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Tieteen kehittyminen, normit ja rationaalisuus Thomas S. Kuhnin 
ajattelussa 

Thomas S. Kuhn hahmottelee kirjassaan The Structure of Scientific Revolutions teorian tieteellisten 

yhteisöjen toimintaa ohjaavista tieteellisistä paradigmoista, niiden muotoutumisesta ja roolista 

tieteenharjoituksessa sekä lopulta vaihtumisesta ns. tieteellisten vallankumousten kautta. Tämän 

esseen tarkoituksena on esitellä Kuhnin teoriaa sekä verrata sitä muihin tieteensosiologiassa ja 

tiedonsosiologiassa esitettyihin näkemyksiin tieteen kehittymisestä sekä tieteen normien ja 

rationaalisuuden perusteista. 

Keskeistä Kuhnin teoriassa on tietyn tieteenalan (tai erityisalan) tieteenharjoittajille yhteinen 

paradigma, johon tieteenharjoittajat ovat sitoutuneet. Paradigma ohjaa tieteenalalla tehtävää 

tutkimusta ns. tieteenalamatriisiin sisältyvien elementtien ja malliesimerkkien kautta. 

Tieteenalamatriisiin kuuluvia elementtejä ovat yhteinen koulutus ja tieteellinen tausta, yhteiset 

metafyysiset taustaoletukset sekä yhteiset kognitiiviset arvot. Yhteinen koulutus ja tieteellinen 

tausta takaavat pitkälti sen, että saman erityisalan tieteenharjoittajat tuntevat ja ovat omaksuneet 

saman teknisen kirjallisuuden ja että heidän tutkimusta ohjaavat intuitionsa ja opittu 

arvostelukykynsä sekä käytetyt symboliset yleistykset, teoriat, mallit ja välineet ovat pitkälti samoja. 

Yhteisen tieteellisen taustan vuoksi myös heidän muodolliset ja epämuodolliset 

kommunikaatioverkostonsa, kuten konferenssit ja julkaisut, ovat samoja. Yhteiset metafyysiset 

taustaoletukset puolestaan luovat tieteenharjoittajille jaetun ymmärryksen mm. kyseisen 

erityisalan tutkimuskohteista ja niiden perimmäisestä luonteesta sekä siitä, millaiset 

tutkimuskysymykset ovat mielekkäitä ja hedelmällisiä. Yhteiset kognitiiviset arvot taas varmistavat 

jaetun käsityksen tieteen ja oman erityisalan tiedollisista tavoitteista sekä tieteellisten tuotosten 

arviointikriteereistä, kuten teorioiden tarkkuus, laajuus, yhteensopivuus muiden teorioiden kanssa, 

yksinkertaisuus ja hedelmällisyys. 

Paradigman ytimen muodostavat kuitenkin tieteenharjoittajien jakamat malliesimerkit tieteellisestä 

ongelmanratkaisusta. Huomattava osa erityisalan tiedosta on artikuloimatonta hiljaista tietoa, jonka 



tieteenharjoittajat omaksuvat käytännön harjoittelussa. Symboliset yleistykset, kuten yhtälöt ja lait, 

saavat konkreettisen merkityksensä opiskelijan tutustuessa oppikirjojen malliesimerkkeihin ja 

yrittäessä soveltaa samanlaisia ratkaisuja harjoitustehtäviin. Näiden avulla opiskelija omaksuu 

tarvittavat taidot ja taustatiedot sekä oppii siirtovaikutuksen kautta tunnistamaan uudet ongelmat 

aiemmin ratkaistujen kaltaisina. 

Tieteenalan ensimmäiseen paradigmaan johtavaa kehitystä Kuhn kutsuu esiparadigmaattiseksi 

vaiheeksi. Tässä vaiheessa tieteenalalla ei ole yhteistä paradigmaa, jonka tieteenharjoittajat voisivat 

ottaa itsestäänselvyytenä. Paradigman puuttuessa jokainen tieteenharjoittaja joutuu rakentamaan 

oman alansa uudestaan sen perusteista lähtien. Havainnointiin ja kokeisiin liittyvät valinnat ovat 

suhteellisen vapaita, sillä tieteenalalla ei ole yhteistä ymmärrystä alan ilmiöistä, tutkimuksen 

päämääristä, käytettävistä käsitteellisistä välineistä, kysymyksen-asetteluista tai metodologisista 

periaatteista. Tieteenalalla tehty tutkimus on hajanaista yksittäisten tutkijoiden ja kilpailevien 

koulukuntien muodostaessa omalaatuisia tutkimusasetelmia, lähestymistapoja ja ratkaisuyrityksiä. 

