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Bibliometriikka ja tiedeyhteisön itseymmärrys 

Otto Auranen  & Reetta Muhonen, Tampereen yliopisto 

 

Bibliometriikka on tieteellisen kirjallisuuden, esimerkiksi julkaisumäärien kehityksen ja 
viittaustoiminnan, kvantitatiivista tutkimusta. Bibliometriikka jaetaan tyypillisesti kolmeen eri 
suuntaukseen (Glänzel 2003; Forsman 2009): 

- tieteentutkimuksellinen suuntaus: tieteenalojen kehitys ja tutkijoiden kommunikaatio  

- tiedepolitiikkaa ja tutkimuksen arviointia tukeva suuntaus  

- metodologinen ja matemaattinen suuntaus: ”bibliometriikkaa bibliometrikoille”. 

Bibliometristä tutkimusta on useita vuosikymmeniä käytetty tiedepolitiikan tukena. Kun viime 
vuosikymmeninä on kehitetty tietokantoja ja helpoilta vaikuttavia bibliometrisiä indikaattoreita, 
tiedepoliittista päätöksentekoa uhkaa ”paina nappia” -oire, jossa tiedeyhteisöä koskevia päätöksiä 
perustellaan bibliometrisillä tuloksilla tuntematta menetelmien taustaa ja rajoituksia (van Raan 
2005). Kuitenkin tieteen mittaaminen on aina rajoittunutta, sillä indikaattorit eivät koskaan ole 
täydellisiä ja sovi samalla tavalla kaikkien tieteenalojen tutkimuksen analyysiin.  

Toisaalta tutkijoiden näkökulma bibliometriikkaan ja sen käyttöön politiikan ja arvioinnin välineenä 
on usein reaktiivisen torjuva. Bibliometriikkaa pidetään hyödyttömänä tai jopa vahingollisena. 
Esimerkiksi nykyisessä suomalaisessa tiede- ja yliopistopoliittisessa keskustelussa bibliometriikka 
yhdistyy tieteellisten lehtien ja kustantajien tasoluokituksen sekä yliopistojen valtiorahoitusmallin 
myötä laadun arviointiin ja resurssien jakoon, minkä vuoksi ylipäätään tieteen kvantitatiivista 
mittaamista on tarkasteltu hyvin kriittisesti. Torjunnan sijaan tiedepoliittiseen keskusteluun 
osallistuminen vaatisi tutkijoilta asiantuntemusta poliittisessa päätöksenteossa käytetyistä 
bibliometrisistä tuloksista ja menetelmistä. 

Yleisesti ottaen bibliometrisiä menetelmiä ja tuloksia ei tunneta tiedeyhteisössä. Tutkijoiden 
käsitykset tieteellisen julkaisemisen ja kommunikaation (esim. viittaamisen) rakenteista ja 
säännönmukaisuuksista etenkin oman alansa ulkopuolella ovat yleensä hataria tai olemattomia.  
Tieteen määrällinen kuvaaminen voi kumota tiedeyhteisössä vallitsevia oletuksia ja luuloja tieteen 
tulosten ja resurssien kehityksestä. Toisaalta bibliometriikan tieteentutkimuksellinen suuntaus voi 
myös lisätä metodologisesti ja matemaattisesti orientoituneiden bibliometrikoiden ymmärrystä 
ilmiökentästä. 



Esityksessä tarkastelemme bibliometrisen tutkimuksen merkitystä tiedeyhteisölle erittelemällä 
bibliometriikan eri suuntausten yleisöjä ja anteja. Erityisesti keskitymme tieteentutkimukselliseen 
suuntaukseen sekä bibliometriikkaan tiedepoliittisen ja tutkimuksen arvioinnin tukena. Pohdimme, 
miten bibliometrisen tutkimuksen tuntemus voi auttaa tiedeyhteisöä ymmärtämään tieteellisen 
tutkimuksen ja kirjallisuuden rakenteita ja siten lisätä kaikkien tieteenalojen tutkijoiden ymmärrystä 
tutkimustyöstä. Käsittelemme myös sitä, miten bibliometriikan parempi ymmärrys sekä 
tiedeyhteisössä että tiedepoliittisia päätöksiä tekevien keskuudessa voi kehittää tiedepoliittista 
keskustelua ja päätöksentekoa.  

 

 

Poikkitieteellinen ympäristötutkimus: Heuristinen lähestymistapa 

Katri Huutoniemi, Helsingin yliopisto 

 

Ympäristökysymykset nähdään enenevässä määrin ”ilkeinä” (wicked) ongelmina – monimutkaisina 
ongelmakimppuina, joille ei ole tyhjentävää määritelmää eikä optimaalista ratkaisua. Ilkeiden 
ongelmien taustalla on esitetty olevan kaksi keskeistä tekijää: tieteellinen epävarmuus yhdistettynä 
vaikeisiin arvoristiriitoihin. Perinteisen, tieteenaloittaisen tieteen mahdollisuudet ihmiskunnan 
suurten ongelmien ratkaisemisessa on kyseenalaistettu, ja tilalle on esitetty ”ongelmakeskeistä” tai 
”Mode-2” tiedontuotannon mallia.  

