonna 1300, puolitoista vuosisataa myöhemmin.

11 Esimerkiksi sen perusteella, että »Euroopan johtavassa kauppakaupungissa Firenzessä oli vuoden 1300 tienoilla
noin 80 kauppayhtiötä, joissa jokaisessa toimi 5–25 kauppias-pankkiiria» (Mäkinen 2011, 114), ei vielä voida sa-
noa, että Firenzessä tai muualla sen vaikutuspiirissä olisi vielä eletty kapitalistisessa markkinataloudessa. Tarvitaan
tietty suhteellinen määrä markkinaperustaista tavaratuotantoa ja -vaihdantaa ennen kuin voidaan esittää perustellusti
jonkin aikakauden tai alueen olleen kapitalistisesti järjestetyn tuotannon piirissä. 

12 Käsitettä »tavara» käytetään tässä sen marxilaisessa merkityksessä eli se ymmärretään esineeksi tai palvelukseksi,
joka valmistetaan ja vaihdetaan sen vaihtoarvon (so., sen valmistamiseksi tarvitun yhteiskunnallisesti keskimääräi -
sen työajan) ja sitä vastaavan hinnan perusteella.  
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II. TIETEEN JA TIEDONTUOTANNON ITSELÄHTÖISYYS 

Myöskään sen perusteella, miten minkäkinlainen ilmiö on nähty, ei voida tehdä päätelmiä sen reaa-
lisuudesta.13 Kuten aiemmin on Iljenkovia mukaillen todettu, käsitteet ja idealisoinnit ovat aina jol-
lakin tavalla vääristyneitä, eivätkä onnistu tavoittamaan sitä todellisuutta, mitä varten ne on luotu.14

Niiden ongelma on tämän ohella herkästi se, että kohdatessaan ristiriitoja, todisteita, jotka kiistävät
niiden todenperäisyyden, pyritään ristiriitaisuudet häivyttämään ja ne suljetaan herkästi ulkopuolel-
le.15 

Taloustieteessä tästä toimii oivallisena esimerkkinä käsite »ulkoisvaikutus». Tätä käsitettä
sovellettaessa määritellään yhtäältä, mitä jonkin talouden ilmiön tai talouden järjestelmän on ja mitä
se ei ole—toisin sanoen suljetaan ulkopuolelle ilmiöitä, joiden katsotaan kiistävän tehtyjen ideali-
sointien todenperäisyys. Mikäli jonkin ajatusjärjestelmä tai sen tuotteena syntynyt idealisointi ei ky-
kene vastaamaan niihin ristiriitoihin ja sille vastakkaisiin todisteisiin, mitä se kohtaa, on herkästi
vaarana, että sen kyky ja uskottavuus ajassa laadullisesti ja määrällisesti muuttuvien ilmiöiden ja
olioiden selittäjänä  heikentyy.  Tämä voi  johtaa  dogmatismiin,  puhdasoppisuuteen ja  siihen,  että
opin vaalinnasta ja varjelusta tulee tärkeämpää kuin siitä, mitä varten ne ovat syntyneet. Esimerkik-
si uuskeynesiläinen taloustiede, joka ottaa lähtökohdakseen uusklassisen taloustieteen idealisoinnit,
selittää todellisuudessa esiintyvät ristiriitaisuudet ennemmin talouden »epätäydellisyyksien» kuin
uusklassisen taloustieteen puutteellisuuksien kanssa.16 Vaikkapa vuoden 1929 pörssiromahdusta ja
sitä ajallisesti seurannutta 1930-luvun lamaa on selitetty ennemmin näiden »epätäydellisyyksien»
kautta kuin opin ristiriitaisuuksia setvimällä.17 

