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TIIVISTELMÄ 

Tässä kirjallisessa työssä tarkastelen tietoteorian ydinkysymyksiä ja länsimaisen 

skeptisen ajattelun kehittymistä. Työn ensimmäinen osa käsittelee tietoteorian 

ytimessä olevia kysymyksiä siitä, mitä tieto on, miten tieto oikeutetaan ja miten 

uskomusten totuus voidaan määrittää. Jotta ymmärtäisimme, miten tieto on 

mahdollista, meidän on ymmärrettävä tiedon ehdot ja se, miten nämä ehdot voi-

vat tulla täytetyksi. Tarkastelen näihin kysymyksiin annettuja vastauksia ja nii-

hin liittyviä ongelmia käymällä ensin läpi erilaisia tiedon analyysin muotoja: pe-

rinteistä tiedon analyysia, naturalistista tiedon analyysia ja reliabilistista analyy-

sia. Tämän jälkeen kuvaan erilaisia oikeutusteorioita: fundamentalismia, oikeu-

den koherenssiteorioita ja reliabilistisia teorioita. Lopuksi tarkastelen perinteisen 

tiedon analyysiin liittyviä totuusteorioita: totuuden korrespondenssiteoriaa, to-

tuuden koherenssiteoriaa ja deflationistista totuusteoriaa. Työn toinen osa puo-

lestaan käsittelee länsimaisen skeptisismin historiaa. Tarkasteluni kohteena on 

se, miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu ja minkälaisia vastauksia skep-

tiseen haasteeseen on esitetty eri aikakausina antiikista nykyaikaan. Nostan kus-

takin aikakaudesta esiin keskeisimpiä skeptisismin kannalta relevantteja kysy-

myksenasetteluja, ja pyrin luomaan käsityksen siitä, millaisia näkemyksiä ja kan-

toja eri ajattelijoilla tai koulukunnilla on ollut niihin liittyen. 
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1 TIETO JA TOTUUS 

Tietoteorian ytimessä ovat kysymykset siitä, mitä tieto on, miten tieto oikeute-

taan ja miten uskomusten totuus voidaan määrittää. Jotta ymmärtäisimme, miten 

tieto on mahdollista, meidän on ymmärrettävä tiedon ehdot ja se, miten nämä 

ehdot voivat tulla täytetyiksi (Lammenranta 1993, 72). Tässä luvussa tarkastelen 

näihin kysymyksiin annettuja vastauksia ja niihin liittyviä ongelmia. 

1.1 Mitä tieto on? 

Tietoteoriassa tarkastelun kohteena on propositionaalinen tieto, joka ilmaistaan 

todellisuutta koskevina lauseina (Lammenranta 1993, 73). Perinteisen tiedon ana-

lyysin mukaan tieto edellyttää uskomusta (so. jonkin asian uskomista) ja tämän 

uskomuksen totuutta (Lammenranta 1993, 79). Toisin sanoen uskomuksen ole-

massaolo edellyttää, että tietyllä henkilöllä on tietynlainen propositionaalinen 

asenne tiettyyn lauseeseen: henkilö S uskoo, että p. Jotta uskomukset olisivat tie-

toa, niillä tulee olla jonkinlainen vastaavuus niistä riippumattoman todellisuu-

den kanssa. Toisaalta tieto ei voi olla vain sattumalta tosi, ja siksi tietoa olevilta 

uskomuksilta edellytetään oikeutusta (Lammenranta 1993, 79, 88). Tämä tarkoit-

taa, että uskomuksen tueksi tulee olla riittävä evidenssi eli perustelut, jotka muo-

dostavat kytköksen uskomuksen ja totuuden välille. Tiukasti ottaen perustelujen 

tulisi taata uskomuksen totuus, mutta tätä ideaalia ei enää nykyfilosofiassa pi-

detä mielekkäänä vaatimuksena. (Lammenranta 1993, 89.) 

Naturalistinen tiedon analyysi, joka sai sytykkeensä tästä tiedon oikeutuksen on-

gelmasta, kiinnittää huomionsa perustelujen sijaan prosessiin, jolla pätevät usko-

mukset muodostuvat. Normatiivisen oikeutuksen sijaan uskomukselle etsitään 

tiedon ehdoksi jonkinlaista luonnollista kytkeytymistä tosiasioihin, jolloin usko-

muksen totuus olisi ratkaistavissa empiirisesti (Lammenranta 1993, 98). Kausaa-

lisessa teoriassa kytkeytymiseen vaaditaan asianmukaista kausaalista yhteyttä 

tosiasian ja uskomuksen välillä, jolloin uskomus on jollain tapaa kausaalista 
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seurausta sen kohteena olevasta asiaintilasta (Lammenranta 1993, 99). Kausaali-

sen teorian ongelma on kuitenkin siinä, että kausaalisen yhteyden olemassaoloa 

tosiasian ja uskomuksen välillä on vaikea tai jopa mahdotonta todentaa, puhu-

mattakaan siitä, etteivät uskomuksesta vastaavat kausaaliset prosessit ole aina 

edes luotettavia. (Lammenranta 1993, 101.) 

