
ONKO TIEDOLLA 
TULEVAISUUTTA? 

Ilkka Niiniluoto 
Helsingin yliopisto 
 
Professoriliitto 45 vuotta, 31.10.2014 
 



AUGUSTE COMTE 1830 

kuvaus ihmiskunnan historian kehitysvaiheista: 
 
    1) teologinen (uskonnollinen) 

n  fiktiiviset luonnon henget, yliluonnolliset persoonalliset 

jumalahahmot 

n animismi, polyteismi, monoteismi 

    2) metafyysinen (filosofinen) 
n abstraktit epäpersoonalliset voimat ja periaatteet 

n  luonnonfilosofia, platonismi, tomismi, Hegel 

    3) positiivinen (tieteellinen)  
n  tiede kuvailee havaittavia ilmiöitä ja niiden lainomaisia 

suhteita     



POSITIVISMI 

n Comten positivismi edustaa naiivissa muodossa 
edistysoptimismia ja tieteisuskoa   

n hän olettaa kolme kehitysvaihetta ajallisesti peräkkäisiksi: 
”teologi lapsuudessa, metafyysikko nuoruudessa, tieteilijä 
miehuudessa” 

n hän olettaa varman positiivisen havaintotiedon jatkuvasti 
kasvavaksi ja kumuloituvaksi 

n  ilmentää erilaisia uhkatekijöitä, jotka voivat liittyä tiedon 
tulevaisuuteen  



TIETO 
n kreikkalainen luonnonfilosofia: tiedon etsintä järjen avulla 

myyttien ja uskonnon sijaan 
n kreikkalaiset filosofit (viisauden ystävät) keksivät tiedon ja 

tieteen (kr. episteme, lat. scientia) 

n   PLATON: Theaitetos 

- tieto on tosi uskomus johon liittyy perustelu  

- tieto on oikeutettu totuudenmukainen käsitys 

- eroaa satunnaisista arvauksista, erheestä ja luulosta 

n  ARISTOTELES: 1. ja 2. analytiikka 

n   syllogismit (logiikka) 

n   tietää että vs. tietää miksi: selittäminen ja ymmärtäminen 
   



EPÄILY JA DOGMIT 

•  skeptikot: kaikki käsitykset maailmasta vain 
luuloa (kr. doxa), tieto mahdotonta, siksi on 
pidättäydyttävä kannanotoista 
•  tieteenvastaisuus, tieteen kieltäjät 

•  dogmatismi: oletettu tieteen erehtymättömyys, 
järjen ja havainnon ehdoton varmuus 
•  tieteen pysähtyneisyys  



TIETEEN EDISTYMINEN 

n vielä keskiajalla scientia oli valmiin tiedon hallussapitoa, 
järjestämistä ja opettamista 
n  tieteen sisäinen dogmatismi, antiikin ajattelijoiden 

kohottaminen auktoriteeteiksi 

n uuden ajan alku: tieteen tehtävä on uuden tiedon etsintä 
tutkimuksen avulla 
n   BACON, DESCARTES, tieteen vallankumous 



FALLIBILISMI 

•  CHARLES PEIRCE 1877: dogmeja, 
auktoriteetteja ja ennakkoluuloja vastaan 

•  fallibilismi: ihminen on erehtyväinen, mutta tiede 
on itseäänkorjaavaa 

•  kaikki tieteellinenkin tieto on periaatteessa 
tarkistettavissa ja korjattavissa, myös tieteen 
metodia voidaan parantaa 

•  tutkimus: vuorovaikutus kohteen kanssa, 
tiedeyhteisön kriittinen keskustelu 



KRIITTINEN REALISMI 

•  positivismi liioiteltua hätävarjelua: tarvitaan 
rohkeita teorioita havaintoja selittämään     
(KARL POPPER) 

•  tieteen vallankumoukset (THOMAS KUHN)  

•  skeptisismiä vastaan: tiedolla varmuuden 
asteita, todennäköisyyksiä 

•  kriittinen realismi: tiede edistyy lähestymällä 
totuutta 



METAFYSIIKKA 

n metafysiikan kritiikki:  
n  looginen empirismi, luonnollisen kielen filosofia, 

dekonstruktionismi 

n  tieteellä ainakin väliaikaisia metafyysisiä oletuksia 
(paradigmat) 

n metafysiikka jatkuu filosofiassa ontologisten kysymysten 
systemaattisena tutkimisena   



 VALISTUKSEN PERINTÖ 

n valistus: ihmismielen luulojen korvaaminen perustellulla 
tiedolla, tiede maailmankuvan perustana  

n pansofia (COMENIUS), ensyklopediat (DIDEROT), 
edistysusko (CONDORCET) 

n ajattelun vapaus (VOLTAIRE), oman järjen rohkea käyttö 
(KANT) 



VALISTUKSEN DIALEKTIIKKA 

n  tiede pettänyt valistuksen ihanteet rajoittumalla ”tekniseen 
järkeen” ja ”välineelliseen 
rationaalisuuteen”       (ADORNO & HORKHEIMER 1944) 

n valta tuottaa tietoa (FOUCAULT) 
n  tieteellis-tekninen elämänmuoto ja ympäristökriisi          

(G. H. VON WRIGHT) 

n  tarvitaan humanistista perustutkimusta, tieteen ja 
tekniikan etiikkaa, vastuullista tiedon soveltamista 
isänmaan ja ihmiskunnan parhaaksi 