Taloustieteen perinne on sellaisenaan oiva esimerkki siitä, miten tiedontuotannon ristiriitai-
sesti syntyneet käsitteet ja idealisoinnit voivat »elää omaa elämäänsä» pitkälti tutkimuskohteesta,
taloudesta, riippumattomina. Toisin kuin kokeellisissa tieteissä, kuten vaikkapa kemiassa, jossa epä-
onnistunut koe voi johtaa vakaviin seurauksiin, ei taloustiede sellaisenaan yleensä »vahingoita» tut-
kimuskohdettaan. Tämä kertoo taloustieteen suhteesta tutkimuskohteeseensa; taloudellista tietämys-
tä tuotetaan pitkälti tavaratuotannon18 ulkopuolella ja välittömästi siitä riippumatta. Tiedontuotanto
jossakin tieteellisessä perinteessä on aina jossain määrin »autoregressiivinen» prosessi eli tuotetun
tiedon (artikkeleita, raportteja, katsauksia, kirjoja…) muutoksia jonakin vuonna (esim. Yt) voidaan
selittää paremmin aiempina vuosina tuotetulla tiedolla (Yt–1,  Yt–2, …, Yt–n) kuin tutkimuskohteen Xt

13 Vaikka esim. koronpyynnistä sekä voitontavoittelusta alkoikin hitaasti sydänkeskiajalla (n. 1300–1400-luvulla) tulla
aiempaa hyväksyttävämpää (Heiskala ja Virtanen 2011 (toim.), 120–121), ei se vielä tarkoita sitä, että feodaalisesta
tuotantotavasta eli talousjärjestelmästä oltaisiin siirrytty tasatahtisesti ajattelun muutoksen kanssa kapitalistiseen
tuotantoon ja sen varaan rakentuvaan yhteiskuntaan. Sivumennen sanoen voidaan todeta olevan kiinnostavaa, että
Mäkisen mukaan niin sanottu »›Tübingenin talousoppi› katsoi, että liikemiehet käyttivät rahaa samalla tavalla kuin
viljelijät kylvivät siementä» (ibid., 125–126). Tämä Marxin mukaan vieraantunut käsitys, jonka mukaan raha itses-
sään tuottaa lisää rahaa, on siis periytynyt esikapitalistiselta aikakaudelta, jolloin feodalistinen tuotantotapa oli vielä
vallitseva ja yhteiskuntajärjestystä määrittänyt tekijä.

14 Ilyenkov 1977 [1974], 281. 
15 Ibid., 321–322.  
16 Shaikh 2016, 37. 
17 Ibid., 358,359,367. 
18 Tämä siis olettaen, ettei taloudellinen tieto ole tavara; väite, joka ei päde ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi

taloustieteen oppikirja on tavara, jonka tulee vastata käyttöarvoltaan tiettyjä taloustieteellisen opetuksen tarpeita ja
vaihtoarvoltaan oppilaitoskirjastojen määrärahoja sekä laajemman yleisön halukkuutta ko. kirjan ostamiseen. Tava-
ratuotannon logiikka (kilpailijoita halvemmalla tuottaen mutta samaan hintaan myyden…) voi joissakin tilanteissa
päteä myös taloustieteellisen tiedon tuotantoon. Mikäli tieteellinen tieto tavaramuotoistuu, so. aiempaa suurempi
osa tästä tietämyksestä tuotetaan tavarana vaihdettavaksi rahaan (säätiöt, yliopistot sekä muut rahoittajat pitkältihän
jo sanelevat tiedontuotannon ehtoja), voi taloustiede saavuttaa yhtäläisyyden tutkimuskohteensa, tavaratuotannon,
kanssa—menettäen samalla itseymmärryksensä ja tietoisuutensa siitä, mitä varten ko. tietämyksen perinne on alku-
jaan kehkeytynyt. 
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olemuksen  määrällisellä  ja  siten  laadullisella  muuttumisella.  Tämä  toimii  periaatteessa  kahteen
suuntaan eli jonkin ajanhetken tietämyksellä Yt, joka on sellaisenaan aiempien ajanjaksojen tuotosta,
voidaan selittää sekä myöhempiä että aiempia tapahtumia. Koska tiedontuotanto on pitkälti yhteis-
kunnallis-taloudellinen prosessi eli sen reunaehdot ovat ikään kuin ulkoa säädetyt, on tieteellinen
tieto hieman pääoman tapaan »itseään kasvattava arvo» eli jokin tietämys perinteineen voi irtaantua
todellisuudesta.19 