Reliabilistiset analyysit sen sijaan painottavat uskomuksen ja tosiasioiden välisen 

kytköksen luotettavuutta ja pyrkivät ratkaisemaan kausaalisen teorian ongelmat 

lisäämällä tiedon analyysiin luotettavuusehdon (Lammenranta 1993, 101). Tähän 

on kehitetty kaksi vaihtoehtoa. Indikaatioreliabilismi vaatii, että uskomuksen tulee 

itse olla oman totuutensa luotettava indikaattori (Lammenranta 1993, 101). Täl-

löin uskomuksen on empiirisesti tai nomologisesti mahdotonta olla epätosi. Esi-

merkiksi David M. Armstrong katsoo, että oikein toimivalla havaintokyvyllä teh-

dyt havainnot ovat luotettavia indikaattoreita niiden kohteena olevista tosiasi-

oista. (Lammenranta 1993, 102-103). Ongelmana tässä kuitenkin on se, että vaikka 

ihminen havaitsisi tietyn kohteen täysin oikein ja siitä syntyvä uskomus olisi si-

ten tosi, saman uskomuksen saattaisi synnyttää myös toinen kohde, jonka koh-

dalla se ei pitäisikään paikkansa (Lammenranta 1993, 104). Prosessireliabilismi sen 

sijaan vaatii, että uskomuksen synnyttäneiden prosessien tulee olla luotettavia 

(Lammenranta 1993, 101). Robert Nozickin mukaan tieto riippuu olennaisesti us-

komuksen synnyttäneestä ja mahdollisesti sitä ylläpitävästä psykologisesta pro-

sessista, ja siksi tämän prosessin täytyy olla luotettava. Hänen mukaansa luotet-

tavan prosessin edellytyksenä on se, että uskomukset voivat syntyä vain sellai-

sissa tilanteissa, joissa ne ovat tosia. (Lammenranta 1993, 108). Tähän on esitetty 

erilaisia ratkaisuja, mutta – kuten kaikissa edellisissäkin analyysitavoissa – myös 

ne ovat osoittautuneet ongelmallisiksi. 

1.2 Tiedon oikeuttaminen ja sen ongelmat 

Tiedon oikeuttamisessa arvioidaan, mitä totuuteen ja erehdysten välttämiseen 

pyrkivän ihmisen pitäisi uskoa tai olla uskomatta, ja siten se on aina 
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normatiivista tai arvottavaa (Lammenranta 1993, 88, 133). Uskomuksen tiedolli-

nen arviointi perustuu aina joihinkin sen luonnollisiin ominaisuuksiin (so. tosi-

asioihin), jotka riittävät tekemään mistä tahansa uskomuksesta oikeutetun. Näitä 

luonnollisia ominaisuuksia luonnehtimaan pyrkivät oikeutusteoriat voidaan ja-

kaa karkeasti fundamentalistisiin ja koherenssiteorioihin. (Lammenranta 1993, 

135-136.) 

Fundamentalismin mukaan uskomusten oikeutus perustuu viime kädessä pe-

rususkomuksiin, joita itseään ei tarvitse oikeuttaa muilla uskomuksilla. Kaikkien 

muiden uskomusten oikeutus perustuu välillisesti muihin oikeutettuihin usko-

muksiin. (Lammenranta 1993, 138-137.) Perususkomusten tarkoitus on estää us-

komusten ääretön regressio, joka syntyy, jos kaikkien uskomusten oikeutus riip-

puu muiden uskomusten oikeutuksesta (Lammenranta 1993, 139, 142-143). 

Radikaalin fundamentalistisen käsityksen mukaan perususkomuksista tekee oi-

keutettuja niiden epäilyksettömyys, kumoutumattomuus tai erehtymättömyys 

(Lammenranta 1993, 143). Perususkomusten oikeutuksen lähteeksi on ehdotettu 

järjen tajuttavissa olevia totuuksia tai aistikokemuksia, joista käsin muiden usko-

musten oikeutuksen on ehdotettu syntyvän deduktiivisen tai induktiivisen päät-

telyn perusteella (Lammenranta 1993, 139). Uskomusten osoittaminen epäilyk-

settömiksi, kumoutumattomiksi tai erehtymättömiksi näyttää kuitenkin vaike-

alta, eikä aistikokemuksen ja ulkoisen todellisuuden kytkeytymistä kyetä var-

mistamaan (Lammenranta 1993, 144-150). Fenomenalismi yrittää ratkaista ongel-

man esittämällä, että aistikokemukset ja aineelliset esineet ovat itse asiassa sama 

asia, jolloin aistikokemuksia koskevat perususkomukset takaisivat sekä oman to-

tuutensa että aineellisia esineitä koskevien muiden uskomusten totuuden (Lam-

menranta 1993, 150-151). Yksittäisten aineellista maailmaa koskevien väitteiden 

kääntäminen aistikokemuksen kielelle on kuitenkin mitä ilmeisimmin mahdo-

tonta (Lammenranta 1993, 151). 