Nämä mallit perustuvat toisaalta normatiivisiin, tiedepoliittisiin tavoitteisiin ja toisaalta 
yhteiskuntatieteistä ammentavan tieteen- ja teknologiantutkimuksen käsitteisiin. Mallit ovat 
kuitenkin epistemologisesti naiiveja, sillä ne jättävät huomiotta keskeisiä tietoon ja tietämiseen 
liittyviä teoreettisia ja empiirisiä havaintoja. Tieto syntyy havainnoijan ja ympäristön välisessä 
vuorovaikutuksessa, joka myös muokkaa havainnoijan kognitiivista rakennetta. Tiedon evoluutio on 
ihmisen evoluution ja kulttuurievoluution jatke; tiedon ”kumuloituminen” on mahdollista kulttuuristen 
instituutioiden suojissa, samoin kuin lajien sopeutuminen tapahtuu ekologisten lokeroiden 
puitteissa. Tieteellinen tutkimus on siis juuriaan myöten kietoutunut materiaaliseen, sosiaaliseen ja 
intellektuaaliseen kontekstiin, joka näin ollen luo puitteet myös tieteen kyvylle ratkaista 
ympäristöongelmia. 

”Ilkeät” ongelmat ovat merkki instituutioiden välisistä jännitteistä. ”Ongelmakeskeinen” 
tutkimustapa ei toimi, kun ongelman määrittely itsessään on ongelma. Tarkoitukseni onkin 
hahmotella ratkaisukeskeinen tai ”heuristinen” lähestymistapa ympäristökysymysten tutkimiseen. 
Kyseinen lähestymistapa korostaa tutkimusprosessin rationaalisuuden sijaan sen 
relationaalisuutta, joka tarjoaa uudenlaisen, yritykseen ja erehdykseen perustuvan oppimismallin 
poikkitieteellisen tutkimuksen lähtökohdaksi. Johtoajatuksena on se, että tiedon relationaalisuuden 
parempi tuntemus ja tietoinen sisällyttäminen ympäristötutkimuksen metodologisiin pohdintoihin voi 
parantaa tutkimuksen ympäristönsuojelullista vaikuttavuutta, luotettavuutta ja tieteidenvälistä 
koherenssia. 

Heuristinen lähestymistapa on lupaava ainakin kahdessa suhteessa: (1) Kun operoidaan useiden 
tutkimusparadigmojen kanssa, niiden tarkastelu vaihtoehtoisina tai erilaisina heuristiikkoina avaa 
mahdollisuuden ympäristötutkimuksen metodologisiin pohdintoihin tietystä ongelmatilanteesta 
käsin. Poikkitieteellinen ympäristötutkimus näyttäytyy tällöin ”toisen tason” tarkasteluna, jossa 
”ensimmäisellä tasolla” tapahtuvaa havainnointia reflektoidaan ylemmältä systeemitasolta. 



Poikkitieteellinen reflektio tähtää tilanteen parantamiseen tai sopivan toimintamallin löytämiseen. 
(2) Koska jokainen tilanne on erilainen, ratkaisukeskeinen tutkimus itsessään ei noudata tiettyä 
metodia vaan edellyttää heuristista lähestymistapaa. Poikkitieteellisten heuristiikkojen tutkimus ja 
kehittäminen voisikin tuoda uutta näkökulmaa poikkitieteellisiä menetelmiä koskevaan 
keskusteluun. 

Allekirjoittaneella on aiheesta tekeillä tieteellinen kokoomateos, jonka johdantolukua on tarkoitus 
esitellä työryhmässä.  

 

 

Julkinen harkinta ja osallistuva teknologian arviointi Suomen yliopistojen opetusohjelmissa 

Mikko Rask, Kuluttajatutkimuskeskus 

 

