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ESIPUHE 

Mielenkiinto sitä kohtaan, mitä tiede on ja miten se on järjestäytynyt selittämään todellisuutta 

ja kohtamaan sen monimutkaisen dynamiikan, vei pro gradu -prosessini alkuvaiheissa 

tieteidenvälisyyden tematiikan pariin. Tämän myötä on avautunut aivan uusi maailma siitä, 

minkälainen monimuotoinen mosaiikki komplekseine vuorovaikutussuhteineen erilaisten 

maailmankatsomuksellisten järjestelmien kokonaisuus todella on. Olen kokenut, että 

tutkielma on näin ollen yhtä aikaa itselleni tasavertaisesti sekä tutkimus että oppimiskokemus 

– ei ainoastaan tutkielman tekemisestä, vaan katson saaneeni erittäin arvokkaita ja avartavia 

näkemyksiä maailmasta yleensä. Toivon, että tästä tutkielmasta välittyy varsinaisten tulosten 

lisäksi edes siivu niistä oppimiskokemuksellisista hedelmistä, joita tämä prosessi on antanut. 

Tämän puolen tutkimuksen tekemisestä voi kiteyttää esimerkiksi seuraavin sanoin: 

 

”Science is as much an inner path of spiritual development as it is a discipline aimed at 

accumulating knowledge of the physical world.” – Goethe 

 

Tieteidenvälisyyden teeman ymmärtäminen ja kokonaisuuden hahmottaminen vei 

suunnattoman määrän aikaa. Tästä huolimatta pystyin perehtymään vain valitettavan kapeaan 

siivuun tieteidenvälisyyttä koskevaa valtavaa kirjallisuutta. Luku-urakan tuloksena syntyi 

satoja sivuja muistiinpanoja, jotka yhdessä laadullisen aineiston ja analyysin myötä 

rakentuivat monelta osin hyvin itsenäiseksikin tutkielmantekoprosessiksi, jonka 

lopputuloksesta ja rakenteesta olen merkittäviltä osin henkilökohtaisesti vastuussa. 

 

Kiitän pääohjaajaani Katri Huutoniemeä pro gradu -tutkielman temaattiseen viitekehykseen 

perehdyttämisestä, tilaisuuden tarjoutumisesta tarkastella ja analysoida aineistoa tämän 

opinnäytetyön puitteissa sekä asiantuntevasta ja kärsivällisestä tuesta liittyen niin tutkielman 

sisältöön kuin tutkielmanteon yleisiin haasteisiinkin. Kiitän myös toista ohjaajaani Ilmo 

Massaa, jonka kautta löytyi pääohjaaja sekä tuli hyviä näkemyksiä siitä, miten ja mistä lähteä 

liikkeelle pro gradu -työn kanssa, joka yleisesti ottaen on haastava projekti, mutta myös hyvin 

laaja temaattiselta kontekstiltaan. Tätä tutkielmaa laajemmassa kontekstissa eräänlainen 

henkinen ohjaajan titteli ja kiitos kuuluvat Risto Willamolle, joka paitsi osaltaan vaikutti 

oppiaineen valikoitumiseen, on myös toiminut opetusmenetelmällisesti, opinto-

ohjauksellisesti sekä maailmankatsomuksellisesti asiantuntevalla ja inspiroivalla tavalla. Vielä 

kauemmas oppiaineen ulkopuolelle kurkottavat kiitokset kuuluvat ehdottomasti myös niille 
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taustatekijöille ja olosuhteille, jotka ovat mahdollistaneet monipuolisen opiskelun lähes 

kaikesta kiinnostuneelle ihmiselle: erityisen suuret kiitokset täten myös koko suomalaiselle 

koulutusjärjestelmälle sekä kaikille läheisilleni! 

 

Helsingissä 

5.6.2018 

 

Aki Sainio 
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1. JOHDANTO 

1.1. Todellisuuden kompleksi luonne 

Nykyinen maailmanlaajuinen ympäristökriisi eli kaikki se paikallinen, alueellinen tai koko 

planeetan laajuinen toiminta, jolla ihmiskunta laatua heikentävästi vaikuttaa ympäristöönsä 

tapahtuu niin valtavat mittasuhteet saaneessa kehyksessä, että se on rinnastettu 

maailmanhistoriallisiin aikakausiin. Tätä ajanjaksoa on alettu kutsua edeltävien geologisten 

epookkien mukaan antroposeeniksi (Crutzen & Stoermer 2000), vapaasti kääntäen ihmisen 

aikakaudeksi. Mahtipontisesta nimestään huolimatta ’ihmis’-sanan konnotaatio tässä on 

ilmeisen negatiivinen ja kertoo siitä suunnattomasta muokkaavasta voimasta, kuin uudesta 

luonnonvoimasta, jonka nykymittakaavainen ihmispopulaatio on pitkälle vietyine 

yhteiskuntineen kotiplaneettaansa kohdistanut. Laajasta tieteellisestä konsensuksesta 

huolimatta ’antroposeeni ’-termi itsessään on jokseenkin tieteellisesti vakiintumaton, mutta 

sitäkin hyödyllisempi käsite konkretisoidessa joidenkin määritelmien (Tickell 2011) mukaan 

teollisen vallankumouksen jälkeen alkanutta ja alati kiihtyvää muutosta ympäristön ja ihmisen 

suhteessa. 

Siinä missä antroposeenin mullistavien ympäristövaikutusten taustalla on ihminen, niin on 

loogista ja vastuullista ajatella, että näiden ongelman statuksen kauan aikaa sitten 

saavuttaneiden vaikutusten ratkaisemisen keskiössä on myös ihminen. Onkin esitetty, että 

antroposeeni ei viittaisi ainoastaan luonnollisen ja yhteiskunnallisen ympäristön 

yhdistymiseen, vaan myös siihen tarpeelliseen ja radikaaliin muutokseen ihmisen 

perspektiivissä ja toiminnassa, joka koskee hänen tietoisuuttaan ja vastuutaan haavoittuvasta 

maapallosta (Palsson ym. 2013, 4). Vaikka tämän tyyppistä paradigmaa on luotu, kehitetty, 

koulutettu ja levitetty jo vuosikymmeniä, on maapallon tilaa katsoessa ilmeistä, että matkaa 

edellä kuvatun kaltaiseen uuteen vastuun antroposeeniin on vielä taitettavana. Asian 

kompleksisuutta lisää vielä se, että alati kiihtyvän kehityksen myötä on esitetty (Arendt 1958) 

ihmiskunnan tulevan paradoksaalisesti entistä kykenemättömämmäksi vastaamaan 

globaaleihin ongelmiin. Keskeisimmät haasteet eivät ole vähäisempiä kuin monenlaisten 

ympäristön kanssa tekemisissä olevien kulttuuristen ja maailmankatsomuksellisten 

rakennelmien muuttamista. Ihmisen ja luonnon ykseyden takia tuo muutos koskettaa 

luonnostaan enemmän tai vähemmän niitä kaikkia, mutta tämän tutkielman keskiössä on tiede; 

ennen kaikkea sellainen, joka on enemmän tai vähemmän tekemisissä ympäristöongelmien ja 

niiden ratkaisemisen kanssa. Motivaatiot tieteen tarkastelulle ovat lyhyen yksiselitteiset: sen 
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varaan rakentuvat nykyaikana pitkälti niin kasvatus, koulutus kuin yhteiskunnalliset 

päätöksetkin ja mitä muuta koko yhteiskunta pelkistetyimmillään on kuin yhdessä kasvamista, 

oppimista ja päättämistä määrätyssä kulttuurikontekstissa. 

Tieteessä kuitenkin itsessään ja etenkin siinä miten se on järjestäytynyt vastaamaan ja 

kuvaamaan ympäröivää maailmaa on oma problematiikkansa. Tieteen ja todellisuuden 

vastaavuus on oma monimutkainen filosofiansa, mutta tässä kohtaa nostetaan esiin se aspekti, 

että todellisuus on kuin kuuluisa Indran verkko siten kuin se on hindulais-buddhalaisessa 

kosmologiassa kuvattu: suunnaton kudelma, jonka jokaisessa lankojen muodostamassa 

solmukohdassa oleva monitahoinen jalokivi heijastelee kaikkia verkon muiden solmujen 

jalokiviä. Tämä kuvaa todellisuuden jatkumomaista luonnetta, jossa ”kosmisen kankaan” osat 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ihmisen luomat rakennelmat, kuten tiede tai laki, ovat 

toki todellisuutta, mutta toisaalta samaan aikaan jäljennöksiä siitä, jotka perustuvat ihmisen 

aistihavaintoihin. Ominaista niille on ihmisen rajallisuudesta johtuen tietynlainen jatkuva 

vajavuus verrattuna siihen, mitä ne pyrkivät kuvaamaan; ihminenhän ei voi koskaan nähdä 

Indran verkosta kuin sen osan, joka hänen tai hänen luomien apuvälineittensä aisteille näkyy. 

Toinen tällaisten antropogeenisten konstruktioiden ominaispiirre, joka on erityisen keskeinen 

tämän tutkielman aihepiirissä, on niiden luokkamaisuus. Tämä perustuu tietenkin luokittelun 

ylivertaisuuteen todellisuuden jäsentämisessä ja hahmottamisessa ja sitä kautta myös 

oppimisessa ja opetuksessa, mutta tässä on myös oma sudenkuoppansa siinä kohdin, että 

todellisuudessa ei ole luokkia. Koska kaikki on periaatteessa yhtä jatkumoa, olemme vetäneet 

rajoja sinne, missä niitä ei ole; hyvästä ja pakottavasta syystä, mutta täten kuitenkin luoneet 

hyvin erilaisen heijastuman Indran verkosta. 

Edellä kuvattu ei silti tarkoita sitä, että tiede olisi ainoastaan passiivinen heijastuma 

todellisuudesta. Koska filosofisessa mielessä emme voi saavuttaa muunlaista todellisuutta 

kuin sen, mitä aistimme ja niihin pohjautuvat konstruktiomme paljastavat, on tämä silloin 

myös todellisuus, jota voimme melko aktiivisesti muokata. Tämä luo uudenlaisia näkökulmia 

ja toimintamahdollisuuksia esimerkiksi siihen, miten tieteessä ja yhteiskunnassa käsitellään 

havaitsemassamme todellisuudessa tapahtuvia ilmiöitä. Tämän näkökulman vahvuus on sen 

voimaannuttavassa vaikutuksessa. Siinä tiede on lähellä Ulmerin (1994) oppimiskäsitettä, 

jossa oppiminen, ja täten tiede on lähempänä keksimistä (invention) kuin todentamista 

(verification) (Klein 2014, xvi). Vastoin ehkä monia historiallisia ajatuksia tieteen 

olemuksesta, tässä tiede on hyvin aktiivinen – ei ainoastaan tarkkailija, vaan lisäksi toimija. 

Tällä tavoin se palvelee paremmin yhteiskuntaa pyrkiessään etsimään ratkaisuja esimerkiksi 

antroposeenia määritteleviin komplekseihin ongelmiin. 
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Näitä ovat varsinaiset ympäristökriisit, mutta myös niihin läheisesti liittyvät ongelmat 

kuten vesipulat, köyhyys, konfliktit, pakkomigraatiot ja uusimperialismi (Max-Neef 2005, 5). 

Näitä ilmiöitä tarkastellessa päädytään väkisin lopputulokseen, että mitään niistä ei voi 

tyhjentävästi käsitellä yhden spesifin ja yksilöllisen tieteenalan sfäärin sisältä käsin (mts.). 

Tämän ajatustavan mukaan yksittäisen tieteenalan voidaan kärjistäen esittää olevan kuin 

hiomaton jalokivi siinä Indran verkossa jäljitelmässä, jona ihminen on konstruoinut: himmeä 

kappale, joka on kykenemätön heijastamaan kokonaisuutta. Kiven voi myös nähdä 

kauniiksikin hiottuna, joka peilaa kyllä ympäristöään, mutta heikosti verkkoon punottuna. 

Molemmissa metaforissa kivi on tavalla tai toisella yksin ja tarvitsee verkonkutojaa. 

1.2. Tieteidenvälisyys todellisuuden jäsentäjänä 

Tämänhetkisessä tiedemaailmassa Indran verkon punonta ja sen kivien briljanttihionta on 

pitkälti uskottu ilmiölle ja lähestymistavalle nimeltä tieteidenvälisyys 

(transdisciplinarity/interdisciplinarity). Käytännössä tämä tarkoittaa, että tieteidenvälisyys on 

työkalu, jonka tehtävänä on luoda uusia solmukohtia ja yhteyksiä eri verkon osasten välille. 

Jos verkon kiviä pitää todellisuutta heijastavina yksittäisinä aspekteina kuten esim. 

tieteenaloina, on tieteidenvälisyyden tehtävänä, solmijan lisäksi, myös luoda keinoja, joilla 

kivet hioutuisivat monitahoisemmiksi. Edellä mainitulla aktiivisen tieteen käsitteellä on myös 

merkittäviä implikaatioita tieteidenvälisyyden kannalta, koska molemmat käsitteet korostavat 

vahvaa toimijuutta ja tietyssä määrin konstruoimamme todellisuuden uudelleen järjestämistä. 

Tieteidenvälisyyden pohjalta on olemassa lähes loputon määrä kirjallisuutta. Esimerkiksi 

vuoteen 2013 mennessä oli Web of Sciencen mukaan julkaistu lähemmäs 8000 artikkelia, 

jotka käyttivät termiä ’interdisciplinarity’ (Jacobs & Frickel 2009, 46). Tieteidenvälisyyttä ja 

siihen läheisesti liittyviä ilmiöitä kuvaavien termien monimuotoisuus on jo itsessään niin 

suurta, että sille on tässä omistettu oma osionsa. Edellä mainittu sekä suomen- että 

englanninkielinen nimi ovat yhdet monien joukossa, mutta vakiintuneimmasta päästä. 

Tieteidenvälisyys ymmärretään usein ongelmalähtöiseksi ja ratkaisukeskeiseksi yhteistyöksi 

ja moninäkökulmaisuudeksi eri tieteiden välillä, mutta yleensä myös tiedemaailman 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Keskeisen kompleksisuuden määrittelypyrkimyksiin tuo 

tieteenalan (discipline) itsensä määritelmä. Tieteenalat ovat komponentteja, joista 

tieteidenvälisyyden, tai tässä kohtaa pikemmin, tieteenalojenvälisyyden katsotaan 

simplistisessä mielessä koostuvan. Vaikka tieteenalat institutionaalisesti tunnustettuina 

organisaatioina ovat alttiita tulemaan kartoitetuiksi erilaisilla empiirisillä mittareilla, niin tämä 
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ei kuitenkaan ole käsitteen se merkitys, josta suurin osa tieteidenvälisyyttä koskevasta 

runsaasta keskustelusta on herännyt; näin ollen tutkijat usein omaksuvatkin toisenlaisen 

käsityksen termistä ehdottamalla että se, mitä tieteidenvälisyys varsinaisesti sekoittaa, ovat 

eräänlaiset tiedon maisemat (landscapes of knowledge), ei itse tieteenaloja (Huutoniemi 2010, 

80). Päinvastoin kuin useimmissa tieteellisissä luokittelujärjestelmissä, tällaiset tiedon 

maisemat tai kokonaisuudet eivät ole organisoitu hierarkkisiksi rakenteiksi, vaan ovat 

dynaamisia ja niitä luonnehtivat päällekkäisyydet, linkit ja fraktaalit distinktiot (Abbott 2001). 

Tieteenalojen ja niiden sisältämän tieteenalaisen tiedon olemus ei ole siis ehkä niin 

yksinkertaista, miltä se päällepäin vaikuttaa ja tästä syystä teoriaosuudessa tullaan 

tieteidenvälisyyden ohella käsittelemään myös tieteenalaisuutta (disciplinarity). Edellisen 

perusteella tieteidenvälisyyden voidaan nähdä osuvammin olevan kognitiivisen tason 

vuorovaikutusta eri tiedon kokonaisuuksien välillä (Committee on Facilitating 

Interdisciplinary Research ym. 2005) ja se voi tässä suhteessa olla laveimmillaan mitä tahansa 

yksittäisten tutkijoiden kontaktista suuriin poikkitieteellisiin koulutusohjelmiin. 

Yksityiskohtaisemmat määrittelypyrkimykset eivät ole usein erityisen tyhjentäviä ja kohtaavat 

haasteita tieteidenvälisyyden perustavanlaatuisen ja jossain määrin paradoksaalisen 

olemuksen takia. Tämä viittaa siihen, että miten määritellä ja identifioida ilmiö, jonka 

kompleksisuus uhmaa sen määrittelemistä yhdellä tavalla (Huutoniemi ym. 2010, 79). 

Tieteidenvälisyyden motivaatiot ovat jossain määrin itse tieteidenvälisyyden käsitteen 

määrittelyä yksinkertaisemmat. Niistä keskeisin kumpuaa edellä kuvatusta 

ympäristöongelmien todellisuudesta ja sen monimutkaisesta luonteesta. Reaalimaailman 

ilmiöt ovat kompleksisia eli seurausta monen tekijän välisistä epälineaarisista 

vuorovaikutuksista ja näitä ilmiöitä ei voida selittää tarkastelemalla yksittäisiä tekijöitä 

yksittäisen tieteenalan linssin läpi, koska kunkin tekijän merkitys on riippuvainen muista yhtä 

aikaa vaikuttavista seikoista ja näkyy siten vain suhteessa kokonaisuuteen (Huutoniemi 2014b, 

191). Yhtenä tieteidenvälisyyden iskulauseena käytetäänkin usein fraasia: ”Universities have 

departments, the real world has problems” (Bozeman & Crow 1990, 29). Tämän tarkoitus on 

kuvailla huolta siitä, että tiedon tuotanto akateemisella sektorilla muovautuu tieteenalaisten 

vaatimusten mukaan ja rakentuu täten erilailla kuin silloin, jos vastattaisiin todellisen 

maailman ongelmiin (Pohl 2011, 619). Sana ”todellinen maailma” saattaa olla hiukan 

hämmentävä, mutta sillä viitataan tieteidenvälisyyskontekstissa yleensä tieteellisen maailman 

ulkopuolelta nouseviin kysymyksiin ja on jossain määrin synonyyminen esim. 

yhteiskunnallisten ongelmien kanssa; olivatpa ne sosiologisia, taloudellisia, teknologisia tai 

mitä tahansa. Toisena ongelmakohtana on nähty se, että tiedemaailma yleinen evoluutio 
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kulkee ikään kuin vastakkaiseen suuntaan reaalimaailman ongelmien hahmottamisen ja 

ratkaisemisen suhteen. Tieteidenvälisyyttä käsittelevässä diskurssissa puhutaankin tieteiden 

fragmentaatiosta (esim. Jacobs 2013; Mauser ym. 2013), joka ilmenee usein tieteenalojen 

välisinä käsitteellisinä, toimintatavallisina tai jopa kulttuurisina eroina. Konkreettinen 

tieteenalakohtainen tieto ei täten ole ainoa haaste keskinäisessä yhteistyössä, vaan mukana on 

merkittäviä sosiologisia ja psykologisia tasoja. Puhutaan muun muassa ajatuskollektiiveista 

(Fleck 1979), paradigmoista (Kuhn 1996) tai jopa tribalismista (Maffesoli 1996), jotka kaikki 

tuovat eri tavoin esiin sen, että ihmiset yleisesti ottaen ovat osa kompleksia sosiologista 

kudosta, joka on alituisesti kietoutuneena tekoihimme. Ihmistä tai tiedettä ihmisten 

luomuksena ei voi periaatteessa irrottaa koskaan täysin tästä kudoksesta niin, että voisimme 

tarkastella sitä irrallisena oliona – jälleen kerran olemme Indran verkossa. 

Tieteidenvälisyydestä on muodostunut keino, jolla pyritään vastaamaan sekä 

reaalimaailman ongelmiin että fragmentaation tuomaan haasteeseen. Se on kasvattanut 

suosiotaan pienten piirien ilmiöstä suuren mittakaavan ideologiaksi, mistä kertoo osaltaan 

valtava kirjallisuus sekä puoltavine että kriittisine osa-alueineen. Tieteidenvälisyys on myös 

saavuttanut tietyn akateemisen ja jopa yhteiskunnallisen legitimiteetin, mistä kertoo lukuisat 

muutokset tiedepolitiikassa. Tämä näkyy yleisesti maailmalla muun muassa luonteeltaan 

monenkirjavien tieteidenvälisten hankkeiden, projektien ja tutkimuskeskusten rahoituksena 

sekä suunnitelmina tieteidenvälisistä yliopistoista. Tieteidenvälisyydestä, jota aikoinaan ajoi 

pieni joukko kriittisiä kirjoittajia, on tullut suosittu idea akateemisessa maailmassa, ja 

läheisempien tieteidenvälisten yhteyksien ja suuremman integraation puolesta puhuminen on 

kasvavissa määrin yleisempää (Jacobs 2013, 1). Siitä on muovattu eräänlaista kattoideologiaa 

tai superparadigmaa tieteen kentälle. Samaan aikaan on kuitenkin herännyt huolia (Jacobs 

2013) siitä onko kyseessä jonkinlainen vallankumouksellinen suuntaus, joka vastaismille 

tyypilliseen tapaan pyyhkii vanhat, monien tahojen hyvinä pitämät, rakenteet ja instituutiot 

tieltään. Toinen huolenaihe liittyy siihen, että leijuuko tieteidenvälisyys edelleenkin liialti 

omassa kosketuspinnattomassa ja teoreettisessa sfäärissään suhteessa siihen, että merkittäviä 

rahoituksellisia ja institutionaalisia askelia sen edistämiseksi on otettu suorastaan harppoen. 

Tämä liittyy siihen, että vaikka tieteidenvälinen osaaminen ja tekeminen ovat edistyneet viime 

vuosikymmenten aikana huimasti, se koetaan silti paikoin hyvin hankalaksi tarttua. On 

esitetty esimerkiksi, että pääesteenä laajemmalle tieteidenvälisen tutkimuksen omaksumiselle 

on selkeyden puute siitä miltä laadukas tieteidenvälinen tutkimus näyttää (Carew & Wickson 

2010, 1154), tai että tieteidenvälisen ympäristön heterogeenisyys uhmaa menestyksekästä 
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matkaa kohti yhtä parasta tutkimussuorituksen ja -arvioinnin menettelytapaa (Klein 2008, 

117). 

Huolimatta lisääntyvästä suosiostaan, tieteidenvälisyys on yhä kaukana akateemisesti 

vakiintuneesta ja nykyiset nimellisesti tieteidenväliset rahoituskäytännöt eivät todellisuudessa 

tehokkaasti tue sitä yliopistoissa ja tutkimusinstituutioissa. Yksi syy tähän on se, että 

universaalisti hyväksyttyä tieteidenvälisyyden määritelmää ei toistaiseksi ole tarjolla. Lisäksi 

laatustandardit, jotka tasapuolisesti ohjaisivat tutkijoita, ohjelmien johtajia ja rahoittajia 

puuttuvat laajalti. Näiden voidaan nähdä osaltaan vaikeuttavan tieteidenvälisyyden 

ymmärtämistä että toteuttamista. Nykyisellään vallitseekin eräänlainen tieteidenvälisyyden 

retorinen valtavirtaistuminen, jossa on riskinä niiden marginalisoituminen, jotka ottavat 

vakavasti integratiiviset pyrkimykset. (Jahn ym. 2012, 1). Huolimatta myöskään kasvavasta 

konsensuksesta ja sen kehittämisestä tieteidenvälisyyden sisällön suhteen, joitakin melko 

fundamentaalisia asioita pysyy edelleen kiistanalaisina, kuten yksimielisyys siitä onko 

tieteidenvälinen tutkimus erillinen uusi tiedon tuotannon moodi tai onko tieteidenvälisyys 

uusi muoto hallinnoida tiedettä (Jahn ym. 2012, 8). 

Suurin osa edellä esitetystä on sitä, mihin tieteidenvälisyysdiskurssi on etenkin aiemmin 

paljon keskittynyt. Tämä tiivistyy kysymyksiin mitä on tieteidenvälisyys ja miksi sitä 

tavoitellaan. Näitä on tarpeen käsitellä jatkossakin, mutta keskustelu olisi myös syytä ohjata 

kysymykseen miten (Huutoniemi 2014b, 193). Tämä on kaikista kolmesta käytännönläheisin 

kysymys ja se on tekemisissä juuri tieteidenvälisyyden toteuttamisen kanssa. Se on kaikista 

kolmesta ehkä myös haastavin, koska se muodostaa kaiken sen, mikä tieteidenvälisyydessä 

pitää ratkaista jonkinasteisen käsitteenmäärittelyn ja motivoitumisen jälkeen. Keskiössä ovat 

eritasoiset integraation kysymykset ja ongelmakohdat eri tieteenalojen välillä. 

Tieteidenvälisen integraation kannalta visaista on se, että sitä ei voi toteuttaa palapelimäisesti 

tai edes leikkaa-liimaa-periaatteella. Tässä kohden on hyvä muistaa, että tieteet ovat ihmisen 

konstruktioita ja niitä ei ole olemassa ilman heitä. Jossain määrin voi kuitenkin havaita 

käyttäytymistä, jossa tieteiden integraatiota käsitellään ikään kuin ihmisen käsissä olevana 

rakennussarjana, vaikka emme varsinaisesti voi rakentaa tieteistä palikkalinnoja 

yhdistelemällä työpöydällä erivärisiä ja -muotoisia teorioita ja metodeja. Varsinaisen 

integraation voi tietyllä tapaa nähdä tapahtuvan tiedettä tuottavien komponenttien sisällä eli 

yksittäisen ihmisen päässä. Tällöin integroivaa synteesiä ei voi saavuttaa kasaamalla yhteen 

eri aivoja, vaan sen täytyy ilmaantua jokaisen yksilöllisten aivojen sisällä (Max-Neef 2005, 5). 

Tämä näkemys on kuitenkin suhteellisen ankara ja rajoittava siinä, että se asettaa vastuun 

tieteidenvälisyydestä liialti yksittäisen tieteilijän harteille ja tekee siitä yksilön rajallisten 
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mahdollisuuksien takia saavuttamattoman ihanteen. Valtavirtakirjallisuus puolestaan korostaa 

tutkimusyhteistyötä, ja integraatiota tämän yhteistyön tuloksena. Yksilöä korostavassa 

näkemyksessä on silti vinha peränsä siinä, että tieteidenvälisyys vaatii onnistuakseen vahvaa 

yksilöllistäkin tieteidenvälistä tietotaitoa, orientaatiota ja motivaatiota. Tämä vie 

tieteidenvälisyyden painopistettä vahvasti koulutuksen puolelle, missä sillä onkin suuri 

potentiaali, mutta myös omat haasteensa. 

1.3. Tutkielman lähtökohdat ja tavoitteet 

Tämä pro gradu -tutkielma keskittyy tarkastelemaan sekä tieteidenvälisyyden teoriaa että 

tämän kanssa vuoropuhelussa ja käytännön tason kiintokohtana kolmea tieteidenvälisessä 

yhteistyössä toteutettua Helsingin yliopiston Ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö 

HENVI:n vuosien 2011–2014 aikana organisoimaa hanketta (HENVI on kaikkine 

toimintoineen sittemmin integroitunut osaksi 2017 perustettua Helsingin yliopiston 

kestävyystieteen instituuttia HELSUS:ta). Hankkeet yleisesti ottaen ovat olleet keskeinen osa 

HENVI:n toimintaa, mikä on toiminut organisatorisena ja akateemisena kasvualustana näille 

edempänä tarkemmin esiteltäville tutkimusohjelmille. Kyseiset kolme hanketta ovat 

muodostaneet eräänlaisen löyhän rahoituskaudellisen ja temaattisen kokonaisuuden, johon on 

kuulunut yhdistävinä tekijöinä tieteidenvälisyyden tavoittelun lisäksi ajankohtaisen 

ympäristöproblematiikan ympärille rakennetut aihepiirit aina kaupunkiympäristön 

ekosysteemipalveluista, metsien ja ilmaston suhteeseen sekä Itämeren liuenneen orgaanisen 

aineksen ympäristövaikutuksiin. Hankkeilla oli yhteiseksi räätälöity toteuttamisajanjakso, 

jonka aikana järjestettiin esimerkiksi hankkeidenvälisiä seminaareja. Ne ovat kuitenkin olleet 

myös monella tapaa hyvin itsenäisiä projekteja, joiden sisällä edelleen on ollut hyvinkin 

itsenäisiä työpaketteja. Hankkeet muodostavat tämän tutkielman kannalta mielenkiintoisen 

kokonaisuuden syntytapansa takia. Ne kaikki luotiin toisistaan erillisten alkuperäisten 

hankesuunnitelmien pohjalta liittämällä näitä yhteen pitkälti rahoituksellisin perustein. 

Tuloksena oli tieteenalakirjoltaan ja lähtökohdiltaan hyvinkin tieteidenvälisiä 

tutkimushankkeita, jotka kuitenkin oli koottu alun perin yksilöllisistä ja itsenäisiin 

päämääriinsä pyrkineistä komponenteista suhteellisen lyhyessä ajassa. Hankkeet 

kohtasivatkin enemmän tai vähemmän suuria haasteita eräänlaisen ideologisen 

tieteidenvälisyyden sinetillä siunatun luonteensa takia, joka ei suoraan korreloinut käytännön 

toteutumisen kanssa. 
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Kuten tieteidenvälisessä yhteistyössä usein yleisesti ottaen, niin myös näissä hankkeissa 

eräs selkeä rajapinta näkyy luonnontieteiden ja humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden välissä. 

Niissä on toki oma luontainen ja perustavanlaatuinen erilaisuutensa, mutta se ei yksinään riitä 

selittämään tuota jakolinjaa. Tieteellisen ulottuvuuden lisäksi pitää tarkastella myös 

esimerkiksi sosiologisia, kulttuurisia ja institutionaalisia ulottuvuuksia, jotka tarjoavat joukon 

lisäselityksiä. Nämä ulottuvuudet eivät tietenkään ole todellisuudessa irrallisia tasoja, vaan 

monimutkaisesti limittyneitä. Silti tieteidenvälisyydessä helposti unohtuu ihmisten ja heidän 

luomiensa rakenteiden välisyys, johon koko ilmiö pitkälti palautuu yksilöiden toimiessa 

kaiken kanssakäymisen elementaalisina komponentteina. Tähän pohjautuen tullaan edempänä 

tarkastelemaan myös näihin ulottuvuuksiin liittyviä ilmiöitä, koska ne osaltaan vaikuttavat 

erilaisten jakolinjojen ja blokkien syntyyn etenkin mainittujen tieteen domeenien välille. 

HENVI:n hankkeiden syntytavan sekä laaja-alaisen ja monimuotoisen 

tieteenalakokoonpanon huomioiden tutkielma kysyykin, miten tieteiden, erityisesti 

luonnontieteiden ja humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden väliset rajat ylittävään 

ympäristötutkimukseen kohdistuvat teoreettisiin ideaaleihin pohjautuvat tieteidenväliset 

odotukset sekä toisaalta hankkeissa toteutunut tieteidenvälisyys ja saavutetut reaaliset 

edistysaskeleet vastaavat toisiaan? Toisin sanoen minkälaisia kuiluja teorian ja käytännön 

väliin jää ja minkälaisena problematiikkana ne ilmenevät? Varsinaiset ratkaisutoimenpiteet ja 

täten myös tieteidenvälisyyden miten-kysymykset jäävät pääasiassa tutkielman ulkopuolelle, 

mutta problematiikat tarjoavat ongelmalähtöisen viitekehyksen, jonka pohjalta 

ratkaisuvaihtoehtoja voidaan kehittää. Tieteidenvälisyyden ideaalin ja hankemuotoisen 

käytännön välistä kuilua pyritään tutkielmassa lähestymään mahdollisimman kattavalla 

joukolla näkökulmia. Tutkielma on vahvan teoriapainotteinen, jossa näkymiä avataan ensin 

tieteidenvälisyyden ja tieteenalojen taustoista, luonteesta ja motivaatioista käsin, minkä 

jälkeen käsitellään tieteidenvälisyyden komplekseja haasteita. Tulososiossa siirrytään 

tarkastelemaan haasteiden ilmenemistapoja käytännön tasolla, jonka kyseiset HENVI-

hankkeet muodostavat. Tulososio esittelee aineistosta kumpuavan kvalitatiivisen tiedon 

lisäksi enemmän käytännön hanketasolta kumpuavaa teoriaa. Tämän ratkaisun on katsottu 

toimivan parhaiten ja valaisevimmin, koska se näin synnyttää aineiston ja käytännön teorian 

välille tiiviimmän vuoropuhelun. Varsinainen käytännön analyysityö tässä tutkielmassa on 

ollut sekä teoreettisen lähdemateriaalin pohjalta laadittujen muistiinpanojen (n. 300 sivua) että 

litteroidun haastatteluaineiston Atlas.ti-avusteista aineiston kvalitatiivista sisällönanalyysia. 

Tutkielma on ympäristömuutos ja -politiikka -oppiaineen pro graduna siinä mielessä 

metaympäristötieteellinen, että se katsoo kauempaa ympäristötieteellistä tutkimusta ja 
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yhteistyötä, joka taas on ympäristötieteiden laajan tutkimuskentän mukaisesti luonnostaan 

enemmän tai vähemmän tieteidenvälistä. Tieteidenvälisyys itsessään on nykymaailmassa 

hyvin keskeinen ja tarpeellinen ilmiö, joka yleisesti koetaan välttämättömänä 

lähestymistapana edellä kuvattuihin ongelmiin. Tieteidenvälisyys tietynlaisena ideologiana 

kasvattaa edelleen suosiotaan, mikä näkyy myös institutionaalisissa ja organisatorisissa 

rakenteissa. Suunnattomasta kirjallisuudestaan huolimatta siitä ei silti edelliseen peilaten ole 

millään muotoa sanottu riittävästi, joten tämä tutkielma pyrkii olemaan oma pieni 

kontribuutionsa tähän keskusteluun tuomalla mukaan kolmen käytännössä tieteidenvälisyyttä 

ympäristötieteellisessä kontekstissa tavoitelleen hankkeen aspektin ja heijastaen sitä olemassa 

olevaan teoriaan. 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tieteidenvälisyys on ilmiönä kompleksi ja monikasvoinen. Lisäksi siihen liittyvä kirjallisuus 

on suunnatonta. Tämä on asettanut oman haasteensa tähän valikoitaville alaluvuille, koska 

tutkielman teeman ja taustoittamisen kannalta on nähty olennaiseksi antaa mahdollisimman 

kattava kuva tieteidenvälisyydestä ilmiönä ennen kuin voidaan perehtyä hanketason 

havainnointiin. Teorialuku alkaa tieteidenvälisyyden ja yhteiskunnallisen 

ympäristötutkimuksen lyhyestä historiakatsauksesta. Tätä seuraava tieteidenvälisyyden 

semanttisen kentän erittely pyrkii selventämään ilmiöön liittyvää, mutta monesti 

hämmentävää terminologista monimuotoisuutta ja häilyvyyttä ja perustelemaan esimerkiksi 

juuri sanan ”tieteidenvälisyys” käyttöä tässä tutkielmassa. Tämän jälkeen avataan 

tieteidenvälisyyden peruskomponentin eli tieteenalan käsitettä, mistä edetään 

sosiologisempaan ja psykologisempaan suuntaan käsitellen tieteenalojen/tiedon 

kenttien/tietokollektiivien sosiaalista ulottuvuutta, joka usein jää vähäiseen rooliin 

tieteidenvälisyysdiskurssissa, mutta on ratkaisevan tärkeässä roolissa siinä miten tiedon kentät 

niitä edustavine yksilöineen asemoituvat ja suhtautuvat toisiinsa. Teorialuku jatkuu tästä itse 

tieteidenvälisyyteen alkaen sen motivaatioista ja määrittelemisestä. Tieteidenvälistä 

integraatiota käsittelevä alaluku keskittyy ilmiön keskeisimpään käsitteeseen ja haasteeseen, 

kun taas tieteidenvälisyyden typologiat pyrkivät tuomaan lisävaloa semantiikan saralle, mikä 

auttaa ymmärtämään ilmiötä paremmin. Lopuksi käydään vielä kokoavasti läpi 

tieteidenvälisyyden keskeisimmät haasteet, joissa ratkaisumuotoisesti heijastuvat 

tieteidenvälisyyden ideaalit. Teoriaa seuraava hanketaso taas peilaa näitä ideaaleja käytäntöön 

ja esittelee havaitut problematiikat, joina teorian ja käytännön välinen kuilu ilmenee. 

2.1. Modernin tieteidenvälisyysdiskurssin synty 

Koska kaikki mikä on, on lopulta vain ja ainoastaan historiaa nykyhetken häviävän ohuessa 

kuoressa, kannattaa tieteidenvälisyyttä lähemmin tarkasteleva osiokin avata lyhyellä 

katsauksella ilmiön keskeisimmästä kehityskulusta. Tieteidenvälisyyden synnystä, sen 

laajimmassa merkityksessä ei ole sen järkevämpää asettaa kysymyksiä kuin siitä, milloin tiede 

sai alkunsa; tieteidenvälisyyttä on ollut yhtä kauan kuin ollut tiedettäkin. On virheellistä 

ajatella tiedon tuotanto on historiallisesti pääasiassa tapahtunut itsenäisten yhtenäisten 

tieteenalojen piirissä ja näin ei enää tapahdu (esim. Weingart & Stehr 2000). Tieteenalojen 

evoluutio on itse asiassa usein tapahtunut tieteidenvälisiä haasteita murtamalla ja jopa 
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päällepäin niinkin ”puhdas” tieteenala kuin tähtitiede on muotoutunut historiallisesti uusien 

tieteidenvälisen tiedon muotojen sulautuessa siihen (Schaffer 2007). Sen sijaan se, mitä 

tieteidenvälisyydellä tarkoitetaan nykykontekstissa viittaa ennen kaikkea siihen diskurssiin, 

joka on ollut käynnissä viimeiset viitisenkymmentä vuotta. Tästä näkökulmasta useat 

kirjoittajat (esim. Hirsch Hadorn ym. 2006, Jahn 2008, Klein 2004) pitävät vuotta 1970 

erityisenä merkkipaaluna, koska silloin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 

(OECD) konferenssissa keskusteltiin kuinka selvittäisiin alati kiihtyvästä 

erikoistumiskehityksestä niin tutkimuksessa, korkeakoulutuksessa kuin sosiaalisissa 

instituutioissa ylipäätään. Erikoistumisen tiedettä fragmentoivan vaikutuksen katsottiin olevan 

yksi merkittävimmistä riskeistä nyky-yhteiskunnalle eikä keskustelu aiheeseen liittyen ole 

tästä juuri laantunut. OECD:n konferenssin ohella pidetään yleensä yhtä merkittävänä 

samoihin aikoihin sijoittuvia Erich Jantschin (1970; 1972) kontribuutioita ja nämä tapahtumat 

yhdessä katsotaan, ei niinkään tieteidenvälisyyden, vaan modernin tieteidenvälisen diskurssin 

synnyksi.  

Jantschin näkemyksissä korostuu usein sen jälkeen toistettu vakiintuneen järjestelmän 

riittämättömyys esimerkiksi koulutuksen suhteen. Koulutuksen merkitys taas on tieteen 

tulevaisuuden kannalta mitä ilmeisin, koska vain sitä kautta tiede instituutiona voi 

perustavanlaatuisesti muuttua. Jantschin mukaan yhteiskuntasuunnittelun innovaatioihin tulisi 

sisältyä korkeakoulutuksen perustavanlaatuinen uudelleenjärjestely monipuolisemmaksi ja 

tieteidenvälisemmäksi koulutus-innovaatio-järjestelmäksi, koska klassinen yksipolkuinen 

järjestelmä ja sitä seuraava ja sen puitteissa tapahtuva ongelmanratkaisu ovat 

lähestymistapana nykyaikana merkityksettömiä (Jantsch 1972, 101). Tähän ajatusmaailmaan 

liittyy läheisesti myös nykyisessä tieteidenvälisyyskeskustelussa 2000-luvun alusta suosiotaan 

kasvattanut käsitys tieteenaloista eräänlaisina yksinäisinä siiloina (esim. Jacobs 2013, 17–19), 

mitä käsitellään tarkemmin tuonnempana. Jantschin mallissa tieto tulisi järjestellä 

hierarkkisiin järjestelmiin koordinoimalla tavoitteellista, normatiivista, pragmaattista ja 

empiiristä tasoa (Jantsch 1972), joissa edustuu suunnilleen koko olevainen niin fysikaalisella, 

biologisella, psyykkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla. Mallin yksityiskohtia olennaisempaa 

tässä on se, että edellä kuvatun järjestelmän korkeimman asteen koordinointia hän kutsui 

tieteidenvälisyydeksi/poikkitieteellisyydeksi (transdisciplinarity) ja sen olennaisimpana 

piirteenä oli toimia viitekehyksenä kaikilla koulutus/innovaatiojärjestelmän tasoilla yhteistä 

päämäärää tavoitellessa (mts. 114). 

Tieteidenvälisyys käsitteenä muotoutui anglo-amerikkalaisessa tieteellisessä keskustelussa 

1960- ja 1970-luvuilla, mutta Eurooppaan sen katsotaan tulleen saksalaisen filosofi Jürgen 
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Mittelstraßin esittelemänä 1980-luvulla (Höchtl ym. 2006, 322). Hänen mukaansa 

tieteidenvälisyys (Transdisziplinarität) on sellaista tutkimusta, joka ylittää tieteenalojen rajat, 

ja joka perustuu todellisen maailman ongelmiin; tieteidenväliset lähestymistavat identifioivat 

ja ratkaisevat tällaisia ongelmia nojautumatta mihinkään tiettyyn tieteenalaan sekä parantavat 

kykyä ajatella ja työskennellä ylitieteenalaisissa (supradisciplinary) kategorioissa (Mittelstraß 

1992; 1995). 