Maltillisen fundamentalismin mukaan perususkomusten ei tarvitse olla erehty-

mättömiä, vaan ainoastaan päättelystä riippumatta suoraan oikeutettuja 
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(Lammenranta 1993, 152). Perususkomuksiksi voidaan hyväksyä normaalit ulko-

maailman olioita ja tapahtumia koskevan havaintouskomukset, joiden pelkkä 

olemassaolo riittää pitämään niitä oikeutettuina niin kauan, kuin niiden epäile-

miselle tai hylkäämiselle ei ole perusteluja (Lammenranta 1993, 153). Ongelmana 

kuitenkin on se, että havaintouskomusten olemassaolon, joka tekee niistä oikeu-

tettuja, pitäisi olla myös hyvä peruste pitää näitä havaintouskomuksia tosina. Li-

säksi, jos taustauskomukset voisivat ainoastaan kumota havaintouskomusten oi-

keutuksen, mikä tahansa uskomus voitaisiin katsoa oikeutetuksi (Lammenranta 

1993, 155). 

Oikeutuksen koherenssiteorian mukaan uskomus on oikeutettu, jos ja vain jos se 

on koherentti henkilön koko uskomusjärjestelmän kanssa. (Lammenranta 1993, 

156-157). Positiivisessa koherenssiteoriassa uskomuksen oikeutus määräytyy 

suhteessa muihin uskomusjärjestelmän uskomuksiin: oikeutus edellyttää perus-

teita eli muiden uskomusten tukea (Lammenranta 1993, 157). Näkemyksestä riip-

puen koherenssi voidaan tulkita loogiseksi ristiriidattomuudeksi, uskomusten 

välisiksi loogisiksi seuraussuhteiksi tai selittäväksi koherenssiksi (Lammenranta, 

1993, 158). Ongelmana kuitenkin on, että tällöin näyttäisi olevan mahdollista 

tuottaa rajattomasti keskenään yhtä oikeutettuja vaihtoehtoisia uskomusjärjestel-

miä, joilla ei ole mitään kytkentää totuuteen (Lammenranta 1993, 159-161).  

Negatiivisessa koherenssiteoriassa sen sijaan uskomusten oikeutus sinänsä ei 

edellytä perusteita, vaan kaikki uskomukset ovat automaattisesti oikeutettuja 

niin kauan, kuin niiden hylkäämiseen ei ole perusteita. Koska varmoja uskomuk-

sia ei ole, ainoaksi vaihtoehdoksi jää lähteä liikkeelle olemassa olevista uskomuk-

sista ja korjata niitä vähitellen sitä mukaa, kuin niitä on perusteltua epäillä. (Lam-

menranta 1993, 162.) Tämä ei kuitenkaan ratkaise kysymystä siitä, mikä on täl-

laisen oikeutuksen suhde totuuteen, sillä se sallii oikeutuksen kaikenlaisille us-

komuksille, kunhan niitä ei vain ole perusteita epäillä. Uskomusten oikeutus 

näyttäisi siis käytännössä riippuvan siitä, missä määrin kukin kyseenalaistaa 

omia uskomuksiaan ja etsii perusteita niiden arvioimiseen. (Lammenranta 1993, 

163-164.) 
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Reliabilistiset oikeutusteoriat ovat diakronisia eli historiallisia teorioita, joiden 

mukaan uskomusten oikeutus riippuu niiden kausaalisesta alkuperästä tai histo-

riasta (Lammenranta 1993, 165). Päättely tulkitaan psykologiseksi, ajalliseksi pro-

sessiksi, joka synnyttää uskomuksia joistain aiemmista uskomuksista ja niin edel-

leen. Uskomusten oikeutus riippuu siis ainakin osittain siitä, millaisia psykologi-

sia prosesseja ihmisillä tosiasiallisesti on. (Lammenranta 1993, 165-166.) Relia-

bilistisen teorian kannalta tämä tarkoittaa sitä, että uskomuksia tuottavien kog-

nitiivisten prosessien tulee olla (riittävän) luotettavia. Oikeutus siis riippuu us-

komuksen alkuperästä: uskomus on oikeutettu, jos ja vain jos se on riittävän luo-

tettavien kognitiivisten prosessien tuottama tai ylläpitämä. (Lammenranta 1993, 

171.) Reliabilistisen teorian tulee kuitenkin määritellä, minkä tyyppiset kognitii-

viset prosessit ovat riittävän luotettavia ja millä perusteilla (Lammenranta 1993, 

172). Ainakaan toistaiseksi ei ole esitetty sellaista ratkaisua, joka selviäisi kaikista 

esitetyistä vastaesimerkeistä (Lammenranta 1993, 173-176). 

1.3 Totuuden käsite ja sen kriteerit 

Perinteinen tiedon analyysi edellyttää, että tietoa olevien uskomusten tulee olla 

tosia. Se mitä tämä täsmälleen ottaen tarkoittaa on kuitenkin osoittautunut on-

gelmalliseksi määritellä. (Lammenranta 1993, 82.) 

Klassisessa totuuden korrespondenssiteoriassa totuus ymmärretään uskomusten 

ja todellisuuden välisenä vastaavuutena. Uskomukset siis jollain tapaa heijasta-

vat tai esittävät uskomuksistamme riippumatonta todellisuutta. Totuuden kri-

teeri on tällöin se, että todellisuus on sellainen, millaiseksi uskomus sen esittää. 