Tässä kirjoituksessa on aiemmin esitetty, että laadun ja määrän välinen vastakkainasettelu on
paitsi virheellinen, myös haitallinen. Koska mitään ilmiötä ei voida tarkastella luotettavasti ajassa ja
suhteessa toisiin ilmiöihin vain laadullisesti, mutta koska tietty määrä jotakin oliota ja ilmiötä jolla-
kin hetkellä (Zt) muodostaa samalla laadun, tulee laadun ja määrän välinen raja pyrkiä ylittämään.
Tämä ylitys käy kuitenkin sitä vaikeammaksi mitä pitemmälle jokin tieteenperinne, kuten vaikkapa
uusklassinen taloustiede, sanelee itse oman kehityksensä ja olemassaolonsa ehdot. Mikäli pyrki-
mykset tiedon palauttamiseksi kohti todellisuuden ymmärtämistä kohtaavat vastarintaa, voi se jäädä
tekemättä. Jonkin tiedontuotannon mukana seuraa aina tieteellisen työnjaon kehkeytyminen ja uu-
siutuminen. Päästäkseen osaksi jotakin tieteenperinnettä, saadakseen »jalkansa oven väliin», on tut-
kijoiden herkästi mukauduttava osaksi harjoittamansa tieteen perinnettä, mikäli mielivät edetä ural-
lansa, turvata tarpeidensa tyydytetyksi tulemisen tieteellisen työn tekijänä. Tämä vahvistaa raja-ai-
toja eri tieteenperinteiden ja menetelmäkoulukuntien välillä. 

III. TIETEELLINEN TYÖNJAKO JA YHTEISKUNNAN HIERARKIA  

Kapitalismille tyypillinen, pitkälle eriytynyt työnjako ulottuu myös tieteeseen. Tämä työnjako il-
mentyy m.m. jakona »pehmeisiin» ja »koviin» tieteisiin  sekä menetelmällisesti  »laadullisiin» ja
»määrällisiin»  menetelmiin.  Tämä  yltää  myös  menneisyyden  tutkimukseen,  joka  on  jakautunut
usealle eri tutkimusalalle, joista jokaisella on oma perinteensä. 

Historiaa lukeneet ja tutkineet tietävät, että alan sisällä käydään vaihtelevalla ponnekkuudel-
la keskustelua historian »tehtävästä», siitä, mitä varten historiankirjoitus on olemassa—ja onko his-
toria ylipäätänsä tieteenala. Monesti historiantutkimuksen menetelmällisiä (ja siten osin epistemolo-
gisia) rajoitteita perustellaan historiallisen tutkimusaineiston erityislaadulla; sitä on vaikea määräl-
listää, kvantifioida. Kun historiaa opiskelevat oppivat »kirjoittamaan historiaa», tuottamaan histo-
riallista tietoa siten kuin se historialliseksi tiedoksi käsitetään, menetetään opitun ohella monia mah-
dollisuuksia historiallisen tiedon rajoitteiden ymmärtämiseksi ja ylittämiseksi.20 Historiallinen tieto
ymmärretään usein hyvin tietynlaiseksi. Siltä edellytetään yleensä tekstimuotoisuutta ja sen tulee
perustua lähdekritiikin läpikäyneeseen ensi- ja toissijaiseen tutkimusaineistoon. Historiallinen tieto
on helppo ymmärtää pääasiassa »laadulliseksi», sillä sen tutkimusaineistot ovat pääosin »laadulli-
sia». Näin myös historian tutkimustulokset perustuvat tutkijoiden päättelyihin, jotka riippuvat eri
asioille annettavien merkitysten eroavuuksista. 

Tässä ei sinänsä ole vielä mitään erityisen ristiriitaista. Vaikka lähdekritiikki, aineistojen tul-
kitseminen luotettaviksi ja epäluotettaviksi, onkin osin ajassa ja paikassa muuttuva asia, muodostaa
se verraten vankan perustan historiallisen tiedon tuottamiselle. Lähdekritiikki ei ymmärrettävästi-
kään voi ylittää sitä historiallisen tutkimusaineiston perusongelmaa, että sen avulla ei voida koskaan
todistaa tai kiistää jotakin hypoteesia siitä, miten asiat ovat toteutuneet; kertoohan aineisto aina vain
tutkimuskohteensa itseymmärryksestä.21 

19 Ilyenkov 1977 [1974], 242. 
20 Monesti  historiantutkimusta tuntuu vaivaavan eräänlainen sokean empirismin ongelma: riittää,  että  »vain tutki-

taan».  Tästä on todettu m.m. seuraavasti teoksessa Kalela 2000, 15: »[o]n tavallaan pidetty itsestään selvänä, että
historiantutkija tietää, miten hänen on ajateltava työtään. Tähän asetelmaan liittyy alalla yleinen näkemys, jonka
mukaan teoreettiset tarkastelut eivät ole tärkeitä. Suurelle osalle historiantutkijoista ne ovat itseisarvoista pohdintaa,
josta ei ole käytännön hyötyä.»   