Melko laajalti tunnustettua puolestaan on, että poikkitieteellisyys saavutti nykyisen 

suosionsa Funtowiczin & Ravetzin (1990; 1991; 1993) töistä post-normaalista tieteestä ja 

myöhemmin vielä Gibbons ym. (1994) kautta, joka koski tiedon tuotannon uutta moodia 

(mode 2) (Jahn ym. 2012, 2). 

Edellä kuvatut käsitteet ovat osa suurta ja kirjavaa tieteidenvälisyyden käsiteperhettä ja 

useat ainakin laveassa mielessä pitkälti samantyyppistä ajatusparadigmaa sekä varhaisen että 

nykyisen tieteidenvälisyyden käsitteen kanssa. Yllättävän monet jo tuolloin esitetyt kuvaukset 

ilmiön luonteesta ja perusteista ovat säilyneet paikoin muuttumattomina, mikä saanut jotkut 

kriitikot ajattelemaan, että tieteidenvälisyys on jollakin tapaa staattisessa ja ummehtuneessa 

tilassa kaiken sisällöltään samankaltaisen, mutta termistöltään laajenevan käsiteviidakon 

keskellä, kun taas puolustajat näkevät sen tieteidenvälisyyden rikkautena. 

Vaikka tieteessä on Jantschin ajatusten jälkeen tapahtunut paljonkin tieteidenvälisiä 

muutoksia, niin tieteidenvälisyyden toteuttaminen ei ole kuitenkaan varsinaisesti mennyt 

Jantschin visioimalla ja kuvailemalla koulutus/innovaatiolähtöisellä top-down-tavalla, jossa 

yliopistot toimivat sen pääajurina, vaan varsinainen tieteidenvälisyys sijoittuu usein 

tietynlaisiin välitason instituutioihin, jotka ovat tekemisissä yleensä varsin spesifien teemojen 

ja ongelmien kanssa (Hirsch Hadorn ym. 2006, 121). Eräs syy tälle on siinä, että yksi 

olennaisimmista tieteidenvälisyyden komponenteista, joka Jantschin muuten hyvin 

kokonaisvaltaisesta mallissa oli jäänyt paitsioon, on sidosryhmät (tiedemaailman ulkopuoliset 

toimijat). Onkin korostettu, että tieteenteon tärkeimpiä tavoitteita tieteidenvälisessä 

kontekstissa on parantaa ongelmien kollektiivista ratkaisua, mikä pitää sisällään sidosryhmien 

osallistamisen ja keskinäisen oppimisen heidän kanssaan pikemmin kuin sen, että 

lähtökohtana olisi ennalta määrätty ratkaisutapa tai tekninen toteutus; tällöin kyseessä on 

Jantschin mallista poiketen eräänlainen bottom-up-lähestymistapa (Funtowicz ym. 1998, 104). 

Toinen ja kenties tärkeämpi syy Jantschin ideoiman mallin tahmealle etenemiselle piilee 

eräänlaisessa koulukuntaisuudessa, jossa vanha ja syvälle juurtunut kulttuuri ei helposti anna 

tilaa uudistushenkisille suuntauksille, joiden pelätään horjuttavan vallitsevaa järjestelmää. 

Tämä on ihmiselle sinänsä hyvin luontaista käyttäytymistä, jolle on omat psykologiset ja 
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sosiologiset perustansa, mutta se asettaa merkittäviä haasteita tieteidenvälisyyden 

edistämiselle. Toisaalta silloin kuin rakenteellisia ja ideologisia muutoksia historiassa 

tapahtuu, niin ne voivat usein toteutua hyvinkin nopeina mullistuksina. Tässä suhteessa 

tieteidenvälisyydessä on jonkinlaisen akateemisen vastustuksen ohella havaittavissa myös 

varsin päinvastaista kehityskulkua, jossa se puoli tiedemaailmasta, joka ajaa voimakkaasti 

tieteidenvälisyyttä, on onnistunut hyvinkin lyhyessä ajassa edistämään päämääriään. Tämä 

näkyy muun muassa siinä, että maailmanlaajuisesti yliopistojen johdot myöntävät 

rutiininomaisesti miljoonien strategista rahoitusta tieteidenväliselle toiminnalle esimerkiksi 

monialaisten hankkeiden, tutkimuskeskusten ja virkojen sekä uusien tieteidenvälisille 

projekteille tarkoitettujen pohjakassojen muodossa (Jacobs 2013, 2). Tieteidenvälisyydellä 

onkin nykyään yleisesti ottaen positiivinen valenssi (mts.) ja siitä on tullut melkein luovuuden 

ja edistyksen synonyymi (Weingart & Stehr 2000, xi). Toisaalta huolimatta lisääntyvästä 

suosiostaan, poikkitieteellisyys on yhä kaukana akateemisesti vakiintuneesta. Yhdeksi syyksi 

tähän on esitetty, että universaalisti hyväksyttyä poikkitieteellisyyden määritelmää ei ole 

tarjolla, minkä lisäksi laatustandardit, jotka tasapuolisesti ohjaisivat tutkijoita, ohjelmien 

johtajia ja rahoittajia puuttuvat laajalti (Jahn ym. 2012, 1). Näin ollen vallitsee eräänlainen 

poikkitieteellisyyden retorinen valtavirtaistuminen, jossa riskinä on niiden 

marginalisoituminen, jotka ottavat luovaa yhteistyötä vaativat integratiiviset pyrkimykset 

vakavasti (mts.). 

Edellä kuvattujen näkemysten ja asenteiden välillä vallitsee siis vastakkainasettelua sekä 

ideologian ja käytännön välillä ristiriitaisuutta. Tämä on kuitenkin huomattavasti helpompi 

havaita kuin se keitä ja mitä nuo tahot kulloinkin ovat. Tämä siksi, että samankin 

organisaation tai toimijan taholla tieteidenvälisyyden tarve ja välttämättömyys usein 

tunnustetaan, mutta samaan aikaan toinen näkymättömämpi voima ikään kuin vastustaa 

suunniteltuja muutoksia, mikä saattaa näkyä esimerkiksi eriasteisena heikkona sitoutumisena 

linjauksiin ja uudistuksiin. Toisin sanoen tällainen toimija voi olla hyvinkin tieteidenvälinen 

de jure, mutta varsin tieteenalainen de facto. 

2.2. Tieteidenvälisyys ympäristötieteissä 

Ympäristötieteellisestä näkökulmasta vielä 1900-luvun puolivälissä ympäristöä tutkiva 

tieteellinen kenttä järjestäytyi melko tarkasti tieteenalaisiin lokeroihin. Tyypillisesti tämä 

organisoitui niin, että jokaisella eri ongelmakategorialla, joka liittyi ihmis-luonto-rajapintaan 

ymmärrettynä ympäristöksi, oli omat yksilölliset asiantuntijansa, usein erillisinä akateemisina 
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tieteenaloina tai tieteenalajoukkoina omine professoreineen ja yhteisöineen (Sörlin 2013, 19). 

Tämä tieteenalakohtainen asiantuntijuus ei kuitenkaan riittänyt, vaan ympäristön ollessa 

luontaisesti tieteidenvälinen, oli välttämätöntä alkaa luomaan yhteyksiä ympäristöä 

tarkastelevien tieteenalojen välille. 

Tämä ei tarkoita, ettei muutokseen olisi ollut kiinnostusta aiemmin jopa 1800-luvulla, 

aineissa joita nyt anakronisesti kutsutaan ympäristötieteiksi (Bowler 1992) kuten maantiede, 

geologia, biologia, ekologia ja meteorologia. Olennainen ero oli kuitenkin, että nämä tieteet 

olivat ennen 1920-lukua olleet kiinnostuneet enimmäkseen menneestä ja keskittyivät niin 

sanotusti ”selvittämään rekordin”. Tuo urakka kattoi alati kasvavan joukon kronologisia 

tekniikoita esimerkiksi geologista stratigrafiaa, dendrokronologiaa, siitepölyanalyysia, 

glasiaalidynamiikkaa yms. Nämä aineistot toisaalta tarjosivat yhden pohjan sille, mistä tuli 

myöhemmin ennakoivaa ympäristöasiantuntijuutta ja 1920–1930-luvuilla kiinnostus 

kääntyikin tulevaisuuteen. Historialliset aineistot ja rekordit eivät enää riittäneet, vaan piti 

alkaa hahmottaa meneillään olevia muutoksia, jotta voitaisiin ymmärtää tulevaa ja hylätä 

lineaarinen ajattelu ja omaksua moniulotteiset vuorovaikutussuhteet. (Sörlin 2013, 19). 

Yhtenä merkittävimmistä virstanpylväistä ympäristötieteiden tieteidenvälistymisessä 

voidaan pitää huomattavasti myöhempää vaihetta, jolloin yhteiskuntatieteet tulivat mukaan ja 

yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus syntyi. Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus 

ei nimestään huolimatta viittaa mihinkään luonnontieteellisen ympäristötutkimuksen 

dikotomiseen vastakohtaan, vaan sellaiseen tutkimukseen, jossa molemmat tieteen domeenit 

toimivat vuorovaikutuksessa tieteidenvälistä lähestymistapaa vaativien kompleksien 

ongelmien ratkaisemiseksi. Edellä kuvattuun kehityskulkuun vaikutti erityisesti se, kun 

havaittiin, että luontoa ei voida ymmärtää ilman, että selvitetään ja opitaan tuntemaan ihmisen 

ja kulttuurin suhde ja vaikutus ympäristöönsä (Massa 2014, 15). Toinen tärkeä havainto oli se, 

että yhteiskuntiakaan ei voida ymmärtää analysoimatta sen ja ympäristön välisiä energia- ja 

materiavirtoja; maailmanyhteiskunnan ymmärtäminen vaatii siis taustalla olevien ekologisten 

prosessien ymmärtämistä (mts.). Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen varsinainen 

nousu ei tapahtunut luonnontieteiden puolella, vaan yhteiskuntatieteiden, erityisest i 

sosiologian ja sosiaalipolitiikan parissa, jossa ekologista paradigmaa oli alkanut muotoutua jo 

1970-luvulla, mutta varsinainen läpimurto tapahtui seuraavalla vuosikymmenellä saksalaisen 

sosiologi Ulrich Beckin (1986) tuotannon myötä (mts. 17). Hänen ympäristön ja 

tieteidenvälisyyden kannalta hyvin katalyyttinen työnsä kuvaa riskiyhteiskunnan 

(risikogesellschaft), joka systemaattisesti ja itseään reflektoiden on hyvin tulevaisuus- ja 

ongelmaorientoitunut sekä tekemisissä alituisten epävarmuustekijöiden kanssa koettaen näin 
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luovia mahdollisimman kestävällä tavalla eteenpäin. Luonnontieteiden ja humanistis-

yhteiskunnallisten tieteiden vuorovaikutus ympäristökriisiin liittyvien ongelmien 

ratkaisemiseksi ei kuitenkaan ole saumaton. Tieteiden heterogeenisyyteen palautuvat 

jakolinjat syntyvät kaikkein herkimmin juuri perinteisesti luonnontieteinä ja humanistis-

yhteiskunnallisina tieteinä pidettyjen tieteenalojen ja tiedon kenttien väliin (esim. 

MacMynowski 2007; Holm ym. 2013; Palsson ym. 2013). Tämä luo puolestaan merkittäviä 

haasteita ja epätasapainoisia valta-asetelmia niiden välille, mitä käsitellään tarkemmin 

tieteidenvälisyyden haasteissa. 

Varsinainen ongelmalähtöisen tutkimuksen muoto nousi esiin myöhään 1980-luvulla ja 

aikaisin 1990-luvulla eurooppalaisessa ympäristötutkimuksen kontekstissa ja vuosisadan 

vaihteeseen mennessä tapaustutkimuksista raportoitiin kaikilla kentillä ihmis-

luontovuorovaikutuksesta teknisiin innovaatioihin ja kehityskontekstiin (Klein ym. 2001). 

Näissä konteksteissa tieteidenvälisyyteen alettiin assosioida myös yhteiskunnan sidosryhmien 

osallistuminen, mikä näin loi uuden transsektorisen ongelmalähtöisen tutkimuksen muodon 

(Klein 2014, xiii) ja täydensi toisaalta sen, mikä Jantschin mallissa tieteidenvälisyydestä oli 

jäänyt puuttumaan. 

2.3. Tieteidenvälisyyden monimuotoinen semanttinen kenttä 

Edellä lienee jo rivien välistä käynyt ilmi, että ilmiöllä, johon tässä toistuvasti viitataan 

nimellä ’tieteidenvälisyys’ (engl. transdisciplinarity tai interdisciplinarity), on todellisuudessa 

monia muitakin nimityksiä riippuen kontekstista, jossa sitä käsitellään. Kyse on tosin 

muustakin kuin asioiden nimittämisestä eikä näin ollen synonymia päde kaikkien 

tieteidenvälisyyttä tavalla tai toisella ilmentävien käsitteiden kesken – jos täydellisiä 

synonyymejä on semanttisessa mielessä ylipäätään olemassa. On kuitenkin olemassa 

monia ”tieteidenvälisyyksiä” (termi toimii lainausmerkeissä tässä kohtaa kattokäsitteenä 

kaikelle toiminnalle, joka luo minkä tahansa tason yhteyden tieteenalojen välille laadusta tai 

määrästä riippumatta). Termistön runsauden osoittamiseksi tuotakoon tässä esiin se, että 

erilaisille ’tieteidenvälisyyksille’ on lähtökirjallisuudessa annettu eri konteksteissa muun 

muassa seuraavanlaisia nimityksiä: ’multi-’, ’inter-’, ’trans-’, ’pluri-’, ’cross-’, ’non-’, ’anti-

’, ’neo-’, ’post-’, ’supra-’, ’de-’, ’meta-’, ’para-’, ’intersectional ~’ ja ’intertextual 

disciplinarity’ sekä ’postnormal science’ ja ’mode 2 -tiedontuotanto’ – ja listaa voisi jatkaa 

edelleen. Tämän lisäksi termistön runsauteen kuuluu toki paljon muutakin kuin vain itse 

kattokäsitteen nimitykset. Termien eksakti ja systemaattinen kääntäminen suomenkielisiä 
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tutkimuksia ja tutkielmia varten on oma taiteenlajinsa ja suomenkieliset käännökset ovat vielä 

vähemmän standardoituja kuin englanninkieliset alkuperäiskäsitteet. Tosin joitakin linjauksia 

ja vakiintuneita käytäntöjä kuitenkin on. Kaikki latinalais- tai kreikkalaisperäiset elementit on 

usein käännetty melko suoraan, mikä vähentää käännöksestä syntyvän väärinkäsityksen riskiä 

ja termien sekoittumista toisiinsa, mutta täysin linjassa suomenkielinen kääntämiskäytäntö ei 

ole – lähinnä kaikkein keskeisimmän termin eli ’tieteidenvälisyyden’ suhteen. 

Koko ilmiöön viitattaessa englanninkielinen kirjallisuus käyttää rinnakkain 

termejä ’interdisciplinarity’ ja ’transdisciplinarity’ ja molemmat kääntyvät yleensä 

kattokäsitteestä puhuttaessa tieteidenvälisyydeksi. Tämän lisäksi molemmilla on toinenkin 

merkitys, joka esiintyy typologisessa kontekstissa, jossa tieteidenvälisyyden tyyppiä ja tasoa 

kategorisoidaan erilaisilla laadullisilla mittareilla. Tässä yhteydessä edellä luetelluista 

termeistä tiheimmin esiintyvät ensimmäiset 

kolme: ’multidisciplinarity’, ’interdisciplinarity’, ’transdisciplinarity’. Ne kääntyvät 

typologioissa useimmiten suomeksi: ’monitieteisyys’, ’tieteidenvälisyys’ 

ja ’poikkitieteellisyys’, jotka näin myös noudattelevat melko tarkkaan alkuperäistä kielellistä 

sisältöään. Joskin englanninkielistä listaa vastaavan symmetrian nimissä keskimmäinen termi 

voisi yhtä hyvin olla ’välitieteellisyys’ ja mikä vielä tärkeämpää, se poistaisi tämän termin 

kohdalla suomenkielisessä kontekstissa edellä mainitun väärinkäsityksen mahdollisuuden, 

joka syntyy kun termejä ’interdisciplinarity’ (esim. Barry ym. 2008, Huutoniemi ym. 2010) 

sekä sen suorinta ja tavallisinta käännöstä ’tieteidenvälisyys’ käytetään usein samassa 

kontekstissa kahdessa eri merkityksessä: typologisena kategoriana ja kattokäsitteenä. 

Samanlainen epätarkkuus koskee myös termiä ’transdisciplinarity’ (esim. Max-Neef 2005, 

Mauser ym. 2013), joka typologisessa kontekstissa kääntyy yleensä poikkitieteellisyydeksi, 

mutta kattoterminä siihen kuuluu viitattavan sekä poikkitieteellisyytenä että 

tieteidenvälisyytenä. Käsitteisiin ’interdisciplinarity’  ja ’transdisciplinarity’ liittyvä 

terminologinen häilyvyys ei ole niiden keskeisyydestä huolimatta käytännön kannalta suuri 

ongelma, koska epäselvyyttä on kirjallisuudessa yleensä pyritty hälventämään siten, että jos 

samaa termiä käytetään samassa kontekstissa kahdessa eri merkityksessä, se on yleensä 

huomioitu, selitetty ja merkitty jollakin tavalla. 

Tämän tutkielman terminologiset pelisäännöt pyrkivät noudattamaan mahdollisimman 

pitkälle vakiintuneimpia käytäntöjä. Kattokäsitteen tasolla tieteenalojen välisiä yhteyksiä 

kuvailevaa ilmiötä nimitetään tässä tutkielmassa systemaattisesti tieteidenvälisyydeksi 

riippumatta siitä, onko lähtökirjallisuudessa käytetty samassa merkityksessä 

termiä ’interdisciplinarity’ vai ’transdisciplinarity’. Se on siis koko ilmiön tasolla melko 
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synonyyminen usein kuullun poikkitieteellisyyden kanssa. Tämä kuitenkin koskee vain 

kattotasoa ja eroaa alemman typologisen tason termeistä ja niiden käännöksistä, mistä 

tarkemmin tieteidenvälisyyden typologioita käsittelevässä osiossa. 

Muista edellä mainituista ’pluridisciplinarity’ on esiintynyt ainakin typologisena käsitteenä 

(esim. Max-Neef 2005) ja ’crossdisciplinarity’-termiä (”ristitieteellisyys”) on käytetty muun 

muassa kuvaamaan koko ilmiötä (Barry ym. 2008, 27) luultavasti muiden termien 

kaksoismerkitysten poistamiseksi. Molemmat termit ovat kuitenkin edellä mainittua 

kolmikkoa huomattavasti vähemmässä käytössä. Rajatummassa kontekstissa ovat myös 

esiintyneet ’postdisciplinarity’ ja ’supradisciplinarity’ (Balsiger 2004) sekä ’dedisciplinarity’ 

(Klein 2010, 23). ’Metadisciplinarity’-käsitteen (Caldwell 1983, 257) avulla on kuvattu 

esimerkiksi juuri ympäristötieteitä, jotka muodostavat eräänlaisen 

metatieteenalan. ’Paradisciplinarity’ (Foster 1999, 365) puolestaan kuvaa lähestymistapaa, 

jossa keskeistä on toisiaan kunnioittavien tieteenalojen aktiivinen pyrkimys jatkuvaan, 

luovaan dialogiin. Kansainvälisessä tieteidenvälisyysdiskurssissa harvinaisia termejä 

ovat ’nondisciplinarity’, ’antidisciplinarity’, ’neodisciplinarity’, ’intersectional disciplinarity’ 

ja ’intertextual disciplinarity’, mutta niitä on listattu ainakin naistutkimuksen alaan liittyvässä 

termilistassa (Ginsberg 2008, 13); näillä on tässä kohtaa lähinnä kuriositeettiarvoa ja 

määrittelyä ei ole niiden marginaalisuuden ja tämän tutkielman luonteen vuoksi katsottu 

tarpeelliseksi lähteä selvittämään. Sen sijaan tieteidenvälisyyden kehittymisen kannalta 

vaikutusvaltaisempia käsitteitä ovat olleet jo edellä sivutut ’postnormal science’ (Funtowicz 

& Ravetz 1993) ja ’mode 2’ -tiedontuotanto (Gibbons ym. 1994), joilla ei kuitenkaan usein 

kuvata niinkään tieteidenvälisyyttä ilmiönä, vaan pikemmin uudenlaista tieteen tekemisen 

tapaa. 

Monien termien semanttinen sisältö korostaa usein tieteidenvälisyyttä jonkinlaisena 

vastaisminä vakiintuneiden tieteenalojen suhteen ja siirtymistä uudenlaiseen modernin tieteen 

jälkeiseen aikaan, jossa tietoa tuotetaan uudella tavalla. Jotta voitaisiin käsitellä tieteiden eli 

tarkalleen ottaen tieteenalojen välisyyttä terminologiaa yksityiskohtaisemmin, pitää ensin 

kuitenkin syventyä hetkeksi siihen, mitä tieteenalat tarkalleen ottaen ovat. 

2.4. Mikä on tieteenala? 

Klassisen akateemisen maailman perusyksikkö on tieteenala kuten kemia, biologia, historia 

tai taloustiede. Eikä ainoastaan akateemisen, vaan monella tapaa maailman yleensä. Ne ovat 

tiettyjen teemojen ja logiikan mukaan järjestäytyneitä ja järjestettyjä ajatus- ja 
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hahmotusjärjestelmiä, joiden mukaan todellisuus ihmisten subjektiivisessa ja kollektiivisessa 

mielessä usein rakentuu. Hahmottamisen ja tieteen tekemisen helpottumisen kääntöpuolena 

on kuitenkin se, että välineestä voi tulla päämäärä, rengistä isäntä ja tutuimmasta polusta 

metsän ainoa reitti. 

Useiden perustavanlaatuisten tieteenalojen institutionaalinen historia yliopistoissa ei 

kuitenkaan ole niin staattinen kuin voisi olettaa. Laitokset nykykoossaan ja -muodossaan ovat 

huomattavan tuore kehityskulku, koska vielä 1900-luvun alussa akateemisilla laitoksilla oli 

niin ohuelti henkilökuntaa, että ne olivat pikemminkin yksinäisiä etuvartioasemia ja tiedon 

varastohuoneita verrattuna nykyisiin kuhiseviin tieteellisen elämän keskittymiin (Jacobs 2013, 

28). Ne ovat myös jatkuvassa muutoksessa, koska ajan myötä tiede kehittyy ja laajenee. Kun 

tieteenalat kasvavat, niistä tulee lisääntyvissä määrin erilaistuneita sisäisesti ja näin ne myös 

osaltaan edistävät uusien oheisalojen syntymistä (mts.). 

Tieteenalojen määrittely niiden ominaispiirteiden perusteella ei ole helppo tehtävä, koska 

ne vaihtelevat suunnattomasti teorioiltaan, logiikoiltaan, tekniikoiltaan ja yleisluonteeltaan 

(Knorr-Cetina 1999). Tähän liittyvää tieteenalarajojen sumeutta pidetään usein merkkinä koko 

tieteenalajaottelun mielivaltaisuudesta, vaikka tästä huolimatta tieteenalat ovat tunnistettavia 

kokonaisuuksia ja niitä voidaan määritellä (Jacobs 2013, 28). Tieteenala on sosiaalisen 

organisaation muoto, joka luo ja julkaisee uusia ideoita ja tutkimustuloksia, vahvistaa tätä 

tietoa ja vuorostaan opettaa kyseistä aihetta siitä kiinnostuneille opiskelijoille; 

institutionaalinen tieteenala on tunnustettu tutkimusalue, joka identifioidaan tiettyyn 

akateemiseen laitokseen ja perusopintovaiheen pääaineeseen (mts.). Organisoituminen onkin 

juuri se, mikä erottaa akateemisen tieteenalan muista järjestäytymättömämmistä 

asiantuntijuuden ja tutkimuksen kentistä, joissa voi myös olla hyvin korkeatasoista osaamista. 

Tieteenalat ovat myös tyypillisesti organisoituneet erilaisiksi tieteellisiksi yhdistyksiksi, 

joiden jäsenet tapaavat kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa säännöllisesti ja 

niiden tutkimus julkaistaan tavallisesti vertaisarvioiduissa journaaleissa (Krishnan 2009, 9). 

Tieteenalojen eksklusiivista luonnetta kuvaa se, että niitä voidaan pitää kärjistetysti 

eräänlaisina kartelleina, jotka organisoivat markkinoita tuotannon ja opiskelijoiden 

työllistämisen suhteen sulkemalla pois ne työnhakijat, jotka eivät ole kartellin tuotteita 

(Turner 2000, 51). Toisaalta myös se tosiseikka, että paljon ihmisiä koulutetaan 

perustavanlaatuisesti samalla tavalla mahdollistaa sen, että voidaan tehdä tehokkaasti arvioita 

toinen toistensa töiden laadusta sekä itse koulutusohjelmien asianmukaisuudesta (Turner 2000, 

52). Sitoutuminen tieteenalaan on tapa varmistaa, että tiettyjä tieteenalakohtaisia menetelmiä 

ja käsitteitä noudatetaan tiukan täsmällisesti ja ei-tieteenalakohtaiset kohteet, menetelmät ja 
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käsitteet rajataan ulkopuolelle (Barry ym. 2008, 20). Tarkkailtaessa maailmaa tieteenalat 

kehittävät erilaisia havainnointikaavoja ja tietämisen teknologioita, jotka institutionalisoituvat 

operoinnin vakiomoodeiksi ja tarjoavat yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta kontrastina näiden 

operaatioiden alati vaihtuviin varsinaisiin teemoihin ja referentteihin (Fuchs 2001; Fuchs 

2002). Toisaalta tieteenalat myös tuottavat näkemättömyyden kaavoja, koska jonkin 

näkeminen tietyllä tavalla on aina sitä, ettei näe jotain muuta (Burke 1984[1933], 49). 

Toisaalta kaavamaisesta ja kartellimaisesta luonteestaan huolimatta tieteenalat ovat silti 

riippuvaisia ulkoisesta tunnustuksesta ja nämä ulkoiset vaateet voivat toimia vastapainona 

tendenssille sulkeutua omiksi saarekkeikseen (Jacobs 2013, 32). Kyseessä on siis 

monensuuntaisia voimia, joiden keskiössä tieteenalana pitämämme ja hahmottamamme 

kokonaisuudet tasapainottelevat. Hahmottaminen on olennainen sana siinäkin, että tieteenala 

usein määrittyy eri toimijoille eri tavoin. Jopa tieteenalan sisällä jäsenet ovat toisinaan eri 

mieltä tieteenalan rajoista eli siitä mikä kuuluu alaan ja mikä ei (Lattuca 2001, 244–245). 

Esimerkiksi luonnon- ja yhteiskuntamaantieteilijä kuvailevat maantiedettä tieteenalana 

todennäköisesti hyvin eri aspektein ja painotuksin, vaikka ovat samaan aikaan ainakin suurin 

piirtein tietoisia koko maantieteen kattamasta tutkimuskentästä. Tämän lisäksi molemmat päät 

luultavasti lähentyvät ja assosioituvat kohti muita vastaavia tieteitä, luonnonmaantiede 

luonnontieteitä ja yhteiskuntamaantiede yhteiskuntatieteitä, siinä määrin, että voi olla jopa 

haastavaa nähdä nämä yhtenä tieteenalana. Monet tieteenalat ovatkin perusluonteeltaan hyvin 

laajoja. Tällä laajuudella on kaksi välitöntä organisatorista seurausta 1) sisäinen seuraus on 

tieteenalan eriytyminen sisältä käsin monenkirjaviin alaryhmittymiin ja erikoistumisaloihin 

(esim. sosiologialla viitisenkymmentä) 2) ulkoinen seuraus on, että tieteenalojen laajuus ja 

epätarkka rajaus/määrittely tarkoittaa, että ne yleensä hämärtyvät ja vaihettuvat toisikseen 

ilman selkeitä rajapintoja (Jacobs 2013, 33). Molemmat piirteet voivat herättävät kysymyksiä 

tieteenalojen sisäisestä koherenssista eli siitä millä perustein ja määritelmin tieteenaloja 

voidaan ylipäänsä pitää tietynnimisinä tieteenaloina tai milloin erikoissalojen voidaan katsoa 

irtoavan emätieteenaloistaan, yhtyvän mahdollisesti toisiin tai lakkaavan kokonaan olemasta. 

Tieteenalat eivät kuitenkaan ole vain mielivaltaisesti järjesteltyjä erikoistumisosa-alueilta, 

joita yhdistää ainoastaan niiden ero toisista aloista, vaan laajuudessa ja alatieteenalojen 

välimatkoissa piilee myös niiden vahvuus (Jacobs 2013, 33). Laajuutta voikin pitää haurauden 

sijaan yhtenä tieteenalojen avainvaatimuksista, koska se synnyttää erilaisia näkemyksiä. Tämä 

taas luo tieteelle olennaista kilpailua ja sytykettä luoda järjestystä (mts.). Tieteenalojen 

epätarkka kenttä voi ympäripyöreydessään tuntua epätyydyttävältä, mutta määritelmällinen 

ankaruus toimii tietyllä tapaa tieteenaloja vastaan. On esitetty (Avison & Elliot 2006), että 
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tällainen voi tukahduttaa innovaation, sillä se rajaa tiettyjä kysymyksiä ja teemoja pois, mutta 

toisaalta myös liian laaja ala taas on riski tieteelliselle koherenssille. Näiden välissä on 

kultainen keskitie, joka jättää tilaa luovuudelle tarjoamalla kuitenkin riittävän yhtenäisen 

koulutuksen jne. 

Tieteenalat on järkevintä nähdä toisaalta institutionalisoituneina, mutta toisaalta hyvin 

dynaamisina kokonaisuuksina. Ne voidaan määritellä, mistä osoituksena on se, että niille on 

vakiintuneet nimet käsitejärjestelmässämme, mutta niitä ei tule määritellä liian ankarasti, 

koska se on vastoin niiden luonnetta. Tällaista inhimillistä taipumusta on kuitenkin jossain 

määrin havaittavissa. Ei siis riitä se, että todellisuuden hahmottamiseksi luodaan eräänlaisia 

temaattisia kanavia, jotka kuljettavat tiedon virtaa välillä toisiinsa yhtyen ja välillä toisistaan 

loitoten; sen sijaan näistä uomista halutaan usein rakentaa umpinaisia tunneleita, joihin sitten 

koko maailma koetetaan valtavalla paineella survoa ja sulkea suuaukko tiukalla määritelmän 

sinetillä. Herää kysymys, että jos ja kun tieteenalat toimivat tällaisenaan, tarvitseeko niitä 

ylipäänsä koettaa määritellä aina uudestaan ja uudestaan? Niiden etuna lienee sumeat 

rajapinnat ja eräänlainen itseorganisoituminen, niin ettei muodollisia rasitteita niiden 

määrittelemisen suhteen välttämättä tarvita muuten kuin organisatorisessa mielessä. 

2.5. Akateeminen kenttä sosiologisena ilmiönä 

Tieteenalojen voidaan edellisen perusteella nähdä olevan historiallisia ja muokkautuvia 

järjestelmiä, mutta niitä toistuvasti tarkastellaan ulkoista todellisuutta heijastavina luokkina. 

Ne ovat kuitenkin alisteisia esimerkiksi samoille sosiologisille ilmiöille, joita esiintyy kaikissa 

ihmisyhteisöissä. Koska tieteenalojen tärkein elementti on tutkija ja tutkijoista muodostuvat 

ryhmittymät, ei tätä aspektia voi eikä ole syytä jättää huomiotta. Tieteen eräänlainen eksaktius 

ja kliinisyys saavat usein unohtamaan sen, että tutkijakin on lopulta ”vain” ihminen ja 

akateemisessa maailmassa esiintyy huomattavissa määrin valtataistelua, 

kulttuurisidonnaisuutta, kulttuurisokeutta, heimouskollisuutta ja puolueellisuutta. Merkittävä 

osa tästä on tieteen kannalta olennaista ja tervettä kilpailua, mutta kääntöpuolena voi olla 

myös horjuttava vaikutus esimerkiksi eri ryhmittymien välisessä yhteistyössä. Koska 

tieteidenvälisyys on ennen kaikkea tällaista yhteistyötä, kannattaa tälle näkökulmalle omistaa 

oma osuutensa. Tieteellä on tavoite ja maine itserefleksiivisenä ja itseään korjaavana 

järjestelmänä, mutta se ei kuitenkaan ole immuuni yleiselle inhimillisyydelle, joka toimii 

samanaikaisesti kulisseissa oman perustellun logiikkansa mukaan ja paikoin tieteen ideaalien 

vastaisesti. Tällaisen osoittaminen ei ole helppo tehtävä tieteelle tai tieteilijälle itselleen, 
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koska kaikkia sosiologisia tieteeseen ja tieteelliseen vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä ei 

usein sovi korostaa ideaalisten tieteen periaatteiden valossa eikä niitä osin myös tästä syystä 

aina havaita. Silloinkin kun näitä tuodaan esiin, on riskinä jonkinlaisen joko ei-toivotun 

ilmiantajan tai pseudotieteilijän rooli, vaikka tuskin kukaan voi kiistää erilaisten sosiologisten 

tekijöiden roolia missään ihmisen toiminnassa. Moninäkökulmaisella ja perinteisen tieteen 

ulkopuolisten elementtien mukanaolon hyväksyvällä itsetarkkailulla ja -kriittisyydellä 

voidaan kuitenkin saavuttaa tieteidenvälisyydenkin kannalta huomattavaa etua. Kun 

keskitytään tarkastelemaan sitä nimenomaista maailmaa, jossa itse operoidaan, voidaan siitä 

saatavia tuloksia hyödyntää tieteelliseen työhön refleksiivisen tiedon välineinä muun muassa 

sen suhteen mitkä ovat kyseisen työn ehdot ja sosiaaliset rajat – tämä on epistemologisen 

valppauden (vigilance) tärkeimpiä aseita (Bourdieu 1990, 15). 

Akateeminen kenttä, kuten mikä tahansa muukin kenttä, on kamppailun locus, jossa 

määritellään muun muassa kunkin ryhmittymän legitiimin jäsenyyden ja hierarkian ehdot ja 

kriteerit. Nämä kriteerit pyritään saamaan tunnustetuiksi ja konstituoiduiksi legitiimeiksi 

ominaisuuksiksi, jotta ryhmittymät voivat muokata niitä lakeja, joilla hinnat muodostuvat 

yliopiston markkinoilla ja täten lisäävät omaa potentiaaliaan hyötyä vahvistuneesta 

asemastaan. Siten on olemassa kilpailevien periaatteiden monimuotoinen joukko, ja näiden 

määrittelemät arvot ovat usein keskenään epäsuhdassa tai jopa yhteen sopimattomia, koska 

niihin liittyy keskenään vastakkaisia intressejä. (Bourdieu 1990, 11). 

Käytännössä edellä kuvattu tarkoittaa monenlaisia haasteita ja hidasteita, jotka tulevat esiin 

kun eri ryhmittymät ja eri tavoin tieteen kentällä sosiologisesti asemoituneet henkilöt ja tahot 

asettuvat tai asetetaan yhteistyöhön. Tällainen asemoituminen alkaa jo oppiaineen 

valintaprosessissa ja se on itsessään hyvin luonnollinen ja väistämätön ilmiö, mutta se luo 

keskenään hyvin asymmetrisia tilanteita, jotka vaihtelevat sen mukaan mistä päin 

todellisuuden verkkoa kokonaisuutta katsoo. Bourdieun mukaan (1990, 16) tieteelliset esteet 

voidaan kaataa ja tieteellistä edistystä saavuttaa vain siinä tapauksessa, jos sosiaalinen hyöty 

kielletään ja vastustetaan erityisesti taipumusta käyttää tiedettä yrityksenä saavuttaa 

sosiaalinen riemuvoitto tieteellisellä kentällä. Vaikka esitys on jossain määrin kärjistys ja 

helpommin sanottu kuin tehty, on sen taustalla ajatus siitä, että tieteen tekemisellä 

sosiaalisena toimintana on muitakin ja usein piilevämpiä ja vaietumpia tehtäviä kuin selvittää 

ja jäsentää todellisuutta tai palvella yhteiskuntaa vuorovaikutuksessa muiden 

yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. 

On myös hyvä muistaa, että jonkinlainen asemoitumisdilemma koskee aina myös 

havainnoitsijaa ja suoranainen paradoksi syntyy siitä, että kukaan havainnoija ei voi olla 
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samana aikaan altistumatta itse edellä mainituille sosiologisille lainalaisuuksille; varsinkaan 

kun hyvin harva tarkkailija tulee tiedemaailman ulkopuolelta. Tällöin kaiken, mitä sanotaan 

akateemisesta instituutiosta tai sosiaalisesta maailmasta, voidaan katsoa olevan jossakin 

määrin motivoitunutta sen mukaan, mikä on oma asema kentällä (Bourdieu 1990, 128). Tämä 

ei silti tarkoita, ettei havainnointia voisi tai olisi syytä tehdä. Tiede on kokonaisuudessaan 

lopulta aina ihmisen rajallisuuden puitteissa toimiva ja tämän hyväksyvä järjestelmä. 

Sosiologisesta näkökulmasta akateemisen kentän rakenne on siis minä tahansa ajan 

hetkenä ainoastaan valtasuhteiden tila toimijoiden, tai tarkemmin sanottuna heidän 

instituutioidensa kautta saamien valtojen (powers) välillä. Asemat, joita tässä rakenteessa 

pidetään hallussa, ovat se, mikä motivoi strategioita, jotka taas tähtäävät rakenteen 

muuttamiseen tai säilyttämiseen muokkaamalla tai ylläpitämällä eri valtojen suhteellisia 

voimia. Tosin vaikka toimijat ovatkin toiminnassaan asemoitumisensa perusteella värittyneitä 

ja motivoituneita, niin sisäisten kamppailujen lopputulos ei silti riipu ainoastaan läsnä olevista 

voimista ja eri kenttien tehokkuudesta. (Bourdieu 1990, 128). Mukana on aina muitakin 

tekijöitä ja tämä tekee akateemisesta kentästä varsin kompleksin järjestelmän. 

Edellä esitettyyn sosiologiseen aspektiin liittyy myös tribalismin käsite (Maffesoli 1996). 

Sen nimi on johdettu latinan sanasta ’tribus’ ”heimo” ja viittaa näin ollen ihmiselle 

luontaiseen heimokäyttäytymiseen. Nämä uusheimot kuitenkin eroavat varsinaisista 

antropologisista heimoista jossakin määrin. Tärkeimpänä erona mainitaan usein niiden 

väliaikaisuus, joka perustuu enimmäkseen siihen, että yksilö on vapaa liikkumaan niiden 

välillä (mts.) Tällainen ryhmäytyminen (groupism) eroaa myös biologisesta laumavaistosta 

siinä, että jokainen ryhmän jäsen tietoisesti tai muuten pyrkii ennen kaikkea palvelemaan 

ryhmän intressejä, sen sijaan että vain etsisivät suojaa sieltä (mts. 15). 

Ihmistä ei voi koskaan tarkastella eristyksissä, koska kaikki ajatusrakennelmamme ovat 

peräisin sosiaalisesta ulottuvuudesta (social body) (Maffesoli 1996, 74). Tämän asian 

itsestäänselvyys tekee siitä usein yllättävän vaikean nähdä ja silloin kun se nähdään, niin sen 

myöntäminen käyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä voi olla haastavaa. Se on vielä 

vaivatonta, kun puhutaan jonkin tieteenalan oppisisällöstä ja paradigmoista, mutta paljon 

ongelmallisempaa, kun kyseessä on tunnepitoisempia elementtejä, jotka yhtä lailla ovat osa 

tieteenalojen, kuin minkä tahansa sosiaalisen konstruktion, sisäistä rakennetta. Puhutaankin 

eräänlaisista tunneyhteisöistä (mts.), koska niissä emotionaalisella aspektilla on erityisen suuri 

merkitys. Tällaisia yhteisöjä luonnehtii se, että ne käyttävät paljon energiaa itsensä luomiseen 

ja ylläpitämiseen; huomattavissa ja yllättävissä määrin enemmän kuin esimerkiksi 

tulevaisuuteensa orientoitumiseen (mts. 16–17). Heimoilla saattaa olla päämäärä, mutta se ei 
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ole oleellisinta; se mikä on tärkeää, on energia joka käytetään ryhmän muodostamiseen 

sellaisenaan (mts. 96). Merkittävä osa minkä tahansa yhteisön toiminnasta kuluukin sen 

sosiaalisen rakenteen ylläpitoon ja vahventamiseen paikoin melko huomaamattomien 

käyttäytymisrutiinien ja rituaalien muodossa. 

Kuvaillun kaltaiseen sosiologiseen riippuvuuteen liittyy myös yksilön ja henkilön 

käsitteiden erottaminen toisistaan. Siinä missä eräänlainen individualistinen logiikka perustuu 

erilliseen ja omavaraiseen identiteettiin, niin persoona (persona) voi löytää täyttymyksen vain 

suhteestaan muihin (Maffesoli 1996, 10). Ranskalainen akateemikko Gilbert Durand puhuu 

tietynlaisesta sosiologisesta perspektiivistä, jossa tietyn filosofian mukaan olemme olemassa 

vain toisten mielissä. Yksilön voidaan ajatella olevan vapaa, mutta henkilö on riippuvainen 

toisista, hyväksyy sosiaalisen kontekstin ja liittyy osaksi suurempaa orgaanista kokonaisuutta, 

jossa hän yksilöstä poiketen näyttelee tiettyä roolia (mts. 66). 