(Lammenranta 1993, 82.) Korrespondenssiteorialla on kuitenkin vaikeuksia selit-

tää, mitä vastaavuudella täsmälleen ottaen tarkoitetaan ja mitä ovat ne tosiasiat, 

joihin uskomuksella on tämä vastaavuus (Lammenranta 1993, 82). Teorian on-

gelmana on myös se, että ihmisille on mahdotonta verrata uskomuksiaan käsit-

teellistämättömään todellisuuteen (Lammenranta 1993, 83). Myöhemmin onkin 

esitetty, että korrespondenssiteorian totuus voidaan määritellä referenssin eli 
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viittaamisen käsitteen avulla. Sen mukaan lause on tosi sisältämiensä sanojen ja 

todellisuuden välisten viittaussuhteiden perusteella: sanat viittaavat todellisuu-

den objekteihin. (Lammenranta 1993, 85.) Tätä varten tarvitaan kuitenkin myös 

selitys sille, mikä saa sanat viittaamaan referentteihinsä (Lammenranta 1993, 86). 

Totuuden koherenssiteoriassa totuus ymmärretään uskomusjärjestelmään sisäl-

tyvien uskomusten keskinäiseksi yhteensopivuudeksi eli koherenssiksi (Lam-

menranta 1993, 83; Stanford Encyclopedia of Philosophy 2018a). Siten yksittäisen 

uskomuksen totuus määrittyy suhteessa tämän uskomusjärjestelmän muihin us-

komuksiin (Stanford Encyclopedia of Philosophy 2018a).  Uskomus on tosi, jos ja 

vain jos se on koherentti muiden uskomusten kanssa. Ongelmaksi kuitenkin jää, 

mitä uskomusten välisellä koherenssilla tarkoitetaan. (Lammenranta 1993, 83.) 

Episteemisissä eli tiedollisissa totuusteorioissa uskomusten koherenssi määritel-

lään totuuden käsitteestä riippumattomien tiedollisten termien avulla (Lammen-

ranta 1993, 83). Tällaiset teoriat samastavat totuuden esimerkiksi oikeutukseen 

tai tarkemmin ideaaliseen oikeutukseen (Lammenranta 1993, 83-84). Molempia 

teorioita on kritisoitu siitä, että niissä totuus näyttäisi olevan sidoksissa uskomus-

järjestelmien muutoksiin ilman yhteyttä niistä riippumattomaan todellisuuteen 

(Lammenranta 1993, 83; Stanford Encyclopedia of Philosophy 2018a). Uskomuk-

semme voivat siis olla tosia, vaikka uskomustemme ja kokemustemme ulkopuo-

lella ei olisi mitään (Lammenranta 1993, 83). 

Deflationististen totuusteorioiden mukaan totuuden määritelmään ei sisälly mi-

tään, mitä ekvivalenssi ei jo sanoisi: on totta että p, jos ja vain jos p. Tämä ilmaisee 

totuuden käsitteen ytimen. (Lammenranta 1993, 87.) Esimerkiksi lause ”lumi on 

valkoista” on tosi, jos ja vain jos lumi on valkoista (Stanford Encyclopedia of Phi-

losophy 2018b). Siksi mitään syvällistä luonnehdintaa totuudesta ei tarvita (Lam-

menranta 1993, 87). 
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2 SKEPTISISMI ERI AIKAKAUSINA 

Tietoteoreettinen skeptisismi kieltää tiedon, oikeutettujen uskomusten tai jonkin 

muun tiedollisen asenteen mahdollisuuden tai olemassaolon jostakin asiasta. Se 

voi olla lokaalia, jolloin se kieltää tiedon tai oikeutettujen uskomusten mahdolli-

suuden jostakin tietystä asiasta, tai globaalia, jolloin se kieltää kaiken tiedon tai 

oikeutuksen mahdollisuuden. (Lammenranta 1993, 14.) Tässä luvussa tarkaste-

len sitä, miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu ja minkälaisia vastauksia 

skeptiseen haasteeseen on esitetty eri aikakausina antiikista nykyaikaan. 

2.1 Antiikki 

Akateemiset skeptikot pitivät kaikkea aistein ja päättelemällä saatavaa informaa-

tiota epäluotettavana, ja epäilivät tiedon mahdollisuutta sinänsä (Tuominen 

2016; Niiniluoto 2016). Heidän mukaansa totuutta ei voida täysin luotettavasti 

erottaa epätotuudesta millään kriteerillä tai mittapuulla, ja siksi uskomusten on 

siis aina mahdollista olla epätosia (Lammenranta 1993, 15). Koska he olivat mie-

lestään stoalaisia vastaan osoittaneet, ettei totuuden kriteerin olemassaoloa ja si-

ten myös tiedon olemassaoloa ole kyetty todistamaan, he katsoivat, ettei mitään 

käsityksiä voitu pitää perusteltuina. Myöhemmin akateemiset skeptikot kuiten-

kin myöntyivät siihen, että vaikutelmien vakuuttavuutta voidaan arvioida nii-

den sisäisen luonteen ja muiden vaikutelmien perusteella, vaikka varsinaista to-

tuuden kriteeriä ei olisikaan olemassa. (Tuominen 2016.) 

Pyrrhonilaiset skeptikot taas vaativat pidättäytymistä kaikista todellisuutta kos-

kevista uskomuksista tai mielipiteistä, ja heidän skeptisten argumenttiensa teh-

tävä oli saada ihmiset luopumaan uskomuksistaan (Lammenranta 1993, 15). 

