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Relativismi 
(Swoyer 2010) 

Relativismi on näkemysten perhe, jota yhdistää 
ajatus siitä, että jokin keskeinen kokemuksen 
aspekti, ajattelu, arviointi tai jopa todellisuus on 
suhteellinen siten, että se on jonkinlaisessa 
riippuvuussuhteessa johonkin toiseen asiaan  

”Relativistinen skeema”: 

Y on suhteessa X:ään 

(Y is relative to X) 



Relativismi 
(Swoyer 2010) 

 



Relativismi 
(Swoyer 2010) 

Käsitteet, uskomukset, 
havainnot, tieto-oppi, etiikka, 

semantiikka, käytäntö, 
totuus, todellisuus 



Relativismi 
(Swoyer 2010) 

Kieli, kulttuuri, historiallinen 
aikakausi, kognitiivinen 

arkkitehtuuri, valinta jne. 



Relativismi 
(Swoyer 2010) 

 

Deskriptiivinen 

Normatiivinen 



Deskriptiivinen vs. normatiivinen relativismi 
(Swoyer 2010) 

• Deskriptiivisen relativismin  

mukaan tietyt ryhmät omaavat 
tosiasiallisesti erilaisia ajattelutapoja, 
päättelyn standardeja tms.  



Deskriptiivinen vs. normatiivinen relativismi 
(Swoyer 2010) 

• Deskriptiivinen relativismi on yhteensopiva 
kaikkien seuraavien väitteiden kanssa:  

1. Kaikki ryhmät ovat oikeassa  

2. Vain yksi niistä on oikeassa  

3. Yksikään niistä ei ole oikeassa 

4. Ei ole olemassakaan mitään sellaista asiaa 
kuin oikeassa oleminen 



Deskriptiivinen vs. normatiivinen relativismi  
(Swoyer 2010) 

• Normatiivisen relativismin  

mukaan ajattelutavat, päättelyn standardit 
tms. ovat oikein tai väärin, korrekteja tai 
epäkorrekteja, totuudenmukaisia tai 
epätosia suhteessa johonkin kehykseen 

→Ts. tässä otetaan normatiivisesti kantaa siihen, 
mitä oikeassa oleminen, totuus jne. on tai ei ole 
(esim. ei ole universaalia totuutta) 



Deskriptiivinen vs. normatiivinen relativismi  
(Swoyer 2010) 

• Pelkkä deskriptiivinen relativismi ei 
itsessään riitä perustelemaan tai 
oikeuttamaan normatiivista relativismia! 

Esimerkiksi pelkästään se seikka, että eri 
kulttuureilla on erilaisia käsityksiä etiikasta, 
ei vielä itsessään tarkoita, että tähän 
asioiden tilaan tyytyminen olisi 
välttämätöntä tai eettisesti oikea ratkaisu 



Totuusrelativismi 
(Swoyer 2010) 

• Normatiivisen totuusrelativismin mukaan 
lauseet, uskomukset tms. ovat tosia suhteessa 
johonkin kehykseen (kulttuuri, konteksti jne.) 

Heikon version mukaan jotkin asiat saattavat olla 
tosia yhdessä kehyksessä mutta eivät toisessa 
koska niitä ei voi ilmaista jälkimmäisessä 



Totuusrelativismi 
(Swoyer 2010) 

Vahvan version mukaan yksi ja sama asia, esim. 
uskomus, voi olla tosi yhdessä kehyksessä ja 
epätosi toisessa 

 



Normatiivinen episteeminen relativismi 

• Ei ole olemassa kehyksistä riippumattomia 
tosiasioita siitä, mitkä päättelyn muodot, 
oikeuttamisen normit tms. ovat oikeita, mutta on 
olemassa tosiasioita sellaisista asioista suhteessa 
yksittäisiin kehyksiin  

→Yksilöt tai ryhmät voivat olla erimielisiä siitä, 
mikä kelpaa todistusaineistoksi tai vahvaksi 
oikeutukseksi ilman, että he/ne olisivat 
epäjohdonmukaisia, irrationaalisia, typeriä tms.  



Relativismi 

• Mitä seurauksia vahvalla normatiivisella 
totuusrelativismilla ja episteemisellä 
relativismilla on tieteelle? 



Relativismi 

• Onko relativismi erityisen 
suvaitsevainen kanta? 



Sosiaalinen konstruktivismi 

on lähestymistapojen perhe, jonka yhdistävänä 
tekijänä on pyrkimys tutkia miten sosiaaliset 
prosessit ja ilmiöt kuten normit, käytännöt, 
neuvottelut, kiistat, auktoriteetti- ja valtasuhteet 
tuottavat joko kokonaan tai osittain erilaisia 
tuotoksia kuten tieteellisiä metodeja, teorioita, 
määritelmiä, tuloksia ja tosiasioita 



Sosiaalinen konstruktivismi 
(Goldman & Blanchard 2016) 

• On tärkeää erottaa heikko ja vahva muoto:  

Heikko sosiaalinen konstruktivismi on näkemys, 
jonka mukaan todellisuuden inhimilliset 
representaatiot ovat sosiaalisia konstruktiota  

Vahva sosiaalinen konstruktivismi väittää lisäksi (!) 
että myös representaatioiden kohteena olevat 
entiteetit itsesään ovat sosiaalisesti konstruoituja 

Heikko versio on (suhteellisen) ongelmaton ja 
yleinen, vahva sen sijaan kiistanalainen! 