Heimoon kuulumisen motivaatiot ovat yksiselitteiset. Sillä on kautta aikojen ollut 

suojelijan rooli rajoittamalla muiden voimien tunkeutumisyrityksiä ja toimimalla vallina 

ulkopuolista vastaan (Maffesoli 1996, 94). Heimoilla luodaan suojelevia lokeroita ja 

henkilökohtaisia alueita suurempien poliittisten, hallinnollisten, taloudellisten ynnä muiden 

vastaavien entiteettien sisään. Heimot ovat myös yleensä valmiita suojelemaan itseään jopa 

keinoja kaihtamatta ja nämä keinot ovat usein varsin epämuodollisia ja piileviä prosesseja. 

Erityisen mielenkiintoinen konteksti tämän kaikkialla vaikuttavan ilmiön kannalta syntyy 

sellaisissa sosiaalisissa piireissä, jotka pitävät itseään ikään kuin puhtaimman moraalin 

vartijoina kuten esimerkiksi korkean tason virkamiehet, älymystö, toimittajat ja muut 

vaikutusvaltaiset hahmot (mts.). Tässä yhteydessä heimoja esiintyy siinä missä muuallakin, 

mutta tuo ”puhdas moraali” on virallisella ja julkisella tasolla heimokäyttäytymismalleja 

vastaan. Tuon moraalin ohella onkin olemassa tietynlainen kollektiivinen yksityisyys eli 

klaanimoraali (mts. 91), jonka piiriin klaanin erilaiset puolustusmekanismit kuuluvat. Yksi 

sellainen on tietyntyyppinen salaisuusperiaate, joka on läsnä tavalla tai toisella aina, kun 

yhteisö luodaan tai sitä muutetaan. Se on luontainen pyrkimys pidättäytyä altistumasta 

ulkopuolisten tarkkailulle; esimerkiksi taipumus ”pestä likapyykki” vain omien kesken (lasten 

ilkityöt, kyläyhteisön sisäinen rikollisuus, poliisin toimivallan ylitykset jne.) (mts.). 

Vaikka heimojen toiminta saattaa vaikuttaa ensi alkuun salakavalalta ja yleistä moraalia 

rikkovalta, niin toisaalta myös ”epämoraalisuudessa” on aina tiettyä moraalia; nimittäin 

sellaista jonka heimo on muokannut itselleen (Maffesoli 1996, 95). Heimot toimivat siis 

varsin ihmisluonnon ja oman logiikkansa mukaisesti eikä niissä voi nähdä olevan 

lähtökohtaisesti mitään erityisen pahaa. Ne muodostavat ainoastaan haasteita, koska ne ovat 
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osa kompleksia verkostoa ja näin ollen joutuvat vuorovaikutukseen toistensa kanssa. 

Metaforamuotoisesti voidaan nähdä eräänlainen kylien joukko, jotka yhtyvät toisiinsa, 

vastustavat ja auttavat toisiaan ja samaan aikaan onnistuvat pysymään itsenään (mts. 139.). 

Ne ovat siis erillisiä, mutta eivät eristyneitä kokonaisuuksia ja ne ovat monin tavoin 

tekemisissä keskenään pyrkien selviytymään ja suojelemaan omia intressejään. Heimojen 

käsite voi tuntua nykymaailmassa vieraalta, koska sosiaalista kudosta ei ole totuttu tai aina 

sallittuakaan nähdä tästä näkökulmasta. Silti on kiistatonta, että samat sosiologiset 

lainalaisuudet pätevät ihmisiin kautta aikain. Minkä tahansa nimen heimoille tai ryhmittymille 

antaa, niin tribalismin prosessi on aina käynnissä ja se on aina ollut olemassa, mutta jota on 

ajasta riippuen enemmän tai vähemmän arvostettu – mikä on varmaa, on se, että se on 

nykyäänkin elossa ja voi hyvin (mts. 76). On kuitenkin esitetty (mts. 95), että onneksi niin 

kauan kuin heimot toimivat vastapainoina toisilleen, ne myös jossakin määrin neutralisoivat 

toisiaan. 

Ihmisillä on luontainen taipumus tulla erilaisten sosiokulttuuristen ryhmittymien jäseniksi. 

Siinä missä edellä esitetty painottuu enemmän näiden entiteettien sosiologiseen puoleen, niin 

ajatustyylien ja -kollektiivien käsite (Fleck 1979) tuo esiin enemmän niiden kulttuurisia 

ulottuvuuksia. Ajatustyylit ja -kollektiivit ovat näistä myöhemmin johdettuja ja 

tunnetuimmaksi tulleita tieteellisten paradigmojen (Kuhn 1996) käsitettä laajempia ja 

dynaamisempia eivätkä rajoitu ainoastaan tieteen maailmaan. Ne perustuvat ajatukseen, että 

kykyä erottaa, nähdä ja tietää asioita ei kehitä ja ylläpidä yksilö, vaan henkilöiden kollektiivi, 

jonka jäseneksi yksilö kasvaessaan ja kehittyessään, esimerkiksi kouluttautumisen myötä, 

tulee (Fleck 1979). Kollektiivien ajatustyylit ovat tietynlaisia tapoja katsoa maailmaa ja 

rakentuvat paitsi näkyvimmästä tietokokonaisuudesta (teoria, menetelmät jne.), niin myös 

implisiittisemmistä komponenteista, joita ovat sosiaalisesti ehdollistuneet mielikuvat ja 

uskomukset tiedosta, tieteestä ja totuudesta sekä näistä jokseenkin erilliset ideologiset arvot ja 

normit; kaikki ovat yhtälailla opittuja, mutta jälkimmäiset usein vaivihkaa sitä huomaamatta 

(Elkana 1979; 1986a; 1986b). Ajatuskollektiivit, tai miksi sen sukulaiskäsitteitä kussakin 

hiukan teoriasta riippuen kutsutaankaan, selittävät paljon edellä kuvatun sosiologisen 

todellisuuden ja tieteellisen todellisuuden vuorovaikutuksessa esiintyviä ilmiöitä ja voivat 

näin auttaa ymmärtämään tarkemmin erilaisten tiedon kenttiin kietoutuneiden 

sosiokulttuuristen entiteettien toimintaa. 

Sosioakateeminen ihminen, tribalismi ja ajatuskollektiivit ovat luontaisia ilmiöitä eikä 

niistä tietoiseksi tuleminen välttämättä muuta tätä tosiseikkaa. Toisaalta ei myöskään tulisi 

tuudittautua tämä todellisuuden vääjäämättömyyteen, vaan pyrkiä tästä huolimatta toimimaan 
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sen eteen, että akateeminen maailma tulisi lähemmäs niitä ideaaleja, joita se edustaa ja 

toteuttaa de jure, vaikka kääntöpuoli ja käytäntö olisivat aina jossain määrin edellä kuvattujen 

lainalaisuuksien ja taipumusten kirjoma. On esitetty pitäisikö yliopistoissa pyrkiä 

aktiivisemmin siirtymään heimoajattelusta yleisempään akateemiseen yhteisöön ja nähdä 

tutkijat enemmän toisiinsa integroituneina yhteisön jäseninä sellaisessa kontekstissa, jossa 

ainakin ensialkuun erilaisten päällekkäisten, rinnakkaisten, kilpailevien ja keinotekoisesti 

eriytettyjen käsitteiden takaa raivattaisiin esiin yhteinen ajatuspohja (Massa 2014, 20). Tällöin 

tutkijat esimerkiksi voitaisiin luokitella pikemmin ’detached specialists’ ja ’engaged problem 

solvers’ -tyyppisiin luokkiin kuin vaikkapa tarkkarajaisesti luonnon- ja 

yhteiskuntatieteilijöiksi (Pohl 2005, 1159). Tehtävä on haastava, mutta toisaalta myös yksi 

tieteidenvälisyyden keskeinen päämäärä. 

2.6. Todellisuuden aspektit ja kokonaisvaltaisempi maailmankatsomus 

Edellä kuvattu sosiokulttuurinen todellisuuden ulottuvuus kokonaisuudessaan muodostaa 

tärkeän komponentin, kun halutaan ymmärtää tieteenaloja, tiedon kenttiä tai niiden 

kohtaamisia kokonaisvaltaisemmin. Toiset todellisuuden aspektit usein kuitenkin jäävät 

tieteellisen tason varjoon ja piilevät sen taustalla, vaikka samalla ne ovat myös 

erottamattomasti osa sitä. Syynä voidaan pitää nykymaailmankatsomuksen valossa eri 

todellisuuden tasojen hankalaa yhteensovittamista toistensa kanssa. Tässä kohtaa on syytä 

painottaa, että varsinaisessa ontologisen objektivismin mukaisessa (”aidossa”) todellisuudessa 

itsessään ei ole edellä esitetyn mukaisesti tasoja, vaan ihmisen ulkoinen todellisuus on 

saumaton. Kuitenkin todellisuuden tarkkailijalle ja jäsentäjälle eli ihmiselle ontologisen 

subjektivismin mukainen todellisuus näyttäytyy erilaisina domeeneina, kutsuttiinpa niitä 

tasoiksi, ulottuvuuksiksi, kentiksi tai miksi tahansa; yksikään sana ei tyhjentävästi kuvaa 

ilmiötä, koska ihmisen hahmottamat todellisuuden jäsennykset ovat lopulta samaa kompleksia 

kokonaisuutta ja yhteen kietoutuneita ja vuorovaikutuksessa keskenään. Se, mistä ihmisen 

jäsentelemiä domeeneja erottelevat rajapinnat syntyvät ei ole täysin selvää, mutta 

keskeisimpänä tekijänä lienee vajavainen tieto todellisuudesta, jolloin tiedon mustien kuilujen 

väleihin ihminen on ollut pakotettu konstruoimaan oman versionsa todellisuudesta erilaisten 

tiedon alueiden esimerkiksi tieteenalojen muodossa. 

On osoitettu (Nicolescu 2000), että eri todellisuuden ”tasolta” toiselle siirryttäessä tulee 

vastaan eräänlainen murroskohta tasoja koskevissa laissa ja fundamentaalisissa käsitteissä. 

Tähän mennessä ei ole pystytty esittämään yhtään täsmällistä formalisaatiota, joka tulkitsisi 
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uskottavasti siirtymän yhdestä todellisuudesta, tai pikemmin maailmasta, toiseen (mts.). 

Toisin sanoen esimerkiksi kemian periaatteilla on mahdotonta selittää sosiologisia ilmiöitä. 

Toisaalta myös sosiologiset lainalaisuudet ja käyttäytymismallit puolestaan istuvat huonosti 

eksaktina ja kliinisenä pidettyyn tieteen maailmaan, vaikka jälkimmäisessä onkin enemmän 

kyse arvottamisesta eikä kykenemisestä. Tiede on myös sosiaalinen konstruktio, joka voisi 

ainakin hypoteettisesti järjestyä jollain toisellakin tapaa. 

Ihmisen jäsentämässä todellisuudessa on näin ollen hyvin vahvat lokerot, joihin olevainen 

on jakautunut omine periaatteineen. Toisaalta ainakin matematiikan ja fysiikan maailmassa on 

selkeitä indikaatioita siitä, että esimerkiksi siirtymä kvanttien maailmasta makrofysikaaliseen 

maailmaan ei ole jatkuva, mikä on saanut epäilemään, että tasojen murroskohdilla on 

muunkinlainen kuin ihmisen ymmärryksen rajoihin liittyvä selityksensä. Tätä syvällisempi 

todellisuuden luonteen filosofointi jääköön toisiin kirjoituksiin; edellisellä on kuitenkin se 

implikaatio tieteidenvälisyyden kannalta, että monen todellisuuden aspektin ja niiden 

sääntöjen olemassaolon on nähty mahdollistavan näiden esiintymisen rinnakkain (Max-Neef 

2005, 11). Tämä on usein ristiriidassa länsimaisessa dikotomisessa maailmankuvassa, jossa 

monet kahtiajaot kvalitatiivinen-kvantitatiivinen tai subjektiivinen-objektiivinen ovat 

eksklusiivisia ja tekevät maailman hahmottamisesta mustavalkoista. Tähän perustuu myös 

aristoteelisen perinteen lineaarinen logiikka, jossa välivaihtoehdot suljetaan pois esimerkiksi 

havainnollistamalla että ”A ei voi olla samaan aikaan ei-A” (logic of the excluded middle); 

sitä vastoin eri todellisuuden aspektien rinnakkainen hyväksyminen ja ymmärtäminen 

esittelee inklusiivisemman ja kokonaisvaltaisemman tavan havainnoida todellisuutta, jossa A 

voi olla samaan aikaan myös ei-A (logic of the included middle) (mts. 12). Ideana onkin 

kehittää rekursiivisen ajattelun tyyppi; tämä tarkoittaa kykyä luoda yhteyksiä sellaisten 

käsitteiden välille kuin esimerkiksi kokonaisuus/osa, järjestys/epäjärjestys tai 

havaitsija/havainnoija siten, että ne pysyvät samaan aikaan komplementaarisina ja 

antagonistisina toistensa suhteen (Morin 1992). Eri todellisuuden aspektien näennäisen 

heikoista yhteneväisyyksistä ja niihin liittyvistä tiedon aukoista huolimatta ne ovat koko ajan 

vuorovaikutuksessa eikä niitä voi jättää huomiotta tai laiminlyödä haluttaessa ymmärtää 

kokonaisuutta. Ne eivät myöskään ole siinä mielessä läpinäkymättömiä, ettei esimerkiksi 

sosiologiaa ja psykologiaa tieteen taustalla voisi tarkkailla ja koettaa ymmärtää, kuten 

tribalismin esimerkki osoittaa. Niiden tarkkailu vain ei ole perinteisesti kuulunut näistä 

fundamentaalisesti poikkeavan tieteellisen maailman lähtökohtiin ja periaatteisiin. 
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2.7. Tieteidenvälisyyden motivaatiot: tieteenalat rajallisina todellisuuden 

jäsentäjinä 

Edellä on esitetty kuinka tieteenaloille on vaikea antaa eksaktia määritelmää ja ne ovat pitkälti 

melko dynaamisia kokonaisuuksia. Tästäkin huolimatta, hiukan havaitsijasta ja kontekstista 

riippuen, pystymme ainakin likimääräisesti nimeämään ja järjestelemään tieteenaloja ja niiden 

keskeistä sisältöä. Tieteenaloja koskee siis jonkinlainen käsitteellinen ristiriita siinä mielessä, 

että niillä on historiallisista ja käytännön syistä usein varsin selvärajaiset organisatoriset ja 

yhteisölliset puitteet, mutta todellisuudessa ne ovat utuisempia kokonaisuuksia, joissa esiintyy 

päällekkäisyyttä. 

Ensin mainitulla organisatorisella tieteenalojen ilmenemismuodolla on oma historiallinen 

taustansa, jota edellä on jo lyhyesti sivuttu. Niin sanotut tiedon luokittelut (classifications), 

joista modernit akateemiset tieteenalat ovat vain yksi esimerkki, jäsentävät sitä miten 

havaitsemme maailman (Huutoniemi 2012, 20). Niitä pidetään välttämättöminä 

intellektuaaliselle kehitykselle, koska ne auttavat ehkäisemään tiedon muuttumiselta liian 

abstraktiksi tai ylivoimaiseksi (esim. Abbott 2001) ja tältä pohjalta varsinaiset akateemiset 

tieteenalat yliopistollisina rakenteina ovat monien vaiheiden kautta syntyneet ja 

institutionalisoituneet. Tästä tieteenalojen ilmenemismuodosta luultavasti juontuu 

tieteidenvälisyyttä puoltavilla tahoilla usein kuultu väite tieteenaloista eräänlaisina siiloina 

(esim. Jacobs 2013). Tieteenalat olisivat näin ollen siilojen tapaan kaukaisia, yksinäisiä ja 

hiljaisia paikkoja, joiden tarkoitus on suojella sisältöään ulkomaailmalta (mts. 19.). 

Siilometaforassa tieteenalat kuvataan siis ikään kuin sisäänpäin kääntyneinä ja suojattuina 

tiloina, jotka ovat tarkoituksellisen eristäytyneitä toisista tieteenaloista ja niiden kehityksestä. 

Siilo voidaan nähdä jopa piilottelupaikkana, josta käsin ei pystytä tai haluta olla tekemisissä 

todellisen maailman kanssa (mts. 18). Siiloutumisen on esitetty muun muassa tukkivan 

viestinnän, tukahduttavan innovaation, estävän ratkaisujen löytämisen todellisen maailman 

ongelmiin, kuristavan talouskasvun ja pirstaloivan perustutkintokoulutuksen, mutta samaan 

aikaan näille kaikille voidaan esittää painavia vasta-argumentteja (mts. 19–26). 

Siilotieteenalat varmasti aiheuttaisivatkin kaikkia edellä kuvattuja ongelmia, mutta toinen asia 

on se, kuinka totuudenmukainen metafora ne tieteenalojen suhteen ovat. Tässä tulee esiin 

metaforan käytön iänikuinen riski, joka ei piile niinkään sen sisällössä, vaan tulkinnassa. Mitä 

tahansa metaforaa voidaan käyttää niin kilpenä kuin miekkanakin. Siilometafora on kuitenkin 

maininnanarvoinen, koska se toistuu usein muodossa tai toisessa tieteidenvälisyysdiskurssissa 
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ja sillä vahvistetaan argumentteja, jotka käsittelevät lopulta koko tunnetun ja vakiintuneen 

koulutus- ja tutkimusjärjestelmän olemusta ja oikeutusta. 

Vaikka siilot ovat jossain määrin karkeahko kärjistys, on metaforan taustalla kuitenkin 

myös todellisia ilmiöitä sekä näihin liittyviä huolia. Tieteenaloilla, kuten millä tahansa 

käsitteellisesti eroteltavalla ja yhteisöllisesti organisoituneella entiteetillä, on luontaista 

taipumusta ja motivaatiota korostaa, ei niinkään eristäytyneisyyttään, vaan erillisyyttään 

muista tavalla tai toisella siihen rinnastettavista kokonaisuuksista. Tämäntyyppinen tendenssi 

voi ajan kuluessa luoda niiden ympärille erityyppisiä valleja, jotka käytännössä ovat 

esimerkiksi erilaisia mikrokulttuureja, vaikeaselkoisia jargoneja tai tribalistista käyttäytymistä. 

Näin vallien suojissa eri ihmiset antavat eri kulttuurista toiseen ja samankin kulttuurin sisällä 

samoille ilmiöille, merkeille tai kulttuurituotteille erilaisia merkityksiä, mikä luo merkittäviä 

haasteita todellisuuden hahmottamisen ja intersubjektiivisuuden eli yhteisen ymmärtämisen 

kannalta (Eskola & Suoranta 2005, 45). Käsitteellisesti tätä lähellä on myös tieteenalojen 

etnosentrismi (Campbell 1969), joka on muiden (tieteenala)kulttuurien arviointia omasta 

kulttuurista lähtöisin olevien ennakkokäsitysten, standardien ja tapojen pohjalta. Campbellin 

mukaan (mts. 328) etnosentrismistä ja tribalismista kumpuavat ongelmat näkyvät 

monentyyppisinä oireina niin yliopiston laitosten, kansallisten tiedejärjestöjen kuin 

akateemisten tieteenalojen sisäisissä ja ulkoisissa suhteissa. Tietynlainen kulttuurinen 

kapseloituminen on nähty esimerkiksi kompleksien globaalien ongelmien kannalta pahimpana 

vaihtoehtona, koska tällöin niiden politisoituminen voi viivästyä tai estyä kokonaan (Massa 

2013). 

Eräs runsaasti keskustelua herättänyt tieteen eriytymisprosessi on tieteen jatkuva 

haarautuminen, joka on väistämätön seuraus tiedon lisääntymisestä. Siinä missä antiikin 

suuret filosofit saattoivat olla jonkinlaisia yleistieteilijöitä ja vielä renessanssin kuuluisat 

yleisnerot samanaikaisesti useiden tieteiden huipulla, niin nykypäivän tieteilijä on 

parhaimmillaankin edustamansa tieteenalan osatieteilijä keskittyen sen suunnattomassa 

kentässä jonkin tietyn haarauman asiantuntijuuteen. Tiede ja tieteenalat haarautuvat kasvien 

juurakon tavoin, mikä synnyttää uusia alatieteenaloja, näiden alatieteenaloja jne., Ilmiötä on 

eri konteksteissa kutsuttu useilla nimillä. Positiivisempaa sävyä edustaa tieteenalojen sisäinen 

erikoistuminen, jota muun muassa tieteenalat itse käyttävät viitatessaan erilaisiin vanhoihin ja 

uusiin suuntautumislinjoihinsa. Negatiivisempi kaiku puolestaan on keskustelulla tieteellisen 

kudoksen fragmentaatiosta tai pirstaloitumisesta (esim. Jacobs 2013), jota tavataan usein 

tieteidenvälisyyden puoltajien keskuudessa. Saman ilmiön voi siis nähdä hyvin vastakkaisin 

tavoin, joista ensimmäisessä painottuu se, kuinka tiede ikään kuin valaisee uusia 
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tuntemattomia ja aiemmin hämäriä alueita, kun taas jälkimmäisessä korostuu se, kuinka 

haarovien valokeilojen edetessä hämärään, niiden väliin jää yhä syvenevä pimeys. Metaforaan 

todellisuudesta pimeytenä ja tieteistä valonheittiminä pitää kuitenkin myös suhtautua tietyllä 

varauksella. Syyt ovat samat kuin siilojen kanssa; tässä eristävät seinät vain ovat 

läpipääsemätöntä pimeyttä tiedon kosmoksessa. Kuten edellä on mainittu, tieteenalat ovat 

kuitenkin varsin toisenlaisia olentoja kuin jonkinlaiset varastointisäiliöt tai tähdet tyhjässä 

avaruudessa. Totta kuitenkin on, että tiede on hahmottamansa todellisuuden suhteen 

järjestäytynyt toisistaan enemmän tai vähemmän poikkeaviin ja alati haarautuviin 

tieteenaloihin. Tämä on vallitseva järjestelmä ja se on muodostunut aikojen saatossa tiettyjen 

maailmankatsomuksellisten periaatteiden ja tapahtumaketjujen mukaan. Näistä syistä se myös 

vaikuttaa vahvasti tapaamme hahmottaa todellisuutta. Tässä kohtaa siinä on yhtäläisyyksiä 

kuuluisaan Sapirin-Whorfin hypoteesiin, jossa kielelliset tai käsitteelliset rajat asettavat myös 

maailmankuvamme ja käyttäytymisemme rajat. Tieteenalajärjestelmässä on nähty ongelmia 

sen suhteen, miten se vastaa jokseenkin saumatonta todellista maailmaa ja sen ilmiöitä. Juuri 

tästä näkökulmasta tieteidenvälisyysdiskurssi on pitkälti syntynyt ja pyrkinyt etsimään 

ratkaisuja niihin haasteisiin, joita tieteenalajärjestelmän on nähty luovan. Suuren osan 

tieteidenvälisestä tutkimuksesta voidaankin nähdä olevan epistemologisesti orientoitunutta; 

toisin sanoen tiedon kenttien rajojen ylitystä pidetään tarpeellisena, jotta saataisiin 

syvällisempää ymmärrystä ja kattavampia selityksiä (Huutoniemi ym. 2010, 85). Tämä ei tue 

klassista asennetta, että perustutkimus löytää ongelmansa vakiintuneiden tutkimuskenttien 

agendoista, ja teoreettisesti kypsien kenttien asiantuntijuutta sitten käytetään ratkaisemaan 

käytännöllisempiä ongelmia tieteidenvälisessä yhteistyössä (Böhme & Schäfer 1983; De Mey 

1982). 

2.8. Tieteidenvälisyyden motivaatiot: todellisen maailman ongelmat 

Tieteen differentiaatio, erikoistuminen ja fragmentoituminen tieteenaloihin viime vuosisatojen 

aikana on kulkenut käsi kädessä yleisen edistyksen kanssa, mikä näkyy osaltaan sekä tuotetun 

tiedon määrässä että laadussa. Tämän tieteellisen edistyksen dynamiikka yhdessä tieteellisen 

työn jakautumisen ja sitä seuraavien kannustinjärjestelmien kanssa on tukenut vahvasti 

taipumusta, jossa yksilölliset tutkijat tai tutkijaryhmittymät keksivät omia kieliään, 

julkaisujaan, urajärjestelmiään ja ohjelmiaan, ja lopulta räätälöivät omat 

tutkimuskysymyksensä sen mukaan, mikä heidän kykynsä on käsitellä omia kulttuurisia, 

teknologisia ja/tai organisatorisia rakenteitaan. Tästä seuraa se, että erityisräätälöidyt, 
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tieteenalapohjaiset tieteelliset kysymykset eivät usein vastaa suuriin yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ja ovat täten riittämättömiä laajuudeltaan ja mittakaavaltaan moniin nykymaailman 

haasteisiin nähden. (Mauser ym. 2013, 422). Jos uskomme, että tieteen ainoa keino lähestyä 

isoja kokonaisuuksia on pilkkomalla ne osiin sekä tehdä tutkimuskysymyksistä 

yksityiskohtaisia ja konkreettisesti rajattuja, aliarvioimme tiedettä ja sen mahdollisuuksia 

(Willamo 2014, 236). Toisaalta tiede on myös jossain määrin pakotettu toimimaan näin, 

koska tietynasteinen rajaaminen ja konkretia ovat välttämättömiä tieteen tekemisen kannalta; 

olennaista on rajausten relevanttius sekä tietoisuus rajausten luonteesta. Tieteen, kuten 

kaikkien maailmankatsomuksellisten järjestelmien, voidaan näin ollen nähdä 

tasapainottelevan osien ja kokonaisuuksien ymmärtämisen välillä. Juuri tähän 

problematiikkaan esimerkiksi edellä kuvattu ’included middle’-logiikka pyrkii tarjoamaan 

ratkaisun. 

Tieteidenvälisyyteen liitetään usein vahva ongelmalähtöisyyden periaate. Siinä 

lähtökohtana on jokin todellisen maailman ongelma, johon etsitään ratkaisua ja koska 

todellisuus kaikkine ilmiöineen on usein varsin saumaton ja kompleksi, niin minkään tieteen 

ei katsota tähän tehtävään pystyvän yksinään. Tästä kumpuaa ajatus yhteistyön 

välttämättömyydestä tieteenalojen välillä. Yhteistyö ei kuitenkaan ole ainoa haaste 

tieteidenvälisyyden kamppailussa todellisen maailman ongelmia vastaan. Etenkin 

monimuotoisessa ja lukuisia tieteitä leikkaavassa kestävyysdiskurssissa puhutaan niin 

sanotuista ilkeistä tai oikukkaista ongelmista (wicked problem; Rittel & Webber 1973). 

Alkuperäisen määritelmän (mts.) mukaan ilkeä ongelma on kompleksi kysymys, joka uhmaa 

sitä, että se voitaisiin määritellä täydellisesti; tämän takia sille ei voi olla lopullista ratkaisua, 

koska jokainen määrittely- ja ratkaisuyritys luo uusia kysymyksiä. Ongelmilla ylipäänsä ei ole 

objektiivista eksistenssiä maailmassa, vaan ne ovat riippuvaisia arvoista, tulkinnoista ja 

odotuksista sen suhteen mitä pidetään hyvänä tai huonona (Huutoniemi 2014a, 6). Voimme 

ajatella ongelmaa poikkeavuutena tämänhetkisen asiantilan ja toivotun tilan välillä ja ratkaisu 

on jotakin, mikä eliminoi tämän poikkeavuuden (Balint ym. 2011). Kesyjä ongelmia 

kohdattaessa on sidosryhmien keskuudessa implisiittinen yksimielisyys tämän poikkeavuuden 

olemassaolosta ja luonteesta; ilkeitä ongelmia kohdattaessa puolestaan ongelmaa selitetään 

monin eri tavoin ja näin ollen se, miten valitsemme selittää poikkeavuuden, määrittää 

ratkaisun tyypin, jota etsimme (Huutoniemi 2014a, 6). Tässä kontekstissa mikä tahansa 

ratkaisu vaikuttaa riittämättömältä, koska ongelman ratkaisun prosessi on identtinen sen 

luonteen ymmärtämisen prosessin kanssa ja ei ole olemassa kriteerejä määrittelemään mitä on 

taustalla olevien ongelmien riittävä ymmärtäminen; toisin sanoen mikään ratkaisu ei voi 
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lopettaa ilkeitä ongelmia, koska ongelmat ovat dynaamisia sekä sosiaaliset ja tieteelliset 

parametrit muuttuvat ajan kuluessa ja mikä tahansa sovellettu ratkaisu luo seurausten aaltoja 

pitkällä aikavälillä (mts. 7). Näin ollen ilkeät ongelmat nostavat lopulta hyvin 

fundamentaalisia epistemologisia kysymyksiä, jotka koskevat tapojamme tarkkailla ja 

käsitellä maailmaa, koska mikä tahansa lähempi katsaus tällaisiin ongelmiin paljastaa 

tahattomat pyrkimykset nähdä maailma tiettyjen tieteenalavärittyneiden linssien läpi (mts.). 

Ilkeä ongelma on myös sikäli harhaan johtava käsite, että kyseessä ei ole yksittäinen 

ongelma, vaan vyyhti useita, komplekseja ongelmia, joista osa on piilevämpiä kuin toiset ja 

ne usein paljastuvat vasta ongelman määrittely- ja ratkaisuprosessin aikana. Todellisen 

maailman ongelmien kompleksisuus tai ilkeys johtuu myös siitä, että tiedon kasaantumisella 

tieteenalojen sisällä on vain vähän relevanssia sellaisenaan kyseisen tieteenalan lokeron 

rajojen ulkopuolella; toisin sanoen tutkimus ei paljasta maailmaa, vaan lisää itsensä siihen ja 

maailma on täten enemmän, ei vähemmän, kompleksi kuin ennen (Hukkinen & Huutoniemi 

2014, 180). Edellisen perusteella tieteenalainen tiedontuotanto ei siis ratkaise sellaisia 

ongelmia kuin ilmastonmuutos, vaan paljastaa yhä enemmän tietämättömyyden alueita, joita 

tutkia (Frodeman 2014). Tieteenalat eivät myöskään ole staattisia olioita, vaan käynnissä on 

jatkuva fragmentaation prosessi, jossa tieteenaloista tulee haarautuessaan tietyllä tapaa 

entistä ”tieteenalaisempia” ja koulukuntaisempia. Tästä syystä fragmentaatiokehityksen on 

katsottu olevan erityisen kielteisesti vaikuttava nykymaailman tilanteeseen, jossa käsiteltävät 

ongelmat ovat yhä kompleksisempia. Toisaalta myös vastakkaista kehityskulkua voidaan 

ymmärtää tapahtuvaksi informaatioaikakauden ja tieteidenvälisyyden tuodessa tieteenaloja 

lähemmäksi toisiaan. 

Yliopistomaailman tieteenalaisen organisoitumisen ja todellisen maailman ongelmien 

välillä voidaan nähdä kasvava kuilu, jota jatkuva haarautuminen ja fragmentoituminen 

leventää entisestään. Tähän liittyy keskeisesti tieteen ja tieteenalojen tapa pelkistää 

komplekseja ilmiöitä osiin ja olettaa että on mahdollista tutkia maailman osia eristyksissä 

maailmasta kokonaisuutena (Huutoniemi 2014a, 4). On esitetty että tieteenalojen 

ongelmanratkaisuvoima on vahva ja toiminnallinen ainoastaan suhteessa teoreettisesti 

yksinkertaistettuihin versioihin ongelmista (Krohn 2010). Modernin tieteen sanotaan jopa 

kärsivän siitä, mitä Morin (2008,  2–3) on kutsunut ”yksinkertaistamisen paradigmaksi”, joka 

tarkoittaa tiedon järjestämistä tavoilla, joilla on mahdotonta tunnistaa ja ymmärtää 

todellisuuden kompleksisuutta. Tietynlaisen osavaltaisen tai atomistisen ajattelun 

dominoinnin suhteessa kokonaisvaltaiseen voidaan katsoa aiheuttaneen monia ongelmia 
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etenkin luonnostaan monia tieteitä leikkaaviin kenttiin kuten ympäristönsuojeluun (Willamo 

2005, 2). 

Todellisen maailman ongelmat eivät kuitenkaan ole ainoastaan haasteita 

tieteenalapohjaiselle järjestelmälle, vaan myös tieteidenväliselle tutkimukselle – ainakin 

vallitsevien tieteidenvälisten lähestymistapojen puitteissa. Usein jää huomaamatta tiedon 

paradoksinen luonne, koska tieto tuottaa myös sokeutta (Huutoniemi 2014a, 7). 

Tieteidenvälisen integraation järjellinen perusta nojaa oletukseen, että voidaan saada 

kattavampi ymmärrys sisällyttämällä monia näkökulmia, mutta se ei huomioi, että myös 

integraatio voidaan tehdä vain tietystä näkökulmasta (esim. Schoenberger 2001). Uusien 

näkemyksien mahdollistaminen siirtää näin ollen ”mustan laatikon” aina jonnekin toisaalle 

(Huutoniemi 2014a, 7). Toisaalta todellisen maailman ja sen ongelmien kanssa toimeen 

tuleminen vaatii tiettyjen epävarmuustekijöiden ja tiedon aukkojen hyväksymistä, mikä 

yleensä on merkittävä osa tieteidenvälisyyden keskeistä doktriinia. 

2.9. Mitä on tieteidenvälisyys? 

Tieteidenvälisyyden taustan ja motivaatioiden ollessa selvempiä, voidaan tässä kohden vetää 

yhteen edellä esitettyä ja siirtyä tarkastelemaan mitä tieteidenvälisyydellä yleisimmin 

tarkoitetaan, minkälaisia distinktioita tieteidenvälisyydeksi luokiteltavalla kentällä voidaan 

erottaa ja mitkä ovat tieteidenvälisyyden keskeiset tavoitteet. Jo pelkästään 

tieteidenvälisyyden määritelmää koskevan kirjallisuuden suunnattomasta volyymista johtuen 

tässä käydään läpi vain tutkielman kannalta oleellisin. 

Tieteidenvälisyyden tarkka määrittely on haastavaa, koska sen kompleksisuus haastaa sen, 

että tieteidenvälisyyden voisi määritellä vain yhdellä tavalla (Huutoniemi ym. 2010, 79). 

Tämä näkyy myös siinä, että päättäjät ja tiedehallinnon edustajat kamppailevat alituiseen 

tutkimuksen tieteidenvälisten aspektien määrittelyn ja identifioinnin kanssa (esim. Committee 

on Facilitating Interdisciplinary Research and Committee on Science 2005). Eräs yleinen 

määritelmä tieteidenvälisyysdiskurssin alkuvaiheissa oli “yhteinen aksioomien järjestelmä 

joukolle tieteenaloja.” (Klein 2004, 515). Tämä pitää sisällään lähtökohtaisen ajatuksen 

tieteenalojen välille luodusta sillasta tai Indran verkossa kiinteämmin toisiinsa punotuista 

jalokivistä, joiden varaan tieteenalojen välinen integraatio rakentuu. Sittemmin termin käyttö 

on laajentunut ja se yhdistetään nykyään erilaisiin kokonaisvaltaisiin paradigmoihin (esim. 

systeemiteoria, feminismi), laajoihin tieteidenvälisiin kenttiin (esim. aluetutkimus, 

kulttuuritutkimus) ja synoptisiin eli yleiskatsauksellisiin tieteenaloihin (esim. filosofia, 
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maantiede, uskontotieteet) (mts. 516). Tieteidenvälisyys on joka tapauksessa enemmän kuin 

mikään yksittäinen uusi tieteenala tai supertieteenala ja sitä on luonnehdittu uudenlaiseksi 

systeemisemmäksi ja holistisemmaksi tavaksi nähdä maailma (Max-Neef 2005, 15). 

Abstraktilla tasolla se on vuorovaikutusta eri tiedon kokonaisuuksien (body of knowledge) 

välillä (Committee on Facilitating Interdisciplinary Research and Committee on Science, 

2005) – olivatpa ne tieteenaloja tai jotain muita tietoentiteettejä. Käytännössä tämän 

määritelmän mukaan tieteidenvälisen työn keskeinen haaste on ylittää vallitsevien 

tutkimusalojen väliset käsitteelliset ja metodologiset rajat (Huutoniemi ym. 2010, 81). Näin 

ollen se pyrkii toimimaan jonkinlaisena edellä kuvatun tieteen fragmentaation vastavoimana 

hälventäen sitä käsitteellistä, toiminnallista ja kulttuurista usvaa, johon tieteenalat ovat 

aikojen saatossa kääriytyneet. 

Huomionarvoista tässä kohtaa on jälleen itse tieteenalan käsite, joka edellä esitettyyn 

nojautuen voidaan ymmärtää niin akateemisena ja byrokraattisena laitoksena kuin myös 

vähemmän selvärajaisena ja dynaamisempana kokonaisuutena. Tähän sanaan liittyvien 

konnotaatioiden takia onkin usein parempi puhua tiedon kentistä (fields of knowledge), jotka 

on määritelty (Darden & Maull 1977) tutkimusyhteisöiksi, joilla on yhteinen joukko 

kysymyksiä ja ongelmia, jotka kohdistuvat johonkin tiettyyn tiedon piiriin (domain) esim. 

tekoäly, ympäristökemia, terveyspolitiikka, ihmismaantiede jne. Tutkimuksesta tulee 

tieteidenvälistä silloin kun tutkimustoiminta sisältää useita tällaisia tiedon kenttiä 

(Huutoniemi ym. 2010, 82). Tosin koska kenttien välillä ei ole vedenpitäviä rajoja, 

tieteidenvälisyyden ajatus ei viittaa mihinkään objektiiviseen tai yksiselitteiseen tutkimuksen 

piirteeseen, vaan se minkä me näemme tieteidenvälisenä, riippuu siitä, miten näemme kentät, 

jotka määrittyvät pitkälti yksilökohtaisesti; tuloksena siis se, että se mikä vaikuttaa olevan 

tieteidenvälistä tutkimusta edelliselle saattaa olla tavallista tieteenalan sisäistä työtä 

jälkimmäiselle (mts.). Tutkimustyön tieteidenvälistä luonnetta ei voida täten johtaa 

osallistuvien kenttien nimistä, vaan se täytyy sen sijaan arvioida sen mukaan, kuinka kentät 

ovat edustettuina, kuinka ne ovat yhteydessä tutkimusongelmaan ja toisiinsa, ja missä määrin 

tutkijat itse kokevat, että kenttien kohtaaminen sisältää erityisen episteemisen haasteen (mts.) 

Nimestään huolimatta tieteidenvälisyyden ei aina katsota rajoittuvan tieteen, tieteenalojen tai 

tutkimuksellisten tiedon kenttien maailmaan, vaan sen katsotaan olevan myös tieteen ja 

muiden yhteiskunnan toimijoitten välisyyttä, mikä on lähestymistapana syntynyt ja 

vahvistunut etenkin tällä vuosituhannella. Tämä on yleensä tieteidenvälisyyden 

määritelmällistä ydintä silloin, kun pyrkimys on nimenomaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jolloin ei voida sulkea pois muita, tieteen ulkopuolisia, 
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tutkimusalueeseen ja -ongelmaan liittyviä tiedon kenttiä ja näkökulmia. Näin ollen 

tieteidenvälisyys voidaan nähdä laajennettuna tiedon tuotantona, johon sisältyy laaja joukko 

toimijoita ja avointa havainnointia tieteellisen ja maallikkotiedon eri muotojen relevanssin 

suhteen (Mobjörk 2010, 866). On myös esitetty (esim. Fuller 1993) huolia siitä, että tieteen 

ulkopuoliset tekijät ajaisivat tieteidenvälisyyttä ja se olisi näin alisteinen erilaisille poliittisille 

ja kaupallisille voimille, mutta on pystytty myös osoittamaan (Barry ym. 2008, 23, 

Huutoniemi ym. 2010, 86), että vaikka skenaariossa on oma potentiaalinsa, niin näin harvoin 

todellisuudessa on. Täysin tutkimustason ulkoisten voimien ulottumattomissa 

tieteidenvälisyys ei kuitenkaan ole sikäli, että monet tiedemaailman sisäiset korkean tason 

päättävät tahot noudattelevat eriasteisia tieteidenvälisiä doktriineja ja saattavat 

tieteidenvälisyyden tarkemmista määritelmällisistä ja metodologisista puutteista huolimatta 

ajaa sitä keinoin, joihin tieteidenvälisiin hankkeisiin osallistuvat tahot voivat vaikuttaa vain 

vähän. Edempänä esiteltävät HENVI-hankkeet ovat esimerkki tieteidenvälisyydestä, joka ei 

lähtökohtaisesti ollut niihin osallistuneiden tutkijoiden tavoitteena, vaan tieteidenvälisyys 

annettiin ylhäältä käsin ja sillä sidottiin alun perin itsenäiset ja enemmän tai vähemmän 

tieteenalaiset hankesuunnitelmat yhteen muuntaen ne uusien yhteishankkeiden sisäisiksi 

työpaketeiksi. 

Yllä esitetyn perusteella tieteidenvälisyys vaikuttaisi olevan melko vaikeasti tavoitettava 

käsite. Oikeastaan yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei ole saatavilla lähes puolen vuosisadan 

intensiivisen tieteellisen diskurssin jälkeen (Jahn ym. 2012, 1). Kirjallisuus aiheesta on 

laajentunut huomattavasti 1960-luvun lopulta alkaen, mutta silti monet silloin kehitellyt 

ajatusmallit ja perustelut ovat edelleen nykyisen keskustelun lähteenä (Jacobs 2013, 17). 