Sekstos Empeirikoksen (2016) mukaan skeptisyys on väittämien perinpohjaista 

tutkimista ja pyrkimystä osoittaa valinta väittämien välillä mahdottomaksi. 

Pyrrhonilainen skeptikko pyrkii etsimään jokaiselle esitetylle väittämälle toisen, 

yhteensopimattoman mutta yhtä vakuuttavan väitteen, ja ilmaisemaan omat 
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väitteensä siten, että ne epäsuorasti kumoavat itse itsensä. Kun väittämät on osoi-

tettu vakuuttavuudeltaan keskenään tasaväkisiksi, skeptikko voi pidättäytyä ot-

tamasta asiassa kantaa puolesta tai vastaan ja pääsee häiriöttömään, tyyneen sie-

luntilaan ilman uskomuksia. (Sekstos Empeirikos 2016.) 

Pyrrhonilainen skeptikko tekee eron ”ilmeisten” ja ”ei-ilmeisten” asioiden välillä 

(Sekstos Empeirikos 2016). Ilmeistä on se, millaisena jokin asia näyttäytyy välit-

tömästi, kuten aistihavainnossa, kun taas ei-ilmeistä on se, millainen asia todella 

on. Skeptikko voi myöntää havaitsevansa hunajan makeana, mutta hän ei kykene 

vakuuttavasti perustelemaan, onko hunaja todella makeaa vai ei, koska vaikutel-

mat ovat säännöttömiä. Ilmeiset asiat skeptikko hyväksyy sellaisenaan, mutta ei-

ilmeisistä asioista hän ei ota kantaa puolesta tai vastaan. Skeptikko ei siis voi 

tehdä totuutta koskevia arvostelmia, eikä hän siten myöskään pyri kieltämään 

ilmenevää. Skeptikko ei sinänsä kiellä tai edes epäile tiedon mahdollisuutta, vaan 

keskittyy tutkimaan maailmaa vaikutelmiensa pohjalta. Kaikki skeptikon ilmai-

semat väitteet kuvaavat sitä, miten asiat ilmenevät hänelle itselleen kulloisessa-

kin tilanteessa ilman ajatusta siitä, että ne kertoisivat todellisuudesta mitään var-

maa. Kun skeptikko ilmaisee väitteen, siihen liittyy aina epävarmuus väitteen 

todenperäisyydestä, eikä hänellä siten voida sanoa olevan väitteen mukaista us-

komusta. (Sekstos Empeirikos 2016.)  

Pyrrhonilainen skeptisismi on filosofia hyvästä elämästä, joka asettuu dogmaat-

tisten koulukuntien opetuksia vastaan. Näiden opetukset hyvästä ja oikeasta ei-

vät johda lupaamaansa mielenrauhaan ja onnellisuuteen, sillä uskomusten risti-

riidat ja ratkaisemattomuus herättävät voimakkaita tunteita ja tuovat häiriötä 

elämään. (Grahn-Wilder 2016.) Skeptikko sen sijaan elää vailla uskomuksia seu-

raten luonnon johdatusta (luonnollisia aistejaan ja ajatuksiaan), pakottavia tun-

temuksiaan (kuten nälkä ja jano), tapojen ja lakien perinteitä moraalisissa valin-

noissa sekä hyödyntäen toimissaan omia taitojaan siinä määrin kuin ne ovat 

skeptikolle hyväksyttäviä. Päämääränä on uskomuksista häiriötön ”sieluntila” ja 

kehon tuntemusten kohtuullisuus. Skeptikonkaan elämä ei ole vaivatonta, mutta 

hänen elämänasenteensa vähentää sen häiritsevyyttä. (Sekstos Empeirikos 2016.) 
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2.2 Keskiaika ja renessanssi 

Yrjönsuuren (2016) mukaan keskiajalla skeptisismiä pidettiin filosofisena ajatte-

lutapana virheellisenä, sillä Augustinuksen katsottiin osoittaneen, että ihmisellä 

on varmaa tietoa omasta olemassaolostaan ja tietämisestään, vaikka ulkoista 

maailmaa koskevat aistihavainnot ovatkin epävarmoja. Tämä varmuus johtuu 

siitä, että oma mieli on erityisellä tavalla läsnä ihmiselle itselleen: tieto omassa 

mielessä olevasta uskosta perustuu ”tietoisuuteen”. Lähes kaikki keskiajan ajat-

telijat katsoivatkin, että ihmisellä on varmaa tietoa ainakin siitä, mitä hän itse 

juuri sillä hetkellä ajattelee. (Yrjönsuuri 2016.) 

Yrjönsuuren (2016) mukaan keskiajan tiedon filosofia voidaan nähdä augusti-

nolaisten ja aristoteelisten ajattelutapojen kohtaamisena, Aristoteeliset näkemyk-

set välittyivät Eurooppaan arabifilosofien, merkittävimpinä näistä Avicenna ja 

Averroes, jotka katsoivat, että kaikki tieto perustuu aistihavaintoon ja mielen toi-

minnasta johtuvat arvostelmat voivat olla virheellisiä. Henrik Ghentiläinen pyrki 

yhdistämään augustinolaisen ja aristoteelisen tietoteorian, ja esitti, että inhimilli-

nen tietokyky pystyy tuottamaan aisteihin perustuvaa varmaa tietoa oman luon-

tonsa nojalla. (Yrjönsuuri 2016.) 