Luotettavalle tutkimustiedolle on lisääntyvää kysyntää ratkaistaessa hankalia poliittisia ongelmia, 
jotka liittyvät muiden muassa ilmastonmuutokseen, ikääntyvään yhteiskuntaa ja taloudellisen 
taantumaan. Usein tutkimustieto on kuitenkin epävarmaa ja ristiriitaista, joten yhteistä ymmärrystä 
niin tiedosta kuin ongelmiin liittyvistä ratkaisuista on vaikea saavuttaa. Teknologian arviointi ja 
julkista päätöksentekoa tukeva deliberaatiotoiminta ovat jossain maissa institutionalisoituneet 
julkisen harkinnan instituutioiksi, jotka tukevat keskustelua kestävistä tieteeseen, teknologiaan ja 
ympäristöön liittyvistä kysymyksistä. Uutena suuntana mainittujen instituutioiden kehityksessä on 
ollut perinteisten instituutioiden rajat ylittävä yhteistyö (esim. tiedemuseot järjestämässä 
ilmastopolitiikkakeskusteluja; kuluttajat kommentoimassa energiansäästöohjauskeinoja, 
tietokonepelien käyttö tutkimusrahoituksen painopisteiden simuloinnissa). Joissain maissa myös 
alaan liittyvä opetus on vakiintunut osaksi yliopistojen ja korkeakoulujen opetusohjelmia (esim. 
teknologian arviointi Tanskassa, policy analysis USA:ssa) samalla kun uusia opetusohjelmia 
kehitetään. Suomessa sekä teknologian arvioinnin että deliberaatiotoiminnan opetus on 
pirstaloitunutta. Tässä esityksessä keskustelen alan opetuksen ja koulutuksen tilasta 
pienimuotoisen kyselyaineiston pohjalta. 

  

 

Tieteen- ja teknologiantutkimuksen rooli tieteellisten konfliktien tutkimuksessa 

Pia Vuolanto, Tampereen yliopisto 

 

Esitys pureutuu tieteen- ja teknologiantutkimuksen rooliin tieteellisten konfliktien tutkimuksessa. 
Tieteelliset konfliktit tarkoittavat tieteensisäisiä, tieteenalojen välisiä, tieteen yhteiskuntasuhteisiin 
liittyviä sekä tieteen kulttuurisiin merkityksiä koskevia kiistatilanteita. Tieteensisäiset konfliktit voivat 
liittyä siihen, millä tavalla rajataan jokin asia tieteelliseksi tai epätieteelliseksi, miten erilaiset tieteen 
koulukunnat määrittelevät tutkimuskohteensa tai metodologiansa. Ne voivat myös koskettaa 
tutkimuksen periaatteiden määrittelyä ja tutkijoiden identiteettityötä. Tieteenalojen väliset konfliktit 
voivat syntyä erilaisten tieteenalaperinteiden risteyskohtiin tieteenalojen välisessä yhteistyössä tai 
ne voivat liittyä kysymyksiin monitieteisyyden tai tieteidenvälisyyden määrittelystä. Tieteen ja 



yhteiskunnan välisiä konflikteja voi ilmaantua tieteen roolista yhteiskunnassa, tutkimuksen 
vaikuttavuudesta ja merkityksestä yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä 
tieteen suhteesta kaupalliseen liiketoimintaan. Tieteen ja kulttuuristen uskomusten väliset konfliktit 
voivat erotella tiedettä uskonnosta ja muista uskomusjärjestelmistä, epätieteestä, pseudotieteestä, 
magiasta ja perinteisestä tiedosta. Ne voivat myös koskettaa tieteellisen maailmankuvan ja 
kulttuuristen uskomusjärjestelmien välisiä jännitteitä. 

Esityksen aluksi käydään läpi aiemman tutkimuksen keskusteluja tutkijan ja tutkimuksen roolista 
tieteen konflikteissa. Sitten selvennetään tieteentutkimuksen panosta ja mahdollisia vaikutuksia 
esimerkkitutkimuksen avulla. Esimerkkitutkimuksessa analysoitiin kahta konfliktia yhdellä 
tieteenalalla, hoitotieteessä, ja purettiin auki rajanvetotyön (boundary-work) retorisia keinoja ja 
argumentaatiotapoja. Esityksessä tuodaan esiin retorisen tieteentutkimuksen merkityksellisyyttä 
tieteenalan kehittämisen, keskustelukulttuurin luomisen, tieteenalojen välisen vuorovaikutuksen ja 
tieteenalan akateemisen ja yhteiskunnallisen aseman kannalta.  

Erityiskysymyksenä pohditaan tieteenretoriikan tutkimuksen roolia sekä esimerkkitutkimuksen että 
tieteentutkimuksen sisäisten keskustelujen kautta. Esityksessä käsitellään seuraavia kysymyksiä: 
Mikä rooli tieteen- ja teknologiantutkimuksella on konfliktien tutkimuksessa? Mitä jännitteitä voi 
ilmaantua sen myötä, että tieteen- ja teknologiantutkimus analysoi kiistatilanteita? Mitä hyötyä voi 
olla kiistatutkimuksesta tieteenalan kannalta ja tieteen yhteiskunnallisen aseman 
ymmärtämisessä? Miten tieteen- ja teknologiantutkimusta voisi kehittää siten, että se hyödyttäisi 
muita tieteenaloja ja yhteiskuntaa laajemmin? 

 

 
 