Tieteidenvälisyyttä luonnehtii samanaikaisesti siis sekä määritelmällinen epämääräisyys että 

jonkinasteinen diskurssin staattisuus. Sama pätee myös pitkälti tieteidenvälisyyden alla 

olevaan käsitteistöön ja toimintaan. Vaikka tieteidenvälinen tutkimus on kasvussa, ei ole 

yhteistä sanastoa, ei keskitettyä viestintäalustaa eikä yhteisesti jaettua tutkimusviitekehystä ja 

tieteidenvälinen tutkimus käyttää tiedon tuottamiseen laajaa, mutta ei selkeästi määriteltyä 

menetelmäsettiä (Brandt ym. 2013, 1). Koska tieteidenvälisyyden käsite ei viittaa 

objektiiviseen ja yksiselitteiseen tutkimuksen ominaisuuteen, niin tähän liittyvä 

tieteidenvälisyyden määrittelemisen ja mittaamisen haasteita ovat ne moninaiset tavat, joilla 

tieteidenväliset vuorovaikutukset voidaan käsittää ja toteuttaa (Huutoniemi ym. 2010, 80). On 

lähes mahdotonta muodostaa yhtä määritelmää sellaisille tieteellisille toiminnoille, jotka 

esimerkiksi laajentavat kysymysten piiriä ja informaatiolähteitä toisille aloille, kehittävät 
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teoreettisia malleja, jotka ulottuvat eri alojen käsitekenttien yli, tai muuntavat olemassa olevia 

uskomuksia esittämällä evidenssiä toisilta aloilta (mts.).  

Toinen seikka, joka on läheisesti tekemisissä tieteidenvälisyyden määrittelyn vaikeuden 

kanssa, on sen yhtenä keskeisimpänä motivaationa toimivat todellisen maailman ongelmat, 

jotka ilkeille ongelmille tyypilliseen tapaan eivät noudattele tieteenalarajoja, malleja tai 

mitään todellisuuden yksinkertaistettuja jäsentelyjä. Esimerkiksi kestävyyshaasteiden edessä 

reduktionistisen ajattelun rajat on laajalti tunnustettu ja modernin tieteidenvälisen 

ympäristödiskurssin nousu puolivuosisataa sitten voidaan esittää vastauksena 

ratkaisemattomiin ongelmiin, jotka reduktionistinen tiede jätti jälkeensä (Huutoniemi & 

Willamo 2014, 23). Myös ympäristöongelmien voidaan edelleen nähdä kietoutuvan yhteen 

aikamme muiden, esimerkiksi taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen, ”kriisien” kanssa 

(Willamo 2014, 226), joten kaikki palautuu lopulta aina yhteen suureen saumattomaan 

todellisuuteen, jossa syy-seuraus-suhteet ovat monimutkaisia ja jota ainoastaan 

tieteidenvälisyyden on nähty kykenevän jotenkuten peilaamaan. Todelliseen maailmaan 

pohjautuva ongelmalähtöinen tutkimus ei tähtää niinkään etukäteen määriteltyjen 

tutkimuskysymysten ratkomiseen vaan ongelman tai ilmiön hahmottamiseen holistisesta 

näkökulmasta, jossa useat tieteenalat toimivat tutkimuksen resursseina ja niitä käytetään ja 

sovelletaan tutkimuksen päämäärien mukaan (Huutoniemi 2014b, 190). Ongelmalähtöinen 

tutkimus kyseenalaistaa perinteisen menetelmällisyyden roolia korostaessaan luovaa ajattelua 

ja tutkimuksellista tilannetajua tieteenalakohtaisten normien sijaan (Huutoniemi 2014a). Näin 

ollen tieteidenvälisyyttä luonnehtii vahva kontekstiriippuvaisuus ja se määrittyy kulloistenkin 

ongelmien mukaan. Tämän lisäksi mukana on myös muita todellisuuden tasoja kuin 

tieteellinen. Koska ongelmalähtöisessä tieteidenvälisessä tutkimuksessa tavoitellaan 

kokonaisvaltaisuutta, tulee muistaa että mukana on aina myös esimerkiksi sosiologisia, 

poliittisia ja psykologisia ulottuvuuksia. Tieteellinen tieto yksinään ei voi informoida 

kompleksien ongelmien ratkaisuprosessia, jossa on aina vahvoja epävarmuuden ja 

kontekstuaalisuuden elementtejä; instrumentaalisia, eettisiä ja esteettisiä tiedon muotoja 

tarvitaan myös ja näin ollen rationaalinen tieto ei tule vain siitä ”mitä tiedämme” vaan 

siitä ”miten viestimme” sen (Després ym. 2004). 

Jotta tieteidenvälisyys käsitteenä ei määritelmällisten haasteittensa takia jäisi täysin 

leijumaan abstraktiin ja tarttumispinnattomaan ulottuvuuteensa, voidaan lopuksi edellä 

esitettyyn peilaten esittää ainakin yksi määritelmä, jossa yhdistyy keskeisimmät 

tieteidenvälisyyden ominaisuudet. Tieteidenvälisyys on kriittinen ja itseään reflektoiva 

tutkimuksellinen lähestymistapa, joka liittää yhteiskunnalliset ongelmat tieteellisiin ongelmiin; 
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se tuottaa uutta tietoa integroimalla eri tieteellisiä ja tieteen ulkopuolisia oivalluksia; sen 

tavoite on kontribuoida sekä yhteiskunnallista että tieteellistä edistystä; siinä integraatio on 

kognitiivinen operaatio, jossa vakiinnutetaan uusi, tähän asti olemassa olematon yhteys 

erillisten episteemisten, sosio-organisatoristen ja kommunikatiivisten entiteettien välille, jotka 

luovat kyseessä olevan ongelman kontekstin (Jahn ym. 2012, 8). Määritelmän päälle voi 

korostaa vielä sitä, että tieteellä ja tieteidenvälisyydellä on myös tietty vastuuvelvollisuus 

(Huutoniemi 2012). Siinä missä klassinen lähestymistapa tieteeseen on pitänyt totuuden 

tavoittelua tieteen päätavoitteena, niin tämän etsintä on asteittain korvautunut 

pragmaattisemmalla tavoitteella, jossa tuotetaan luotettavaa ja relevanttia tietoa perustuen 

kontekstualisoituihin ongelmiin (mts. 12). Vastuuvelvollisuuden perusajatus on selkeä: kun 

päätöksentekovalta siirretään päämieheltä (esim. kansalaiset) toimijalle (esim. hallitus), täytyy 

olla mekanismi, jolla toimija pidetään vastuussa päätöksistään ja tarpeen vaatiessa voidaan 

määrätä sanktioita, viimekädessä toimijan poistamiseksi vallasta (Lindberg 2009, 1). 

Tieteidenvälinen vastuuvelvollisuus on välttämätön, mutta riittämättömästi kehittynyt 

tieteellisen tiedontuotannon hallinnon elementti ja olennaista on keskittyä siihen mille 

tieteenaloille, minkälaisesta tutkimustavoitteesta, ja minkälaisesta tutkimusprosessista 

hankkeessa lopulta ollaan vastuuvelvollisia (mts. 11). 

Tieteidenvälisen tutkimuksen voidaan edellä esitetyn perusteella vaatia järjestettävän niin, 

että se ottaa huomioon ongelman kompleksisuuden tarkoittaen sitä eri tekijöistä koostuvaa 

kompleksia järjestelmää, joka kokonaisuudessaan selittää ongelman nykyisen tilan ja 

dynamiikan. Tämän lisäksi sen tulee vastata tieteen ja yhteiskunnan moniin näkökulmiin 

ongelmasta sekä asettaa sivuun tieteen idealisoidun kontekstin tuottaakseen käytännöllisesti 

relevanttia tietoa. Sosiaalisen vastuun näkökulmasta neljäs elementti on vielä se, että 

tieteidenvälinen tutkimus käsittelee vallitsevan tilan ongelmia ja mahdollisia parannuksia, 

jotka ovat osaltaan tasapainottamassa yksilöllisten sidosryhmien ja tieteenalojen erilaisia 

intressejä ja syötteitä, jolloin tutkimuksen voidaan nähdä ikään kuin orientoituvan kohti 

yhteistä intressiä. (Pohl 2005, 1160) 

Huolimatta meneillään olevasta konsensuksen kehittämisestä sen suhteen, mitä 

tieteidenvälisyys pääasiassa pitää sisällään, niin joitain melko fundamentaalisia asioita pysyy 

edelleen kiistanalaisina. Ensinnäkin, on erimielisyyttä siitä onko tieteidenvälinen tutkimus 

erillinen uusi tiedon tuotannon moodi ja toisekseen on kysymys siitä onko tieteidenvälisyys 

uusi muoto hallinnoida tiedettä (Jahn ym. 2012, 8). Etenkin jälkimmäinen kysymys on 

relevantti sen suhteen kuinka paljon ja monin tavoin tieteidenvälisyyttä tällä hetkellä 

edistetään, vaikka siihen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Tieteidenvälisyydessä on pitkälti 
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paikkansapitävien ja hyvin perusteltujen lähtökohtien lisäksi myös jossain määrin eräänlaisen 

vastaismin piirteitä, jossa vanha tavalla tai toisella epätyydyttäväksi koettu ajatuslinja tai 

järjestelmä hyvin radikaalisti ja nopeasti vaihdetaan uuteen. 

Tieteidenvälisyys on joka tapauksessa enemmän kuin yksittäinen tutkimuslähestymistapa, 

joka sopii paremmin käsittelemään niitä komplekseja ongelmia, joita tieteellinen edistys itse 

myös jatkuvasti luo. Se vastaa perustavanlaatuisesti suhteeseen tieteen ja yhteiskunnan välillä 

ja on interventionistista siinä mielessä, että se metodologisesti kehystää, strukturoi ja 

organisoi yhteiskunnallista diskurssia kyseessä olevan ongelman problematiikan suhteen. 

Ytimessään poikkitieteellisyys on sekä kriittinen että itseään reflektoiva: se ei vain 

systemaattisesti tarkastele millä tavoin eri yhteiskunnalliset toimijat tietoa tuottavat ja 

käyttävät, vaan se myös metodologisesti haastaa sen, miten tiede itse käsittelee jännitteen 

perustavan totuuden tavoittelun ja alati kasvavan sosiaalisen kysynnän sen tulosten 

hyödyllisyydestä välillä (Jahn ym. 2012, 8). 

Edellä esitetystä voi tiivistää myös tieteidenvälisyyden tavoitteet, jotka liittyvät niin 

kokonaisvaltaisuuteen, vastuuvelvollisuuteen kuin todellisen maailman ongelmiin. On 

erotettavissa ainakin neljä orientaatiota (Huutoniemi 2015, 18–19). Ensinnäkin sillä 

tavoitellaan klassista holistista ymmärrystä eli rajoja ylitetään, jotta saataisiin kattavampi 

kuva ilmiöstä. Toiseksi integraatio tähtää konkreettisiin sovelluksiin välittömän hyödyn 

näkökulmasta. Kolmanneksi tavoitteena on asiantuntijuuden demokratisaatio tieteen ja muun 

yhteiskunnan rajojen yli, mihin liittyy tieteenalaisen tiedon näkeminen luontaisesti 

vääristyneenä, koska se on validia vain rajatussa kontekstissa, jolloin toisten näkökulmien 

mukaanotto toimii vapauttavana voimana. Neljänneksi pyritään ratkaisemaan 

yhteiskunnallisia ongelmia, jossa olennaisena on niin ikään tieteen ja muun yhteiskunnan 

välisen rajan ylittäminen osallistamalla sidosryhmiä. 

2.10. Tieteidenvälinen integraatio 

Tieteidenvälisyyden määritelmässä (Jahn ym. 2012, 8) mainittu integraatio (lat. 

integrare ”tehdä kokonaiseksi”) on luonnollisesti tieteidenvälisyyden keskeisin ajatus, koska 

kyse on aina jollain tapaa siitä miten ja millainen yhteys eri tiedon kenttien ja toimijoiden 

välille luodaan. 

Integraation voidaan laajimmassa merkityksessä ajatella kattavan tieteellisen eli 

tieteidenvälisen integraation lisäksi sektoraalisen (tiede – muu yhteiskunta) sekä 

kansainvälisen (alueellinen – globaali) ulottuvuuden (Mauser ym. 2013, 425), joista etenkin 
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sektoraalinen on usein mukana myös tieteidenvälisyyden määritelmissä globaalin 

ulottuvuuden tullessa yleensä jollain tapaa automaationa monien tutkimusongelmien 

muodossa. Integraatiota pidetään laajalti päätavoitteena ja primäärimetodologiana 

tieteidenvälisyydessä (esim. Klein 2011). Tämän järjellisen perustan ytimessä on oletus, että 

integroimalla näennäisesti erilliset tiedot yhdeksi kattavaksi kokonaisuudeksi pystytään 

vangitsemaan paremmin todellisuuden monimuotoisuus (Huutoniemi 2014, 4). On kuitenkin 

hyvä pitää mielessä, että myös integraatio on aina alisteinen tiedon paradoksille ja 

integraatiokin kohtaa maailman kompleksisuuden aina tietyistä näkökulmista jättäen muun 

ulkopuolelle (esim. Schoenberger 2001). 

Olennaista integraatiossa on relevantin tiedon, käsitteiden, metodien ja taitojen integraatio 

eli yhdentyminen; tutkimuksen motivaatio voi olla joko instrumentaalinen (ongelmanratkaisu) 

tai epistemologinen (moniulotteisten ilmiöiden ymmärtäminen) ja integraatio voi sisältää joko 

vain tieteenaloja tai myös tieteen ulkopuolisia tietokehyksiä (Huutoniemi 2014, 4), mikä 

koskettaa jo tieteidenvälisyyden ja samalla integraation typologioita, joista 

yksityiskohtaisemmin edempänä. 

Integraatio lienee keskeisyytensä vuoksi myös tieteidenvälisyyden kiistellyin aspekti 

(Huutoniemi ym. 2010, 81), koska edellä kuvattuihin tieteidenvälisyyden määritelmällisiin 

haasteisiin liittyen myös integraation luonne ja toteuttaminen on kontekstiriippuvaista. 

Integraation voi kenties parhaiten ymmärtää prosessina (Repko 2008), jolloin se ei ole 

peräisin mistään ennalta määrätystä kaavasta, vaan pitää erikseen luoda; toisin sanoen ei ole 

tarjolla universaalia sapluunaa, joka olisi sellaisenaan sovellettavissa tiettyyn ongelmaan tai 

kysymykseen. Integraation prosessi ei myöskään ole algoritminen, vaan sisimmältään 

heuristinen ja konstruktivistinen (Klein 2011, 296). Tämä korostaa integraation iteratiivisuutta 

eli tietynlaista kertautuvuutta, jossa prosessia viedään eteenpäin pienissä, hallittavissa osissa, 

joihin palataan uudelleen tilanteen ja käsityksen siitä muuttuessa ja näin kerta kerralta tieto ja 

ymmärrys asiasta tai ongelmasta lisääntyy. Tässä mielessä integratiivinen lähestymistapa 

muistuttaa hermeneuttista kehää (esim. Koski 1995). Integraation prosessi kattaa niin 

integratiivisen suunnittelu-, tuotanto- kuin julkaisuvaiheen (Mauser ym. 2013, 420), joten 

siinä ei syvimmässä ja hedelmällisimmässä muodossaan ole kyse ainoastaan hetkellisistä 

yhteen tulemisista tai näennäisestä yhteistyöstä, vaan integroituminen on läsnä kaikilla 

tasoilla. Näitä tasoja ovat muun muassa integroitu kieli, käsitteet, mallit ja menetelmät (Klein 

2011, 288–290). Integraatio ei koske ainoastaan tieteellistä sisältöä, vaan, kuten edellä on 

esitetty, mukana on myös esimerkiksi sosiologisia aspekteja kuin myös tiedepoliittisia ja 

taloudellisia tekijöitä. 
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Nuo todellisuuden ulottuvuudet liittyvät pitkälti integraation suurimpaan haasteeseen, joka on 

sama kuin tieteidenvälisyydellä yleensäkin. Niiden täytyy tehdä töitä sitä painovoimaa 

vastaan, joka syntyy nykypäivän tieteen vakiintuneista organisatorisista, teknologisista ja 

kulttuurisista rakenteista, jotka ovat ilmentymiä mitä erilaisimpien maailmankatsomusten 

moninaisuudesta (Mauser ym. 2013, 423). Tämä diversiteetti on tosiseikka, kutsuttiinpa sitä 

fragmentaatioksi, reduktionismiksi, tieteenalanormatiivisuudeksi tms. ja sen kanssa toimeen 

tuleminen on koko integraation onnistumisen ytimessä. 

2.11. Tieteidenvälisyyden typologiat 

Tieteidenvälisyyden semanttista kenttää tarkastelevassa osiossa on käsitelty siihen liittyvää 

terminologista monimuotoisuutta ja eritoten sitä aspektia, että vaikka koko ilmiöstä voidaan 

käyttää kattokäsitettä tieteidenvälisyys (inter- tai transdiscilpinarity), niin voidaan kuitenkin 

erotella erilaisia ”tieteidenvälisyyksiä”, jotka poikkeavat toisistaan integraation suhteen. 

Tieteidenvälisyys ymmärretään täten parhaiten, ei suinkaan yhtenä asiana, vaan monenlaisina 

tapoina yhdistää ja asetella vastakkain vallitsevia tieteenalakohtaisia lähestymistapoja ja 

erilaiset tieteidenvälisen tutkimuksen kategorisoinnit ovat merkittävässä roolissa siinä, miten 

käsitteellistämme ilmiötä (Huutoniemi ym. 2012, 80). 

Tieteidenvälisyyttä tarkastellessa laajuutta (scope) (Huutoniemi ym. 2010, 82) voi pitää 

yhtenä yksinkertaisemman pään typologisena ulottuvuutena. Sillä viitataan käsitteelliseen ja 

kulttuuriseen välimatkaan osallistuvien tutkimuskenttien välillä Esimerkiksi tieteenalaisilla 

projekteilla ei ole tieteidenvälisyyttä ja ne toteutetaan epistemologisesti ja metodologisesti 

homogeenisen viite- ja teoreettisen kehyksen piirissä, kun taas tieteidenvälisen projektit 

voivat toisaalta olla kapeita tai leveitä laajuudeltaan (mts.). Kapeassa tieteidenvälisyydessä 

osallistuvat tieteenalat tai tiedon kentät ovat käsitteellisesti lähellä toisiaan edustaen samaa 

laveaa tutkimustyön piiriä (domain); tällaisia piirejä ovat esimerkiksi luonnontieteet, 

tekniikka, biologiset tieteet, sosiaalitieteet ja humanistiset tieteet – pitäen mielessä, että 

luokittelut eivät ole selvärajaisia tai tyhjentäviä. Vuorovaikutus likimain näiden piirien 

puitteissa olevien kenttien välillä ei ole poikkeuksellisen tai erityisen haastavaa 

epistemologisessa mielessä, koska käsitteet, teoriat ja metodit ovat suhteellisen samanlaisia 

epistemologisilta edellytyksiltään. Sitä vastoin laajan tieteidenvälisyyden ainekset ovat 

peräisin käsitteellisesti erilaisemmilta kentiltä, jotka ylittävät laajojen intellektuellien alueiden 

rajoja (esim. kulttuuritieteet, neurologia). Laajan tieteidenvälisyyden projekteissa pidemmälle 

viety vuorovaikutus voi muodostua todelliseksi haasteeksi epistemologisen 
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heterogeenisyyden takia ja siten lisää konfliktin todennäköisyyttä ja puutteita syvemmässä 

integraatiossa. (mts.) 

Tieteidenvälisyyden typologisissa määritelmissä toistuu usein kaksi toistuvaa kaavaa. 

Ensimmäinen on, että poikkitieteellisyyden määritelmät yleensä esittävät progression 

heikomman integraation tasosta syvempään. Se on progressio, koska jokainen x-tieteellisyys 

(x-discilpinarity) menee pidemmälle kuin edellinen. Toinen yleinen kaava on rajoitettu määrä 

piirteitä, joita käytetään kuvaamaan tieteidenvälisyyttä. Nämä piirteet ovat (1) fokus 

sosiaalisesti relevantteihin ongelmiin, (2) tieteenalojen paradigmojen ylittäminen ja 

integrointi, (3) (tieteenulkopuolisen) osallistavan tutkimuksen tekeminen ja (4) tiedon 

ykseyden etsiminen tieteenalojen yli. Tieteidenvälisyyden määritelmät voidaan tämän jälkeen 

luokitella ryhmiin sen mukaan, miten ne painottavat näitä piirteitä. (Pohl & Hirsch Hadorn 

2007, 69–88; Pohl 2011, 619–620). 

Progressiotypologioita on useita ja kontekstista riippuu, kuinka monta x-tieteellisyyttä 

kuvataan ja kuinka selkeät erot niiden välille määritellään. Pohjimmiltaan niissä kuitenkin 

aina esitetään eräänlainen tyypittely, jossa tieteenalat ja toimijat ovat joko matalalla, keski- tai 

korkealla tasolla toisiinsa intellektuaalisesti integroituneita. Ylivoimaisesti yleisin progressio 

on ’multidisciplinarity-interdisciplinarity-transdisciplinarity’-typologia, jonka suomennokseen 

liittyy aiemmin mainittuja tulkintavirheen riskejä. Viitattakoon niihin tässä kohden 

esimerkiksi termeillä monitieteisyys, välitieteellisyys ja poikkitieteellisyys, jotta ne eroavat 

kattokäsitteestä tieteidenvälisyys (jota käytetään siis hämäävästi sekä keskimmäisen 

suomennoksena sekä viimeisen suomennoksena silloin, kun se viittaa koko ilmiöön). 

Monitieteisyyden ja välitieteellisyyden ero esitetään usein niin, että edellisessä useat 

tieteenalat tekevät yhteistyötä, mutta pysyvät muuttumattomia työskennellen 

tieteenalakohtaisten standardien mukaan, kun taas jälkimmäisessä on pyrkimys integroida 

tieteenalojen perspektiivejä (Lawrence & Després 2004, 398_400). Edellinen on siis 

eräänlainen tieteenalakohtaisten komponenttien konglomeraatio ja jälkimmäinen  

synteettisempi pyrkimys keskinäiseen vuorovaikutukseen (Huutoniemi ym. 2010, 80). 

Poikkitieteellisyyden, tätä vastoin, ajatellaan sisältävän tieteenalakohtaisten normien 

rikkomista tai ylittämistä, joko siksi että tavoitellaan tieteenalojen yhdistymistä 

(lähestymistapa, joka on suunnattu vastauksena kompleksisuuteen tai todellisen maailman 

ongelmanratkaisuun), tai että päästäisiin yli eriytyneiden tietojen tai tutkimuksen ja politiikan 

välisestä etäisyydestä (mts.). Poikkitieteellisyyteen usein liitetään myös vahva konsultoiva ja 

osallistava elementti (esim. Mobjörk 2010) eli mukana on aina myös tieteen ulkopuolisia 

toimijoita. Muut typologiat ovat yleensä näiden tämän variaatioita, joihin on lisätty muita 
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tasoja. Max-Neefin typologiassa (2005, 6–9) (Kuva 1) voidaan esimerkiksi lähteä aina 

tieteenalaisuuden (disciplinarity) tasolta ja kuvata se historiallisten vaiheiden kautta 

konsolidoituneeksi ja institutionalisoituneeksi tieteelliseksi ja temaattiseksi lokeroksi, jotka 

erikoistuvat erikoistumistaan ikään kuin isolaatiossa toisiinsa nähden. Tätä seuraa edelleen 

monitieteisyys (multidisciplinarity), jota luonnehtii se, että tieteiden välillä ei ole yhteistyötä, 

vaan ne tekevät tutkimusta rinnakkain ja erillään, kun taas yhteismonitieteellisyydessä 

(pluridisciplinarity) esiintyy yhteistyötä, mutta ei vielä koordinointia korkeammalta 

käsitteelliseltä tasolta. Tämä ominaisuus taas löytyy välitieteellisyydeltä (interdisciplinarity), 

joka on tässä progressiossa ensimmäinen edellisistä poiketen kaksi hierarkiatasoa. 

Poikkitieteellisyys (transdisciplinarity) puolestaan toimii kaikilla tasoilla, joita mallin mukaan 

ovat empiirinen, pragmaattinen, normatiivinen sekä arvotaso eli mukaan tulee muun muassa 

etiikka ja politiikka. 

 

 

Kuva 1. X-tieteellisyydet (Max-Neef 2005, 7–9) 

 

Tieteidenvälistä vuorovaikutusta voi myös esittää typologialla (Huutoniemi ym. 2010, 83–

84), jossa erotellaan sekä kolme monitieteisyyttä (multidisciplinarity) että tieteidenvälisyyttä 

(interdisciplinarity). Vuorovaikutuksen suhteen alimmalla tasolla on ensyklopedinen 

monitieteisyys. Tämä tietosanakirjamainen tiedontuotanto tarkoittaa, että tutkimus koostuu 

rinnakkaisista useiden eri kenttien alaprojekteista, jotka ovat löyhästi yhteydessä toisiinsa 

otsikon tasolla. Kognitiivista vuorovaikutusta ei ole alaprojektien tasolla, vaan kukin 

työskentelee erillisten tutkimusongelmien kanssa ja käyttää omia käsitteellisiä ja 

metodologisia työkalujaan. Toiseksi alin eli kontekstualisoiva monitieteisyys tarkoittaa, että 

tietoa tuotetaan upotettuna monitieteiseen kontekstiin, mutta kognitiivinen vuorovaikutus 
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kenttien välillä rajoittuu ainoastaan ongelmanasetteluun. Korkeimman tason 

monitieteisyytenä voidaan nähdä komposiittinen monitieteisyys, joka tarkoittaa, että 

asiantuntijuutta eri kentissä yhdistellään modularisoidulla tavalla uuden tiedon tuottamiseksi. 

Tosin koska vuorovaikutus kenttien välillä on vain ”teknistä”, tutkimusoperaatioiden joukko 

voitaisiin periaatteessa toteuttaa vaikka peräkkäin. Monitieteisyyksiä seuraa ensimmäinen 

varsinaiseksi tieteidenvälisyydeksi laskettu tyyppi, empiirisen tieteidenvälisyys, joka integroi 

erilaista empiiristä dataa tutkiakseen eri kentissä havaittujen ilmiöiden välisiä suhteita tai 

tuottaakseen evidenssiyhdistelmän testatakseen hypoteesia tai ratkaistakseen tieteidenvälisen 

tutkimusongelman. Astetta syvempi metodologinen tieteidenvälisyys tarkoittaa, että eri 

metodologisia lähestymistapoja yhdistellään uudenlaisella, integroivalla tavalla. Menetelmiä 

ei siten ainoastaan aseteta rinnakkain tai lainata yhdeltä kentältä toiselle, vaan myös 

kehitetään sopimaan tieteidenväliseen kontekstiin. Kaikkein korkeimman tason 

vuorovaikutukseksi on esitetty teoreettinen tieteidenvälisyys, joka syntetisoi tai kontrastoi 

käsitteitä, malleja tai teorioita enemmän kuin yhdeltä kentältä kehittääkseen uusia teoreettisia 

työkaluja tieteidenvälistä analyysia varten. Integraation tarkoitus on luoda yleisiä yhteyksiä 

kenttien välillä, tuottaa uusi tiedonalue tai vakiinnuttaa uusi tutkimusparadigma. Viimeisin on 

monesti niin sanottua ”aitoa” tieteidenvälisyyttä, jota usein pidetään jonkinlaisena ideaalina 

tieteidenvälisyyttä tavoitellessa. Tämä ei tieteenkään tarkoita sitä ettei merkittävää ja uutta 

tieteellistä tietoa voitaisi tuottaa myös alemmalla vuorovaikutustasolla. Lisäksi 

tieteidenvälisiin ideaaleihinkin liittyy omat ongelmakohtansa, joista tarkemmin edempänä. 

Tieteidenvälinen integraatio rinnastetaan usein jonkinlaiseen synteesiin. Tähän kuitenkin 

sisältyy väärinkäsityksen riski tieteidenvälisyydestä jonkinlaisena additiivisena ilmiönä, jossa 

tieteenalat vain summautuvat yhteen. Tieteenalojen asemoitumista toisiinsa nähden voi 

kuitenkin olla muunkinlaista, mitä havainnollistaa seuraava typologia (Barry ym. 2008, 28–29) 

(Kuva 2). Vain ensimmäinen näistä, integratiivis-synteettinen-moodi (integrative-synthesic), 

on perinteisen synteettinen, jossa tasavertaiset tieteenalat integroituvat toisiinsa tavalla, jota 

usein pidetään tieteidenvälisyyden ideaalina. Toisessa alihankinta-palvelu-moodissa 

(subordination-service) yksi tai useampi tieteenala on asetettu alisteiseen tai palvelevaan 

suhteeseen toisten osallistuvien tieteenalojen suhteen. Tämä viittaa työn hierarkkiseen 

jakautumiseen, joka luonnehtii todellisuudessa monen tyyppistä tieteidenvälisyyttä ja on 

järjestely, joka voi suosia osallistuvien tieteenalojen vakautta ja sitoutuneisuutta, mutta hillitä 

episteemistä muutosta. Tässä moodissa palvelevan tieteenalan (tai alojen) yleensä 

ymmärretään paikkaavan aukon tai puutteen toisessa (pää-) tieteenalassa. Joissain 

selvityksissä yhteiskuntatieteet ymmärretään juuri tällä tavoin (palvelijana luonnontieteille 
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esim. yleisöntavoittamisen kannalta). Kolmannessa, kamppailu-vastustaja-moodissa 

(agonistic-antagonistic) sitä vastoin tieteidenvälistä tutkimusta ei käsitetä sen enempää 

synteesiksi kuin työn jakamiseksikaan, vaan sitä ohjaa kilpaileva tai antagonistinen suhde 

olemassa oleviin tieteenalakohtaisiin tiedon ja käytäntöjen muotoihin. Tässä kohden 

tieteidenvälisyys kumpuaa dialogista, johon liittyy kritiikkiä tai vastakkainasettelua 

vakiintuneiden tieteenalojen intellektuellien, eettisten tai poliittisten rajojen suhteen tai 

yleisesti akateemisten tutkimuksen statuksen suhteen. Tässä moodissa korostuu se, kuinka 

tämäntyyppinen tieteidenvälinen kenttä tai käytäntö yleensä kumpuaa sitoumuksesta tai 

halusta kilpailuttaa tai ylittää olemassa olevia epistemologisia ja ontologisia oletuksia 

historiallisista tieteenaloista. 

 

Kuva 2. Tieteenalojen asemoituminen ja keskinäiset suhteet (Huutoniemi 2014d, 15) 

 

Synteesi ilmiönä on tieteidenvälisyydessä varsin kompleksi ilmiö, koska on vielä pitkälti 

avoimia kysymyksiä siitä missä ja miten tuo synteesi tapahtuu. Tähän liittyy tieteidenvälisen 

kognition käsite (esim. Nikitina 2005; Hukkinen 2008). Koska yksilö on tietyllä tapaa tieteen 

tekemisen alkeishiukkanen, on luontaista ajatella, että synteesi tapahtuu tutkijan mielessä. 

Ongelmaksi koituu tosin yleisesti koko nykymaailmaa koskettava informaatiotulva, mikä 

tieteessä näkyy suunnattomana määränä toisistaan poikkeavia tieteenaloja ja alatieteenaloja, 

jotka edelleen haarautuvat ja kasvattavat alan sisäistä tietomassaansa. Monet tämänhetkisistä 

tutkimusprojekteista sisältävät niin paljon tutkijoita ja tieteenaloja, että on epärealistista 

odottaa kaiken relevantin tiedon integroitumista yhden yksilön kognitioon ja näissä 

tapauksissa synteesi tapahtuukin jonkinlaisessa jaetussa kognitiossa, niin että mukana on 
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useita yksilöitä, jotka kykenevät yhteen sulautuviin teorioihin, metodeihin ja dataan eri 

tieteenaloilta (Huutoniemi ym. 2010, 86). Tiedon integraation kognitiivista prosesseista 

yksilö- tai jaetulla tasolla on tällä hetkellä hyvin niukasti tietoa, mihin kaivattaisiinkin 

lisävaloa, jotta voitaisiin oppia tuntemaan myös paremmin tieteidenvälisyyttä. Tämä asia on 

myös siinä määrin kiireellinen, että esimerkiksi rahoitustahojen tendenssi käynnistää kattavia 

spesifeihin temaattisiin ja poliittisiin kysymyksiin keskittyviä, monia tieteenaloja sisältäviä 

tutkimusohjelmia on kasvussa (mts.). Toisin sanoen tiedettä ohjataan tästä näkökulmasta 

jossain määrin tuntemattomilla vesillä. 

Edellä esitettyjen typologioiden lisäksi niitä on olemassa suunnaton määrä muitakin. Niissä 

on kuitenkin nimitysten vaihtuessa yleensä enemmän tai vähemmän yhtäläisyyksiä edellisten 

kanssa eikä niiden esittelyllä tässä katsota olevan erityistä informatiivista lisäarvoa. Valtaosaa 

typologioista voi ymmärtää hyvin jo edellisten perusteella. Tämän lisäksi riippumatta 

typologioiden deskriptiivisistä käytöistä, edellä esitetyt määrittelypyrkimykset eivät ole tulleet 

generatiivisiksi analyyttisessa mielessä (Barry ym. 2008, 28). Niillä ei voi tehdä kovin 

tyhjentäviä luokitteluja todellisen maailman tieteidenvälisestä toiminnasta, koska sitä on 

mahdoton saada pilkottua selvärajaisiin kategorioihin. Tieteidenvälisyyttä on tietyllä tapaa 

kaikki yksinkertaisista lainoista ja metodologisesta laajentamisesta aina teoreettiseen 

rikastumiseen ja siirtymiseen kohti uusia ei-tieteenalaisia asetelmia, jotka purkavat ja 

uudelleen rakentavat merkityksiä (Klein 1996, 153). Tämä muodostaa kompleksin 

kokonaisuuden, johon typologiat tosin antavat varsin tarpeellisen ja hyödyllisen viitekehyksen, 

jotta tieteidenvälisyyden kirjoa ja monia ilmenemismuotoja voidaan ylipäänsä hahmottaa. 

2.12. Tieteidenvälisyyden haasteet 

Tieteenaloista ja tieteidenvälisyydestä on pyritty edellä antamaan tämän tutkielman rajoissa 

mahdollisimman kattava kuva, jotta voitaisiin ymmärtää niitä lukuisia haasteita, joita 

tieteidenvälisyyden toteuttamiseen liittyy. Haasteita käsitellään tämän lisäksi myös tutkielman 

tulososiossa, jossa HENVI-hankkeet nousevat keskiöön ja tuovat konkretiaa tieteidenvälisen 

tutkimusyhteistyön problematiikkaan siten kun se kyseisten tyyppisten hankkeiden valossa 

näyttäytyy. 

2.12.1. Terminologia 

Termien monimuotoisuus on jo edellä tuonut esiin tieteidenvälisyyden kehystämisen 

koherenssiongelmat (Brandt ym. 2013, 4). Tämä ei ole pelkästään kosmeettinen ongelma, 
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koska yksinkertaisesti voi esittää, että mitä hyötyä on käsitteistä, joita kaikki eivät ymmärrä 

tai joista on useita rinnakkaisia tulkintoja? Ainakin kattokäsitteen ’transdisciplinarity’ 

kasvava käyttö viittaisi siihen, että yleisesti ottaen melko heterogeeninen tutkimuskäytäntö 

saattaa olla jonkinlaisessa konsolidoitumisvaiheessa, ainakin sen suhteen, että käytössä olisi 

yksi johdonmukainen termi tämän tyyppisille käytännöille (mts.). Rinnalla tosin käytetään 

jonkin verran termiä ’interdisciplinarity’ ja kuten edellä on mainittu, näiden suomennokset 

eivät myöskään ole täysin vakiintuneet, vaan saatetaan puhua sekä tieteidenvälisyydestä että 

poikkitieteellisyydestä. Toisaalta varsinkin syvemmän tason terminologian kovin 

yksityiskohtaisessa tai kompleksissa muotoilussa voidaan nähdä se ongelma, että koska 

tieteidenvälinen tutkimus on lähestymistapa, sen ei tulisi eristää itseään koettamalla 

vakiinnuttaa omaleimaista tieteellistä sanastoaan ja käytäntöjään; sen sijaan tulisi käyttää 

mahdollisimman yksinkertaista kieltä, jonka mahdollisimman moni tieteenala ja muu 

yhteiskunta tuntisi tai pystyisi ymmärtämään (mts. 7). Tieteidenvälisyyden terminologinen 

ideaali ei olekaan luoda tieteidenvälistä esperantoa, vaan löytää yhteinen käsitepohja jo 

olemassa olevien tiedon kenttien piiristä. 

2.12.2. Integraatio 

Terminologiaa ongelmallisempia ovat kuitenkin ne haasteet, jotka syntyvät 

tieteidenvälisyyden keskeisimmästä ja kenties eniten keskustelua ja väittelyä herättäneestä 

elementistä eli integraatiosta. Integraatiodiskurssin ytimessä on yleensä keskustelu 

nimenomaan metodologisesta integraatiosta (Brandt ym. 2013, 4), koska menetelmät ovat 

niitä operaatioita joilla tiede järjestelmänä havainnoi ympäristöään ja ne ovat tieteellisen 

tutkimisen edellytys (Huutoniemi 2014c, 10). Tämän lisäksi ne ovat myös tutkimuksen 

sokeapiste: ilmiöiden tieteellinen tutkiminen on mahdollista vain, jos voidaan olettaa, että 

ilmiöt ovat olemassa riippumatta niistä tavoista, joilla niitä tutkimme. Tutkijan 

epistemologisesta kannasta huolimatta järjestelmällinen tutkiminen kuitenkin edellyttää, että 

tutkimuksen tapaa ei samaan aikaan aseteta tutkimuksen kohteeksi (mts.). Tieteidenväliselle 

tutkimukselle on tarvetta kehittää toistettavissa oleva ja läpinäkyvä metodologinen viitekehys, 

mutta haasteellista on kuitenkin se, että menetelmät ovat yleensä osa yksilöllisen tieteilijän 

repertuaaria ja siten jossain määrin subjektiivisesti vinoutuneita (Brandt ym. 2013, 4). Lisäksi 

menetelmien valinta perustuu eri ontologisiin lähestymistapoihin eikä tieteidenvälinen 

tutkimus myöskään ole lineaarista, minkä takia menetelmät voivat liittyä vain harvoin 

tiettyihin vaiheisiin tai tietotyyppeihin (mts.). Tieteidenvälisyyden integratiivinen ideaali 

voidaan nähdä menetelmällisessä yhdentymisessä, joka mahdollistaa tieteidenvälisyyden 
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toimimisen käsitteen määritelmässä esitettynä lähestymistapana. Tämän jatkoksi on syytä 

lisätä myös teoreettinen integraatio, jota edellä esitetyn mukaisesti pidetään yleensä 

tieteidenvälisyyden korkeimpana tasona. Näiden voidaan kuitenkin katsoa yhdessä 

muodostavan jonkinlaisen ideaalitieteidenvälisyyden, jossa menetelmällinen integraatio toimii 

siltana käytännön ja teorian välillä. 

2.12.3. Julkaiseminen  

Hyvin usein toistuva ongelma liittyy tiedon julkaisuun. Tämä perustuu siihen, että 

nykyisellään yleisesti puolletun tieteidenvälisen tutkimuksen ja tieteellisissä journaaleissa 

julkaistun tieteidenvälisen tutkimuksen välissä voidaan havaita selkeä aukko (Brandt ym. 

2013, 5). Toisin sanoen tiedepoliittisesti edistetty tieteidenvälisyys tuntuu katoavan jonnekin 

akateemiseen avaruuteen ennen kuin se päätyy julkaisuihin, jotka taas ovat pitkälti 

tutkimuksen ainoa konkreettinen ilmentymä ja arvon mittari. Olemassa olevat tieteidenvälisen 

tutkimuksen teoreettiset viitekehykset eivät toteudu täysin vertaisarvioidussa kirjallisuudessa, 

jossa tieteidenvälisyys ilmenee yleensä pääasiassa vain kahdenlaisina artikkeleina: 1) 

tutkimus joka keskittyy teoreettisen tieteidenvälisten viitekehysten kehittämiseen 2) ratkaisu-

orientoitunut tutkimus, joka pyrkii soveltamaan tieteidenvälisyyttä todellisen maailman 

projekteissa (mts.). Kaikissa tieteenaloissa on toki sekä käsitteellisiä että empiirisiä 

artikkeleita, mutta tieteidenvälisessä tutkimuksessa käsitteelliset ovat poikkeuksellisen 

runsaita (mts.). Huolimatta julkaisuvaikeuksista tieteidenvälinen ja poikkitieteellinen tutkimus 

on kyllä saamassa koko ajan enemmän merkitystä lehdissä, vaikkakin keskimäärin melko 

matalan vaikutuksen lehdissä (mts. 6). Tieteidenväliselle yhteisölle suunnattujen lehtien 

vähäisyyden voidaan katsoa tuottavan tiedontuotannosta erillisen haasteen, joka liittyy 

korkeaan tieteelliseen vaikutukseen ja näkyvyyteen haasteen (mts.). Tämän kanssa on pitkälti 

tekemisissä tieteen kentän järjestyminen institutionalisoituneisiin tieteenaloihin, joista 

kullakin on omat julkaisunsa. Koska tieteidenvälisyys ei oikein istu tähän muottiin eikä sen 

puoleen ole varsinainen supratieteenalakaan, niin tieteidenväliset julkaisut ovat tällaisessa 

järjestelmässä ja todellisuuden ilmentymässä, jos eivät käsitteellinen mahdottomuus, niin 

ainakin käsitteellinen haaste. Tätä tukee se, että edellä mainittuihin typologioihin löyhästi 

rinnastuen on luokiteltu myös erilaisten julkaisujen tieteidenvälisyyttä. Tuon tutkimuksen 

(Jacobs 2013, 64–68) lopputuloksena kaikkein yleisimmin tieteidenväliset journaalit ovat 

tavalla tai toisella erikoistuneita tai painottavat jotakin tiettyä tieteenalaa siten, että mukana 

voi olla muita palvelevia tieteenaloja. Temaattisesti kaiken kattavia väljempiä julkaisuja on 

jonkun verran ja varsinaisia teoreettisia tieteenvälisiä julkaisuja on häviävän vähän. 
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Tutkimuksen lukumäärät sinänsä ovat ongelmallisia ainakin siltä osin, että monia aloja 

kokoavia julkaisuja on luonnostaan vähemmän, koska ne ovat nimenomaan kokoavia 

julkaisuja. Se kuitenkin viittaa siihen taipumukseen, että tieteidenvälisyydellä on jossain 

määrin tietynlaista erikoistumistaipumusta, mikä heijastuu myös julkaisuihin (Jacobs 2013). 