Yksi myöhäiskeskiajalla noussut skeptisimin näkökulmasta keskeinen kysymys 

koski intuitiivisen tiedon varmuutta (Yrjönsuuri, 2016). Intuitiivisella tiedolla 

tarkoitettiin suoraa intellektuaalista tietoa jonkin yksittäisen olion olemassa-

olosta tai tietystä ominaisuudesta sen aiheuttamien suorien aistimusten perus-

teella. Petrus Aureoli katsoi, että joidenkin olioiden olemistapoihin sisältyy ”il-

menevä oleminen” eli oleminen ajattelun kohteena, joka johtaa tietyissä tilan-

teissa virheellisiin käsityksiin olion olemuksesta. Tämä johtui Aureolin mukaan 

siitä, että ilmenevä oleminen on eri kuin olion todellinen olemus. Hän ei kuiten-

kaan selittänyt, miten tästä ilmenevästä olemisesta on mahdollista päästä todel-

liseen olemukseen, mikä avaa väylän skeptisille argumenteille (Yrjönsuuri 2016.) 
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William Ockham puolestaan laajensi havaintotiedon epävarmuuden myös mie-

len sisältöihin: tieto yksilöolioista on aina perimmältään havaintoon perustuvaa 

intuitiivista tietoa, ja siksi myös oman mielen sisältöjä koskeva tieto perustuu 

omien ajatus- ja tahtoaktien havaitsemiseen. Hän perusteli tätä sillä, että jos 

kaikki havainnot koettaisiin suoraan ja välittömästi, mikään havainto ei voisi 

jäädä havaitsijalta itseltään huomaamatta. (Yrjönsuuri 2016.) Walter Chatton 

asettui tätä vastaan väittämällä, että oman mielen sisällöt koetaan välittömästi 

pelkässä läsnäolossaan eikä niitä siten tarvitse erikseen havaita (Yrjönsuuri 2016). 

Francisco Suárez puolestaan katsoi, että vaikka ihmisellä on jonkinlainen var-

muus omista sielullisista toiminnoistaan, hänellä ei ole niistä selkeitä ja tarkkoja 

havaintoja (Yrjönsuuri 2016). 

Renessanssiskeptikko Francisco Sanches lähestyy tiedon ongelmaa toisesta suun-

nasta, sillä hän edellyttää tiedolta olion olemuksen täydellistä ymmärtämistä sel-

laisena kuin se todella on (Yrjönsuuri 2016). Hänen mukaansa tosi tieto on va-

paata ja peräisin vapaasta mielestä minkään todistusten pakottamana (Sanches, 

2016). Siten oikeiden ja sitovien loogisten todistusten löytäminen ei oikeastaan 

ole tiedon kannalta edes relevantti kysymys. Todistukset voivat antaa todellista 

tietoa vain silloin, kun premissit ovat jo tiedettyjä, eikä tällaisten premissien 

suora tietäminen ole koskaan mahdollista (Sanches 2016). Asian täytyy siis olla 

mielessä, jotta ihminen sen tietäisi, mutta tämä ei riitä: mikä tahansa yritys luon-

nehtia jotakin asiaa jää itsessään epämääräiseksi, ellei jopa hämärrä sitä lisää 

(Sanches, 2016). Tieto itsessään jää saavuttamatta, koska hän ei kykene luonneh-

timaan asiaa tarkoin käsittein. (Yrjönsuuri 2016.) 

Toinen renessanssiskeptikko, Michel de Montaigne, puolestaan katsoi, että tie-

tääkseen mitään ulkopuoleltaan ihmisen on ensin tunnettava itsensä ja että 

vaikka ihminen onkin parhaiten perillä itsestään, hän ei voi olla täysin varma 

edes siitä. Näin ollen ihminen ei voi tietää mitään muutakaan. (Yrjönsuuri 2016.) 

Tästä Montaigne päätteli, että ihmisen on viisainta noudaa oman uskon ja kult-

tuurin ohjeita yrittämättä todistella niitä järkiperäisesti (Aho 2016). Skeptisismi 
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olikin Montaignelle elämäntapa, jonka mukaan ihmisen tulee vain toimia sen 

pohjalta, mikä itselle kulloinkin vaikuttaa parhaalta (Yrjönsuuri 2016). 

2.3 Uusi aika 

René Descartes’n johdonmukaiseen ja radikaaliin epäilyyn perustuvalla metodi-

sella skeptisismillä oli valtava vaikutus uuden ajan filosofiaan (Aho 2016). Hä-

nelle itselleen se tosin oli vain menetelmä, jolla hän pyrki löytämään totuuden ja 

korvaamaan uskomuksiinsa sisältyvän epävarmuuden tiedolla (Lammenranta 

1993, 20). Descartes’n tavoitteena oli muodostaa teoria, joka yhdistäisi varman 

tiedon, kristillisen uskon ja uuden tieteen, koska hän näki tiedon keskeisenä on-

gelmana sen, että siltä puuttui ehdottoman varma ja luotettava perusta (Yrjön-

suuri 2016). Decartes lähti liikkeelle epäilystä, että kaikki hänen käsityksensä 

saattoivat olla systemaattisesti virheellisiä: niin aistihavainnot, käsitykset kuin 

kognitiiviset kyvytkin. Hänen hypoteesinaan oli, että kaikki hänen uskomuk-

sensa olivat systemaattisesti epätosia eivätkä vain epävarmoja tai tuntemattomia. 