21 Ibid., 132. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö tätäkin itseymmärrystä voida tarkastella määrällisesti suhteessa jo-
honkin tai joihinkin selittäviin muuttujiin.
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Kun asetetaan raja sille, minkälaista tietämystä historiantutkimuksen keinoin on mahdollista
saavuttaa, so. asetetaan tutkimuskohteiden, subjektien, itseymmärrys koko alan epistemologiseksi
rajoitteeksi, on samalla avattu ovi työnjaolle eli menneisyyttä käsittelevien tutkimusperinteiden keh-
keytymiselle. Luodaan nimenomaisesti perusta perinteelle, sille, että tietyillä aloilla sovelletaan tiet-
tyjä menetelmiä ja tuotetaan tietynlaista tietoa.  Tämä prosessi on itseään ajassa vahvistava; kun
opiskelija- ja tutkijapolvet vaihtuvat toisiin, kantavat he aina »harteillaan» edellisen polven tietä-
mystä ja tämä tietämys rajaa tulevan polven mahdollisuuksia kulloisessakin tieteenperinteessä. »Le
mort saisit le vif!», kuten Marx aisasta toteaisi.22

Lienee inhimillistä, että näin on käynyt—useiden, eriaikaisesti ja eri menetelmiä soveltavien
tieteenalojen hallinta on tehtävänä erittäin vaikea. Miltei alalla kuin alalla tuotetun tiedon määrä on
lisäksi kasvanut kuluneiden kahden–kolmen vuosisadan aikana lähes eksponentiaalisesti, mikä te-
kee tieteenperinteen ja -alan tuntemisesta pakostakin suhteessa vaikeampaa. On tehtävä valikointe-
ja, erikoistuttava. Tämän ohella historiantutkimuksen perinne on hyvin pitkä; itse asiassa suurim-
man osan historiastaan historiantutkimus on ollut ennemmin valtaapitävien puolitosien kronikoiden
kirjoittamista kuin nykyaikaista historiantutkimusta.23 

Annettu on merkinnyt sitä, että menneisyyden tutkimus on jakautunut usealle eri perinteelle
ja koulukunnalle. Historian »määrällinen» tutkimus on jäänyt osin kansantaloustieteilijöille, osin so-
siologeille ja osin ns. kliometrian tutkijoille.24 Tällä työnjaolla on, kuten todettua, taipumus uusintaa
itsensä. Kun historiantutkimus on eriytynyt juuri »laadullisten» aineistojen pohjalta tietoa tuottavak-
si tutkimusalaksi, on se synnyttänyt käsityksen siitä, mitä historiankirjoitus »on» ja mitä se »ei ole».
Tämä puolestaan ohjaa tietyntyyppisiä ihmisiä historian pariin, jättäen suuren osan menneisyyden
tutkimuksesta,  myös historiasta—kun historia käsitetään hyvin tietyntyyppisten aineistojen tutki-
mukseksi—muille kuin historioitsijoille. Mainitusta seuraa puolestaan se, että historioitsijoiden tu-
lee määritellä, mikä on historiallista. Tämän huonona puolena on, että kaikenlaiset historian, lähteitä
jättäneen menneisyyden, rajaukset uusintavat tieteellistä työnjakoa eri alojen välillä ja johtaa histo-
riallisen tietämyksen pirstoutumiseen.25 Samalla kertaa se määrittää sitä, miten mikäkin ilmiö ym-
märretään. 