Tieteidenvälisyyden julkaisullinen ideaali pyrkii kohti tieteidenvälisiä julkaisuja. Tässä 

keskeisenä tavoitteena on siis vakiinnuttaa sellaisia julkaisukanavia, jotka hyväksyisivät 

helpommin tieteidenvälisiä tutkimuksia. 

2.12.4. Fragmentaatio 

Erikoistumistaipumus liittyy siihen ilmiöön, että tieteidenvälisyys on lopulta myös itse 

alisteinen tieteen yleiselle taipumukselle haarautua ja noudattelee tässä mielessä samoja 

fragmentaation lainalaisuuksia, joita edellä on esitetty. Tämä ei välttämättä ole haaste 

niinkään sille, ettei voitaisi tehdä tieteidenvälistä tutkimusta, vaan pikemmin pyrkimyksille 

vakiinnuttaa ja institutionalisoida erilaisia tieteidenvälisiä entiteettejä kuten tutkimusohjelmia, 

oppiaineita, laitoksia tai tutkimuskeskuksia. Kysymys kuuluukin, että tulevatko 

menestyksekkäiksi tarkoitetut tieteidenväliset hankkeet ajan kuluessa jäljittelemään 

vakiintuneita tieteenaloja esimerkiksi kehittämällä omia julkaisujaan, ammatillisia järjestöjään, 

sisäistä erikoistumistaan, laitoksiaan (Jacobs 2013, 3). Näin ollen pyrkimys 

tieteidenvälisyyteen ja sen nopeassa tahdissa tapahtuva edistäminen saattaakin johtaa 

odotettua korkeampaan tieteellisen differentiaatioon tasoon (mts. 58). Tätä voidaan 

havainnollistaa sillä, että esimerkiksi yhdellä ainoalla yhteiskunnallisella ongelma-alueella on 

luonnostaan monia mahdollisia organisointitapoja ja se voidaan helposti konkretisoida 

monimuotoiseksi ja kilpailevaksi joukoksi erilaisia yksikköjä kampuksella, ja näistä jokaisella 

on oma tieteellinen alkuperänsä omat sitoutuneet tukijansa ja rahoitusvirtansa (mts. 95). 

Tieteidenvälisyyden antifragmentatiivinen ideaali pyrkii taistelemaan eriytymiskehitystä 

vastaan luomalla ja etenkin säilyttämällä tieteidenvälisiä entiteettejä oppiaineista 

tutkimuskeskuksiin. 

2.12.5. Informaatiotulva 

Tiedon ja tieteen haarautumiseen ja jatkuvaan akkumulaatioon liittyy toisaalta myös kaikkea 

modernia yhteiskuntaa koskettava informaatiotulva. Tämä niin sanottu ison datan ongelma 

(Frodeman 2014, 195) tarkoittaa, että elämme jatkuvan ja kiihtyvän tietoräjähdyksen keskellä. 

Vaikka tiedon kertymisen itsessään voidaan nähdä positiivisena ilmiönä, johtaa se kuitenkin 

myös eräänlaiseen informatiiviseen sumuun, jossa olennaisen tavoittaminen muuttuu yhä 
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vaikeammaksi. Tällaisen ’datasmogin’ vaaroja ovat muun muassa huomion harhautuminen, 

keskustelujen ja ajatuskulkujen keskeytyminen sekä skeptisismin heikkeneminen (Shenk 

2007). Datasumun ongelma ei myöskään ole vain uuden tiedon kertyminen ja siitä olennaisen 

kouliminen, vaan on myös valtava määrä löytämätöntä julkista tietoa makaamassa ympäriinsä, 

näkemyksiä omaksuttavaksi ja löytöjä tehtäväksi vain yhdistämällä eri ryhmien ja 

tieteenalojen tietoa (Swanson 1986). Merkittäviä löydöksiä voidaan oikeastaan tehdä jo 

pelkästään tutkimalla ja yhdistelemällä jo tätä olemassa olevaa tietoa eri kenttien välillä; 

toisin sanoen tuhlaamme mitä jo tiedämme vimmaisessa kiireessämme tietää lisää (mts.). 

Mitä tulee tieteidenvälisyyteen suhteessa isoon dataan, niin on laskettu (Jacobs 2013, 71), että 

2013 oli olemassa 30 000 tieteellistä julkaisua, joista 5 % eli 1500 oli (ainakin matalimman 

kriteerin mukaan) tieteidenvälisiä; toisin sanoen näin moneen julkaisuun kulloinkin 

tavoiteltava tieto on hajaantunut. Uusista julkaisuista tieteidenvälisten suhteellinen osuus on 

voimakkaasti voimistumaan päin (mts.), joten tieto uhkaa näin ollen olla ajan myötä 

temaattisesti yhä hajanaisemmin saatavilla. Huolestuttavaksi skenaarioksi esitetäänkin 

(mts.71–73), että jossain vaiheessa julkaisuista itsessään tulee irrelevantteja ja ne ovat vain 

tiedon varasto, joita hakukoneet jäljittävät ja tendenssi lukea kannesta kanteen hiipuu, mikä 

horjuttaa etenkin universaalijulkaisujen ajatusta asetella artikkeleita vierekkäin uusien 

näkökulmien synnyttämiseksi ja näin ollen tieteidenvälisten julkaisujen leviäminen vaikuttaisi 

enemmänkin haasteelta kuin mahdollisuudelta. Mutta toisaalta jo pelkästään tieteenalaisia 

julkaisuja ajatellen yksittäisen tutkijan on käytännössä mahdotonta pysyä ajan tasalla edes 

omassa tutkimusalansa julkaisuissa lukuun ottamatta siihen oheisesti liittyviä muita aloja (mts. 

59). Tämän kanssa ristiriidassa on se, että tieteidenvälistä tietoa on tutkijoiden parissa pidetty 

parempana kuin tieteenalaista tietoa (Gross & Simmons 2008). Tämä kuitenkin saattaa 

heijastella sitä samaa ideologian ja käytännön välistä ristiriitaa, joka niin usein 

tieteidenvälisyydessä tulee vastaan. On helppo sanoa, että tieteidenvälisyyttä pitää edistää, 

mutta on vaikeampi toteuttaa valtava ja monimutkainen synteesi, joka on valtaosin tietoa, 

olipa se sitten teoreettista, metodologista, kulttuurista tms. Tiedon suunnaton mittakaava tekee 

kokonaisvaltaisen synteesin haasteesta käytännössä hyvin vaikean vastata (Jacobs 2013, 61). 

Informaatiotulva vaikuttaa olevan ylivoimainen ja vääjäämätön ja mukana pysyminen 

viimeisimmissä kehityskuluissa joka kentällä on toivotonta, mikä toisaalta tuntuu pakottavan 

tieteentekijät entistä syvempään erikoistumiseen (mts. 71). Voidaankin puhua jonkinlaisesta 

informaatiotulvan noidankehästä, jossa tiedon kentän fragmentaatio kiihdyttää julkaisujen 

määrää ja julkaistun tiedon määrä syventää edelleen fragmentaatiota haarautuvien 

erikoistumislinjojen muodossa. Tietynlaisina vastavoimina differentiaatio- ja 
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fragmentaatiokehityskulkuun on tosin olemassa esimerkiksi erilaisia generalistikanavia, 

review-tyyppisiä julkaisuja, opetuksen synteettisiä vaatimuksia sekä nykyteknologian 

mahdollistamia hakukoneita (mts.). Tietoräjähdyksen jokseenkin eksponentiaalinen luonne 

tosin saattaa monille näistä olla yksinkertaisesti liikaa – etenkin, kun tiedon omaksujana ja 

käsittelijänä toimii viime kädessä kapasiteetiltaan melko rajallinen ihminen. 

Tieteidenvälisyyden tiedonjäsentelyllinen ideaali tavoittelee suunnattoman 

informaatioviidakon järjestelyä, hallinnointia siten, että tarvittava ja olennainen tieteenalainen 

tai tieteidenvälinen tieto olisi kulloistenkin tiedon kentistä muodostuvien konsortioiden 

saatavilla. 

2.12.6. Luonnontieteet vs. humanistis-yhteiskunnalliset tieteet 

Tieteidenvälisyys kohtaa erityisiä haasteita myös luonnollisesti siitä, että se on hyvin 

toisistaan poikkeavien tieteiden välisyyttä. Edellä on käsitelty muun muassa laajan 

tieteidenvälisyyden käsitettä, jossa ainakin osalla osallistuvista tieteistä on pitkä käsitteellinen 

ja kulttuurinen välimatka ja epistemologinen heterogeenisyys on merkittävää. Varsin 

tavallisesti tällainen jakolinja syntyy perinteisesti luonnontieteinä ja humanistis-

yhteiskunnallisina tieteinä pidettyjen tieteenalojen ja tiedon kenttien väliin (esim. 

MacMynowski 2007; Holm ym. 2013; Palsson ym. 2013). Oikeastaan heterogeenisyys näiden 

välillä on niin suurta, että vaikka on laajalti tunnustettu, että esimerkiksi globaalin muutoksen 

tutkimuksen tulee hyötyä yhteistyöstä niin ihmis- ja yhteiskuntatieteiden kuin luonnon ja 

teknisten tieteiden välillä, niin tällaista yhteistyötä tapahtuu vain hyvin harvoissa tapauksissa 

(Holm ym. 2013, 26). On puhuttu luonnontieteiden hegemoniasta (Sörlin 2013), joka 

heijastuu sekä tieteenalaiseen että tieteidenväliseen tutkimukseen. Tämä palautuu pitkälti 

luonnontieteiden ja humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden luontaisiin eroihin ja niiden myötä 

syntyneisiin kulttuureihin, joita ainakin jossain määrin tribalistinen käyttäytyminen vahventaa. 

Näitä eroja tiivistetään usein sellaisiin dikotomioihin kuin kvalitatiivinen-kvantitatiivinen, 

subjektiivinen-objektiivinen, induktiivinen-deduktiivinen, hermeneutiikka-positivismi jne. 

(esim. McLaughlin 1991, 294). Dikotomioissa piilee tosin iänikuinen luokittelujen ja 

todellisuuden yhteensopivuusongelma, johon on jo edellä viitattu; konkreettisimmin tämä 

ilmenee niiden potentiaalissa polarisoida ja mustavalkoistaa maailmankuvaa – tosin ongelma 

ei piile siinä määrin dikotomioissa itsessään havainnollistamisen apuvälineinä kuin niiden 

käyttäjissä. Vastakkainasetteluja voi pitää erityisen turhina ja harhaanjohtavina silloin kun 

niiden avulla keskustellaan tutkimuksen hyvyydestä ja huonoudesta (Eskola & Suoranta 2005, 

14). Tästä huolimatta jännite esimerkiksi subjektiivisuuden ja objektiivisuuden välillä tihkuu 
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diskurssissa tieteidenvälisyydestä ja asetettuna biofysikaalisia ja luonnontieteitä vasten, 

yhteiskuntatieteet esitetään usein epäyhtenäisinä, jatkuvassa konfliktin tilassa olevina tai 

huonosti kehittyneinä teoreettisilta perustoiltaan, mikä voi myös toimia yleisenä 

normatiivisena olettamuksena (MacMynowski 2007, 5). Vallitsee tendenssi muuttaa 

ympäristölliset kompleksisuudet yleensä asioiksi, jotka ovat, ainakin periaatteessa, 

mahdollisia arvostella vain ja ainoastaan tieteellisen tiedon varassa, kuin se olisi sosiaalisten 

ja poliittisten arvojen ulkopuolella. Tällainen ajattelutapa seuraa pitkälti luonnontieteiden 

jalanjäljissä ja suosii kvantitatiivisia menetelmiä kvalitatiivisten yli (Sörlin 2013, 21). 

Todellisuudessa humanistis-yhteiskunnallisilla tieteillä kuitenkin on hyvin rikas, 

monimuotoinen ja luonnontieteiden näkökulmia täydentävä valikoima lähestymistapoja ja 

niillä on osoitettu (esim. Costanza 2003; Holm ym. 2013; Sörlin 2013) olevan ratkaisevan 

tärkeää potentiaalia pyrittäessä ymmärtämään komplekseja kokonaisuuksia kuten 

ympäristöongelmia, joihin valtaosa maailman muista ongelmista on kietoutunut 

monimutkaisissa syy-seuraus-suhteissa. Tätä ei silloin palvele erilaiset reduktionistiset trendit, 

jotka tähtäävät todellisuuden hahmottamiseen pelkistämällä ja kaventamalla näköaloja, minkä 

on visioitu johtavan lähinnä vain luonnontieteiden lopulliseen vallankaappaukseen (Costanza 

2003, 653). Potentiaalistaan huolimatta yhteiskunta- ja humanististen tieteiden kontribuutiot 

esimerkiksi globaaliin muutoksen tutkimukseen ovat olleet suhteellisen marginaalisia ja tähän 

mennessä ei ole ilmaantunut ”planetaarisia humanistisia tieteitä” (Palsson ym. 2013, 5). 

Ajatus kuulostaa jopa erikoiselta, koska ’globaali’ tai ’universaali’ -tyyppiset sanat 

assosioidaan luonnostaan luonnontieteisiin. On kuitenkin osoitettu (mts.), että 

yhteiskuntatieteiden (laajassa merkityksessä) tulisi tasavertaisen ja täydentävän merkityksensä 

vuoksi ottaa tulevaisuudessa suurempi vastuu vastatessa esimerkiksi globaalin 

ympäristömuutoksen haasteisiin. Tieteidenvälisyyden antidikotominen ideaali pyrkii tuomaan 

tieteelliseen maailmankatsomukseen enemmän harmaan sävyjä, korostamaan 

moninäkökulmaisuutta ja näin kaventamaan esimerkiksi tieteidenvälisessä tutkimuksessa 

tavallista luonnontieteiden ja humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden välimatkaa sekä 

vähentämään luonnontieteiden hegemoniaa. 

2.12.7. Muun yhteiskunnan osallistaminen 

Edelliseen liittyen oma haasteensa tieteidenvälisyydelle piilee myös tieteen ja muun 

yhteiskunnan rajalla. On esimerkiksi esitetty, että tyyliteltyjen ja melkein aina 

kvantitatiivisten menestyksen kriteerien soveltaminen tarkoittaa käytännössä kompleksien 

sosiaalisten ongelmien depolitisoitumista ja siirtymistä demokraattisesta ja kollektiivisesta 
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päätöksen teosta tyypillisesti asiantuntijoiden asettamien standardisoitujen kriteerien käyttöön 

(Sörlin 2013, 21). Joissain vaikutusvaltaisimmista yhteiskuntatieteen linjoissa on tätä vastoin 

vaadittu, että luonto on ja sen tulee pysyä poliittisena pikemmin kuin jonain esoteerisenä 

asiantuntijuuden valtakuntana, joka toimii poliittisen maailman ulkopuolella (Latour 2004). 

Tällaisissa ongelmissa luonnontiede antaa apua, mutta ei tarjoa täydellistä vastausta; näin 

ollen sen nimenomainen hegemonia asiantuntijuuden perustana vaikuttaisi olevan osa 

ongelmaa (Sörlin 2013, 21). Hegemonia perustuu pitkälti siihen, että kaikkea etenkin 

kvalitatiivisluonteista tietoa ei pidetä olennaisena, tieteellisenä tai asiantuntijuutena. Tässä 

kohden on selvästi haaste, jonka tulisi rohkaista tarkastelemaan asiaa syvemmin ja kutsumaan 

humanistiset ja yhteiskuntatieteet ottamaan keskeinen rooli kestävyyspyrkimyksissä, koska 

niiden asiantuntijuuden maailmassa on tarkalleen ottaen kyse arvon muodostuksesta, etiikasta, 

käsitteistä, päätöksenteosta ja muista ja näissä tieteissä tutkijat istuvat tietovarantojen päällä, 

joiden ei tulisi jäädä hyödyntämättömiksi kun kohtaamme globaalin muutoksen tulevaisuuden 

suunnattomuuden (mts. 22). Tieteidenvälisellä tutkimuksella on harvoin myöskään aito 

voimaannuttava vaikutus eli todellisen maailman toimijat ja tiedon käyttäjät eivät useinkaan 

saa tutkimuksista auktoriteettia tehdä päätöksiä (Brandt ym. 2013, 6). Tämä on paljon 

tekemisissä sen ominaisuuden kanssa, jota usein pidetään korkeimman tason ja 

vastuuvelvollisen tieteidenvälisyyden (ks. yllä) määritelmänä. Jos tämä puoli ei toteudu 

kunnolla, on vaikea puhua kokonaisvaltaisesta tiedonkenttienvälisyydestä. 

Tieteidenvälisyyden osallistavuuden ideaali on pitkälti myös tekemisissä luonnontieteiden ja 

humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden kohtaamiskysymysten kanssa, mutta tässä kohden 

keskiössä on tieteidenvälisyyden määritelmässä usein esiintyvä tieteen ulkopuolisten 

sidosryhmien tavoittaminen ja sen onnistuminen vain sisällyttämällä tutkimukseen tieteen 

ulkopuolisia toimijoita parhaiten tuntevia tiedon kenttiä eli humanistis-yhteiskuntatieteellisiä 

komponentteja. 

2.12.8. Tieteidenvälisyyden ideaalit ja paradoksi 

Tässä kuvattuihin haasteisiin tiivistyy tieteidenvälisyyden ja sen toteuttamisen keskeisimmät 

ongelmakohdat. Moni niistä palautuu tieteidenvälisyyden vakiintumattomuuteen, mikä taas 

palautuu jossain määrin sen abstraktiuteen. Niin käsitteelliset, integratiiviset, julkaisulliset, 

kulttuuriset kuin yhteiskunnallisetkin haasteet heijastuvat käytännön tasolla tieteidenvälisissä 

hankkeissa muun muassa monenlaisena taloudellisena, tiedontuotannollisena, hallinnollisena, 

sosiokulttuurisena ja koulutuksellisena problematiikkana, joihin puolestaan tulososio pyrkii 

syventymään. Haasteissa heijastuvat myös tieteidenvälisyyden ideaalit, joiden voidaan ajatella 



59 

 

kuvailevan aitoa tieteidenvälisyyttä siihen liittyvien haasteiden voittamisena. Toisaalta 

tieteidenvälisyyden ideaalit myös sisältävät usein tietynlaisen paradoksin, jossa 

tieteidenvälisyydelle tavoitellaan käsitteistöä, julkaisukanavia ja yleistä varsin monimuotoisen 

tieteen kentän konsensusta. Näitä voi olla hyvin haastavaa saavuttaa ja vielä haastavampaa 

ylläpitää, koska aina on olemassa potentiaali, että mikä tahansa tieteidenvälinen entiteetti itse  

jollakin tapaa tieteenalaistuu ja/tai fragmentoituu. Tästä huolimatta tieteidenvälisyyttä voi 

koettaa ymmärtää paremmin ja tieteidenvälistä tietotaitoa kartuttaa. Haasteet itsessään eivät 

estä tieteidenvälistä tutkimusta, mikä mahdollistaa tieteidenvälisten projektien synnyn ja 

oppimisen sitä kautta. Näiden haasteiden sivuuttaminen kuitenkin hankaloittaa tieteidenvälistä 

vuorovaikutusta. Tietty konkretian puute sekä vähäinen tieto tieteidenvälisyyden 

potentiaalista ja tieteidenvälisistä lähestymistavoista tieteenalojen sisällä luovat riskin, että 

tieteidenvälinen tutkimus marginalisoituu (Jahn ym. 2012). Tästä syystä kaivataan runsaasti 

sekä tutkimusta että tämän myötä yleistä tietoutta tieteidenvälisyydestä, jotta se ei jäisi 

leijumaan liian epämääräisenä abstraktiona pelkästään teoreettisen kirjallisuuden lehdille. 
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Pro gradu -tutkielman aineiston taustalla on Helsingin yliopiston Ympäristötutkimuksen ja -

opetuksen yksikön HENVI:n (nykyisin integroitunut HELSUS:iin) kolme vuosien 2011–2014 

aikana tieteidenvälisessä yhteistyössä toteutettua tutkimusohjelmaa/-hanketta (tästä eteenpäin 

vain hanke) (HENVI:n hakuilmoitus ks. Liite 1). 

3.1. HENVI-hankkeet 

HENVI oli 2008 perustettu Helsingin yliopiston Ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö, 

jonka toiminnassa olivat mukana kaikki yliopiston tiedekunnat. HENVI:llä oli keskeinen rooli 

Helsingin yliopiston kestävän kehityksen strategiassa ja sen keskeisenä tavoitteena oli 

tieteidenvälisyyden lisääminen ja edistäminen niin tutkimuksen kuin opetuksenkin saralla. 

Tämän lisäksi HENVI toimi aktiivisesti tutkimuksen tuloksien välittämiseksi yhteiskuntaan. 

Keskeinen osa HENVI toimintaa olivat tieteidenväliseen yhteistyöhön tähtäävät 

tutkimushankkeet, jotka toimivat usein humanistis-yhteiskunnallisen ja luonnontieteellisen 

ympäristötutkimuksen rajapinnoilla. Tällaisia hankkeita ovat olleet myös tässä tutkielmassa 

tarkastellut kolme tutkimusohjelmaa. Tutkielmassa on pyritty sen problematiikan käsittelyyn, 

joka kumpuaa kaikkien kolmen hankkeen muodostamasta kokonaisuudesta. Hankkeiden 

yksittäinen ja seikkaperäinen esittely toimii kuitenkin tarpeellisena taustoituksena näiden 

organisatoristen ja temaattisten lähtökohtien ja luonteen ymmärtämiseksi, mikä puolestaan 

luonnollisesti heijastuu myös kokonaisuuteen. 

3.1.1. ENSURE: Enhancing sustainable urban development through ecosystem 

services 

ENSURE oli laaja-alainen tutkimus- ja kehittämisohjelma, joka pyrki edistämään kestävää 

kaupunkikehitystä ekosysteemipalvelujen avulla. Hankkeessa olivat mukana Helsingin 

yliopiston ympäristötieteiden laitos, metsätieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos, 

geotieteiden ja maantieteen laitos sekä yliopiston ulkopuolelta Ilmatieteen laitos, 

Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Hanke tuotti tieteidenvälistä tietoa ja 

välineitä kaupunkien maankäytön suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön. Tiedon 

oli tarkoitus auttaa arvioimaan viher- ja vesialueiden ekosysteemipalvelujen arvoja sekä 

suoria tai epäsuoria hyötyjä, joita ne tarjoavat ihmisille esimerkiksi virkistyskäytön tai 

terveyden kannalta. Hankkeen suunnitelmassa korostettiin myös tarvetta muuttaa ymmärrystä 
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kaupunkiekosysteemien roolista sekä kaupunkisuunnittelun paradigmaa sen ollessa 

nykyisellään usein liian kapea ja jättäen huomiotta olennaisia aspekteja; näitä ovat 

esimerkiksi monet sosiaaliset ja psykologiset ilmiöt kuten ihmisten kokemukset, asenteet, 

arvot ja ymmärrys ympäristöstään, jotka osaltaan vaikuttavat ekologisesti kestävien 

ratkaisujen toteuttamiseen. 

Hankkeen tieteidenvälinen luonne kumpusi siitä, että ekosysteemipalvelujen arviointi 

edellyttää monitieteellistä lähestymistapaa ja tämän myötä se olikin kolmesta HENVI:n 

ohjelmasta tieteenalapaletiltaan kaikkein värikkäin. Tieteidenvälinen hanke koostui neljästä 

työpaketista (WP), jotka olivat myös itsessään melko tieteidenvälisiä. WP1 oli luonteeltaan 

ekologinen ja tutki keskeisten ekosysteemipalvelujen ekologista perustaa ja viheralueiden 

vaikutusta hulevesien määrään ja laatuun, ilman laatuun sekä luonnon monimuotoisuuteen, 

WP2 toi mukaan sosiokulttuurisen näkökulman tarkastelemalla ekosysteemipalveluita nuorten 

elinympäristönä ja viheralueiden vaikutusta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, WP3 selvitti 

ekosysteemipalveluiden taloudellisia merkityksiä ja arvoja erityisesti hulevesien, ilman ja 

ilmastonmuutoksen kannalta ja WP4 tutki eri sosiaalisten, ekologisten ja spatiaalisten 

mittakaavojen roolia kaupunkien kestävässä kehityksessä ja ekosysteemipalveluissa sekä 

niiden tuomia hallinnollisia haasteita. Hankkeen alkuvaiheessa oli mukana myös viides 

työpaketti (WP5), jonka tarkoitus oli toimia muita työpaketteja ja tiedemaailman ulkopuolisia 

toimijoita yhdistävänä kokonaisuutena, mutta tämä jäi henkilöstöllisistä syistä toteutumatta. 

Vaikka ENSURE:n tieteidenvälinen kokonaisuus oli täten ekologis-sosiokulttuuris-

taloudellis-maantieteellis-hallinnollinen, se ei kuitenkaan alkanut tällaisena, vaan taustalla oli 

useita erillisiä ja kapeampia hankesuunnitelmia, jotka rahoituksen ja tieteidenvälisyyden 

edistämisen hengessä yhdistettiin ENSURE:ksi. Alkuperäiset hankeideat järjesteltiin 

kuitenkin huolellisesti uudelleen ja integroitiin sateenvarjohankkeeseen 

ekosysteemipalveluiden ja kaupunkiympäristön yhdistävien käsitteiden alle (Huutoniemi 

2014c, 9). 

3.1.2. HENVI-Forest: Optimizing forest management and conservation to account 

for multiple interactions with the climate 

HENVI-Forest oli metsätieteellisen ytimen ympärille rakennettu tieteidenvälinen hanke, joka 

tutki metsän ja ilmaston vuorovaikutussuhdetta sekä luonnontieteellisestä että 

ihmistieteellisestä näkökulmasta. Hankkeessa olivat mukana Helsingin yliopiston 

Metsätieteiden laitos, Fysiikan laitoksen ilmakehätieteiden osasto ja Sosiaalitieteiden laitos 

sekä valtion tutkimuslaitoksista Metsäntutkimuslaitos ja Ilmatieteen laitos. Taustalla olevia 
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ajankohtaisia teemoja olivat muun muassa ilmastonmuutos ja kestävän metsänkäytön 

kehittäminen sekä myös metsien tarjoamat monenlaiset hyödykkeet ja ekosysteemipalvelut 

(mm. puutavara, hiilinielu, virkistys), joilla on hyvin vaihtelevasti määriteltäviä arvoja. Juuri 

kyseinen arvojen määrittely koetaan yleisesti ratkaisevaksi tekijäksi, kun tavoitellaan 

optimaalista metsien käyttöä. Tutkimusohjelman tärkeimmät tavoitteet oli analysoida 

metsätalouden kaikki potentiaalisesti tärkeät ilmastovaikutukset sekä tutkia miten metsien 

käyttö ja suojelu tuottavat korkeimman mahdollisen taloudellisen ja sosiaalisen arvon, kun 

niiden kaikki ilmastovaikutukset otetaan huomioon. Tämän lisäksi analysoitiin myös metsien 

käytön hyväksyttävyyttä sekä sitä, millaisia preferenssejä ihmiset ja yhteiskunta asettavat 

metsätaloudelle, ilmastonmuutoksen hidastamiselle ja sopeutumiselle. 

Tieteidenvälinen runko piti sisällään neljä erialaista teemaa, joista muodostettiin neljä 

päätyöpakettia (esim. WP1) ja nämä edelleen jaettiin kahdesta neljään alatyöpakettiin (esim. 

WP1.1). Yhdistävä tutkimuskysymys kuului: Voiko metsänhoidolla vaikuttaa 

ilmastonmuutoksen torjuntaan kustannustehokkaalla tavalla? Metsäekologinen WP1 (1.1–1.4) 

tarkasteli hiilen kertymistä metsiin ja metsämaihin sekä metsätaloustoimenpiteiden 

vaikutuksia mm. KHK- ja VOC-päästöihin, albedoon, aerosolien muodostumiseen ja 

säteilypakotteeseen. Luonnontieteitä edustaa myös ilmakehätieteellinen WP2 (2.1–2.2), joka 

keskittyi mallintamaan alueellisia ilmastovaikutuksia sekä KHK-voiden, aerosolien ja albedon 

vaikutusta säteilypakotteeseen. Metsäekonominen WP3 (3.1–3.3) oli taloustieteellinen 

kokonaisuus, jossa tutkittiin metsänkäsittelyä taloudellisten ja ilmastollisten tavoitteiden 

näkökulmasta, tehtiin alueellisen tason ekonomista ja ilmastollista analyysia sekä luotiin 

ilmastopoliittisia skenaarioita huomioiden metsätalouden ilmastovaikutukset. Neljäs 

työpaketti, yhteiskuntatieteellinen WP4 (4.1.–4.2.), teki metsätalouden sidosryhmien ja 

osallistavan päätöksenteon analyysia sekä selvitti sidosryhmien preferenssejä 

ilmastokysymyksissä. 

Kahdesta muusta hankkeesta poiketen HENVI-Forest syntyi itsenäisemmin, kun HENVI-

ohjelmahaussa toivottua tieteidenvälistä hanketta lähdettiin toteuttamaan hankkeen sisältä 

käsin tuoden metsätieteellisen ytimen ympärille talous- ja yhteiskuntatieteitä. 

3.1.3. MULTIDOM: Multidisciplinary assessment of the role of dissolved organic 

matter in the environmental status of the Baltic Sea 

MULTIDOM oli monitieteinen ja monivaiheinen tutkimushanke, joka tutki 

ympäristöseurausten mittaluokaltaan vähän tunnettua liuennutta eloperäistä ainesta (DOM) 

yhtenä Itämeren suurimmista ympäristökuormittajista; lisäksi hanke pyrki parantamaan 
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yhteiskunnallisia edellytyksiä liuenneen orgaanisen aineksen ja Itämeren 

kokonaiskuormituksen vähentämiseen. Hankkeen yhteistyötahot olivat Helsingin yliopisto, 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 

(VATT) sekä Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankkeen lähtökohtainen yleistavoite oli 

radikaalisti parantaa monitieteistä yhteistyötä Itämeren ympäristöön liittyvien eri tieteenalojen 

kesken ja tuoda erityisesti luonnon- ja yhteiskuntatieteitä lähemmäs toisiaan tässä kontekstissa. 

Pyrkimyksenä oli myös luoda huolellisesti eri aloilta integroitu arvio Itämeren ekosysteemin 

haavoittuvuudesta eloperäiselle ainekselle sekä arvioida ympäristönhoidollisten strategioiden 

soveltuvuutta eri maankäytöllisistä tekijöistä johtuvan eloperäisen aineksen virtojen 

lieventämiseksi valuma-alueilla. 

Tutkimusohjelma koostui kolmesta työpaketista (WP), jotka olivat itsessään jo 

tieteidenvälisiä. Ekologispainotteinen WP1 tutki liuenneen orgaanisen aineksen 

huuhtoutumista, kulkeutumista ja hajoamista sekä oheisia ekologisia vaikutuksia. 

Työpaketissa oli mukana mm. hydrobiologisia, maaperätieteellisiä, maantieteellisiä ja 

taloustieteellisiä elementtejä. Stokastiseen laskentaan perustuvaan Bayes-mallintamiseen 

keskittynyt WP2 pyrki integroimaan eräänlaiseen verkkotodennäköisyysmalliin tietoa kaikista 

työpaketeista tavoitteenaan näin omalta osin parantaa tieteidenvälistä yhteistyötä Itämeren 

suojelun näkökulmasta. Menetelmällisessä mielessä työpaketti edusti monitieteistä 

uusiutuvien luonnonvarojen käytön säätelyä koskevaa tutkimusalaa, johon liittyi 

luonnonvarojen tuotannon ja kestävän käytön arvioinnin ohella myös resurssien hyödyntäjän 

näkökulma sekä riski- ja päätösanalyysi (Huutoniemi 2014c, 6). Ympäristöhistoriallinen WP3 

toi mukaan yhteiskuntatieteellisen tutkimusnäkökulman koostuen vielä kahdesta melko 

erillisestä kokonaisuudesta: arkistomenetelmällisestä Vantaanjoen ja Itämeren 

ympäristöhistoriasta sekä kansallisen vesipolitiikan kehityksestä Suomessa ja Ruotsissa. 

ENSURE-hankkeen tavoin myöskään MULTIDOM ei lähtenyt liikkeelle sellaisenaan, 

vaan se koottiin neljästä alun perin hyvin erillisestä hankeideasta, jotka pyrittiin 

tieteidenvälisen hankkeen tarpeesta HENVI:ssä kokoamaan DOM-kuormitukseen liittyvän 

Itämeren vesiensuojelun yhdistävän motiivin alle. 

3.2. Haastattelut 

Analysoitu aineisto koostuu suurelta osin näissä hankkeissa työskennelleiden tutkijoiden 

haastatteluista, jotka tämän tutkielman toinen ohjaaja Katri Huutoniemi on laatinut 

hankkeiden loppuvaiheessa keväällä 2014 HENVI:n sekä Helsingin yliopiston 
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Ympäristömuutos ja -politiikka oppiaineen (YMP) tilaamaa selvitystä varten. Selvityksen 

tavoitteena oli edistää ymmärrystä erityisesti luonnontieteitä ja humanistis-yhteiskunnallisia 

tieteitä yhdistävän ympäristötutkimuksen metodologiasta tarkastelemalla kyseisiin 

hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden kokemuksia (Huutoniemi 2014c, 1). Haastattelujen 

etu aineistona on juuri toimijoiden tulkintojen ja tutkittavien näkökulmien korostuminen 

(Huutoniemi 2014b, 200). Haastatteluja tukevana lisäaineistona ovat myös hankkeiden 

tutkimussuunnitelmat, edistymisraportit sekä HENVI:n verkkosivujen hankkeita koskeva 

materiaali. Lisäulottuvuutena tulevassa tulososiossa toimii myös tieteidenvälisten hankkeiden 

tason tutkimuksesta kumpuava ja näin käytäntöä lähemmin koskettava teoreettinen viitekehys, 

jonka on katsottu tukevan aineiston käsittelyä. 

Varsinaisia tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 17 henkilön kanssa (ENSURE-

hankkeesta 5, HENVI-Forest-hankkeesta 5 ja MULTIDOM-hankkeesta 7) ja ne kestivät 

vajaasta tunnista vajaaseen kahteen tuntiin (44–110 min), keskimäärin noin 75min. 

Haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan hankkeen tieteidenvälisen yhteistyön kannalta keskeiset  

henkilöt, mukaan lukien hankkeiden vastuulliset johtajat (n=3), keskeisten työpakettien 

johtajia (n=4), HENVI:n palkkaamia tutkijoita (n=9) sekä graduntekijä (n=1). Tutkijat olivat 

joko yliopistotutkijoita tai yliopiston ja tutkimuslaitosten yhteisesti palkkaamia ns. 

yhteistutkijoita. Osa heistä oli väitellyt hankkeen kuluessa. Haastateltavien osuus hankkeisiin 

palkatusta tutkimushenkilöstöstä on karkeasti arvioituna hiukan yli puolet. Likiarvo perustuu 

muun muassa siihen, että käytössä ei ollut kunnollisia tietoja tämän laskemiseksi varsinaisten 

tutkijoiden työskennellessä hankkeissa eri aikoina ja eripituisina jaksoina. 

Haastattelujen sisällön (haastattelukysymykset ks. Liite 2) voi jakaa neljään aihepiiriin. 

Yleiskuvaa hankkeesta pyrittiin selvittämään kysymyksillä haastatellun roolista hankkeessa, 

hankkeen tieteidenvälisestä luonteesta sekä tieteidenvälisyyteen liittyvistä haasteista. 

Tieteenalakontekstia kartoitettiin muun muassa pyytämällä luonnehtimaan osallistuvia 

tieteenaloja ja mahdollisia muita sidosryhmiä sekä kuvailemaan kokemuksia, joissa 

tieteenalarajoja on ylitetty. Tutkimusprosessia puolestaan avattiin arvioittamalla 

tieteidenvälisyyden vaikutusta omaan tutkimukseen sekä pyytämällä kuvailemaan 

vuorovaikutusta hankkeen toimijoiden välillä. Lisäksi haluttiin tietää oppimiskokemuksista 

sekä siitä, olisiko hankkeen voinut potentiaalisesti toteuttaa paremmin ja jos, niin miten. 

Hankkeista haluttiin myös kuulla kokonaisarvioita niiden onnistuneisuuden kannalta, eritoten 

tieteidenvälisen vuorovaikutuksen ja integraation suhteen. 

Haastattelut olivat puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja ja keskustelut käytiin 

luottamuksellisesti. Haastattelujen yhteydessä pyrittiin selvittämään myös hankkeen muiden 
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tutkijoiden roolia tieteidenvälisessä yhteistyössä ja siten valikoimaan tulevia haastateltavia. 

Selvitykselle varatun suhteellisen tiiviin aikataulun vuoksi kaikkia tärkeiksi todettuja 

henkilöitä ei ehditty haastatella; osa heistä oli myös tavoittamattomissa esimerkiksi 

maastotöissä tai vanhempainvapaalla. (Huutoniemi 2014c, 2). Näin ollen haastattelut kattoivat 

esimerkiksi kolmen hankkeen kaikkien työpakettien osalta kahdeksan yhdestätoista. 

Haastattelujen luonteeseen on kuitenkin kuulunut myös hankkeiden huomiointi 

kokonaisuuksina sekä eri työpakettien väliset suhteet, jolloin on saatu tietoa myös 

haastattelujen ulottumattomiin jääneistä työpaketeista. Kaikki haastattelut nauhoitettiin 

(kokonaiskesto noin 21 tuntia), ja valtaosa litteroitiin kokonaan suoraksi tekstiksi. Tämän 

jälkeen tekstit siirrettiin Atlas.ti -ohjelmaan laadullisen analyysin tekoa varten. 

Aikataulullisista rajoituksista johtuen kuitenkaan kaikkia ei ehditty tuolloin litteroimaan eikä 

systemaattista koodausta ja ohjelman analyysityökaluja ei ehditty käyttää. Saaduista tuloksista 

koottiin raportti (Huutoniemi 2014c) ja esitelmä HENVI:n syksyllä kyseisten kolmen 

hankkeen tiimoilta järjestettyä loppuseminaaria varten. 

Loput haastattelut litteroitiin tämän pro gradu -tutkielman myötä (kokonaispituus 137 sivua) 

ja tästä syntynyt kaikki haastattelut kattava tekstikorpus on toiminut pääasiallisena 

analyysiaineistona. 