Tämän vuoksi tutkijat eivät voi rakentaa paljoakaan toistensa työlle. Tutkimustulosten 

kommunikoinnissa joudutaan erittelemään varsinaisen tutkimuksen lisäksi myös varsin laajasti 

tutkimuksen filosofisia ja teoreettisia lähtökohtia, joten tieteellisessä julkaisemisessa painottuvat 

kirjan muotoon laaditut laajahkot tutkielmat. 

Esiparadigmaattiselle vaiheelle ovat tyypillisiä erilaiset koulukunnat, jotka viime kädessä pyrkivät 

saamaan tieteenalan yhteisön hyväksynnän omalle näkemykselleen. Kun jokin kilpailevista 

suuntauksista löytää uuden lähestymistavan, joka kykenee houkuttelemaan pysyvän 

kannattajajoukon pois muista koulukunnista, alkaa siirtymä seuraavaan kehitysvaiheeseen. Uuden 

lähestymistavan tarjoama malli näyttää avaavan tieteelliselle ongelmanratkaisulle uuden suunnan, 

ja riittävän avoimena se jättää mielenkiintoisia ongelmia uusien kannattajiensa ratkaistavaksi. Kun 

lähestymistapa saavuttaa riittävän laajan kannatuksen muodostaakseen yhteisen perustan 

tieteenalalla harjoitettavalle tutkimukselle, se saa paradigman aseman ja tieteenalan 

esiparadigmaattinen vaihe päättyy. 

Uuden paradigman syntyessä alkaa tieteenalalla normaalitieteen vaihe. Normaalitiede perustuu 

kiinteästi paradigmaan, jonka kyseisen tieteenalan yhteisö tunnustaa yhteisen tieteellisen 

toimintansa perustaksi. Kuhn näkee normaalitieteeseen siirtymisen tieteenalan kypsymisenä, sillä 



paradigma mahdollistaa tiedon kumulatiivisen kasvamisen. Normaalitieteen tehtävänä on 

paradigman artikulointi ja tarkentaminen sekä sen sovellusalueen laajentaminen. Normaalitiede 

onkin Kuhnin luonnehdinnan mukaan ”älyllisten pähkinöiden” ratkaisemista: oikeiden ratkaisujen 

keksimistä ja löytämistä tarjottujen vihjeiden ja välineiden avulla. 

Useat normaalitieteen piirteet edistävät sen kumulatiivista kehitystä. Ensinnäkin tieteellinen 

työskentely tapahtuu paradigman antaman viitekehyksen sisällä, mikä vapauttaa tutkijat 

tieteenalan filosofisten lähtökohtien pohtimisesta. Samalla paradigma ohjaa mielekkäiden 

tutkimusongelmien muodostamista ja suuntaa niiden ratkaisemista määrittämällä käytettävät 

metodologiset periaatteet ja ennakoimalla tulosten luonteen. Tämän myötä tutkimustiedon 

keräämisestä ja teorioiden artikuloinnista muodostuu erittäin tarkkaan suunnattua toimintaa. Koska 

tutkijat voivat rakentaa työnsä muiden tutkijoiden aiemmin tekemän tutkimuksen varaan, 

paradigma myös mahdollistaa keskittymisen yksittäisiin tutkimusongelmiin ja siten tutkimuksen 

erikoistumisen. Lisäksi tutkimustulokset julkaistaan tiiviisti ja fokusoituneesti tieteellisten 

artikkelien muodossa tieteenalan yhteisillä foorumeilla ja kohdistettuna ensisijaisesti samalla 

erikoisalalla työskenteleville kollegoille. 

Jokainen paradigma kohtaa kuitenkin jossain vaiheessa itsepintaisia ongelmia, joita normaalitieteen 

harjoittajat eivät kykene ratkaisemaan. Anomaliat, kuten Kuhn näitä ongelmia kutsuu, voivat olla 

ilmiöitä, joita paradigman antamilla välineillä ei kyetä selittämään, tai havaintoja, jotka ovat 

ristiriidassa teorioiden keskeisten olettamusten kanssa. On huomattava, että anomaliat ovat 

mahdollisia vain suhteessa paradigman luomiin täsmällisiin odotuksiin siitä, miten teorioiden 

kuvaamien ilmiöiden tulisi käyttäytyä. Paradigman puitteissa työskentelevät tutkijat voivat sietää 

anomalioita useistakin syistä. Ensinnäkin ongelman voidaan olettaa olevan itsepintaisuudestaan 

huolimatta yhä ratkaistavissa ja tulevan myöhemmin ratkaistuksi tarvittavien teoreettisten ja 