Jos jokin ilmiö ymmärretään esimerkiksi »taloudelliseksi»,  tarkastellaan sitä usein varsin
erilaisin keinoin kuin jos se nimetään »esteettiseksi» tai »kulttuuriseksi», vaikka kaikki kolme kuu-
luvat samaan todellisuuteen ja ovat sen erilaisia, toisiinsa vaikuttavia ilmentymiä ja aspekteja. Mi-
käli jonkin ilmiön tai olion tuntemus tai siitä tietäminen on eriytynyt omaksi tieteenalakseen, jonka
ymmärtäminen ei välttämättä ole sama asia kuin itse ilmiön ymmärtäminen26, asettuu tieteenala ja

22 »Kuolleet vievät elävätkin mukanaan!» (Marx ja Engels 1968 [1867], 15).  
23 Ks. esim. Väyrynen ja Pulkkinen 2015 (toim.), 60. Tämä ei toki tarkoita, etteikö aiemminkin olisi pyritty sittemmin

rankelaisena tunnettuun tapahtumien todellisen luonteen selvittämiseen. Antiikin Kreikassa tätä perinnettä edusti
tiettävästi ensimmäisenä Herodotos (ibid., 33). 

24 Toisaalta talouspolitiikka muodostaa »taloudelliseksi» luettavien ilmiöiden joukossa poikkeuksen, sillä sitä ovat ai-
nakin Pekkarisen ja Vartiaisen mukaan tutkineet kansantaloustieteilijöiden sijaan valtio-opin ja poliittisen historian
tutkijat. Tämä on heidän mukaansa johtanut siihen, että talouspolitiikan tutkimuksessa ovat »korostuneet lähinnä
muut kuin taloudelliset riippuvuudet», karkeasti sanottuna poliittiset voimasuhteet ja tahto. Heidän mukaansa »ta -
louspolitiikan analyysit perustuvat yleensä vahvasti siihen ennakko-oletukseen, että talouden kehitys määräytyy vii-
me kädessä talouspoliittisten valintojen seurauksena.» (Pekkarinen ja Vartiainen 1995, 15–16,18).  Tätä voidaan pi-
tää esimerkkinä poliittisesta reduktionismista tai determinismistä, uskosta siihen, että poliittinen valta ja taho (»kun-
han olisi vain riittävästi poliittista tahtoa» tai »kyse on viime kädessä poliittista valinnoista» j.n.e.). Michael Recten-
wald ja Andrew Kliman ovat kirjoittaneet  aiheesta viime aikoina kriittisesti  (ks.  Michael  Rectenwald, »Brexit,
Trumpism,  Sanders,  and  the  Decrepit  State  of  Capitalism:  Against  Political  Determinism».  Marxist–Humanist
Initiative, 5.7.2016 <http://www.marxisthumanistinitiative.org/tag/political-determinism> [haettu 2.12.2016] 

25 On jälleen aiheellista lainata Kalelaa, joskin tällä kertaa kriittisesti. Hänen mukaansa käsitettä »historiallinen» käy-
tetään liian leväperäisesti, »vaikka olisi perustellumpaa puhua esimerkiksi ›taloudellisesta› ja ›poliittisesta›.» (ibid.,
34). Tämä jaottelu kuitenkin rajaa historiallista tietämystä ja määrittää sitä, millä menetelmin (laadullisin vai mää -
rällisin) mitäkin menneisyyden lähdeaineistoa jättänyttä prosessia tutkitaan.  

26 Kuten on aiemmin mainittu, voi tieteenperinne olla varsinkin ihmis- ja yhteiskuntatieteissä varsin etäällä omasta
tutkimuskohteestaan.  Marxin  mukaan  tämän  rajoitteen  ylittäminen  vaatii  abstraktioita,  perusteltuja  yleistyksiä
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sen perinne tiedon »portinvartijaksi» ja »kriitikoksi», joka sääntelee yhteiskunnallisesti tunnustetun
ja hyväksytyn tietämyksen rajoja. Esimerkiksi juuri mainittu talous on oiva esimerkki ilmiöjoukos-
ta, jonka tietämys ja joka itsessään27 käsitetään jollakin tapaa erilliseksi muusta todellisuudesta ja
sen pohjalta tehdyistä luokitteluista ja jäsentelyistä. Pekka Valtonen on kirjoittanut aiheesta seuraa-
vin sanankääntein. 