3.3. Analyysi 

Haastatteluaineiston luontevimmaksi analyysimenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen 

sisällönanalyysi, jonka näkökulmaksi valikoitui tieteidenvälisyyden ideaalien ja käytännön 

tason kohtaamattomuudesta kumpuava problematiikka. Tämän pro gradu -työn 

sisällönanalyysi toteutettiin myös käyttäen apuna laadullisen datan käsittelyyn luotua Atlas.ti-

ohjelmaa. Ohjelman rooli tämän pro gradu -tutkielman analyysissä on ollut teknisesti tukea 

laajahkon aineiston jäsentelyssä, missä se on osoittautunut varsin tarkoituksenmukaiseksi 

työkaluksi. Kaikki laadullisten aineistojen käsittelyyn kehitetyt tietokoneohjelmat edellyttävät 

sen tekstijakson määrittelemistä, johon muistiinpano eli koodimerkki kohdistetaan eli kaikki 

ovat keskeisen koodausorientoituneita (Eskola & Suoranta 2005, 205). Atlas.ti on täten 

toiminut koodausalustana ja työpöytänä säästäen tutkielman kirjoittajan valtavilta pinoilta 

kynämerkittyjä ja laputettuja tulosteita. Monien ohjelmien tavoin Atlas.ti tarjoaa myös tukea 

ammattimaisemman tason analyysiin erilaisten koodiverkostojen kautta, mutta tutkielman ja 

aineiston luonteesta johtuen tämän opettelua ei ole katsottu tarpeelliseksi. Ohjelma tarjoaa jo 

varhaisemmalla taitotasolla paljon tukea peruskorpustyöhön ja -analyysiin. 
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Sisällönanalyysi valikoitui tutkielman pääasialliseksi menetelmäksi sen perustavanlaatuisen 

aseman vuoksi kvalitatiivisen analyysin kentällä. Sitä voidaan pitää jonkinlaisena 

perustyökaluna siksi, että se muistuttaa sitä luontaista tapaa, jolla monet hyvin intuitiivisella 

tasolla lähtevät varhaisessa tutkimuksen tai koulutuksen vaiheessa aineistoja jäsentämään 

(Silvasti 2014, 33). Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että vaikka analyysin alkuun voi päästä 

intuition varassa ja maalaisjärkeen luottaen, niin laadukas sisällönanalyysi ja laadukkaan 

tutkielman kirjoittaminen edellyttää systemaattisempaa otetta ja tietoisia menetelmällisiä 

ratkaisuja (mts.). Sisällönanalyysi on myös hyvin joustava menetelmä, minkä takia se 

soveltuu hyvin käytännössä kaikkien tekstimuotoisten tai tekstiksi muunnettavissa olevien 

aineistojen hallintaan. Se on laajassa merkityksessä hyvin synonyyminen kvalitatiivisen 

tutkimuksen kanssa, koska molemmissa on kysymys diskurssin eli erilaisten 

viestintäkorpusten tarkastelusta ja jäsentämisestä määrätyssä kontekstissa. Varsinainen 

käytännön analyysityö tässä tutkielmassa on ollut sekä teoreettisen lähdemateriaalin pohjalta 

laadittujen muistiinpanojen (n. 300 sivua) että litteroidun haastatteluaineiston Atlas.ti-

avusteista aineiston pilkkomista ja purkamista tutkimuskysymysten kannalta merkityksellisiin 

osiin, joita on tämän jälkeen sisällönanalyysin perusperiaatteilla (esim. Tuomi & Sarajärvi 

2003, 105–121; Silvasti 2014, 33–48) yhdistelty uusiksi loogisiksi ja temaattisiksi 

kokonaisuuksiksi. Atlas.ti-ohjelmalla luotiin eri vaiheissa useampi analyysikerros alkaen 

litteroidusta haastatteluaineistosta nousevien merkityksellisten tekstikatkelmien 

pelkistämisellä. Tämän jälkeen ne koodattiin eli jäsenneltiin temaattisesti, mistä edettiin 

edelleen abstraktimmalle tasolle päätyen viiteen tulososiossa esiteltävään problematiikkaan. 

Toinen menetelmällinen käsite, jolla tässä tutkielmassa on mainitsemisenarvoinen 

painoarvonsa, on tapaustutkimus, koska kyseiset kolme HENVI-hanketta ovat kiistatta 

yksittäisiä tapauksia tieteidenvälisestä tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta. Tämä vastaa 

yhteen tämän menetelmän lähtökysymyksistä, joka koskee tapauksen ja teorian suhdetta eli 

siihen, mistä tutkimuskohde varsinaisesti on tapaus (Huutoniemi 2014b, 192). Keskustelu itse 

tapaustutkimuksen määritelmästä on pitkä ja moniulotteinen. Onki todettu, että monet 

akateemiset yritykset selvittää mitä ”tapaustutkimus” tarkoittaa ovat johtaneet 

määritelmälliseen rämeikköön ja aina kun joku yrittää selventää määritelmäsotkua, tilanne 

vain pahenee (Gerring 2004, 342). Yksi lyhyt esitys selkeämmästä päästä on Merriam-

Websterissä (2009), jossa todetaan vapaasti kääntäen, että tapaustutkimus on yksittäisen 

yksikön intensiivistä analyysia painottaen kehityksellisiä tekijöitä suhteessa ympäristöön. 

Tapaustutkimuksen laajalla kentällä HENVI-hankkeet edustavat tässä jonkinlaista sisäkkäistä 

tapausta (nested case), jossa useampi tapaus tietyllä tapaa muodostaa toisiinsa limittyen yhden 
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päätapauksen. Tutkielman puitteet ja rajoitukset huomioiden tämä on mielekkäin tapa jäsentää 

aineistoa sen sijaan, että kyseessä olisi varsinainen vertaileva tapaustutkimus. Tietyissä 

määrin hankkeet toki peilautuvat toisiinsa, mutta se ei ole tässä kohdin punaisena lankana, 

vaan keskeisempi tarkoitus on toimia kontribuutiona ja vertailukohtana muihin 

samantyyppisiin tieteidenvälistä yhteistyötä tarkasteleviin tapaustutkimuksiin ja niiden 

tuloksiin. 

Tapaustutkimukseen liittyy jonkin verran ennakkoluuloja ja siihen kohdistuu monin 

paikoin paikkansapitämätöntä kritiikkiä. Se liittyy tavallisimmin siihen, että 1) sen tuottama 

käytännön tieto olisi vähemmän arvokkaampaa kuin teoreettinen 2) tapausten kautta ei voisi 

yleistää 3) tapaustutkimus sisältäisi subjektiivisen vinouman ennakko-oletusten verifikaation 

suuntaan ja 4) eri tapaustutkimuksia olisi vaikea vetää yhteen (esim. Flyvbjerg 2006). Nämä 

asiat on kuitenkin pystytty todellisuudessa osoittamaan hyvinkin päinvastaisiksi (mts.), koska 

1) käytännön tieto on humanistis-yhteiskunnallisissa tieteissä usein jonkin teoreettisen 

universaalin etsimistä arvokkaampaa 2) esimerkin voima on aliarvostettua suhteessa 

formaaliin yleistämiseen 3) tapaustutkimus sisältää pikemmin taipumuksen falsifioida 

ennakko-oletuksia kuin vahvistaa niitä ja 4) tapaustutkimusten yhteenveto on toki 

haasteellista, mutta niiden voima on kerronnassa eikä pelkistämisessä. Nämä huomioiden 

tutkielman tulosten parhaaksi ilmaisutavaksi on katsottu mahdollisimman kerronnallinen tyyli, 

jossa haastatteluaineistosta nousseet teemat ja tieteidenvälisten hankkeiden käytäntöä koskeva 

teoria käyvät dialogia. 

Koska yleistäminen on tapaustutkimusta käsittelevän keskustelun toistuvimpia sanoja ja 

vaikka kiusaus siihen voikin toisinaan olla suuri, niin tapausten tarkoitus olisi hyvä nähdä tätä 

pehmeämmin. Social pattern analysis -teorian piirissä puhutaankin, että tapaukset edustavat 

datan suhteen ennemmin ’esimerkiksi’- kuin ’eli’-lähestymistapaa, jossa spesifit tilanteet 

nähdään havainnollistavina kaavoina – ikään kuin maailmankaikkeutena hiekanjyvässä 

(Zerubavel 2007, 140). Täten tapaukset eivät tuota niinkään kiveen kirjoitettuja luonnonlakeja, 

joissa eri tapaukset alistetaan lopulta samoille numeerisille lainalaisuuksille, vaan ne toimivat 

tietä valaisevina näytteinä ja ovat ratkaisevan tärkeitä elementtejä teorianmuodostuksessa 

tieteenalasta riippumatta. Lopulta voidaan ajatella, että kaikki tutkimus on laveammassa 

merkityksessä jonkinasteista tapaustutkimusta ja tapauksilla on ollut ja on edelleen olennainen 

rooli myös luonnontieteissä. Erona on vain se, että luonnontieteissä ihminen tulkitsee ilmiötä, 

kun taas humanistis-yhteiskunnallisissa tieteissä yleensä ihminen tulkitsee ihmistä, joka 

tulkitsee ilmiötä (Eskola & Suoranta 2005, 148). Tämä tekee ihmistieteistä astetta 

kompleksimpia. 
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Kuten tieteellisessä havainnoinnissa ja analyysissä yleensä, niin myös edellä mainittujen 

menetelmien suhteen voidaan erottaa klassiset päättelyn tavat: aineistolähtöinen l. 

induktiivinen, teoriaohjaava l. abduktiivinen ja teorialähtöinen l. deduktiivinen (esim. Tuomi 

& Sarajärvi 2003). Nämä sekä monet kvalitatiivisen tutkimuksen ala- ja 

rinnakkaismenetelmät vievät jälleen sen ääreen, että ihminen toden totta on eräänlainen Homo 

dividens, ”erotteleva ihminen”, joka on jakanut maailman toimintansa kannalta tarpeellisiin, 

mutta todellisuuden jatkumomaisen luonteen kannalta hämmentäviin luokkiin. Tämän sekä 

kvalitatiivisen analyysin dynaamisen luonteen huomioiden on kyseisenkin tutkielman 

kannalta haastavaa ottaa tyhjentävästi tai tiukan rajaavasti kantaa siihen, mikä päättelyn 

tyyppi tai menetelmä tarkalleen ottaen on kussakin kohtaa ollut käytössä. Keskeistä on 

huomata, että usein käytännössä eri päättely- ja analyysitavat kietoutuvat toisiinsa eivätkä 

suinkaan ole selvärajaisia (Eskola & Suoranta 205, 161). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

keskeisintä ei ole pyrkiä tarkkarajaisen metodologisesti esimerkiksi tilastollisiin yleistyksiin, 

vaan kuvata jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti 

mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä (mts. 61). Menetelmällinen epäselvärajaisuus liittyy osin 

myös tutkimuksen tekoon heuristisena prosessina, joka voidaan ymmärtää ongelman ja 

ratkaisun välisenä, vähitellen tapahtuvana vuoropuheluna, joka kehkeytyy ja elää koko 

tutkimuksen ajan (Huutoniemi 2014b, 190). Tämän näkemyksen mukaan vasta jälkeenpäin, 

monipolvisen ja itseään jatkuvasti peilaavan ja korjaavan prosessin päätteeksi on selvempää, 

minkälainen tutkimuksen todellinen polku on ollut. Polun hahmottaminen ei kuitenkaan 

tarkoita, että tässäkään vaiheessa rajojen ja luokkien piirtely olisi yksinkertaista. Todellisen 

maailman ilmiöiden taipumus kietoutua yhteen heijastuu myös tutkimusten jäsentelyyn. 

Tämän vuoksi tutkimustyön filosofisten, teoreettisten ja metodologisten ulottuvuuksien 

tai ”lähtökohtien” ja ”tulosten” voimakas erottaminen toisistaan ei välttämättä ole aina 

mielekästä (Willamo 2014, 241). Tämä ei tietenkään ole oikeutus tai ohje tuottaa akateemista 

sillisalaattia, mutta on hyvä pitää mielessä tietyt hermeneuttis-dialektisen ajattelun periaatteet 

(esim. Koski 1995; Willamo 2005). Edellä esitetyistä syistä tietynlainen meta-analyysi eli 

analyysitavan analysointi ei ole, ainakaan tämän tutkielman puitteissa, niin keskeistä sisältöä, 

että sitä kannattaisi viedä erityisen paljon edellä kuvattua pidemmälle. Tiivistetysti voidaan 

sanoa, että metodologinen paletti on pitkälti sisällönanalyysia tapaustutkimuksellisin 

vivahtein ja päätelmät kumpuavat sekä aiemmasta teoriasta että tutkielman aineistona 

toimivista kolmesta hankkeesta valistuneesti ja varovaisesti teoretisoiden. 

Lopuksi vielä muutama sana etiikasta, mikä on aina paikallaan kun tarkastelun alla ovat 

ihmiset tai heidän henkilökohtaiset ajatuksensa. Kysymys on tässä kohden lähinnä siitä, 
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millaisia riskejä heidän osallistumiseensa sisältyy (Hirsjärvi ym. 2003, 26). 

Tiedonhankinnallinen etiikka on käsitelty jo Huutoniemen tekemien haastattelujen yhteydessä 

yhdessä haastateltujen kanssa ja samassa on sovittu myös haastattelujen 

luottamuksellisuudesta. Kyseisen aineiston käsittelyssä tämän tutkielman puitteissa pyritään 

huomioimaan edelleen se, että anonymiteetti säilyisi mahdollisimman hyvin. Oman 

haasteensa tälle asettaa, se että haastateltujen määrä on kohtalaisen pieni. Lisäksi koska 

aineisto koostuu yksinomaan juuri hankkeisiin osallistuneiden ja toisensa enemmän tai 

vähemmän hyvin tuntevien henkilöiden hankkeita koskevista henkilökohtaisista kokemuksista 

ja tulkinnoista, on jouduttu miettimään erityisen tarkkaan mikä on se esitystapa, jolla heidän 

sanomaansa viitataan. Tämä huomioiden haastateltujen henkilöllisyyden lisäksi myöskään 

heidän ammatilliseen asemaansa tai organisaatioonsa ei voida viitata muuten kuin, että kaikki 

ovat tutkijoita hanke-esittelyissä mainittujen tahojen palveluksessa. Tämän lisäksi suoria 

sitaatteja ei esitetä, vaan haastattelujen asiasisältö ja haastateltujen näkemykset on esitetty 

epäsuoremmin keinoin esimerkiksi pelkistämällä tai integroimalla niitä yhteen sekä lopuksi 

upottamalla ne kerronnalliseen kontekstiin. Tämä on myös jonkinasteisessa loogisessa linjassa 

sisällönanalyysin luonteen kanssa eikä suorille sitaateille synny tässäkään mielessä erityistä 

käyttötarkoitusta. 
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4. TULOKSET: TARKASTELU JA POHDINTA 

Seuraavaksi tieteidenvälisyyden teoriasta siirrytään konkreettisemmalle tasolle 

tarkastelemalla tutkimuksen aineiston lähtökohtana toimineita kolmea Helsingin 

ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön HENVI:n (nykyisin integroitunut HELSUS:iin) 

tieteidenvälisessä yhteistyössä toteutettua tutkimushanketta. Teoria tuo silti edelleen myös 

tässä osioissa paikoin lisäsyvyyttä peilautuen nyt kuitenkin enemmän käytännön projektitason 

tutkimuksesta saatuihin havaintoihin. Näin ollen se tukee HENVI-hankkeista saatua tietoa 

sekä auttaa näkemään minkälaisia lainalaisuuksia hanketasoon liittyy ja miten nämä 

huomioiden niiden toteutusta voitaisiin mahdollisesti parantaa. Tieteidenvälisyyden ideaalit 

heijastuvat pitkälti edellä kuvatuista tieteidenvälisyyden piirteistä, motivaatioista ja haasteista 

sekä näiden potentiaalisista ratkaisuista. Käytännön taso hankkeiden muodossa kuitenkin 

osoittaa, että teorian ja todellisuuden väliin jää suuria kuiluja. Näistä kuiluista syntyy 

tieteidenvälisyyden käytännön problematiikka, johon tutkielma pyrkii kyseisten 

tutkimushankkeiden muodossa tuomaan lisävaloa. Tämä problematiikka realisoituu useina 

erillisinä osa-alueina, aina hallinnollisista sosiokulttuurisiin, joiden havainnollistavaan 

erotteluun pitää suhtautua siten, että ne todellisuudessa ovat kuitenkin kompleksilla tavalla 

kietoutuneet toisiinsa. Aineisto ja menetelmät -luvussa esitetyn mukaan hankkeet edustavat 

yhteisen syntytapansa ja osittaisen historiansa takia tutkielmassa pääasiassa yhtä kokoavaa 

tapausta, mutta tarpeen vaatiessa on korostettu myös mahdollisia eroja. Yhdeksi keskeiseksi 

piirteeksi hankkeiden kannalta erottuu ympäristötutkimukselle tyypillinen luonnontieteitä ja 

humanistis-yhteiskunnallisia tieteitä yhdistelevä hankesommitelma, joka ainakin jossain 

määrin koskettaa suurinta osaa käytännön problematiikan osa-alueista. Varsinaiset ratkaisut 

ovat tämän tutkielman teeman ja luonteen muodostamien rajojen ulkopuolella, mutta joitakin 

potentiaalisia, teoriasta tai aineistosta kumpuavia keinoja sivutaan tilaisuuden tullen. 

Myöskään hankkeiden tietynlaista tieteidenvälistä onnistuneisuutta on näissä puitteissa 

haastavaa ja irrelevanttia ryhtyä pohtimaan, koska onnistuneisuudessa tulee välittömästi 

vastaan määritelmälliset ongelmat tieteidenvälisyyden arvioinnin teoreettisen viitekehyksen 

ollessa melko hajanainen ja moniulotteinen. Hankkeet ovat myös monista yhtäläisyyksistään 

huolimatta riittävän erilaisia, jotta niitä juuri onnistuneisuuden aspektin kannalta voisi 

esimerkiksi verrata toisiinsa. Tämän lisäksi onnistuneisuuden käsitteessä on vielä vahva 

subjektiivinen ulottuvuus, jota on hyvin vaikea mitata, koska yksilölliset positiiviset 

kokemukset eivät korreloi suoraan projektin menestyksen kanssa; kuin myöskään heikko ja 
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hajanainen hankerakenne tai ilmapiiri ei tarkoita, ettei tiedon kenttien välisiä edistysaskeleita 

olisi saavutettu. 

4.1. Rahoituksellinen problematiikka 

Varsin usein institutionaalisiin tapahtumiin ja muutoksiin liittyvät miksi-kysymykset 

palautuvat talouteen. Joskus se on hyvin suoraa kuten erilaiset leikkaukset talousvaikeuksien 

aikaan. Toisinaan kuitenkin taloudelliset syyt puetaan jonkin ylevämmän kuuloisen 

päämäärän viittaan, esimerkiksi erilaisten integrointitapahtumien yhteydessä. Näitä voivat 

esimerkiksi yliopistokontekstissa olla kaikki yksittäisten projektien tasolta suuren mittakaavan 

tiedekuntamuutoksiin. Taloudellisten kysymysten raadollisuuden vuoksi mukaan yleensä 

liitetään jalompia ja korkealentoisempia selityksiä, jotka usein aidosti ovat osa 

suunnitelmallista ja toteutuksellista kokonaisuutta, mutta eivät välttämättä perimmäinen 

lähtökohta. Talouden fundamentaalisen ja reunaehtoisen luonteen takia sen rooli näkyy 

luonnollisesti myös tieteidenvälisyydessä. Tieteidenvälisyys kasvavana ideologiana ja 

lähestymistapana on toisaalta ajanut tieteellistä talous- ja hallintopolitiikkaa (esim. Jacobs 

2013, 1), mutta myös käytettävissä olevat, usein niukat, taloudelliset resurssit ovat ajaneet 

monia tahoja tieteidenvälisyyden muottiin. Ilmeisesti juuri rahoituksellisilla paineilla onkin 

verrattain suuri merkitys tieteidenvälistämisessä (mts.), mutta myös siitä, onko jokin 

tietokäytäntö liian tieteenalakohtainen tai tieteidenvälinen tai ei tarpeeksi tieteenalakohtainen, 

on tullut keskeinen kysymys ja selvittämisen kohde hallituksille, rahoituslaitoksille ja 

tutkijoille itselleen (Barry ym. 2008, 21). Olivatpa lähtökohdat ideologisia, rahoituksellisia tai 

molempia, näistä motivaatioista on seurannut kirjava joukko hyvin monenlaisia 

tieteidenvälisiä entiteettejä oppiaineista tutkimuskeskuksiin ja -ohjelmiin, joista jälkimmäisiä 

myös tutkielmassa tarkasteltavat HENVI-hankkeet edustavat. HENVI toimi temaattisen ja 

institutionaalisen taustansa puolesta hyvin keskeisenä rahoituskanavana monille 

ympäristöaiheisille tutkimushankkeille ja sopii edellä kuvattujen tahojen profiiliin 

tieteidenvälisyyttä edistävänä organisaationa. Toisaalta myös aineiston perusteella selkeät 

rahoitukselliset rajat ovat olleet vaikuttamassa kyseessä olevan HENVI:n rahoituskauden 

kolmeen tutkimushankkeeseen. 

Tieteidenvälisyyden tavoittelu ja rahallisten resurssien kapeus on näyttäytynyt hankkeiden 

osalta siten, että aineisto-osiossa esitetyllä tavalla kaikki kolme muodostettiin alun perin 

toisistaan täysin erillisistä tutkimushakemuksista, joilla oli omista itsenäisistä taustoistaan 

käsin määritellyt ja optimoidut rahoitukselliset suunnitelmat. HENVI katsoi yksittäisten 
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tutkimushakemusten aihepiirit kuitenkin omista lähtökohdistaan kapeiksi ja arveli että 

yhdistämällä niistä saisi riittävän isoja tutkimusohjelmia vastaamaan heidän rahoitusideaansa. 

Tältä pohjalta luotiin rahoittajan taholta kolme tieteidenvälistä hanketta, joissa saman 

sateenvarjon alta löysi toisensa joukko tieteenalataustoiltaan varsin erilaisia tutkijoita. 

HENVI:n tieteidenväliset lähtökohdat ymmärrettiin kyllä monin paikoin ideologisessa 

mielessä tärkeiksi ja tavoittelun arvoisiksi, mutta käytäntö ja toteutus kohtasivat heti alussa 

merkittäviä haasteita. Aiemmat itsenäiset hankesuunnitelmat muutettiin suurin piirtein kunkin 

hankkeen sisäisiksi työpaketeiksi ja ne saivat hankkeille osoitetuista kokonaisbudjeteista 

siivun, joka oli huomattavasti pienempi kuin hakuvaiheen itsenäisillä hankesuunnitelmilla. 

Tilanne on koettu tiivistetysti siten, että vähemmällä piti saada aikaan enemmän, koska nyt 

piti toteuttaa tieteidenvälistä tutkimusta pienemmällä rahoituksella, kuin mitä oli optimoitu 

alkuperäiseen tieteenalaiseen tutkimukseen. Ehtoina rahoituksen saamiselle painotettiin myös 

sitä, että kapeammasta budjetista huolimatta hankkeeseen kertaalleen osoitettuja tieteenalaisia 

komponentteja ei tulisi jättää ulkopuolelle; joskin muutama taho jättäytyi heti alkuvaiheessa 

itse pois hankkeista. Tietynlainen rahoittajan dominoima tieteidenvälisyys johti siis 

tilanteeseen, jossa yhteen koottiin joukko hankkeita, jotka eivät ainakaan etukäteen olleet 

valmistautuneita tai motivoituneita tällaiseen integraatioon, puhumattakaan tieteidenvälisistä 

teoreettisista tai metodologisista valmiuksista. Menettely ei itsessään ole harvinaislaatuinen 

tiettyjen rahoituspoliittisten rajoitteiden, mutta myös haastateltujen kokemusten perusteella. 

Tällä on kuitenkin tiettyjä fundamentaalisia vaikutuksia siihen, miten hanke koetaan siihen 

osallistuvien taholta. Aineistossa esiintyy paikoin jopa tietynlaista kyseenalaistusta ja 

epäluuloa hankkeen käsitteen suhteen, koska ylemmällä taholla oli sovittu ja sidottu jo 

etukäteen niin paljon asioita, joihin ei koettu itse voitavan enää tämän jälkeen juuri vaikuttaa; 

teema, rahoitus ja henkilöstö oli lyöty lukkoon, minkä jälkeen hankkeiden sisällä lankesi 

tehtäväksi laatia nopeahkolla aikataululla suunnitelmat siitä, miten melko heterogeeniset 

konsortiot voisivat ylemmältä taholta yhteen koottuina ja työpakettisisällöltään toisilleen 

suhteellisen vieraina toteuttaa tieteidenvälistä yhteistyötä suunniteltuja budjetteja 

pienemmällä rahoituksella. Tämä heijastelee myös joidenkin haastateltujen kokemuksia 

yleisellä tasolla, jossa rahoitus on usein aivan liian pientä siihen nähden, minkälaista laajuutta 

tieteidenvälisiltä projekteilta samaan aikaan ristiriitaisesti vaaditaan. Hankkeen 

käynnistämiseen edellä esitellyllä tavalla on viitattu aineistossa toistuvasti eräänlaisena 

väkisin liimaamisena tai pakotettuna tieteidenvälisyytenä. Analogiassa toisiinsa vaikeasti 

sovitettavat eri rakennussarjojen palikat kootaan pikaliimalla huteraksi rakennelmaksi, vaikka 

todellisuudessa palikat pitäisi muovata jo kauan ennen kokoamisvaihetta yhteensopiviksi. 
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Pakkoliimauksen problematiikkaan liittyy myös vahvoja sosiaalisia aspekteja, joita käsitellään 

edempänä. Eräänlaista retorista tieteidenvälisyyttä se on myös siinä mielessä, että nimellä 

tieteidenvälisyys sitä halutaan usein kutsua sen ideologisista lähtökohdista, vaikka se olisi 

typologisesti lähempänä teoriassa esitettyjä alemman tason tiedon kenttien välisyyksiä. 

Tieteidenvälisyyteen tuleekin suhtautua HENVI-hankkeista puhuttaessa juuri kattokäsitteenä, 

joka viittaa kaikkeen tieteidenväliseen toimintaan sen integraation syvyydestä riippumatta. 

Hankkeiden ja työpakettien rahoitukselliset ongelmat ovat näkyneet tieteidenvälisyyden 

hankalan toteuttamisen osalta myös jossain määrin hankkeiden sisäisenä kamppailuna. 

Erilaisten toimijoiden välinen rahoituskamppailu on toki normaali ilmiö akateemisella 

tutkimuskentällä, mutta voidaan myös havaita, miten yleinen kilpailu alkuperäisten 

hankesuunnitelmien välillä siirtyi hankkeiden syntytavan vuoksi jollakin asteella myös niiden 

sisään. Tieteenalakohtaisesti fragmentoitunut akateemisen kentän luonne (esim. Jacobs 2013; 

Mauser ym. 2013) ei rahoituksellisesta näkökulmasta juuri muuttunut hankkeiden sisällä, 

vaikka hankkeilla olikin yhteiset budjetit. Ensinnäkin jokseenkin tieteenalaisesti jakautuneet 

toimijat toteuttivat omalla rahoitusosuudellaan ainakin jossain määrin alkuperäisiä 

hankeideoitaan työpakettien sisällä; toki niiden siltojen varassa muihin, joita lyhyessä 

aikataulussa pystyttiin laatimaan rahoittajan määräämän tieteidenvälisyyden puitteissa. 

Toiseksi tieteenalat ja toimijat voivat käyttää tieteidenvälisiä hankkeita ainakin jossain määrin 

edukseen saada ylipäänsä rahoitusta. Tällainen mahdollisuus on erityisen suuri melko 

nopeasti ja löyhästi kootuissa hankkeissa, joissa tieteidenvälisyys lankeaa hankkeelle ylempää 

kuin varsinaisten toimijoiden taholta. Aineiston perusteella myös HENVI:n hankkeissa on 

voitu havaita jossain määrin tällaista; etenkin yhteistutkijajärjestelyissä ja kun toimijalla on 

päällekkäisiä rahoituslähteitä ja näin ollen myös muita samanaikaisia projekteja. Tällöin 

tieteidenvälisyyden ollessa ylempää osoitettua ja liimaavaa, eikä ole alun perin noussut 

hanketoimijoiden taholta, kokonaisuudesta muodostuu helposti hallitsemattoman 

heterogeeninen kudos, johon kietoutuu tutkijoita, joilla on samanaikaisesti vaihtelevia, 

päällekkäisiä ja vastakkaisia intressejä, joista osa on yhdistävän linjan mukaisesti 

tieteidenvälisiä ja osa puhtaan tieteenalaisia tai saattavat palvella joissain tapauksissa 

enemmän jotakin muuta kuin hanketahoa. Näistä jälkimmäiset ovat usein piilevämpiä, mutta 

ymmärrettäviä erilaisten rahoituksellisten realiteettien ja tieteidenvälisten odotusten 

ristipaineessa. Näin ollen tieteidenvälisyyden rahoituksen ja tieteidenvälisen yhteistyön 

toteutuksen vastaavuutta tällaisissa hankkeissa on lopulta vaikea tarkkailla ja niukkakin 

budjetti saattaa tieteidenvälisyyden edistämisen kannalta muuttua todellisuudessa vielä 

niukemmaksi osan siitä vuotaessa muuhun kuin tieteidenväliseen toimintaan. Tämä on 
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tieteidenvälisyyttä rahoittavan tahon näkökulmasta suuri riski, mikä haastatteluissa ilmenee 

skenaariona, jossa kaikki yhteen ajetut aiemmat erillishankkeet yksinkertaisesti koteloituvat 

rahoitussiivuineen hankkeen ajaksi omiin nurkkiinsa ja minkään muotoista tieteidenvälisyyttä 

ei pääse syntymään. 

Rahoitukselliset haasteet eivät kuitenkaan liity pelkästään hankkeen käynnistämiseen tai 

tieteenalojen/toimijoiden väliseen kilpailuasetelmaan, vaan myös rahoituskauden kestoon 

suhteessa tieteidenvälisyyden luonteeseen ja tämänhetkiseen tieteidenväliseen tietotaitoon. 

Aineiston perusteella rahoituskaudesta kuluu nimittäin valtava osa tieteidenvälisyyden 

opetteluun, oli tämä opettelu sitten perehtymistä toisten tieteenalojen sisältöön tai tutustumista 

uusiin henkilöihin tai heidän toimintatapoihin. Tämä sivuaa myös sitä, miten tieteenaloihin ja 

tieteilijöihin liittyvillä sosiologisilla tekijöillä ja voimilla on suuri merkitys, mihin 

syvennytään tarkemmin edempänä. Ennen kuin on mahdollisesti tieteidenvälisesti 

kokeneempia ja kunnostautuneempia tieteentekijöitä ja tieteidenvälistä metodologiaa, ei 

tieteidenvälisyyden opettelulle ja harjoittelulle jää juuri muuta vaihtoehtoa kuin rajoitettu 

rahoituskausi, joka tähän tehtävään vaikuttaisi aivan liian lyhyeltä. Tieteellisen tutkimuksen 

rahoituksen on nähty olevan kauttaaltaan liian lyhytjänteistä, mikä on erityisesti 

tieteidenvälisen yhteistyön kannalta erityisen kohtalokasta (Huutoniemi 2014c, 26). HENVI-

hankkeiden nelivuotinen rahoitus on mahdollistanut yhteistyön käynnistämisen, mutta tässä 

ajassa ei ole ehditty tuottamaan merkittäviä tuloksia (mts.); ainakaan tieteidenvälisen 

lähestymistavan näkökulmasta. Ylhäältä käsin organisoitu yhteistyö jää helposti 

rinnakkaiseksi työskentelyksi eli monitieteisyydeksi, jos sille ei taata riittävän pitkää (mts.). 

Haastatteluista ilmenee monin paikoin pettymys nimenomaan rahoituskauden kestoon, jonka 

loppupuolella oltiin yleensä siinä tilanteessa, että oli saatu riittävää ymmärrystä sekä muista 

osallistuvista tieteenaloista että henkilöistä itsestään. Sitä pidettiin monin paikoin tilanteena, 

jonka olisi toivottu vallitsevan hankkeen alussa. Vaihtoehtoisesti tilanne olisi voinut vallita 

uuden rahoituksen turvin toteutetun edes osittain vastaavan hankkeen muodossa. 

Haastatteluaineiston tarjoama tieto päättyy vuoden 2014 kevääseen, missä vaiheessa ei vielä 

ollut tietoa mahdollisesta jatkosta, ainakaan mainitussa mittakaavassa. Tästä näkökulmasta 

moni hanke vaikuttaisi sekä aidosti tieteidenvälisen hankkeen toteuttamisen että haastateltujen 

sanoman perusteella jääneen puolitiehen. Yhden hankkeen sisällä todettiin myös, että siinä 

missä tieteidenvälisyys oli alun alkaen päälle liimattua, se oli jossain määrin sitä myös 

lopussa, koska olosuhteiden pakosta pitkälti omissa lokeroissaan työskennelleet työpaketit 

joutuivat liittämään enemmän tai vähemmän irralliset kokonaisuudet yhteen ja miettimään, 

miten tieteidenvälisyys on hankkeessa toteutunut, koska varsinaisia konkreettisia näyttöjä 
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esimerkiksi yhteisjulkaisujen muodossa ei ollut osoittaa. Sen sijaan haastateltujen kokema 

vastuutunto tieteidenvälisyyden toteuttamisesta rahoittajaa kohtaan oli silti olemassa. Näin 

ollen syntyi tilanteita, jossa koettiin hankkeen laiminlyöneen rahoittajaa, koska 

odotetunkaltaista yhteistyötä ei pystytty saavuttamaan. 

Tieteidenvälisyydelle optimaalisinta olisi se, että se kumpuaisi tutkijatasolta, jossa sen 

toteuttamisesta olisi ideaalitapauksessa tietotaitoa ja kokemusta. Ongelmaksi koituu kuitenkin 

se, että nykyisenlainen rahoitusjärjestelmä ei perinteisesti ole tukenut tällaista vaihtoehtoa. 

Tutkijantasolähtöistä tieteidenvälisyyttä arvostavia ja painottavia tahoja tosin myös löytyy ja 

tendenssin voi olettaa olevan kasvamaan päin ainakin tieteidenvälisyyden kasvavan suosion 

perusteella. Kuten johdannossa on esitetty, huolimatta lisääntyvästä suosiostaan, 

tieteidenvälisyys on yhä kaukana akateemisesti vakiintuneesta ja nykyiset rahoituskäytännöt 

eivät optimaalisen tehokkaasti tue sitä yliopistoissa ja muissa tutkimusinstituutioissa; tähän 

vaikuttaa niin tieteidenvälisyyden määritelmälliset vaikeudet kuin laatustandardien puutekin 

ja näin ollen voidaan puhua tieteidenvälisyyden retorisesta valtavirtaistumisesta, jonka 

kehityskulussa uhkaa lopulta tieteidenvälisyyden marginalisoituminen (Jahn ym. 2012, 1). 

Rahoitusinstrumentit ovat nykyisellään HENVI:n tyyppisistä rahoittajista huolimatta 

järjestäytyneet melko perinteisen tieteenalakohtaisesti ja näin ollen myös ohjaavat tutkimusta 

suuntiin, jotka eivät välttämättä ole tieteidenvälisyyden näkökulmasta maailman tilan tai 

todellisuuden kompleksin luonteen kannalta kaikkein relevanteimpia. Haastatteluaineisto 

antaa vastavuoroisesti ymmärtää, että järjestelmässä, joka on perinteisesti rakentunut 

myöntämään rahoitusta varsin selkeille tieteenalaisille hankkeille, on suhteellisen haastavaa 

myydä hankesuunnitelman tasolta kumpuavaa tieteidenvälisyyttä. Toinen rahoituksellinen 

disinsentiivi on tendenssi, jossa esimerkiksi julkisesti rahoitetut eurooppalaiset yliopistot 

yleisesti saavat enemmän rahoitusta per valmistuva luonnon-, teknisten tai terveystieteiden 

opiskelija kuin yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden opiskelija (Holm ym. 2013, 

26). Siinä missä tämän on yleisesti tarkoitettu auttavan esimerkiksi laboratorioalojen 

suuremmissa kustannuksissa, niin lopputulos on, että monet tieteidenväliset ohjelmat 

globaalin muutoksen tutkimuksessa ankkuroidaan luonnontieteellisiin tai polyteknisiin 

tiedekuntiin (mts.). Rahalla on suuri merkitys tieteellisen maaston muovaajana, koska se 

tutkimusaiheiden myötä kykenee ohjailemaan luonnollisesti myös tutkijoita, jotka voivat näin 

ollen voivat ajautua kauemmas keskeisimmän asiantuntijuutensa tai mielenkiintonsa alueelta 

(Mack 1969, 55). Tutkijatason kokemuksissa voidaan myös havaita rahoituksen suhteen 

erikoinen ristiriita; siinä perinteisen tieteenalaisen tutkimuksen tekijät valittavat 

tieteidenvälisyyden dominoinnista ja tieteenalaisten mahdollisuuksien kuihtumisesta, kun taas 
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tieteidenvälisen tutkimuksen tekijät valittavat tieteidenvälisyyden arvostuksen puutteesta ja 

rahoituksen valumisesta pääosin tieteenalaiseen tutkimukseen. Tätä ainakin osittain selittänee 

tieteen keskimäärin niukat rahoitukselliset resurssit, joiden perusteella tehdyt kompromissit 

ovat aina pois jonkun ajamasta ja tärkeänä pitämästä asiasta. Rahoitusmäärään liittyy myös 

läheisesti se, että akatemiahankkeiden ollessa tältä osin verrattain pieniä, niillä ei käytännössä 

rahoiteta kuin muutamasta pieneen joukkoon tutkijoita, jolloin siitä on hyvin hankalaa tehdä 

tieteidenvälistä. 

Edellisen perusteella nykyisellään melko tieteenalaiset tieteentekijät ja ylhäältä ohjattu 

tieteidenvälinen tiedepolitiikka muodostavat siis haastavan kokonaisuuden, jota 

monimutkaistavat entisestään monenlaiset rahoitusinstrumentit, jotka taloudellisten tekijöiden 

hallitsevuuden takia ovat monesti synonyymisia tiedepolitiikan kanssa. Näistä tieteidenvälisiä 

ovat melko harvat ja yleensä rahoituksellisesti vähäisemmät tai vaihtoehtoisesti 

luonnontieteellisemmin suuntautuneet entiteetit, jotka näin ollen edustavat parhaimmillaankin 

kapeaa tieteidenvälisyyttä (ks. Huutoniemi ym. 2010, 82). Rahoitusinstrumentit vaikuttaisivat 

täten vaativan jonkinlaisia institutionaalisia tai vähintään tiedepoliittisia muutoksia 

tukeakseen paremmin tieteidenvälisyyttä. Haasteita tälle asettaa tieteidenvälisyyden 

määritelmällinen abstraktius, tieteidenvälisen osaamisen ja kokemuksen puute sekä 

tieteidenvälisyyden vahva kontekstiriippuvaisuus kulloisestakin kyseessä olevasta 

tutkimustavoitteesta. Erilaiset rahoitukselliset disinsentiivit ja niiden ratkaiseminen ovat 

kuitenkin vain osa sitä problematiikkaa, joka on sen tiellä, että tieteidenvälinen ideaali ja 

käytäntö voisivat kohdata. Kokonaisuutta pyritäänkin valottamaan edempänä muista 

näkökulmista. 

4.2. Tiedontuotannollinen problematiikka 

Tämä aspekti koskettaa eniten tieteidenvälistä integraatiota. Sitä pidetään laajalti 

tieteidenvälisyyden päätavoitteena ja primäärimetodologiana (esim. Klein 2011), minkä 

taustalla on oletus, että integroimalla näennäisesti erilliset tiedot yhdeksi kattavaksi 

kokonaisuudeksi pystytään vangitsemaan paremmin todellisuuden kompleksisuus 

(Huutoniemi 2014, 4). Integraatiota voi pitää iteratiivisena prosessina, joka koostuu 

yhteissuunnittelusta, yhteistuotannosta ja yhteislevityksestä (Mauser ym. 2013, 420). Nämä 

kaikki vaiheet ovat oikeastaan tiedontuotannollisia, koska tätä integraatiolla viime kädessä 

tavoitellaan ja edellisen voi katsoa jossain määrin toimivan reunaehtona seuraavalle; joskin 

iteratiivisessa prosessissa on aina läsnä myös epälineaarisuuden komponentti eivätkä 
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tieteidenväliset hankkeet etene kaavamaisesti tai kertaluontoisesti tutkimusprosessin vaiheesta 

toiseen. Hankkeiden tieteidenvälinen luonne suhteessa lähtökohtiin onkin haastateltujen 

näkökulmasta korostanut epälineaarisuuden tuomia haasteita. Tämä on näkynyt esimerkiksi 

eri työvaiheiden ja toisistaan paikoin suuresti eroavien työpakettien välisinä koordinaatio-

ongelmina. Edellä kuvattuihin integraation vaiheisiin kietoutuvat toisaalta myös erilaiset 

integratiiviset käsitteet, mallit, menetelmät ja viitekehykset (Klein 2011, 288–290) sekä 

näiden lisäksi integratiiviset kontekstit ja tutkimuskysymykset (Huutoniemi 2014c, 15–24), 

joiden valossa voidaan konkreettisemmin tarkastella käytännön integraation syvyyttä. 

Tätä ennen on tarkasteltu (Huutoniemi 2014c) edellä mainittuja integraation osa-alueiden 

toteutumia kyseisissä HENVI-hankkeissa ja kyseiset havainnot voidaan tiivistää seuraavalla 

tavalla. Yksi kolmesta hankkeesta (ENSURE) rakentuu selkeästi integroivan käsitteen 

(ekosysteemipalvelut ja kestävä kaupunki) ympärille, joka tosin luotiin pitkälti hankkeen 

kokoamisvaiheessa tarkasteltaessa eri hankehakemusten teemoja. Yhdessä hankkeessa 

(HENVI-Forest) integraation lähteenä toimii integroiva kysymys (”Voidaanko 

metsienhoidolla vaikuttaa ilmaston tilaan kustannustehokkaalla ja sosiaalisesti 

hyväksyttävällä tavalla?”). Kahden hankkeen voidaan puolestaan nähdä löytäneen 

jonkinlaisen integroivan viitekehyksen empiirisestä kontekstista (MULTIDOM löyhän 

ympäristöhistoriallinen ja HENVI-Forest skenaariomenetelmällinen). Ainoa integraation osa-

alue, jonka voidaan havaita enemmän tai vähemmän löytyvän kaikista kolmesta hankkeesta, 

on jonkinasteinen integroiva menetelmä (MULTIDOM:issa Bayesilainen lähestymistapa ja 

mallinnus yhtä työpakettia lukuun ottamatta, HENVI-Forestissa skenaariotarkastelu ja 

laskennalliset mallinnukset sekä ENSURE:ssa erilaiset riskienhallinnan työkalut). 