Niitä koettelemalla hän pyrki löytämään jotakin niin varmaa, ettei sitä voisi enää 

epäillä. (Aho 2016.) Descartes päätteli, että tällainen hänelle selvästi ja tarkasti 

ilmenevä asia, on hänen oma olemassaolonsa ajattelevana substanssina. Descar-

tes päätyi siihen, että varman tiedon saavuttaminen on mahdollista mutta ei pel-

kän aistihavainnon kautta: varma tieto perustuu järjen käyttöön. (Aho 2016.) 

Descartes’n metodinen skeptisismi oli käännekohta myös skeptisismin histori-

assa. Descartes oli pyrkinyt todistamaan myös Jumalan olemassaolon, mutta hä-

nen onnistumisensa kyseenalaisuus antoi ymmärtää, ettei uskonnollisia va-

kaumuksia voinut perustella rationaalisesti. (Aho 2016.) Yhtäältä tämä vaikutti 

uskonnollisiin ja ideologisiin käsityksiin. Blaise Pascal katsoi, että skeptisismi 

osoittaa inhimillisen järjen perimmäisen rajallisuuden. Vaikka ihmisen on pakko 

luottaa lujasti joihinkin peruskäsityksiinsä, niiden totuutta ei voida todistaa jär-

jellä. Pascal päätteli, että usko perustuu omakohtaiseen tunteeseen ja vakaumuk-

seen, jota ei voi perustella muuten kuin uskolla siihen, että se on saatu Jumalalta, 
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ja että se siten edellyttää radikaalia henkilökohtaista valintaa. (Aho 2016.) Pierre 

Bayle puolestaan katsoi, että järkiperäinen päättely sopii paremmin vastakkais-

ten teesien kritisoimiseen kuin omien teesien oikeiksi osoittamiseen. Hän ei pitä-

nyt uskonnollisten käsitysten ilmeistä ristiriitaisuutta ja järjenvastaisuutta ongel-

mana, vaan pyrki perustelemaan, miksi eri uskontojen avoin ja vapaa rinnak-

kainelo tulisi sallia ja suvaita. (Aho 2016.) 

Toisaalta Descartes’n epäilyn metodi antoi myös sysäyksen uskonnollisten kat-

somusten kyseenalaistamiselle ja pyrkimykselle sisällyttää uskonnolliset kysy-

mykset tieteellisen tutkimuksen rationaaliseen maailmankuvaan (Aho 2016). 

Näiden mukaan mitään tiedollisia väitteitä ei pitäisi hyväksyä ilman luotettavaa 

perustelua, eikä tällaiseksi enää käynyt ”taatun” uskonnollisen tietolähteen auk-

toriteetti (Aho 2016). 

Skeptisismin uusi aalto lähti käyntiin brittiläisen empirismin piiristä David Hu-

men myötä (Aho 2016). Brittiläisen empirismin lähtökohtana oli John Locken nä-

kemys siitä, että empiirisen tieto perustuu enimmäkseen todennäköisyyksiin ja 

hyvin uskottaviin olettamuksiin. Empiiristä tietoa voidaan hankkia aistikoke-

muksen kautta, ja sen pohjalta rakentaa riittävä ymmärrys tosiasioista. (Aho 

2016.) David Hume (2016) katsoi, että tieto perustuu empiirisistä havainnoista 

järjen avulla tehtyihin päätelmiin. Ongelmana ovat kuitenkin inhimillistä päätte-

lyä häiritsevät muut syyt ja mentaalisten kykyjen epävarmuus, minkä vuoksi 

päättelyssä ei päädytä tietoon vaan jonkin asteiseen todennäköisyyteen. Humen 

mukaan tätä todennäköisyyttä voidaan parantaa sillä, että päättelyä käydään läpi 

ja tarkastetaan useamman ihmisen voimin, mikä johtuu siitä, että syillä ja seu-

rauksilla on aikaisemman kokemuksen mukaan pysyvä yhteys. (Hume 2016.) 

Tieto ja todennäköisyys ovat Humen (2016) mukaan kuitenkin niin vastakkaisia, 

ettei tietoa voi kutsua todennäköisyydeksi eikä todennäköisyyttä tiedoksi. To-

dennäköisyys ei voi koskaan saavuttaa tietoa, koska ihminen joutuu järjellään 

aina epäilemään mahdollista erehdystä kykyjensä ”todenmukaisuuden ja uskol-

lisuuden arvioinnissa”.  Siksi kaikki, minkä ajattelemme tiedoksi, palautuu 
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todennäköisyydeksi ja viime kädessä arkielämän evidenssin kaltaiseksi. Edes jär-

kevin ja kokenein ihminen ei ole erehtymätön, eikä tätä mahdollisuutta voida 

koskaan sulkea kokonaan pois. (Hume 2016.) Hume ei silti ajattele, ettei ihmisen 

arvostelukyvyllä olisi ”missään asiassa mitään mittapuuta totuudelle ja epäto-

tuudelle”, vaan viime kädessä kyse on uskosta, joka ei vaadi järkeilyä asioiden 

syistä ja seurauksista. Vaikka ihminen ei löydä virhettä argumenteissaan, hän 

silti uskoo, ajattelee ja järkeilee kuten tavallisesti. (Hume 2016.) 