Sosiaalikonstruktivismin lajit 
(Kiikeri & Ylikoski 2004) 

• Metodologinen sosiaalikonstruktivismi ei kiellä 
meistä riippumattomien faktojen olemassaoloa. Se 
ei vaan hyväksy niihin vetoamista selityksissään! 



Sosiaalikonstruktivismin lajit 
(Kiikeri & Ylikoski 2004) 

• Ontologinen sosiaalikonstruktivismi menee 
pidemmälle esittäen konstruktivismin näkemyksenä 
siitä, mitä faktat tosiasiassa ovat. Ajatuksena on, 
että ”todellisuus on seurausta konstruktiosta”! 



Sosiaalikonstruktivismin lajit 

• Kiikeri & Ylikoski (2004): 

 Ontologinen konstruktivismi on 
johdonmukainen ja siten 
mahdollinen kanta, mutta meillä ei 
ole kovin monia positiivisia 
argumentteja sen puolesta 



Sosiaalikonstruktivismin lajit 

Jokin voi olla sekä sosiaalinen konstruktio 

että vastaavuussuhteessa kohteeseen! 

Kyseinen kohde voi sijaita sosiaalisen 

maailman sisä- tai ulkopuolella 



Yleinen väärinkäsitys 

• Minun täytyy omaksua relativismi 
lähtökohdakseni koska tutkin.. 

a. ..suhteita, tai 

b. ..kontekstispesifejä ilmiöitä 

→ Ei pidä paikkaansa. Tiettyjen lisäehtojen    
pitää täyttyä, jotta relativismin omaksuminen 
olisi välttämätöntä!  



 Työttömyys Kalliossa 

Tutkija tutkii 

työttömyyttä 

Kalliossa (ja 

vain siellä) 



 Työttömyys Kalliossa 

Hän ei voi 

suoraan 

yleistää 

tuloksia 

koskemaan 

työttömyyttä 

yleisesti 



 Työttömyys Kalliossa 

Eli tulosten 

raportoiminen 

yleisessä 

muodossa ei 

olisi järkevää  



Työttömyys Södermalmilla 

Esimerkiksi 

työttömyydellä 

Södermalmilla voi 

olla (osittain?) eri 

ominaisuudet 



 Työttömyys Södermalmilla 

Joten, yleistetyt 

tulokset eivät 

välttämättä ole 

tosia Södermalmin 

tapauksessa 



 Työttömyys Kalliossa 

Joten, fiksu 

tutkija ottaa 

kontekstin 

huomioon 

tulosten 

raportoimisessa 



Työttömyys Södermalmlla 

Ja jos tulokset 

olivat tosia 

Kallion 

kontekstissa, on 

todennäköisesti 

totta myös 

Södermalmin 

kontekstissa, 

että .. 



Työttömyys Kalliossa 

Itse asiassa, 

voi olla 

universaalisti 

totta kaikissa 

inhimillisissä 

konteksteissa 

että .. 



Työttömyys Kalliossa 

Mutta jos 

keskeisten termien 

merkitykset tai 

väitteiden 

totuusarvot 

muuttuvat eri 

konteksteissa, 

relativismia 

tarvitaan 



Työttömyys Kalliossa 

Jos omaksut 

relativismin, 

mahdollisuutesi 

tutkijana ovat 

rajoitetut: voit 

välittää vain 

osittaisen 

ymmärryksen 

kohteestasi 



Työttömyys Kalliossa 

Mutta osittaisenkin 

ymmärryksen 

välittäminen voi   

olla erittäin tärkeää,      

tai sen  

osoittaminen, että 

ymmärryksemme  

on vain osittainen! 



Käytännössä.. 

..monet sosiaaliset ja psykologiset ilmiöt 
näyttäisivät asettuvan jonnekin realismin ja 
relativismin äärimmäisten muotojen väliin 
Realismi            Relativismi 

Eikä miellä ole mitään                                   
suoraa konstia tarkistaa,                     
kumpaa logiikkaa meidän                        
pitäisi soveltaa!  



Paradoksi 

  
Tuolla on 

mentaalinen 
kuvani 

kissasta 



Paradoksi 

  

Ja tuolla on 
todellisuus. 

Kuvani vastaa/  
ei vastaa 

todellisuutta 



Paradoksi 

  Todellisuudessa en voi 
päästä mieleni (tai 

kieleni) ulkopuolella 
tarkistaakseni 
vastaavuuden 



Paradoksi 

  Puhumme teoreettisista 
oletuksista kummassakin 

tapauksessa: 
Mentaaliset kuvamme 

paljastavat todellisuuden 
/ eivät paljasta sitä 
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