Typologisessa mielessä kaikki hankkeet lankeavat ainakin suunnitelmallisesta 

lähtökohdastaan laajan tieteidenvälisyyden (ks. Huutoniemi ym. 2010, 82) piiriin, koska niistä 

jokainen sisältää hyvin kirjavan joukon tieteenaloja niin luonnon- kuin humanistis-

yhteiskuntatieteelliseltäkin saralta. Integratiivinen ja tiedontuotannollinen problematiikka 

kulminoituukin usein juuri kyseisten tiedon domeenien väliseen rajapintaan sekä yleisellä 

tasolla että HENVI-projekteissa. Mitä laajempi toimijajoukko on, sitä haasteellisempaa se 

tekee integroivasta työstä maailmankatsomuksien, intressien ja tavoitteiden kirjavuuden 

kasvaessa. Haastatteluaineistossa ei sikäli tullut yllätyksenä, että työpakettien sisällä tai 

tieteenaloiltaan toisiaan lähellä olevien välillä koettiin yhteistyö helpommaksi ja vastaan 

tulleet ongelmat nähtiin pääasiassa koko hankkeen tasolla, jolloin mukana oli myös 

kaukaisemmat tieteenalat. HENVI-hankkeiden erityisenä integratiivisena lisähaasteena 

korostuu myös edellä kuvattu syntytapa, jossa rahoitukselliset ja tieteidenväliset paineet 
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ajoivat nopeahkolla aikataululla yhteen joukon hyvin itsenäisiä hankesuunnitelmia. 

Progressiotypologian kannalta hankkeita ei kannata kovin yksityiskohtaisesti analysoida, 

koska nämä tieteidenvälisyyden typologiat ovat melko teoreettisen viitekehyksellisiä ja täten 

myös aiemmin esitetyn valossa varsin monimuotoisia esityksiä vailla tarkempia 

arviointistandardeja. Tästä syystä todellisen maailman tieteidenväliset projektit eivät 

välttämättä lankea suoraan tai yksiselitteisesti näihin. Voidaan kuitenkin huomata, että 

HENVI-hankkeissa joidenkin työpakettien välillä esiintyy melko irrallista, lähes 

ensyklopedista monitieteisyyttä (ks. Huutoniemi ym. 2010, 83–84) kun taas selkeimmin 

toteutunut menetelmällinen integraatio luo paikka paikoin jo yhtäläisyyksiä metodologiseen 

tieteidenvälisyyteen (ks. mts.). HENVI-hankkeiden kannalta progressiotypologioita 

havainnollistavampi on etenkin esitettyyn luonnontieteiden ja humanistis-yhteiskunnallisten 

tieteiden rajapintaan läheisesti liittyvä tieteenalojen asemoitumistypologia (ks. Barry ym. 

2008, 28–29). Integratiivis-synteettisiä piirteitä edustaa selkeimmin yhdistäviin käsitteisiin 

pohjautuva ENSURE, kun taas alihankinta-palvelu-tyyppiin osuu enemmän HENVI-Forest ja 

MULTIDOM; kuitenkin sillä erotuksella, että jälkimmäisessä tämä ei koko hankkeen tasolla 

toteutunut alkuvaiheessa ehdotettuun menetelmälliseen alihankinta-palvelu-malliin liittyvän 

vastustuksen vuoksi (Huutoniemi 2014c, 12–15). Sekä toteutuneessa että toteutumattomassa 

alihankinta-palvelu-tapauksessa luonnontieteellisemmät tahot toimivat ytimenä, johon 

puolestaan humanistis-yhteiskuntatieteelliset komponentit tuovat oman tätä palvelevan 

kontribuutionsa. Tämä noudattelee pitkälti yleistä tendenssiä luonnontieteitä ja humanistis-

yhteiskunnallisia tieteitä yhdistelevässä tieteidenvälisessä tutkimuksessa. Luonnontieteiden 

hegemonia palautuu usein niiden perinteisesti vahvaan asemaan, jossa maailmaa ja sen 

ilmiöitä on kokonaisuutena pyritty selittämään näiden tieteiden näkökulmasta. Erilaiset 

ympäristölliset kompleksisuudet on taipumus yleensä muuttaa asioiksi, jotka ovat, ainakin 

periaatteessa, mahdollisia arvioida vain ja ainoastaan tieteellisen tiedon varassa ikään kuin se 

olisi sosiaalisten ja poliittisten arvojen ulkopuolella (Sörlin 2013, 21); kuitenkin 

potentiaalistaan huolimatta yhteiskunta- ja humanististen tieteiden kontribuutiot globaalien 

ilmiöiden tutkimukseen ovat olleet suhteellisen marginaalisia ja tähän mennessä ei ole 

ilmaantunut ”planetaarisia humanistisia tieteitä” (Palsson ym. 2013, 5). Haastatteluaineistosta 

nouseekin esiin kysymyksiä siitä, millaiselta yksittäinen hanke olisi voinut rakenteeltaan ja 

toteutukseltaan näyttää, jos sitä olisi ohjattu esimerkiksi kokonaan toisesta tiedekunnasta 

käsin ja humanistis-yhteiskuntatieteellinen osa hankkeita olisi toiminut runkona. Tämä ei 

tietenkään tarkoita sitä, että integraatio olisi suoraan toteutunut paremmin. Taustalla vaikuttaa 

joka tapauksessa tieteenalaisesti ja tieteenkulttuurisesti fragmentoitunut akateeminen kenttä, 
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jota näkökulman muuttaminen ei juuri muuta. Toisaalta myös HENVI-hankkeiden syntytapa 

retorisesta tieteidenvälisyydestä asetti pitkälti tieteenalalinjojen mukaan järjestäytyneet ja alun 

perin itsenäiset hankesuunnitelmat kussakin hankkeessa jonkinlaiseen kilpailuasetelmaan, 

joka ei ollut hedelmällisin lähtökohta tieteidenväliselle yhteistyölle. Vaikka monia tieteitä 

yhteen tuovissa hankkeissa olisi hedelmällistä maaperää myös kolmannelle 

asemoitumistyypille, kamppailu-vastustaja-asetelmalle, niin yksikään hankkeista ei 

varsinaisesti edustanut tällaista. Tämän on katsottu (Huutoniemi 2014c, 15) liittyvän siihen, 

että ohjelmamuotoisen tutkimusrahoituksen tavoitteena on yleensä lyhyen tähtäimen 

ongelmanratkaisuun suuntautunut tieteidenvälisyys. Tämä on osoitus siitä, kuinka 

integratiivinen ja rahoituksellinen problematiikka ovat näin ollen tiiviissä yhteydessä. 

Nykyisenlaisten rahoitusinstrumenttien määrälliset, temaattiset ja ajalliset rajoitteet luovat 

kapeita kanavia, joihin tiedon kenttien välistä integraatiota ja yhteistä tiedon tuotantoa on 

aidon tieteidenvälisyyden vaatimassa mittakaavassa vaikea sovittaa. 

Edellä esitetyt eri integraation osa-alueet ja typologiat tuovat kosketuspintaa 

tieteidenvälisyyden yleiseen metodologiaan. Tässä valossa HENVI-hankkeet osoittavat, että 

monin tavoin haastavasta lähtöasetelmasta huolimatta ne ovat integratiivisesssa mielessä 

saaneet aikaiseksi edistysaskeleita. Ne ovat kuitenkin enimmäkseen liittyneet melko 

yksittäisiin integraation osa-alueisiin tai eivät ole kaikissa tapauksissa ulottuneet koko 

hanketta yhdistäväksi linkiksi. Lähimmäs koko hankkeen laajuista tieteidenvälistä 

vuorovaikutusta ilmentäneet vaiheet ovat keskittyneet enemmän hankkeiden alkuun ja 

loppuun, mikä on usein hyvin tyypillistä sille, mitä edellä kuvataan esimerkiksi 

monitieteisyydeksi. Pääasiassa kaikki tämä palautuu alkuperäisten hankesuunnitelmien 

itsenäisyyteen ja eroavaisuuteen, jotka retorisen tieteidenvälisyyden katoksen alle koottuina 

joutuivat erityisen haastavien yhteensopivuusongelmien eteen. Keskeinen haaste 

tieteidenvälisessä integraatiossa yleisellä tasolla on sama kuin koko ilmiössä: integraatiolle on 

vaikea asettaa muotteja tai sapluunoita, vaan integraatio tulee luoda tapauskohtaisesti 

kulloisenkin tutkimusongelman perusteella. Tämän lisäksi kontekstisidonnaisuus liittyy 

vahvasti myös tieteenaloihin, joille integraation laatu, määrä, aika ja paikka näyttäytyvät mitä 

moninaisimmista näkökulmista. Edellä kuvattu integraation vain osittainen toteutuminen sekä 

haastateltavien kokemukset osoittavat merkittäviä tieteenalakohtaisia ja näkemyksellisiä 

integraation luonteen suhteen. Se mikä on yhdelle tieteenalalle yhteistyötä, vaikuttaa toisen 

näkökulmasta vallankaappaukselta. Se mikä on yhtäällä objektiivinen menetelmä, vaikuttaa 

toisaalla subjektiiviselta. Se mikä on yhtäällä yhdistävä kattokäsite, vaikuttaa toisaalla liian 



80 

 

epämääräiseltä ja päälle liimatulta. Se mitä yhtäällä halutaan mallintaa, vaikuttaa toisaalla 

mahdottomalta tehtävältä. 

Integraation toteutumisasteen konkreettisina heijastumina voidaan myös pitää hankkeista 

syntyviä yhteisjulkaisuja. Näillä tarkoitetaan tässä työpakettien välisen yhteistyön tuloksena 

syntyneitä artikkeleita vertaisarvioiduissa journaaleissa. Tämä on myös keino esittää 

esimerkiksi rahoittajan suuntaan, että tieteidenvälisyyttä on muodossa tai toisessa tapahtunut. 

HENVI-hankkeissa on aineiston perusteella saatu tuotettua sekä työpakettien sisäisiä että 

joidenkin työpakettien välisiä artikkeleita. Kuitenkin koko hankkeen laajuisia artikkeleita ei 

ollut hankkeiden loppusuoralla (kevät 2014) saatu tehtyä yhtäkään ja niiden näkymät jäljellä 

olevan rahoituskauden puitteissa olivat heikot. Kaikissa hankkeissa oli niille osoitetusta 

tieteidenvälisestä luonteesta huolimatta kiinnostusta, suunnitelmia ja jopa luonnoksia koko 

hankkeen laajuisista yhteisjulkaisuista, mutta pääasialliseksi ongelmaksi koituivat liian suuret 

kompromissit. Ne liittyivät pääasiassa taustalla olevien toisistaan poikkeavien 

maailmankuvien suureen kirjoon sekä tieteellisten julkaisukanavien pitkälti tieteenalaisen 

luonteen ja yhteisartikkelien tieteidenvälisen luonteen heikkoon vastaavuuteen. Useissa 

kohdissa haastatteluita tulee esiin tietynlaiset monitieteisyyden rajat eli tässä kohtaa sen, 

kuinka monta tieteenalaa (yleensä noin kaksi) voi yhdessä artikkelissa olla mukana ennen 

kuin projekti alkaa kaatua edellä esitettyihin syihin. Merkittävän haasteen yhteisjulkaisuissa 

asettavat myös tieteenalojen sisällöllisistä ja kulttuurisista eroista johtuvat ymmärrysvaikeudet 

niin tekijöille kuin lukijoillekin, mihin liittyy myös eroavat käsitykset siitä minkälaisia 

julkaisufoorumeja pidetään arvossa. Vaikka nämä ongelmat saataisiin ratkaistua, se tarkoittaa 

käytännössä esimerkiksi käsitteiden avaukseen kuluvan tilan paisumista liian suureksi 

tavanomaisen artikkelin sivumäärään nähden ja näin ollen niistä tulee julkaisukelvottomia 

missään journaalissa. Tieteenalojen ja eri toimijoiden välinen kilpailuasetelma nousee myös 

esiin niin yhteisartikkelin laatimisvaiheessa kuin tekijänoikeuskysymyksissäkin, joita on 

vaikea toisinaan sovittaa yhteen eri toimijoiden kesken. Jonkinlainen kilpailuasetelma 

vaikuttaisi vallitsevan myös tieteenalojen ja tieteidenvälisyyden välillä, koska moni tutkija on 

tieteenalaisen taustansa vuoksi taipuvainen priorisoimaan esimerkiksi työpaketin sisäiset tai 

tieteenalaisesti läheisesti toisiinsa liittyvien työpakettien väliset artikkelit etusijalle. Tämä 

puolestaan viivyttää entisestään muutenkin massiivisten koko hankkeen laajuisten 

tieteidenvälisten artikkelien laatimista, mistä syystä kaikki nämä olivat joistakin luonnoksista 

huolimatta vielä HENVI-hankkeiden lopussa lähinnä kauniin ajatuksen tasolla. Oma tekijänsä 

hankkeiden aikataulullisissa puitteissa on myös sillä, että tieteidenvälisiä artikkeleita on 

melko mahdotonta koota ennen kuin tieteenalaisemmat kokoonpanot ovat saaneet tuloksensa 
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selville. Hankkeissa vaikutti jopa työpakettien tulosten julkaiseminen juoksevan ajan kanssa 

kilpaa ja näin ollen koko hankkeen laajuisten artikkelien tekeminen vaikutti olosuhteiden 

pakosta siirtyvän johonkin hankekauden jälkeiseen tulevaisuuteen, jossa sitä ei 

rahoituskauden päätyttyä luonnollisesti voida toteuttaa. Tilanne voisi olla toinen eri tavoin 

tieteidenvälisesti koostettujen hankkeiden tapauksessa, jossa hankkeen rakenne olisi 

vähemmän tieteenalaisesti lokeroitunutta. Myös tieteidenvälisten journaalien kirjo kasvaa, 

jolloin tätä kautta voidaan hakea osuvampia julkaisufoorumeja. Tosin näilläkin on taipumusta 

olla jollakin tapaa erikoistuneita siten, että keskiössä on esimerkiksi jokin tieteenala tai 

tieteellinen/sosiokulttuurinen domeeni (ks. Jacobs 2013, 64–68). Julkaisujen kirjoon liittyy 

myös omat haasteensa, jotka ovat yleisemmin tekemisissä meneillään olevan tietoräjähdyksen, 

ja ison datan ongelman kanssa (esim. Jacobs 2013, 71; Frodeman 2014, 195); toisien sanoen 

valtavasta massasta on työlästä löytää sopivia foorumeja, halusipa niistä löytää tietoa tai 

julkaisualustan. 

4.3. Hallinnollinen problematiikka 

Tässä keskitytään tieteidenvälisyyden hallinnoimiseen ja johtamiseen muusta kuin 

taloudellisesta aspektista. HENVI-hankkeiden tapauksessa rahoittaja päätti hankkeiden 

kokoonpanon ja tieteidenvälisen luonteen, mutta käytännön tason hallinnointi jäi hankkeiden 

tasolta etsityille johtajille ja johtoryhmille. 

Tieteidenvälisten tutkimusprojektien hallinnoimista ja johtamista on kuvattu (Boon ym. 

2014) eräänlaiseksi tasapainotteluksi eri tiedon kentiltä tulevien episteemisten 

kontribuutioiden divergenssin ja konvergenssin välillä. Toisin sanoen tieteidenvälisten tiimien 

täytyy vaalia samaan aikaan sekä heterogeenisyyttä ja moninaisuutta tiedon ja toimijoiden 

suhteen, mutta samaan aikaan luoda yksiselitteinen tuote, jolloin divergenssi ja konvergenssi 

kääntyvät esimerkiksi monimuotoisuudeksi (diversity) ja yhdenmukaisuudeksi (alignment) 

(mts. 58). HENVI-hankkeiden kaltaisissa hyvin heterogeenisissä tutkimusohjelmissa tämä 

osoittautui yhdeksi suurimmista haasteista, joka lankesi pääasiassa hankejohdon vastuulle. 

Hankejohtajat joutuivat etsimään tasapainoa myös rahoittajan taholta odotetun 

tieteidenvälisyyden ja hankkeiden käytännön tason realiteettien välillä. Oman haasteensa 

tähän tuo vielä se, että tiedon tieteidenvälinen yhteistuottaminen ei ole koskaan suoraviivaista 

ja täten myös tieteidenvälisen tutkimuksen hallinnointi on luonnostaan kompleksia ja 

epälineaarista (mts. 58). HENVI-hankkeiden johtajilla oli keskimäärin ennestään jo 

kokemusta tieteidenvälisistä tutkimusprojekteista, mutta hankkeiden syntytapa ja 
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heterogeenisyys yhdessä sen tosiseikan kanssa, että hankejohtajilla oli hyvin vähän 

vaikutusvaltaa hankkeiden luonteeseen vaikuttavat luoneen erityisen haastavat olosuhteet. Itse 

hankejohtajien valintaprosesseihin ja vaihdoksiin liittyy aineiston perusteella, hiukan 

hankkeesta riippuen omat monipolviset tapahtumaketjunsa, joilla oli vaikutuksensa 

hankkeiden koordinointiin ja ilmapiiriin. Haastatteluaineistosta kumpuaakin viitteitä 

hankekokonaisuuksien heikosta koheesiosta ja koordinoinnista, mistä seuranneita 

tavallisimpia ongelmia hankkeissa ovat olleet muun muassa vastuunotolliset ja tavoitteelliset 

epäselvyydet, hajanainen työskentely ja yhteydenpito sekä ajoittain heikko synergia ja 

yhteishenki. Syyt näihin löytyvät kuitenkin pikemmin hankkeiden kuin niiden vetäjien 

profiileista, joissa taas korostuivat usein tietynlaiset joustavuuden, vastaanottavuuden ja 

tulkitsijan piirteet. Tieteidenvälisen johtajan kenties suurin haaste divergenssin ja 

konvergenssin tasapainottamisen ohella on, ei pelkästään koettaa itse ymmärtää koko hanketta 

ja siihen osallistuvien tiedon kenttien sisältöä, vaan myös koettaa tulkita näitä toisilleen. 

Johtajan valintaan liittyy myös oma haasteensa, koska etenkin luonnontieteitä ja humanistis-

yhteiskunnallisia tieteitä yhdistelevässä tieteidenvälisessä tutkimuksessa ensimmäinen 

tienhaara kohdataan siinä, kummasta domeenista hankejohtaja tulee. Tällä voi etenkin 

sellaisissa hankkeissa, joissa johtajalla on paljon vaikutusvaltaa projektin luonteeseen olla 

ratkaiseva merkitys siihen, miten projekti ja tieteenalojen asemoituminen muovautuu. 

Luonnontieteitä konsortioytiminä ja johtajina perinteisesti suosivassa järjestelmässä 

humanistis-yhteiskunnalliset tieteet ovat lähtökohtaisesti altavastaajina ja apulaisina, joten 

voimasuhteiden muuttamisella voisi olla kiinnostavia seurauksia, ei pelkästään 

tieteenalasisällöllisesti, vaan myös tieteenalakulttuurisesti. 

Tieteidenvälisen tutkimushankkeiden hallinnoimista käsittelevässä teoriassa puhutaan 

tehokkuudesta (effectiveness) eli tavoitteen saavuttamisesta, kun taas tyytyväisyys 

(satisfaction) viittaa sen kokemuksen arvostamiseen, jonka projektiin osallistumisen prosessi 

tuotti; koska organisatoristen taustaerojen ja ennalta määrättyjen yhteistyörutiinien 

puuttuminen tekevät näistä prosesseista potentiaalisesti komplekseja ja työläitä, 

tyytyväisyyden katsotaan täydentävän tehokkuutta (Boon ym. 2014, 58). Niin sanotun 

osallistujadiversiteetin kasvun on osoitettu (mts. 63) tietyistä eduistaan huolimatta voivan olla 

ongelmallista, koska yleisesti ottaen korkean diversiteetin projektit suoriutuvat heikommin 

tehokkuuden ja tyytyväisyyden suhteen verrattuna matalamman diversiteetin projekteihin. 

Runsas monimuotoisuus voi johtaa epätehokkuuteen, koska ensinnäkin tulosten sisältö ei 

kohtaa eikä sitä voida riittävän hyvin yhdistää tai integroida ja toisekseen koska osallistujat 

voivat poiketa sen suhteen, minkälaisia vastauksia odottavat projektilta, jolloin tuloksia 
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ympäröi tietynlainen epävarmuus (mts.). Laajan projektin osana olemisessa on myöskin 

vaikeaa olla täysin tietoinen toisten etenemisestä ja niissä tavataan enemmän opportunistista 

käyttäytymistä, joka saattaa johtaa matalampaan tyytyväisyyteen (mts. 64). HENVI-

hankkeiden voidaan korkean diversiteetin ja jokseenkin matalan koheesion kokonaisuuksina 

osoittaa tietyssä määrin kohdanneen kaikkia edellä esitettyjä ilmiötä. Toisaalta 

moninäköalaisuutta ja tieteidenvälisyyden perusajatusta arvostetaan suuresti, mikä näkyy 

myös haastatteluaineistosta. Syy tähän on se, että monimuotoisuuden tiedetään tuottaneen 

uusia ja luovia yhdistelmiä, minkä moni tällaisessa kontekstissa työskennelleistä on myös 

päässyt henkilökohtaisesti kokemaan. Aiempien kollaboraatioiden taso täten vaikuttaa myös 

siihen, millä aaltopituudella hankkeisiin päätyvät toimijat toisensa ja hankkeen kohtaavat (mts. 

63). 

Jäsenien sitoutuneisuuden (commitment of members) käsite tarkoittaa halua laittaa peliin 

ylimääräistä kontribuutiota ja odotuksia suhteessa toisten jäsenten kontribuutioihin; sitä on 

esimerkiksi paremman laadun tarjoaminen, ajan investointi kuin myös tietty avoimuus toisten 

arvojen, normien ja tavoitteiden suhteen – motivaatio, panostus, avoimuus parantavat 

luonnollisesti kaikki performanssia (Boon ym. 2014, 63). Matala sitoutuneisuus tätä vastoin 

näkyy vähäisenä kokouksiin osallistumisena ja puutteellisena artikulointina omien 

vaatimusten ja intressien suhteen, mikä on luonteenomaista reaktiivisena asenteena projektia 

kohtaan ja näkemyksenä projektista sekundaarisena toimintana (mts.). Näistä näkökulmista 

HENVI-hankkeissa heijastuu kokonaisuuksina jonkin asteinen matalamman pään 

sitoutuneisuus, kun taas työpakettien ja tiettyjen työpakettien välinen sitoutuneisuus on melko 

lailla päin vastainen. 

Projektin johtamisen yhteyksissä sen rakenteeseen on puolestaan havaittu seuraava 

tendenssi: matalan osallistujadiversiteetin projekteilla on usein hajautettu rakenne ja korkean 

osallistujadiversiteetin projekteilla keskitetty rakenne, mutta hajautetun rakenteen on osoitettu 

olevan yhteydessä korkeaan performanssiin ja keskitetyn matalaan (Boon ym. 2014, 64). 

Tosin herää kysymys, miten korkean diversiteetin hankkeita voidaan ylipäänsä hallita, jos 

aktiivista johtoa ei ole, joka toimisi koordinoijana ja tulkkina eri toimijoiden välillä. 

Keskeinen haaste tieteidenvälisyyden hallinnoinnissa projektitasolla on diversiteetin ja 

yhtenäisyyden vastakkaisten voimien kanssa toimeen tuleminen, mikä lukeutuu 

tieteidenvälisyyden yleisellä määritelmällisellä tasolla usein tunnustettuihin todellisuuden 

kompleksista luonteesta kumpuaviin epävarmuustekijöihin. Olennaisia hankkeiden sekä 

taloudelliseen, byrokraattiseen, tieteelliseen että henkiseen johtajuuteen liittyviä kysymyksiä 

ovat ne, miten suuresta käsitteellisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta huolimatta 
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saavutetaan tietty ymmärrys tai vähintään tulkintayhteys eri tiedon kenttien välillä. Tämä 

puolestaan nostaa kenttien luottamusta ja avoimuutta toistensa suhteen, mikä taas edelleen 

vaikuttaa niiden sitoutumiseen ja johtaa lopulta myös korkeampaan suoriutumistasoon. 

HENVI-hankkeissa havaitun perusteella ainakaan hankkeen tieteellisen vetäjän ei tulisi olla 

vaikutuskyvytön hankkeen muotoutumiseen. Toisaalta hankesuunnitelmien yhteen 

kokoaminen retorisen tieteidenvälisyyden periaatteella heikentää jo lähtökohtaisesti hankkeen 

hallintamahdollisuuksia, vaikka tämä tapahtuisikin hankejohtajan myötävaikutuksella. 

Tällaisessa tieteidenvälisyydessä korkea osallistujadiversiteetti tapahtuu osin koheesion 

kustannuksella, jolloin tieteidenvälisesti kokeneenkaan johtajan tai johtoryhmän on vaikea 

toimia välittäjänä vaihtelevien käsitysten, intressien ja motivaatioiden kirjomassa 

monimutkaisessa kokonaisuudessa. Projektin tulevan johdon tulisikin yhdessä rahoittajan 

kanssa tarkkaan ja ennakoivasti harkita projektin yleistä kokoluokkaa, rakennetta ja 

diversiteetin tasoa. 

4.4. Sosiokulttuurinen problematiikka 

Aiemmissa luvuissa ja osioissa on useasti viitattu todellisuuden kompleksisuuteen ja siihen 

kuinka ihmisten erottelemilla ja hahmottamilla kokonaisuuksilla on taipumus kietoutua 

yhteen monimutkaisissa syy-seuraus-vuorovaikutuksissa. Vaikka tieteellinen maailma on 

enemmän tai vähemmän aina ymmärtänyt todellisuuden kompleksin luonteen, se on kuitenkin 

loogisesti keskittynyt niihin vuorovaikutussuhteisiin, jotka lukeutuvat pitkälti kyseisen tiedon 

kentän alueelle. Myös tieteidenvälinen yhteistyö nähdään usein vain erilaisten tiedon kenttien 

yhteen saattamisena, vaikka tietotaso on vain yksi todellisuuden ilmentymistä. Sekä 

tieteenalainen, että vielä korostetummin tieteidenvälinen intellektuelli toiminta on 

perustavanlaatuisesti kietoutunut myös tutkimusprosessiin sosiaaliseen tasoon, missä kohden 

tieto sekoittuu muun muassa valtaan; tieteentekijöiden valinta on siis, joko tunnistaa ja 

tunnustaa tilanne ja käsitellä implikaatiot niin läpinäkyvästi, metodologisesti ja tietoisesti kuin 

mahdollista tai kieltää tämä tieteidenvälisen yhtymäkohdan aspekti ja antaa näiden voimien 

toimia perinteen, ennakko-oletusten ja auki selittämättömien arvojen verhon takana 

(MacMynowski 2007, 11). Tieteenalojen ja tiedon kenttien käsittämistä tieteellistä tasoa 

monitasoisempina ja kokonaisvaltaisempina entiteetteinä valaisevat esimerkiksi edellä 

käsitellyt todellisuuden tasojen (Nicolescu 2000), ajatuskollektiivien (Fleck 1979) ja 

tribalismin (Maffesoli 1996) käsitteet, joita kaikkia yhdistää se, että mukana on aina muitakin 

kuin tieteellisen tason ja tieteellisen tiedon lainalaisuuksia. 
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HENVI-hankkeet sosiokulttuuristen ilmiöiden ja voimien tapahtumapaikkana on keskeinen 

näkökulmallinen lisäys kokonaisuuteen ja saa täten myös edelliset problematiikat näkymään 

toisenlaisessa valossa. Olennaisena motivaationa tälle toimii se, että kun keskitytään 

tarkastelemaan sitä nimenomaista maailmaa, jossa itse operoidaan, voidaan siitä saatavia 

tuloksia hyödyntää tieteelliseen työhön refleksiivisen tiedon välineinä muun muassa sen 

suhteen mitkä ovat kyseisen työn ehdot ja sosiaaliset rajat, mikä on epistemologisen 

vigilanssin tärkeimpiä aseita (Bourdieu 1990, 15). 

Erilaisten sosiokulttuuristen entiteettien taustalla on pohjimmiltaan ihmisluonto, 

tietynlainen kulttuurievoluutio sekä myös näitä seurannut useiden entiteettien 

institutionalisoituminen, mitä on avattu tarkemmin tieteenaloja ja sosiologista ulottuvuutta 

käsittelevissä osioissa. Tuloksena ovat nykyiset akateemiset leirit, jotka eivät aina ole 

selvärajaisia, mutta noudattelevat kunkin kollektiivin historiallisesti muovautuneita ja 

maailmankatsomuksellisia periaatteita. Täten syntyy kilpailevien periaatteiden 

monimuotoinen joukko, joiden määrittelemät arvot ovat usein keskenään epäsuhdassa tai 

kaiken kaikkiaan yhteen sopimattomia, koska niihin liittyy keskenään vastakkaisia intressejä 

(Bourdieu 1990, 11). On myös esitetty (esim. Abbott 2001), että koska on tullut luvallista 

rajoittaa oma oppiminen ja asiantuntijuus hyvin kapealle alalle, tutkijoista on tullut haluttomia 

tai kykenemättömiä kommunikoimaan omien erikoisalojensa ulkopuolelta. Tämän itseään 

ylläpitävän syklin tuloksena tiedot ilmenevät enemmän tai vähemmän erimitallisina eli ovat 

heikosti mitattavissa keskenään ja tällä epäjatkuvuudella voidaan edelleen kuvata monia 

vaikeuksia integroida tietoa esimerkiksi useissa ympäristötutkimuksenperinteissä 

(Huutoniemi 2004, 2012, 20). Vahvin jakolinja syntyy yleensä luonnontieteiden ja 

humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden väliin niiden monella tasolla ilmenevien 

perustavanlaatuisten eroavaisuuksien ja erimitallisuuden takia. Rajapinta on hyvin selvästi 

havaittavissa HENVI-hankkeissa, joissa toisaalta lähtökohtaisena tavoitteena oli nimenomaan 

luoda näitä tieteen domeeneja yhdisteleviä tieteidenvälisiä hankkeita. Kuitenkin hankkeiden 

ylhäältä käsin jokseenkin retorisen tieteidenvälisyyden periaatteella masinoidut 

muodostustavat johtivat pitkälti siihen, että näiden domeenien väliseksi yhteydeksi muodostui 

joissain kohden pelkkä byrokraattinen liima; näin ollen integraatio jäi sekä 

tieteenluonteellisilta että hankesuunnitelmallisilta lähtökohdiltaan hyvin toisistaan 

poikkeavien hankekonsortioiden sisäisten komponenttien vastuulle. Lisäksi ainoa vaihtoehto 

oli suoriutua tästä rahoituskaudeltaan suhteellisen lyhyen hankkeen aikana. Tämä ei itsessään 

ole hankepoliittisesti poikkeuksellista, mutta luo lisäkuormitusta erityisesti laajoille 

tieteidenvälisille projekteille. 
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HENVI-hankkeet laativat kaikki alussa yhteiset, olosuhteiden sallimissa rajoissa, 

tieteidenväliset hankesuunnitelmat, joiden mukaisesti saatiin yhteistyössä hankkeiden aikana 

toteutettua useammanlaisia työpakettien välisiä kollaboraatioita. Toisaalta tieteidenvälisen 

integraatiometodologian tietotaidon tuntemattomuus sekä hankkeiden syntytapa ajoivat 

aineiston perusteella toimijat melko pitkälle vakiintuneiden tieteenalapohjaisten 

sosiokulttuuristen blokkien sisään, joiden puitteissa merkittävin osuus hankkeen työmäärästä 

tehtiin. Nämä ryhmittymät löysivät potentiaalisimmat hankkeen sisäiset 

yhteistyökumppaninsa keskimäärin tieteenalaisesti toisiaan lähellä olevista tutkijoista ja 

työpaketeista. Näin ollen valtaosa haastattelujen ilmentämistä tiedon kenttien välisistä 

innovaatioista, integraatiosta, julkaisuista ja jatkosuunnitelmista tapahtui jokseenkin 

luonnontieteellisiksi muodostuneissa hankeytimissä, kun taas enemmän yksittäisinä 

tukitieteinä kussakin hankkeessa toimineet humanistis-yhteiskuntatieteelliset blokit 

saavuttivat edistysaskelia ja tuottivat julkaisuja pääasiassa omalla tahollaan. Molempien 

taholla jokseenkin alkuperäiset itsenäiset kysymyksenasettelut ja suunnitelmat ovat hyvin 

keskeisessä roolissa. Selkein poikkeus käytännön tason työskentelyyn oli muutamat edellä 

kuvaillut integratiiviset menetelmät, jotka toivat blokkeja yhteen. 

Luonnontieteellis-yhteiskuntatieteellisen jakolinjan mukaisessa ryhmittymisessä ja näiden 

välisessä vuorovaikutuksessa on paikoin nähtävissä sosiokulttuurisesti ja 

maailmankatsomuksellisesti vahvasti toisistaan eroavien ajatuskollektiivien yhteentörmäys. 

Tätä ei pidä tulkita niin, ettei olisi esiintynyt runsaassa määrin mielenkiintoa, 

ajatuksenvaihtoa ja oppimista näiden kollektiivien välillä, vaikka yhteistyöhalun ja 

motivaation puute nouseekin ajoittain esiin. Tätä huomattavasti keskeisemmäksi ongelmaksi 

on kuvailtu silkkaa toisten tieteenalojen sisällön tai yksittäisten henkilöiden ymmärtämisen 

vaikeutta. Jälkimmäiseen liittyy myös henkilökemiaa koskevat kysymykset, jotka ovat oma 

kiinnostava lukunsa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja sosiopsykologiassa, ja ovat 

eittämättä olleet vaikuttavassa roolissa kyseisissäkin hankkeissa, mikä nouseekin monin 

paikoin esiin, kun on pyritty selittämään blokkien edustajien välisiä vaikeuksia. 

Henkilökemia-aspektin tarkastelu kuitenkin on tämän tutkielman ulkopuolella sen haastavan 

tutkittavuuden ja tulkinnanvaraisuuden takia. Osittain sitä voi kuitenkin selittää 

ajatuskollektiivien ja tribalismin avulla, koska nämä huomioivat sosiokulttuurisen entiteetin 

lisäksi yhtä lailla sen puitteissa toimivan yksilön. 

Kollektiivien väliset sosiokulttuuriset erot luovat ymmärtämisvaikeuksia, jotka ovat 

tekemisissä kielen ja viestinnän kanssa. Tämä liittyy sekä tieteenalojen sisällölliseen kieleen 

ja käsitteistöön, mutta myös tapaan esittää näitä asioita. Tässä kohden tullaan lähelle 
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viestinnällisen järkiperäisyyden käsitettä (Habermas 1987), jossa olennaisena ei ole 

ainoastaan se mitä, vaan myös miten viestitään. Kielellä on avainrooli erilaisissa retorisissa ja 

hermeneuttisissa kyvyissä tulla toimeen toisten tieteenalojen ja muun yhteiskunnan kanssa, 

mutta se vaikuttaa myös ryhmätyöskentelyn dynamiikkaan (Klein 2004, 520). Yhteisen 

käsityksen ongelmasta ja ratkaisusta saavuttamiseksi onkin tärkeää kyetä rakentamaan siltoja 

toisistaan eroavien tutkimusmenetelmien, työskentelytapojen ja epistemologioiden välille 

(mts.). Keskeisenä osana tieteidenvälisyyden sosiokulttuurista toteutumista onkin kielelliset ja 

viestinnälliset ulottuvuudet. HENVI-hankkeiden haasteina ovat monen kohdin olleet 

hankkeiden elementteinä toimivien tieteenalojen kieli- ja käsitemuurit sekä keinot esittää 

asioita. Sosiokulttuuriset aitaukset ja niiden yli heikosti johtavat kielelliset sillat yhdessä 

hankkeiden toteuttamistavan ja aikataulullisten haasteiden myötä ovat HENVI-hankkeissa 

ilmenneet suhteellisen vähäisenä koko hankkeen tason viestintänä ja yhteydenpitona. Tämä 

ilmenee esimerkiksi kokousten pitkinä aikaväleinä ja paikoittain täydellisinä 

informaatiopimentoina hankkeen toisten toimijoiden työn sisällöstä, toiminnasta ja 

etenemisvaiheesta. Viestintä on sitä vastoin ollut melko tiivistä kapean tieteidenvälisyyden 

puitteissa järjestäytyneiden pääasiassa luonnontieteellisten blokkien välillä. 

Koska sosiokulttuuriset entiteetit pienryhmistä ihmiskuntaan ovat yksinomaan viestinnän 

varassa, on tieteidenvälisten hankkeidenkin onnistuminen kiinni siitä miten erilaiset 

ajatuskollektiivit pystyvät itsensä avaamaan toisille ja asettamaan myös tietyllä tapaa itsensä 

haavoittuvaiseen asemaan. Tämä voi olla myös yksi syy sille, minkä takia tieteidenväliset 

hankkeet ovat usein niin kuppikuntaisia. Niiden tietynlainen sosiokulttuurinen tehtävä on 

myös suojella itseään, sisäistä tietoaan, käytäntöjään ja koko maailmankuvaansa. Erilaisilla 

sosiologisilla heimoilla on kautta aikojen ollut varjelijan rooli rajoittamalla muiden voimien 

tunkeutumisyrityksiä ja toimimalla vallina ulkopuolista vastaan (Maffesoli 1996, 94). 

Tieteenalat eivät ole eristäytyneitä siiloja, mutta niillä on ajatuskollektiiveina silti luontainen 

taipumus suojella sekä tiedollista että sosiaalisesti ehdollistunutta, uskomuksellista ja 

arvolatautunutta ydintään. Tieteidenvälisyyden suurena haasteena onkin luoda tiedon kenttien 

välille riittävä luottamus, jotta avautuminen tulisi mahdolliseksi. 

Tieteidenvälisen hankkeen sisäisessä viestinnässä on yleisellä tasolla eroteltu (Hall & 

O’Rourke 2014, 122–134) viisi keskeistä vaihetta, joissa kaikissa on omat viestinnälliset 

haasteensa ja joista jokaisen toteuttamiskyky heikkenee jos edellisen vaiheen haasteisiin ei ole 

pysytty vastaamaan riittävällä tehokkuudella. Hanke alkaa kehystämisvaiheella, jossa on kyse 

siitä, miten ongelma muotoillaan ja mitä tahoja kutsutaan mukaan. HENVI-hankkeiden 

kehystämisen voidaan katsoa onnistuneen tietynlaisten edellä esitettyjen integroivien 
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käsitteiden ja kontekstien aikaansaamisena, mutta paikoin nämä ovat jääneet melko hölliksi, 

jolloin puolestaan kehystämisen inklusiivinen vaihe näkyy kokoonpanon höllyytenä. 

Ongelmakehys ja inkluusio ovat myös olleet pitkälti HENVI:n itsensä muotoilemia, joihin 

alun perin itsenäisillä hankesuunnitelmilla on ollut vain vähän vaikutusvaltaa. Varsinaisessa 

hankkeen käynnistämisvaiheessa osallistuvat tahot pyritään motivoimaan jakamaan 

perspektiivejä ja työkaluja, jolloin niiden jakamiseen liittyvä haluttomuus tai kyvyttömyys 

muodostavat keskeisimmät viestinnälliset haasteet. Syntytavan haasteellisuuden, toisistaan 

poikkeavien ajatuskollektiivien sekä tieteidenvälisyyden tuntemiseen ja toteuttamiseen 

liittyvän paikoittaisen epävarmuuden takia kuitenkin seurasi monia yhteensovittamisongelmia, 

jotka heijastuivat edelleen kolmanteen eli integraatiovaiheeseen. Integraation toteutumista on 

käsitelty edellä tarkemmin, mutta keskeistä toisen ja kolmannen vaiheen integraatioon 

tähtäävässä viestinnässä on tunnistaa, kyetä artikuloimaan sekä neuvottelemaan eri 

tieteenalojen ja yhteisöjen kulttuuriin, tietoon ja arvorakenteisiin liittyvistä eroista (mts.). 

Neljäs ja viides vaihe liittyvät ensimmäisessä vaiheessa määritellyn ongelmakehyksen 

puitteissa punnittaviin ratkaisuvaihtoehtoihin ja lopulliseen päättämiseen, mutta koska 

syvällinen koko hankkeen alusta loppuun kokoava ideaalinen integraatio ei toteutunut, ei 

niihin kannata syventyä sen tarkemmin. Olennaista kuitenkin vaiheiden viestinnällisistä 

haasteista selviämiseen on sisällyttää mukaan erilaisia osallistavia ja heuristisia 

toimintamalleja, joissa toimijat kietoutuvat toisiinsa ja prosessiin syvällisemmin (mts.). 

Eri tieteenalakulttuureista tuleminen luo jännitteitä, jotka voidaan purkaa vain tiiviillä, 

toimivalla ja vastavuoroisella viestinnällä. Yhteistyössä on ennen kaikkea kyse viestinnästä, 

joten tuntemalla sen, miten viestintäyhteys avataan ja miten sitä ylläpidetään, saadaan 

selvyyttä myös siihen miten yhteistyö operoi. Näiden on osoitettu (esim. Harris & Lyon 2013) 

pohjaavan viimekädessä luottamukseen, jonka rakentamisen prosessi tosin on saanut 

akateemisessa kirjallisuudessa yllättävän vähän huomiota siihen nähden, miten olennainen osa 

se on tutkimusyhteistyötä. Luottamusta voidaan rakentaa ainakin kolmella tavalla (mts. 115). 