2.4 Nykyaika 

Niiniluodon (2016) mukaan skeptisismin haaste nykyiselle tietoteorialle kohdis-

tuu erityisesti erilaisiin realismin muotoihin, jotka ottavat myönteisen kannan 

esimerkiksi tietoisuudesta riippumattoman ulkomaailman olemassaoloon tai 

maailmaa koskevan tiedon mahdollisuuteen. Vastaus tähän haasteeseen ovat ol-

leet erilaiset fallibilismin muodot, joissa myönnetään inhimillisen tiedon epävar-

muus ja erehtyväisyys. (Niiniluoto 2016.) Fallibilismista on kehitetty heikkoja ja 

vahvoja versioita. Näistä heikko fallibilismi myöntää, että kaikki uskomukset 

voivat olla epätosia ja siksi aina korjattavissa, mutta parhaimmillaan epävarmuu-

destaan huolimatta tosia. Vahva fallibilismi taas pitää tieteellisiä uskomuksia 

tyypillisesti epätosina mutta silti totuudenkaltaisina tai likimäärin tosina. (Niini-

luoto 2016.) 

Charles S. Peircelle fallibilismi tarkoitti sitä, etteivät ihmiset voi saavuttaa abso-

luuttista varmuutta tosiasioita koskevista kysymyksistä, minkä vuoksi mikä ta-

hansa tieteellinen väite voi tulla milloin tahansa hylätyksi (Niiniluoto 2016). 

Pierce puolusti tervettä järkeä toteamalla, ettei ihminen voi epäillä kaikkea ja että 

tämän on aina lähdettävä liikkeelle joistakin uskomuksista, olivat ne tosia tai ei-

vät. Näitä uskomuksia on kuitenkin korjattava, jos niiden varassa toimiminen 

johtaa yllätyksiin. (Niiniluoto 2016.) Ludwig Wittgenstein puolestaan katsoi, että 

elämänmuodon perustana on aina joukko varmoina pidettyjä lauseita, jotka te-

kevät muiden väitteiden tutkimisen ja tietämisen mahdolliseksi. Siksi niiden 
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totuutta ei voi epäillä. Wittgensteinin ei kuitenkin kerro, miten näitä perususko-

muksia voisi korjata. (Niiniluoto 2016.)  

Toisenlaista lähestymistapaa edustavat ne filosofiset koulukunnat, jotka rajoitta-

vat tiedon kohteeksi maailman sellaisena kuin se ihmisille ilmenee ja jäsentyy 

kielen ja kokemusten kautta (Niiniluoto 2016). Esimerkiksi Edmund Husserl 

edellyttää fenomenologiassaan pidättäytymistä kaikista olemista koskevista kan-

nanotoista, sillä tämä ”pois sulkeminen” paljastaa ja pitää näkyvissä tutkimuk-

sen kohteena olevat ilmenevät asiat ja asioiden ilmenemisen tavat (Heinämaa 

2016). Husserl pyrkii näin selvittämään, mihin ihmisen kokema varmuus tällais-

ten kannanottojen ja vakaumusten paikkansapitävyydestä perustuu. Hän myös 

vaatii, että arvostelmista pidättäytyminen on ulotettava tieteen luonnetta ja teo-

reettisen toiminnan muotoja ohjaaviin vakaumuksiin, sillä radikaali epäily mer-

kitsee uutta asennetta ja suhdetta kaikkiin uskomuksiin. (Heinämaa 2016.) Täl-

lainen radikaali epäily ulottuu aistikokemuksen, arkijärjen ja erityistieteiden tu-

losten lisäksi myös tieteellisen tietämisen tapoihin ja teoreettisten järjestelmien 

rakenteisiin. (Heinämaa 2016.) 

Edellä mainittuja filosofeja tai koulukuntia ei voi väittää skeptisiksi, sillä niiden 

pyrkimyksenä on ennemminkin skeptisismin ongelmien välttäminen (Niiniluoto 

2016). Sen sijaan Richard Rortyn ajattelu voidaan nähdä nykypäivän versiona 

pyrrhonilaisesta skeptisimistä, koska hän hylkää ajatuksen tiedosta ulkoisen to-

dellisuuden peilautumisena ihmismielessä ja kielen kyvystä esittää maailmaa ja 

puoltaa arvokysymyksissä relativismia. (Niiniluoto 2016.) Relativismia kannat-

taa myös ranskalainen postmoderni ajattelu, jonka mukaan postmodernissa maa-

ilmassa yhtenäiset tiedolliset ja arvoja koskevat standardit ovat hajonneet, eikä 

ihminen enää usko näkyvän takana olevaan todellisuuteen (Niiniluoto 2016). 

Paul Feyerabend puolestaan esittää, että jokaiselle hyvin perustein uskotulle 

väitteelle, teorialle tai näkökulmalle on olemassa ainakin yhtä hyvä tai parempi 

vaihtoehto. Näin ollen valinta niiden välillä ei voi perustua järkeilyyn. (Niini-

luoto 2016.) 
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