Länsimaisessa, markkinatalouteen pohjautuvassa talousajattelussa talous mielletään yleensä omaksi toiminnalli-
seksi kentäkseen, jossa pätevät sen omat mekanismit ja lainalaisuudet. Näitä ovat muun muassa abstraktit markki-
navoimat, kysyntä ja tarjonta, hinnanmuodostusteoria ja kuluttajan rationaalinen valinta. Taustalla on ajatus, jonka
mukaan talous on pohjimmiltaan irrallaan yhteiskunnan kulttuurisesta sääntelystä, ja esimerkiksi perinnäistavat,
uskonto tai sosiaaliset suhteet vaikuttavat talouteen korkeintaan marginaalisesti ja yksilötasolla [mitä tällä jälkim-
mäisellä sitten tarkoitetaankin – S. H.]. Vaikka nykypäivän mikrotaloustiede tunnustaakin kulttuuristen tekijöiden
vaikutuksen ihmisten taloudelliseen käyttäytymiseen, länsimaisessa arkiajattelussa elää edelleen käsityksiä talou-
den ilmiöiden omalakisuudesta.28     

Kuten Valtonen toteaa, on tämä eronteko talouden ja muiden ilmiöiden välillä nimenomaan ajatte-
lullinen. Juuri tätä eroa jako eri tieteenaloihin uusintaa. Kun pidetään alati mielessä, mitä jako »laa-
dullisiin» ja »määrällisiin» menetelmiin saa aikaiseksi tiedon tuottamisen ja tietoon pohjautuvan to-
dellisuuden ymmärryksen kannalta,  ymmärretään helposti,  miten tieto itsessään jaottelee ihmisiä
myös yhteiskunnallisessa työnjaossa ja hierarkiassa. Tämän hierarkian perustan taas tuottaa kapita-
listinen tuotantotapa ja  siihen perustuva pääoman kiertokulku-  ja kasautumisprosessi  R—T—R'.
Tieto, joka on tarpeen rahapääoman R, tavarapääoman T ja kasvaneen rahapääoman R' tuottamiseksi
on kapitalismin hierarkiassa usein korkeimmalla sijalla. Kuten kapitalistinen tuotantotapa ja aika-
kausi perustuu tavaroiden vaihtoarvon (so., arvon määrän) logiikalle niiden yhteiskunnallisen käyt-
töarvon (so., niiden laadullisen käytettävyyden) logiikan sijaan, ovat »määrämenetelmälliset» tieteet
usein »laadullisia» korkeammalla yhteiskunnallisessa tiedon tärkeysjärjestyksessä. 

Olisi erheellistä väittää, että kapitalistinen tuotantotapa sellaisenaan määräisi tämän suhteen,
mutta on samanaikaisesti selvää, että vaikkapa taloustieteen korkea yhteiskunnallinen arvostus on
perustunut sille, että sen nimissä tuotettu tieto on ollut varsinkin talouden tutkimuksen marginalisti-
sen käänteen (n. 1890–) jälkeen ollut määrällisiin menetelmiin pohjautuvaa, jonka lisäksi se on tuot-
tanut tietoa, josta on ollut kapitalistisen tuotantotavan uusintamisen kannalta hyötyä; nähdäänhän se
marginalistisessa taloustieteen perinteessä lähtökohtaisesti harmonisena, kaikkien tarpeet tyydyttä-
vänä vaihdon järjestelmänä. Tämän ohella taloustiede on kehittynyt ainakin Suomessa hyvin elimel-
lisenä osana valtionhallintoa sekä oikeustieteitä, joilla on kummallakin ollut suuri merkitys suoma-
laisen yhteiskunnan kapitalisoitumisen edistäjinä ja varjelijoina. Myös liikemiehillä ja pankkiireilla
on ollut sanottavansa suomalaisen taloustieteen kehityksessä.29 

Kirjoitetun perusteella voidaan esittää, että menneisyyttä koskevan tutkimuksen ja tiedon-
tuotannon eriytyminen eri tieteenaloiksi ja eri menetelmiä käyttäviksi perinteiksi, on ollut prosessi-
na varsin dialektinen—se on yhtäältä merkinnyt pitkälle menevää erikoistumista ja tuotetun tiedon
täsmentymistä, toisaalta se on luonut keinotekoisia lokerointeja, kategorisointeja, eli todellisuutta
vääristävää luokittelua esimeriksi juuri »esteettisiin», »kulttuurisiin» ja »taloudellisiin» ilmiöihin.
Tästä  luetteloa  voidaan  täydentää  vielä  käsitteellä  »poliittinen»,  joka  on  »taloudellisen»  tapaan
usein keinotekoisesti erotettu muusta todellisuudesta omaksi saarekkeekseen. Kysymys kuuluukin,