Yleisin tapa varmistaa yhteistyö on luoda se jo olemassa olevien suhteiden päälle. Toinen tapa 

on käyttää erilaisia välikäsiä ja takaajia, kun taas kolmannessa luottamus rakennetaan vasta 

projektin aikana tai avulla. HENVI-aineisto heijastelee ehkä kaikista sosiaalisista aspekteista 

vahvimmin juuri sitä kuinka hyvin yhteistyöhön osallistuvat ihmiset tuntevat toisensa ja 

kuinka olennaista se on. Havainto saattaa vaikuttaa itsestään selvältä, mutta luultavasti juuri 

tästä syystä se niin usein jätetään huomioimatta sekä teoriassa että käytännössä. HENVI-

hankkeiden valossa ratkaisevaa on ollut aiemmat joko henkilö- tai organisaatiotason 

tuttavuudet. Näitä on myös syntynyt hankkeiden aikana, mikä liittyy kolmanteen 
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luottamuksen rakentamisen tyyppiin. Hankkeen aikana rakennettu luottamus on kuitenkin 

kaikkein hitain tapa edetä, mikä mahtuu varsin heikosti nykyisenlaisiin rahoitus- ja 

hankepoliittisiin raameihin. Hankkeissa syntyneet tuttavuudet ja yhteydet ovat vielä toisilta 

tieteenaloilta karttunutta tieto- ja käytäntösisältöäkin suurempi yksittäinen syy sille, että 

valtaosa haastateltavista totesi hankkeiden loppupuolella, että jos hankkeen alussa olisivat 

vallinneet samat sosiologiset olosuhteet kuin lopussa, hankkeesta olisi tullut huomattavasti 

menestyksekkäämpi. Tämä oli myös merkittävä syy sille pahoittelulle, että jatkohankkeille tai 

-projekteille, joitakin pääasiassa työpakettitason poikkeuksia lukuun ottamatta, ei ollut 

hankkeiden päättyessä näkymiä lähitulevaisuudessa. Ainakin osittaisen tiimihengen ja 

keskinäisen ymmärryksen kohoamisesta huolimatta edellä kuvattu ei tarkoita, että hankkeet 

kokonaisuuksina olisivat lopussa olleet tieteellisesti erityisen yhtenäisiä ja valmiita 

tuottamaan ideaalihankkeen heti seuraavassa projektissa. Toisten henkilöiden ja tieteenalojen 

tuntemuksen syventyminen kuitenkin oli selkeä edistysaskel kohti uudenlaista tieteidenvälistä 

osaamista, josta kaikkien hankkeisiin osallistuneiden voi katsoa tavalla tai toisella hyötyneen. 

Yhtälailla tutustumiskokemuksen lisäksi aineistosta nousee voimakkaasti erilaiset 

oppimistapahtumat. Näissäkin rahoituskauden luomat aikarajoitukset tulivat vastaan ennen 

kaikkea tiedonsisällöllisesti, mutta sen sijaan korostuvat erilaiset oppimiskokemukset 

tieteidenvälisissä projekteissa työskentelystä. Tunteminen ja tätä kautta syntyvä luottamus 

vaikuttaisivat vaativan jonkinlaisen kuherruskuukausityyppisen integraatioperiodin, joka 

itsessään on jo oma työnsä (Harris & Lyon 2013, 116). Syynä on se, että edellä esitetyn 

perusteella luottamus toimii jonkinlaisena reunaehtona ja tällainen prosessi ei voi tapahtua 

päivässä tai parissa. Kaikkien tieteidenvälisissä projekteissa toimivien tahojen ja henkilöiden 

on tietenkin mahdotonta tuntea toisiaan ja toistensa sosiokulttuurisia kollektiiveja etukäteen. 

Tämän lisäksi tutustumista pidetään yleensäkin aineistossa raskaana prosessina, joka vie 

muutenkin niukasti tarjolla olevaa työskentelyaikaa. Tämän aspektin tiedostaminen ja 

huomioiminen on kuitenkin ratkaisevan tärkeää suunniteltaessa uusia tieteidenvälisiä 

hankkeita. HENVI-hankkeiden kaltaisilla tutkimusohjelmilla on myös toisaalta tärkeä 

pioneerimainen roolinsa siinä, että ne ovat vallitsevassa järjestelmässä tieteidenvälisyyden 

näkökulmasta harvoja keinoja ja mahdollisuuksia tuoda yhteen ennestään toisilleen 

tuntemattomia tahoja. Näin voidaan synnyttää, jos ei tieteellistä integraatiota, niin ainakin 

henkilökontaktitason uusia yhteyksiä ja näkökulmia, jotka sitten voivat toimia mahdollisten 

tulevien, toisella tavalla toteutettujen tieteidenvälisten hankkeiden perustana ja kulmakivinä. 

Tällöin tieteidenvälisen hankkeen voi katsoa pelkästään yhteen kokoavalla ja tutustuttavalla 

voimallaan saavuttavan edistystä, koska se näin tietyistä vaikeuksista huolimatta väistämättä 
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kaventaa eri tiedon kenttien ja sosiokulttuuristen entiteettien välimatkaa. Tästä huolimatta 

rahoittajien tulisi resurssien sallimissa rajoissa kiinnittää enemmän huomiota tiettyyn 

jatkuvuuteen hankkeiden välillä. Rahoittajat ovat pääajureita ja voimia tieteidenvälisten 

tutkimushankkeiden taustalla, jolloin niille lankeaa erityisen suuri vastuu tukea luottamuksen 

kehittämistä tieteidenvälistä yhteistyötä tekevissä tutkimushankkeissa (mts. 116). On osoitettu 

(Broto ym. 2009), että hankkeiden kokoamisvaihe ja tapa on elintärkeä juuri tieteidenväliselle 

ympäristötutkimukselle, koska investointi, joka käytetään näiden hankkeiden perustamiseen ja 

kehittämiseen, valuu hukkaan ilman tiettyä jatkuvuutta hankkeiden ja näihin osallistuvien 

henkilöiden välillä. Luottamuksen kehittyminen vie aikaa ja vaatii kaikkia osapuolia luomaan 

läpinäkyvyyttä ja altistamaan itsensä haavoittuvaan asemaan ilman, että tätä kuitenkaan 

käytetään hyväksi ja näin syntyviä suhteita voidaan hyödyntää toisissa tulevissa 

tutkimushankkeissa (Harris & Lyon 2013, 117). 

4.5. Koulutuksellinen ja kasvatuksellinen problematiikka 

Tieteidenvälisyyden kannalta viimeinen ja kenties tärkein tässä tarkastelluista 

problematiikoista liittyy yksilötason kehitykseen. Kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä ei 

voi ylikorostaa, koska kaikki yksilön toiminta, joka ei kumpua geneettiseltä tasolta, perustuu 

ympäristön määrittelemiin ja tarjoamiin olosuhteisiin. Näiden olosuhteiden olennaisena 

elementtinä on puolestaan kaikki se maailmankatsomuksellinen informaatio, jota ympäröivät 

yhteisöt ja instituutiot välittävät. Tästä syystä kasvatus ja koulutus ovat keskeisin pitkän 

tähtäimen keino vaikuttaa ympäristökriisiin, mutta myös tieteidenvälisyyden kehitykseen 

komplekseihin ympäristöongelmiin vastausta etsivänä lähestymistapana. 

Koulutuksellinen ja kasvatuksellinen problematiikka liittyy kaikkein läheisimmin edellä 

esitettyyn sosiokulttuuriseen kontekstiin sen ollessa yksi tämän keskeisimmistä 

komponenteista. Toisaalta kaikki edelliset osa-alueet ovat monimutkaisella tavalla 

kietoutuneet toisiinsa, joten koulutuksella ja kasvatuksella on yhteytensä myös 

rahoituksellisiin, tiedontuotannollisiin ja hallinnollisiin haasteisiin. 

Todellisuuden saumaton ja kompleksi luonne ja vallitsevan pääasiassa yksitieteenalaisen 

korkeakoulutusjärjestelmän haastava yhteensopivuus luovat tämän problematiikan taustan. 

Myös koulutuksen saralla ongelmiin on etsitty ratkaisua tieteidenvälisen integraation 

muodossa, koska on esitetty, että tieteenalojen summaaminen ei riitä, vaan jo yksilön itsensä 

täytyy olla jossakin määrin tieteidenvälinen (Max-Neef 2005, 5). Tästä koituva ongelma tosin 

asettaa vastuun tieteidenvälisyydestä liialti yksittäisen kouluttautujan harteille ja tekee siitä 
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yksilön rajallisen kapasiteetin vuoksi hyvin vaikeasti saavutettavan ihanteen. Tämä 

kulminoituu akateemisessa kontekstissa koulutuksen kestoon, joka toimii avainrajoitteena; 

tutkintoaikaa voidaan aina tiivistää ja opetuksen laatua parantaa entisestään, mutta kaikesta 

huolimatta aikaa ei ole tarpeeksi opetella kaikkea ja tutkimuksen laajeneminen tekee siitä yhä 

vaikeampaa (Jacobs 2013, 57). Näin ollen syntyy tilanne, jossa tieteen yhä syvenevä 

erikoistumiskehitys ja tarve tieteidenvälisyydelle muodostavat vastakkaiset voimat, joiden 

välillä koulutuksen on tasapainoiltava. Erikoistumiskehitystä kiihdyttää entisestään 

eräänlaisen ”akateemisen alaluokan” synty, joka töitä ja virkoja saadakseen joutuu 

kouluttautumaan yhä pidemmälle (mts. 59). Näin syntyy koulutuksen noidankehä, joka 

muodostaa nykyaikana haastavan sekä yksilöä että yhteiskuntaa koskevan dilemman. 

Tiedon tieteenalainen akkumulaatio ilmenee HENVI-hankkeissa myös kokemuksina ajan 

kulumisesta pelkästään omaan tieteenalaan syventyessä, koski tämä sitten hanketta tai 

akateemista uraa yleensä. Tilanne ei olennaisesti vaikuta paranevan edes uran loppupuolella, 

vaikka aikaa oppimiseen on ollut käytettävissä vuosikymmeniä ja tässäkin vaiheessa 

pelkästään lähialojen tuntemus vaikuttaa olevan suhteellisen rajoittunutta. Tämä viittaa siihen, 

että informaatiotulva ja ison datan ongelma ovat yksinkertaisesti niin valtavissa mittaluokissa, 

että yksittäiseltä tutkijalta on mahdoton odottaa juuri enempää kuin yhden alan hallintaa. 

Tästä syystä tieteidenvälisyydessä onkin keskitytty jossain määrin tieteidenvälisten metodien 

kehittämiseen, jotka voisivat näin toimia siltana sosiokulttuurisiin konteksteihinsa sidottujen 

tieteenalojen suunnattomien tieto- ja taitovarantojen välillä. Kuten edellä on kuvattu, hankkeet 

ovat haastavasta lähtöasetelmasta huolimatta hakeneet integraatiopotentiaalia juuri 

menetelmien kautta. Varsinainen tieteidenvälinen metodologia tähtää kuitenkin ennen kaikkea 

koulutuksen kehittämiseen, jotta tieteidenvälisiin hankkeisiin siirryttäessä olisi jo valmiina 

käytettävissä jonkinlainen integratiivinen metodipaletti. Aineiston perusteella keskeiset 

tämänhetkisen metodiopetuksen ongelmat ovat sen vähyys ja hajanaisuus. Tyypillisin 

opetusmuoto on useimmiten metodi-per-luento-tyyppiset kurssit, joilla yleiskatsauksellisin 

lähtökohdin esitellään sekalainen joukko menetelmiä, joiden sisältöön, soveltamiseen, ja 

harjoitteluun syventyminen jää vähäiseksi opetussuunnitelmallisten ja aikataulullisten 

rajoitteiden vuoksi. Samalla valuu myös hukkaan mahdollisten vierailevien 

menetelmäosaajien koulutuksellinen anti. Esiteltävien menetelmien kollaasiin myötävaikuttaa 

myös edellä tarkemmin kuvatut sosiokulttuuriset tekijät, ison datan ongelma sekä niiden 

uutuus ja näiden syiden valossa etenkin vanhat ja vakiintuneimmat menetelmä ovat 

yliedustettuina. Tieteenalaperustaisessa järjestelmässä myös tieteidenvälisten menetelmien 

tietotaito on vähäistä, joten niiden integroiminen koulutukseen olisi ratkaisevan tärkeää 
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tieteidenvälisen osaamisen levittämiseksi. Haastavampaa on tosin löytää keinot, joilla kynnys 

historiallisesti tieteenalaisen ja tulevaisuuden kannalta potentiaalisemman tieteidenvälisen 

menetelmäopetuksen välillä saataisiin murrettua ja miten oikea tasapaino näiden välillä 

voitaisiin saavuttaa. Ensisijaisesti menetelmäopintoja voitaisiin ainakin aikaistaa ja laajentaa, 

siten että mukaan mahtuisi myös harjoittelua. Yleiskatsaustyyppisistä kursseista ei tulisi 

luopua, mutta niitä voitaisiin tarjota esimerkiksi alkuvaiheessa siinä missä ne nyt sijoittuvat 

opintojen loppuun ja toimivat lähinnä pro gradun -tutkielman tekemisen tukena. 

Sovellusmahdollisuuksia voisi tarjota sekä perinteisempien että etenkin integroivien 

menetelmien kursseilla, koska tieteidenvälisyyden kontekstisidonnaisen luonteen vuoksi myös 

integroiviin menetelmiin tutustuminen ja niiden harjoittelu toimii parhaiten tietyssä 

kontekstissa ja tapauspohjaisesti. Myös yksittäisten menetelmien tieteidenvälisyys riippuu 

siitä, miten niitä käytetään ja miten ne yhdistyvät tutkimuksen eri osioihin. Näin ollen 

tieteidenväliseen koulutukseen voisi rakentaa esimerkiksi kursseja jonkin laajan 

tutkimusalueen tai -ongelman ympärille. Yhteen HENVI-hankkeeseen olikin löyhästi 

integroituna kaksi pro gradu -ryhmää, joiden tutkielmat liittyivät temaattisesti ainakin 

kattotasolla toisiinsa. Tutkielmat itsessään olivat suhteellisen tieteenalaisia eikä niiden välille 

aineiston perusteella muodostunut lähtökohtaisia suunnitelmia ja hankkeen luomaa temaattista 

sateenvarjoa lukuun ottamatta merkittäviä tieteidenvälisiä yhteyksiä; niitä voi kuitenkin pitää 

esimerkkinä siitä, miten koulutusta ja tieteidenvälistä yhteistyötä voi pyrkiä lähentämään 

toisiaan. Pro gradut -projektit olivat myös jossain määrin madaltaneet sosiokulttuurisia 

aitauksia tieteenalablokkien välillä seminaarien muodossa, mihin haastatteluissa liitettiin 

vahvasti sukupolvikysymyksiä. Tieteidenväliseen tutkimusosaamiseen tähtäävän koulutuksen 

yhtenä tavoitteena voisi olla opiskelijan kyky hahmottaa, tehdä ja perustella metodologisia 

valintoja tieteidenvälisessä tutkimusympäristössä, jolloin keskeisiä valintoja olisivat 

kysymykset tutkimuksen roolista ongelmakontekstin puitteissa, luonnontieteiden ja 

ihmistieteiden keskinäisestä asemoinnista tutkimuksessa sekä tieteidenvälisen tiedon 

integraation tavoista ja paikoista osana tutkimusprosessia (Huutoniemi 2014c, 26). 

Tieteidenvälisyyden kannalta myös yleisesti kaikki koulutukseen sisällytettävä tekeminen ja 

vuorovaikutus toisten alojen ja sidosryhmien kanssa edesauttaa integraatiovalmiuksia sekä 

myös käytännön projektinhallintataitoja. Integratiivinen kapasiteetti ei myöskään koske 

pelkkää koulutusta, koska tämäntyyppinen kyky työskennellä monimuotoisissa ryhmittymissä 

on kasvavissa määrin kytkettynä kaikkiin elämänalueisiimme (Klein 2011, 284). 

Tieteidenvälisen koulutuksen ja kasvatuksen toteuttaminen on kuitenkin nykyisillä 
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resursseilla ja asiantuntijuudella hyvin vaikeaa ja voi viedä pitkään ennen kuin toivottu taso 

voidaan saavuttaa. 

Edellä esitetty ilmentää sitä, kuinka tieteidenvälisyys kaipaa pedagogiaa tuekseen. Tästä 

näkökulmasta esimerkiksi HENVI:n kaltaisilla yksiköillä on erityinen merkitys ja asema 

ympäristötieteellisen tieteidenvälisyyden airuina ympäristötutkimuksen ja -opetuksen 

leikkauspisteessä. HENVI:n periaatteet ovat näkyneet muun muassa kasvatuksellisena 

taustavaatimuksena yksikön projekteissa ja näin ollen näistä saatua tietoa ja kokemuksia voisi 

entistä intensiivisemmin hyödyntää integroitaessa tieteidenvälisyyttä tiiviimmin 

ympäristökoulutukseen. Tiedollinen ja kokemuksellinen sisältö ei myöskään ainoastaan 

koostu hankkeissa koetusta, vaan tällaisiin tutkimusohjelmiin kasaantuu myös runsaasti tietoa 

ja kokemuksia osallistujien aiemmista tieteidenvälisessä yhteistyössä toteutetuista projekteista. 

Tässä tutkielmassa tarkasteltuja HENVI-hankkeita voi pitää haastavasta toteutumistavastaan 

huolimatta tärkeinä virstanpylväinä pitkässä ja fundamentaalisessa oppimisprosessissa, jonka 

myötä tieteidenvälinen tietotaito vähitellen etenee tieteenalaisten ja tieteidenvälisten 

lähestymistapojen murroskohdassa olevassa järjestelmässä. 

Yksitieteisyys ei ole kuitenkaan koulutuksen ongelmista ainoa. On esitetty (Max-Neef 

2005, 10), että kulttuurievoluution edetessä, siirtyminen suullisesta kommunikaatiosta 

kirjalliseen kommunikaatioon on johtanut rationaalisen ajattelun ylivaltaan relationaalisen 

ajattelun kustannuksella. Tulos on ollut se, että järjen tuottama kiehtovuus on ollut niin 

suunnatonta, että olemme kadottaneet toisia kykyjä ja näkemyksiä, jotka helpottivat 

ymmärrystämme olevaisesta ympärillämme. Koulutukseen liittyy näin myös goethelaisia 

aspekteja tieteen luonteen ”unohdetusta” puolesta. Tieteen tehtävä ei ole vain kasata tietoa 

fyysisestä maailmasta, vaan se toimii myös yksilön henkisen kehityksen sisäisenä polkuna 

(Naydler 2000). Siihen ei näin ollen kuulu ainoastaan tiedekunnittain tapahtuva täsmällinen 

koulutus tarkkailuun ja ajatteluun, vaan myös toisia inhimillisiä kykyjä, jotka voivat saattaa 

sopusointuun sen hengellisen ulottuvuuden kanssa, joka on fyysisen maailman taustalla ja 

lävistää sen: kykyjä kuten tunne, mielikuvitus ja intuitio (mts.). Siinä missä varhemmassa 

tieteen historiassa oli mahdollista kirjoittaa kirja joka oli sekä tieteellinen raportti että suosittu 

populaariteos, niin nykypäivänä tämä vaikuttaa kaukaiselta ideaalilta; ei ole vaikea ainoastaan 

esittää tieteellisiä ajatuksia suurelle yleisölle, vaan myös tieteilijöillä vaikuttaa olevan 

syveneviä vaikeuksia kommunikoida toistensa kanssa (esim. Nature Neuroscience 2000) ja 

tämä viestinnällinen repeämä johtuu pitkälti juuri relationaalisen ajatuksen heikkenemisestä 

(Max-Neef 2005, 10). Tiede pyrkii oman ymmärrettävän logiikkansa mukaisesti kohti 

rationaalisuutta, mutta onko se todella menettänyt toisia maailmankatsomuksellisia taitoja 
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näin tehdessään? Toisaalta se on näin tehdessään saattanut parantaa rationaalisen ajattelun 

kapasiteettiä. Rationaalisuuden sisältö ei tosin ole millään muotoa yksioikoinen tai kiistaton ja 

tällöin voidaan nostaa kysymys siitä, mitä ylipäänsä on rationaalisuus ja mikä on rationaalisen 

ja relationaalisen ajattelun asema ja vuorovaikutus eri tieteenaloilla? Tarvitseeko rationaalisen 

ja relationaalisen ajattelun olla toistensa suhteen eksklusiivisia vai onko tämäkin vain yksi 

ahdas dikotomia lisää? Tämä astetta filosofisemmat kysymykset on monimutkaisempia kuin 

mitä tulee tieteidenvälisyyden integrointiin osaksi koulutusta, koska se koskettaa tiedettä 

kokonaisuudessaan. Tällöin pelkkä eri tieteiden välisyys ei ratkaise ongelmaa, vaan tarvitaan 

muille kun perinteisen rationaalisen tieteen tasolle ulottuvaa lähestymistapaa. Ideaalinen 

tieteidenvälisyys pyrkiikin mahdollisimman kokonaisvaltaiseen maailmankatsomukseen, 

jossa eri ajattelun ja todellisuuden ulottuvuudet kohtaavat ja auttavat hahmottamaan maailman 

ilman keinotekoisia ja näkyvyyttä heikentäviä rajoja. 

 

Taulukko 1. Yhteenveto problematiikoista 

Rahoituksellinen problematiikka 

Ideologiseen ja retoriseen tieteidenvälisyyteen pohjaava rahoitus reunaehtona. 

Perinteiset rahoitusinstrumentit pitkälti yhteensopimattomia tieteidenvälisyyden kanssa 

tieteenalaperustaisuutensa, määrällisyytensä ja rahoituskausiensa suhteen. 

Tieteenaloihin jakautuneen akateemisen kentän kamppailu rahoituksesta ja näkyvyydestä siirtyy 

hankkeiden sisään. 

Tiedontuotannollinen problematiikka 

Tieteenaloittaisten epistemologioiden ja metodologioiden yhteensopimattomuus etenkin luonnontieteiden 

ja humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden välillä. 

Tieteidenvälisen integraation teoreettinen abstraktius ja tieteenalakohtaisten käsitysten variaatio 

integraation määrän, laadun, paikan ja toimijoiden roolien suhteen. 

Perinteisen tieteellisen julkaisujärjestelmän ja -käytännön asettamat haasteet tieteidenvälisyydelle. 

Hallinnollinen problematiikka 

Tieteidenvälisten hankkeiden korkea heterogeenisyys ja heikko koheesio luovat vaikeat 

hallinnointiolosuhteet. 

Toimijoiden monimuotoisuuden ja hankkeen yhdenmukaisuuden välinen tasapainottelu. 

Ideologisen tieteidenvälisyyden ja käytännön realiteettien välinen tasapainottelu. 

Sosiokulttuurinen problematiikka 

Tieteestä perinteisesti erillään pidetyn ja osin piilevän sosiokulttuurisen dynamiikan vaikutus. 

Toimijoiden blokkiutuminen sosiokulttuuristen voimien ajamina. 

Yhteistyön reunaehtona olevan viestinnän ja vuorovaikutuksen vähyys sekä näiden aiheuttama 
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luottamuksen puute. 

Luottamuksen synnyttävän toisiin tieteenaloihin ja etenkin henkilöihin vaadittavien 

tutustumismahdollisuuksien rajallisuus hankkeiden lyhyyden ja epäjatkuvuuden vuoksi. 

Koulutuksellinen ja kasvatuksellinen problematiikka 

(Yksi)tieteenalaisesti järjestäytynyt koulutus ja kasvatus kaventavat maailmankuvaa ja 

yhteistyömahdollisuuksia. 

Potentiaalinen monitieteenalainen koulutus kohtaa yhteiskunnan odotuksiin ja käytänteisiin liittyvät 

esimerkiksi ajalliset rajoitteet. 

Tieteidenvälisyyden yleinen pedagogia ja edellisen ongelman kompromissina toteutettu tieteidenvälinen 

menetelmäopetus suhteellisen kehittymättömiä. 

Tieteidenvälisyyteen liittyvä kokonaisvaltainen maailmankatsomuskyky heikentynyt rationaalisen 

ajattelun vahvistuessa relationaalisen kustannuksella. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Antroposeeni, uudenlaisena ja poikkeuksellisena maailmanhistoriallisena aikakautena, on 

luonut ennenäkemättömät planetaariset olosuhteet. Siinä missä ihmisellä on keskeinen rooli 

kautta luonnehtivien ilmiöiden kuten globaalin ympäristökriisin aiheuttajana, hänellä on myös 

näin ollen velvollisuus huolehtia näiden ilmiöiden ongelmalliseen luonteeseen vastaamisesta 

etsimällä ja tutkimalla potentiaalisia ratkaisuvaihtoehtoja. 

Todellisuuden kompleksin ja saumattoman luonteen yhteensopimattomuus ihmisen 

jäsentämien ja redusoimien maailmankatsomuksellisten järjestelmien, kuten tieteenalat, 

kanssa luo haastavat lähtökohdat reagoida kokonaista planetaarista järjestelmää koskevaan 

ongelmakokonaisuuteen. Tieteidenvälisyyden on katsottu voivan kuroa yhteen näiden 

todellisuuksien välistä kuilua tuomalla ja integroimalla yhteen eri tiedon kenttiä. Nämä 

kuitenkin ovat yhtä lailla alisteisia todellisuuden komplekseille lainalaisuuksille eikä pelkkä 

tiedon tai perinteisesti tieteellisenä pidetyn kentän yhtenäiseksi saattaminen riitä, vaan pitää 

huomioida muunkinlaisia todellisuuden tasoja ja löytää näin keinoja saavuttaa 

mahdollisimman kokonaisvaltainen lähestymistapa. Vaikeus kuitenkin piilee näiden tasojen 

fundamentaalisesti toisistaan eroavassa luonteessa, minkä takia niitä on haasteellista sovittaa 

yhteen ja minkä vuoksi ne ovat perinteisesti jääneet tieteellisen maailman ulkopuolelle. 

Varsinaisen todellisuuden ja ihmisen luoman, sitä heijastelevan variaation ero realisoituu 

esimerkiksi niissä kysymyksissä, jotka nousevat tieteidenvälisyyden teoreettisten ideaalien ja 

käytännön toteuttamisen välisestä kohtaamattomuudesta. Teoreettinen ja ideologinen 

tieteidenvälisyys pyrkii, tietyissä ihmisen kapasiteetin asettamissa rajoissa, kuvaamaan 

enemmän varsinaista todellisuutta ja sitä, miten se voitaisiin mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti tieteidenvälisyydellä saavuttaa. Käytännössä toteutunut tieteidenvälisyys 

tätä vastoin heijastelee enemmän sitä, miten ihmisen käsittämä ja jäsentämä todellisuus luo 

vaikeasti ylitettäviä rajapintoja, jotka toimivat esteenä, tai ainakin hidasteena, tavoiteltaessa 

holistista maailmankatsomusta. 

Tässä tutkielmassa on pyritty antamaan mahdollisimman laajanäköalainen, keskusteleva ja 

analyyttinen katsaus tieteidenvälisyyden, tieteenalojen ja tieteidenvälisten hankkeiden 

teoreettiseen viitekehykseen sekä saattamaan tämä vuoropuheluun käytännön tason kanssa, 

jonka tämän tutkielman puitteissa muodostaa kolme Helsingin yliopiston 

Ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön HENVI:n (nykyisin integroitunut HELSUS:iin) 

vuosien 2011–2014 aikana organisoimaa tieteidenvälisyyttä ympäristötieteellisessä 

kontekstissa tavoitellutta hanketta. 
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Siinä missä tieteenalojen muodostama kenttä on hajanainen, sitä on myös tieteidenvälisyys, 

joka on alisteinen samankaltaisille differentiaatio- ja fragmentaatiokehityskuluille kuin 

tieteenalatkin. Tähän liittyy myös se, että ei ole olemassa tarkastelukulmatonta kohdetta, 

jolloin tieteidenvälisyyskin on alisteinen eri tiedon kenttien tai sosiokulttuuristen entiteettien 

linssien kautta värittyneille aspekteille. Sekä tieteenalaisesta että tieteidenvälisestä 

differentiaatiosta kumpuavia haasteita ovat muun muassa käsitteellinen monimuotoisuus, 

integraatiokysymykset, nykyinen informaatiotulva sekä kohtauskyvyn puute tieteen ja muun 

yhteiskunnan välillä. Tutkielman tulososiossa eroteltiin tieteidenvälisyyden haasteiden 

pohjalta viisi käytännön problematiikkaa, joita HENVI-hankkeet ilmensivät. 

Rahoituksellinen problematiikka HENVI-hankkeiden tyyppisissä tutkimusohjelmissa 

kumpuaa pitkälti tietynlaisesta ideologiseen ja retoriseen tieteidenvälisyyteen pohjaavan 

rahoituksen hallitsevasta luonteesta. Ylhäältä annetun tieteidenvälisyyden kehyksen on vaikea 

tuottaa syvällistä integraatiota, jos käytännön hanketasolla ei ole kykyä tai halua toteuttaa sitä. 

Perinteiset rahoitusinstrumentit ovat myös yleisellä tasolla pitkälti yhteensopimattomia 

tieteidenvälisyyden kanssa tieteenalaperustaisuutensa, määrällisyytensä ja rahoituskausiensa 

lyhyyden suhteen. Lisäksi tieteenalaisesti fragmentoituneen akateemisen kentän kamppailu 

rahoituksesta ja näkyvyydestä vaikuttaisi siirtyvän jossain määrin tieteidenvälisten 

hankkeiden sisään, jolloin jakolinjat säilyvät entisellään eikä tieteiden välille synny odotettuja 

yhteyksiä. 

Tiedontuotannollinen problematiikka liittyy ennen kaikkea integraatioon, jossa eri tiedon 

kenttien välinen epistemologioiden ja metodologioiden yhteensopimattomuus etenkin 

luonnontieteiden ja humanistis-yhteiskunnallisten tieteiden välillä sekä tieteidenvälisen 

tietotaidon vajavaisuus ja saatavuus luovat haastavat olosuhteet. Jälkimmäinen ongelma 

liittyy myös tieteidenvälisen integraation abstraktiuteen, mikä osaltaan on vaikuttanut myös 

siihen, että tieteenalakohtaisten käsitysten variaatio integraation määrän, laadun, paikan ja 

toimijoiden roolien suhteen on niin suurta ja hajanaista. Tiedontuotannollisen ongelman 

luovat myös tieteenalaisesti järjestäytynyt julkaisujärjestelmä ja -käytännöt, joiden kanssa 

projektien heikko integroituvuus on vuorovaikutuksessa. Näin ei pääse syntymään myöskään 

tieteidenvälisiä julkaisuja luomaan viitekehystä; ei pelkästään hankkeiden tieteellisestä 

sisällöstä, vaan myös tieteidenvälisen yhteistyön toteuttamisesta yleensä. 

Hallinnollinen problematiikka ilmenee tieteidenvälisten hankkeiden luonnostaan korkeana 

heterogeenisyytenä ja heikkona koheesiona, mihin myötävaikuttavat myös edellä kuvatut syyt. 

Erityinen ongelma on toimijoiden monimuotoisuuden ja hankkeen yhteneväisyyden välinen 

tasapainottelu, jossa molemmat elementit ovat yhtä keskeisiä, mutta usein ristiriitaisina 
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koettuja. Edellinen näkyy myös hankkeiden tasapainotteluna ideaalisen tieteidenvälisyyden ja 

käytännön realiteettien välillä, jolloin voi olla hyvin vaikea löytää tietä, joka vastaisia kaikki 

hankkeeseen sidoksissa olevien tahojen odotuksia. 

Sosiokulttuurinen problematiikka poikkeaa edellisistä siinä, että sen taustatekijät edustavat 

selkeämmin toista todellisuuden ulottuvuutta, joka on perinteisesti pidetty tieteestä erillään. 

Tieteenalat näyttäytyvät tässä monenlaisten sosiologisten ja kulttuuristen voimien ajamina ja 

näkyvät retorisella tieteidenvälisyydellä toteutettujen hankkeiden blokkiutumisina tai 

kuppikuntaistumisina vallitsevien sosiokulttuuristen linjojen mukaisesti. Näiden entiteettien 

muodostamien ”aitausten” mataluus toistensa suhteen määrittää sen tieteidenvälisyyden, 

johon hankkeen määrittävien olosuhteiden puitteissa on mahdollisuus. Sosiokulttuurisen 

problematiikan ratkaisemisen keskiössä on viestintä, jonka reunaehtona puolestaan toimii 

luottamus. Luottamusta ei taas pystytä rakentamaan muuten kuin tunnettuuden lisäämisellä 

sekä henkilöiden että tiedon kenttien välillä, mikä vaatii aikaa. 

Koulutuksellinen problematiikka liittyy kiinteästi sosiokulttuuriseen tasoon, koska niiden 

kautta kasvetaan erilaisten sosiokulttuuristen entiteettien jäseniksi. Tämän problematiikan 

ytimessä on pitkälle yksitieteenalaisen koulutus- ja kasvatusjärjestelmien taipumus kaventaa 

maailmankuvaa ja yhteistyömahdollisuuksia. Tähän ratkaisuna esitetty monitieteenalainen 

koulutus puolestaan kohtaa omat haasteensa yksilön kapasiteetin ja ajallisten rajoitteiden 

tullessa vastaan. Ratkaisuna tähän on nähty tieteidenvälinen menetelmäkoulutus, jossa 

menetelmien avulla voitaisiin luoda monitieteenalaista koulutusta vähemmän kuormittavia 

siltoja eri alojen väliin, mutta tätä rajoittaa tieteidenvälisen pedagogian kehittymättömyys ja 

vajavaisuus koulutuslaitoksissa. Koulutuksellisen ja kasvatuksellisen problematiikan aluetta ei 

myöskään ainoastaan ole tieteenalaisuus, vaan se, että nykyiset järjestelmät suosivat 

rationaalista ajatusta relationaalisen kustannuksella, jolloin tieteidenvälisyyteen olennaisesti 

liittyvä kokonaisvaltainen maailmankatsomuskyky on heikentynyt. 

Nämä viisi problematiikkaa ovat kaikki tekemisissä ajan kanssa. Aika on yksi 

keskeisimmistä käytettävissä olevista resursseista ja myös hyvin rajallinen, mutta ainakin 

teoriassa jo aikaan panostamalla pysyttäisin edesauttamaan edellisten problematiikkojen 

ratkaisussa. Tieteidenväliset hankkeet tarvitsevat enemmän aikaa sekä rahoituksellisesta, 

tiedontuotannollisesta, hallinnollisesta, sosiokulttuurisestakin että koulutuksellisesta 

näkökulmasta. Keskeisintä on aloittaa ratkaisujen etsiminen kahdesta viimeisimmästä, koska 

ne määrittelevät uudet olosuhteet, joissa kolmen ensimmäisen järjestelykin helpottuu 

huomattavasti. Sosiokulttuurisessa ja koulutus-kasvatuksellisessa problematiikassa on kyse 

ennen kaikkea erilaisista differentiaatiokehityskuluista, jossa erilaisilla todellisuutta 
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havainnoivilla ja jäsentelevillä kokonaisuuksilla on vaikeuksia ymmärtää toisiaan ja tulla 

toimeen toistensa kanssa. Differentiaatio koskettaa myös tieteidenvälisyyttä, koska ihmisellä 

on luontainen ja vaikeasti ylitsepäästävä taipumus nähdä maailma niiden 

maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja kokonaisuuksien kautta, joihin hän on kasvanut ja 

kouluttautunut. Näin ollen myös tieteidenväliset pyrkimykset ja kokonaisvaltaiset 

lähestymistavat lankeavat tarkkailijan tai tarkkailijajoukon muodostaman ja edustaman 

todellisuuden lohkon ja kuvakulman lainalaisuuksille. Toisaalta ihmisellä on myös luontainen 

kyky nähdä dikotomioita siellä, missä niitä ei ole. Dikotomiatodellisuudessa on pidetty 

paradoksaalisena esimerkiksi kokonaisuuksien ja osien tai jatkuvuuksien ja epäjatkuvuuksien 

havainnointia samanaikaisesti. Tieteidenvälisten ratkaisujen ei pitäisikään näin ollen langeta 

samaan kapeaan ajattelumalliin, vaan pyrkiä löytämään kokonaisvaltaisempia 

maailmankatsomuksia, joissa eri todellisuuden tasot eivät ole eksklusiivisia, vaan toisiaan 

täydentäviä. Tällaisessa tieteidenvälisyydessä eri tiedon kentillä on oma itsenäisyytensä, 

mutta ne kykenevät myös muodostamaan kulloisenkin ongelmakontekstin vaatimia 

integraatioita. Dynaamisempia todellisuutta jäsentäviä entiteettejä sekä ideaaleja paremmin 

vastaavaa tieteidenvälistä yhteistyötä tavoiteltaessa tulisi keskittyä sekä osien että 

kokonaisuuksien mahdollisimman tarkkaan tuntemukseen. Koska tieteidenväliset hankkeet 

eivät ole pelkästään sisältä heterogeenisiä, vaan tämä koskee yhtälailla kaikkien 

tieteidenvälisessä yhteistyössä toteutettujen hankkeiden kokonaisuutta, voidaan tätä käyttää 

hyväksi esimerkiksi tutkimalla ja vertailemalla näitä toisiinsa. Minkälainen ideologinen, 

rahoituksellinen tai hallinnollinen tausta hankkeilla on? Miten osallistuvat tieteenalat ovat 

asemoituneet tieteen kentällä ja hankkeessa? Minkälainen ideologinen, koulutuksellinen tai 

muulla tavalla sosiokulttuurinen tausta osallistuvilla henkilöillä on? Miten ongelmakontekstit 

ja kokoonpanot vastaavat toisiaan? Minkälaista tieteidenvälistä integraatiota tai millaisia 

edistysaskelia kaikkia edellisiä variaatioita heijastavissa hankkeissa on saavutettu? Miten 

tieteidenvälistä integraatiota ja edistysaskeleita hankkeissa voidaan arvioida? Näiden 

kysymyksien avulla voidaan oppia paljon jo nykyisen järjestelmän potentiaalista ja 

dynamiikasta. Tätä tietoa voidaan edelleen soveltaa niin tulevien hankkeiden kuin 

koulutuksenkin suunnitteluun ja toteutukseen sekä näin ohjata järjestelmää kohti 

tieteidenvälisyyden ideaaleja. 
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LIITE 1: HENVI:n hakuilmoitus 
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LIITE 2: Haastattelukysymykset 

Yleiskuva  
- Oma roolisi tutkimushankkeessa (HENVI-Forest/ENSURE/MULTIDOM) ja miten siihen päädyit?  

- Miten kuvaisit hankkeen tieteidenvälisyyttä; missä mielessä hanke on tieteidenvälinen ja miten se 
näkyy hankkeen rakenteessa?  

- Mitkä ovat olleet keskeiset tieteidenvälisyyteen liittyvät haasteet (1) hankkeen tasolla, (2) oman 
tutkimustyösi (tai työpaketin) tasolla ?  

 
Tieteenalakonteksti  
- Mitä tieteenaloja tai tutkimusaloja hankkeessa tekemäsi tutkimus koskee, hyödyntää tai ottaa 
huomioon?  

- Miten luonnehtisit näiden tieteenalojen piirteitä? Mikä määrittää alaa?  

- Mistä konkreettisesti tunnistat, että tutkimuksessa ylitetään tieteenalojen rajoja, tai ollaan 
tekemisissä eri alojen kanssa (sen sijaan että oltaisiin yhden alan sisällä)?  

- Onko ollut merkittävää vuorovaikutusta muiden tahojen kuin tutkimusmaailman edustajien kanssa 
(esim. julkinen hallinto, elinkeinoelämä, järjestöt, taiteenalat)?  

- Miten hankkeessa tekemäsi tutkimus suhteutuu tutkijan identiteettiisi – siihen, millainen tutkija 
mielestäsi olet, minkälaista tutkimusta parhaimmillasi teet, ja millaista tutkimusta haluat tehdä 
jatkossa?  

 
Tutkimusprosessi  
- Millaisia vaikutuksia hankkeen tieteidenvälisyys on tuonut tutkimuksesi tieteelliseen sisältöön? Voit 
ajatella vertailukohdaksi tilannetta, jossa olisit tehnyt vastaavaa tutkimusta tyypillisessä oman alasi 
hankkeessa.  

- Onko tutkimusprosessissa joitakin elementtejä, joiden muotoutumiseen tieteidenvälisyys on 
erityisesti vaikuttanut (esim. oheisten kaavioiden elementit)?  

- Kuvaile vuorovaikutuksen luonnetta, esim.  

Suunta: tuontia/vientiä/monisuuntaista vaihdantaa  
Intensiteetti: rinnakkaista työskentelyä/aktiivista tiedonvaihtoa/tiivistä yhteistyötä ja oppimista  
Pyrkimys: tietämystä yhtenäistävää/tietämystä rikastavaa 

- Oletko oppinut tutkimuksen tekemisestä jotain uutta tieteidenvälisen palautteen ansiosta, mitä? 
(Voit ajatella sekä uuden oppimista että aiempien käsitysten muuttumista)  

- Onko jouduttu tekemään tutkimuksen sisältöön vaikuttavia kompromisseja, mitä?  

- Mitä olisit voinut/halunnut tehdä paremmin?  

 
Arvioivat kysymykset  
- Miten arvioisit hankkeen onnistuneisuutta kokonaisuutena?  

- Onko hankkeen tieteenalapohja tutkimusaiheen tai -ongelman kannalta onnistunut kokonaisuus, 
jääkö olennaisia aloja tai näkökulmia puuttumaan, onko jokin ollut turhaa?  

- Missä suhteessa tieteidenvälinen vuorovaikutus tai integraatio on onnistunut hyvin, missä 
suhteessa huonommin?  

 