RELATIVISMI  

n postmodernismi: yhteismitattomat kielipelit (LYOTARD) 
n ei eroa tieteellä ja voodoolla (FEYERABEND) 
n  tieteiden sota (science wars): antirealismi, relativismi, 

sosiaalinen konstruktivismi 
n  tieteellä ei mitään episteemistä etuasemaa verrattuna 

muihin uskomusten muodostamisen tapoihin? 

n median tekopyhä balanssi, mutu vs. evidenssi, somen 
olematon julkaisukynnys, vihaposti 

n  suomalaiset yhä koulutusmyönteisiä (PISA) ja laajasti 
luottavat tieteeseen, public understanding of science  

n  tarvitaan monipuolista tiedevalistusta ja myönteisiä 
esimerkkejä tieteen soveltamisesta päätöksenteossa 

 



TAIKAUSKO 

n  tiede ja uskonto yhdessä taikauskoa vastaan 
n  vrt. piispa ROTHOVIUS ja Turun Akatemia 1640 

n valistuksesta huolimatta vanhat taikauskon muodot elävät 
keskuudessamme 

n magia, noidat, voodoo, okkultismi 

n  selvänäkijät, ihmeparantajat 

n  ”Hengen ja tiedon messut”, New Age 
–  ”Karhun kansa” uutena uskontona 

n pseudotieteet, ”rajatieto”, alkemia, astrologia,  
parapsykologia, antroposofia, homeopatia, skientologia, 
ufologia  

n Skepsis ry: huuhaa-palkinnot 



USKONTO 

n  tiede oli keskiajalla katolisen kirkon kontrolloima, 
sensuuri kielsi filosofisia oppeja, Raamatun 
kirjaimellinen tulkinta 

n uskonnon ja tieteen yhteenotot (BRUNO, GALILEI) 

n Comte antoi uskontoa jäljitteleville rituaaleille 
tärkeän merkityksen: ”positivismin katekismus” 1852, 
kalenterin kuukaudet ja Ihmiskunnan Temppelin 
kappelit omistettu suurille sankareille 

n pääosin rauhanomainen rinnakkaiselo luterilaisissa 
maissa, uskonnonvapaus myös oikeutta olla 
uskomatta 

n ateistit, vapaa-ajattelijat 
n kiistat DARWININ kehitysopista  

n  evoluutio ja uskonnonopetus Yhdysvalloissa: kreationismi, 
ID-teoriat 



POLITIIKKA 

n  tieteen asema ollut uhattuna myös poliittisen totalitarismin 
oloissa 

n Saksan Kolmas valtakunta: ”juutalainen tiede”  

n Neuvostoliitto: marxilainen dogmatismi, LYSENKO 

n propaganda voittaa totuudenmukaisen tiedottamisen  

n  tiedepolitiikka ohjaa tutkimuksen rahoitusta  
n demokratia turvaa tieteen kukoistusta 



SALATTU TIETO 

n  tiede tuotantovoimana taloudellisten intressien ohjaamaa 
n  liiketoimintaa ja sotilaallista varustelua tukeva tutkimus 

n  salainen tieto, ristiriidassa tiedon julkisuusperiaatteen 

kanssa 

n uusi trendi: avoin tiede, julkaisujen ja datan avoin 
saatavuus 



TIEDON TULVA 

n valtava tieteellisen tiedon kasvu: noin 2,5 miljoonaa 
referoitua tieteellistä artikkelia vuodessa 

n hajanaisen tiedon hallinnan vaikeus tai mahdottomuus 
n hukkuminen tiedon mereen, infoähky 
n monille kirjoituksille nopea unohdus 

n  tiedon synteesit, integraatio, tieteidenvälisyys 
n  tiedon louhinta, hakukoneet (Google), semantic web   



DATA = TIETO? 

n data = ”annetut”, merkki, koodattu aineisto 
!””¤%&//(())&?=rrt%{[]%@@@% 

00110011001101010100110110101010 

n atk = automaattinen ”tietojenkäsittely” 
n computer, dator = ”tietokone” 
n  ICT = ”tietotekniikka” 



INFORMAATIO = TIETO? 

n  informaatio  
n  koodatun viestin yllätysarvo 

n  viestin sisältö (ei totuus- ja perusteluehtoa) 

n  ”informaatioyhteiskunta”, ”tietoyhteiskunta” 
n datan ja informaation määrä räjähtää (kohina, melu, musa, 

huhut, ennakkoluulot) 

n aidon tiedon suhteellinen osuus pienenee 

n   vrt. I.N. ”Tiedon tulevaisuus” (1986), Informaatio, tieto ja 

yhteiskunta (1989) 



INTERNET 

n World Wide Web 1990 
n valtava paljous usein totuudenmukaista dokumentoitua 

informaatiota 
n  ICT kirjastoissa, arkistoissa, oppimiskeskuksissa 
n  tiedon ja aineistojen vapaa saatavuus (Open Access) 

n metatieto: NN on sanonut näin … 
n vastaanottajan vastuu: valitseminen, jäsentäminen, 

tulkitseminen, ymmärtäminen, perustelujen ja relevanssin 
arvioiminen 

n kasvatuksen haaste: kriittinen ajattelu, viisas harkinta, 
hyvä yleissivistys 

 