(Marx ja Engels 1968 [1867], 12). Taloutta ei voida tutkia mikroskoopilla laboratoriosta käsin, vielä vähemmän sen
menneisyyttä, josta saatava tietämys on aina valikoitunutta sen mukaan, mitä tietoa on tuotettu, säilytetty ja välitetty
eteenpäin ajassa. Kun tutkitaan jotain yhteiskunnallista ilmiötä tai oliota, tutkitaankin usein tutkimusta ja tietämys-
tä, ei itse kohdetta, sillä aiempi tietämys ohjaa tulevia löydöksiä ja tulkintoja. 

27 Ilyenkov 1977 [1974], 67: »[m]eillä on ajatustemme muodossa ei asia itsessään ja oikeassa muodossaan, vaan ai-
noastaan se sisäinen vaikutelma, jonka asiat ovat saaneet aikaan ruumiissamme (aivojemme korpuksessa)» (suom.
tekijän). Toisin sanoen mitään asiaa ei voida käsittää itsessään (an sich), vaan ainoastaan suhteessa toisiin asioihin
sekä itseemme niiden tarkkailijoina.     

28 Heiskala ja Hänninen 2011 (toim.), 52. 
29 Ks. esim. Heikkinen et al. (toim.) 2000, 14,15,24,25,68,90. 
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miten tätä jaottelua voitaisiin hälventää, miten tuottaa menneisyydestä tietoa, jota ei rajoita nykyi-
nen tieteellinen työnjako ja hierarkkinen jako »kovien» ja »pehmeiden» (yhteiskunta)tieteiden välil-
lä? 

IV. MÄÄRÄ JA LAATU, OLEMUS JA ILMIASU

Ihmiset ovat toimineet ja toimivat yleensä hyvin likiarvoisten arviointien avulla. Päivittäinen ole-
massaolon tarpeiden uusintaminen, työnteko, sekä työstä palautuminen eivät vaadi kovin täsmällis-
ten, määrää ja olioiden sekä ilmiöiden keskinäissuhteita jäsentävien työkalujen käyttöä. Riittäviä
määreitä eri todellisuuden ilmiöille ovat usein laadulliset »hyvä», »keskinkertainen», »huono», »tär-
keä», »merkityksetön» ja »haitallinen». Tätä listaa on mahdollista täydentää hyvin pitkälle. Ihmis-
ten ei arjessaan yleensä tarvitse katsoa »pintaa syvemmälle» eli nähdä, miten tietyt määrät, kvanti-
teetit, joitakin osatekijöitä muodostavat jonkin ilmiön laadullisen ilmiasun. Kun tehdään tiedettä,
historiaakin, tällaiset määreet ovat riittämättömiä. Vaikka historiantutkimuksen tehtäväksi määritet-
täisiinkin »vain» tutkimussubjektien itseymmärryksen kuvaus, deskriptio, ei todellisuuden olemusta
tavoitteleva tutkimus voi rajoittua ainoastaan tälle asioiden ilmiasua ja ihmisten affekteja luetteloi-
valle ja kuvaavalle tasolle. Laadullisten ilmiasujen takaa paljastuu aina määrällisiä seikkoja. Suuri
osa laadullisista määreistä on lopulta palautettavissa määrään muita laatuja, jotka koostuvat taas tie-
tystä määrästä omia osatekijöitään j.n.e. Kun ymmärretään, että »laadun» ja »määrän» välillä ei lo-
pulta ole vastakkainasettelua, ja kun ymmärretään, että tieteellinen työnjako ja perinne uusintavat
tätä jaottelua, joka johtaa todellisuutta ja menneisyyttä koskevan tiedon keinotekoiseen jaotteluun,
voidaan alkaa kuroa umpeen laadullisten ja määrällisten menetelmien välistä kuilua. Tämä on tär-
keää paitsi tieteen itsensä myös yhteiskunnan kannalta laajemmin.   
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