metodologisten edistysaskeleiden myötä. Tätä ennakoiden lupaavimmat ja ansioituneimmat 

tutkijat alkavat keskittyä näiden edistysaskeleiden löytämiseen ja toteuttamiseen ja sen myötä 

ongelman ratkaisemiseen. Toisaalta ongelman ratkaiseminen voidaan nähdä tarpeettomaksikin, jos 

sen merkitys arvioidaan vähäiseksi ja marginaaliseksi tai sen katsotaan kuuluvan jonkin muun 

tieteenalan tehtäviin. Anomalioita voidaan sietää myös siksi, ettei paradigmasta luopuminen ole 

järkevää niin kauan kuin sille ei ole olemassa riittävän lupaavaa vaihtoehtoa ja se kuitenkin 

mahdollistaa tutkimuksen edistymisen ainakin joillain alueilla. 



Seuraava tieteenalan kehityksen vaihe alkaa, kun ratkeamattomat anomaliat kasautuvat siinä 

määrin, että päädytään tieteelliseen kriisiin. Tunnusomaista tieteelliselle kriisille on, että tutkijat 

alkavat menettää luottamustaan paradigmaan ja sen kykyyn ratkaista tieteenalan ongelmia. 

Paradigmasta aletaan muodostaa vaihtoehtoisia tulkintoja ja spekulatiivisia hypoteeseja, joiden 

avulla kriisiin johtaneita ongelmia yritetään ratkaista. Myös paradigmaan sisältyvien filosofisten, 

teoreettisten ja metodologisten olettamusten erittely ja selvittely aletaan nähdä tarpeellisena. 

Tämän myötä tieteenalalle alkaa muodostua erilaisia koulukuntia ja suuntauksia, jotka kaikki omalla 

tahollaan ja omalla tavallaan pyrkivät löytämään ratkaisun tieteenalan polttavimpiin ongelmiin. 

Kilpailu uuden paradigman löytämiseksi muistuttaa tässä jossain määrin esiparadigmaattisen 

vaiheen kilpailuasetelmaa. 

Tieteellinen kriisi jatkuu, kunnes löydetään sellainen riittävän lupaava uusi lähestymistapa, jonka 

puolelle tieteenharjoittajien enemmistö asettuu. Jotta lähestymistapa saisi kannatusta, sen tulee 

kyetä ratkaisemaan ainakin joitakin edeltävän paradigman kohtaamista anomalioista ja samalla 

säilyttää suurimman osan tämän kyvystä ratkaista ongelmia. Lopulta aiempi paradigma hylätään ja 

uusi lähestymistapa saa sen aseman tieteenalan paradigmana. Paradigman vaihtuminen on 

tieteenalalle niin järisyttävä tapahtuma, että Kuhn kutsuu sitä tieteelliseksi vallankumoukseksi. 

Paradigman vaihtumisen myötä tieteenala siirtyy uuteen normaalitieteen vaiheeseen, jota kestää 

seuraavaan tieteelliseen kriisiin asti. 

Kuhn luonnehtii tieteen kehitystä evolutiiviseksi: tiede kehittyy pois jostakin mutta ei mitään 

erityistä tavoitetta kohti. Normaalitieteen aikana tieteenala kehittyy kumulatiivisesti tavalla, jota 

voidaan kutsua edistykseksi ja tieteellisen tiedon kasvuksi. Tiede edistyy samassa mielessä kuin 

biologiset organismit sopeutuvat ympäristöönsä, mutta sille ei ole olemassa mitään absoluuttista 

tai globaalia mitta-asteikkoa. Tieteellisen vallankumouksen yhteydessä kumulatiivinen kehitys sen 

sijaan katkeaa tai ainakaan sen jatkumisesta ei voi olla varmuutta. Koska eri paradigmoihin 

perustuvien teorioiden arviointiin tai vertailuun ei ole teorioista itsestään riippumatonta 

mittaustapaa (yhteismitattomuus), valintaa niiden välillä ei voida todistaa havaintoihin vetoamalla. 

Valinta perustuukin sen sijaan ensi sijassa vakuuttamiselle. Koska paradigman omaksuminen 

edellyttää perustavanlaatuista ja kokonaisvaltaista muutosta tavassa ymmärtää tutkimuksen 

kohteena oleva ilmiö ja sen tutkimisen edellytykset, osa aiemman paradigman kerryttämästä 

tiedosta voi myös hävitä kokonaan. 



Miten sitten Kuhnin teoria suhteutuu muiden tieteensosiologien ja tieteellisen tiedon sosiologien 

käsityksiin tieteen kehittymisestä ja sen normeista ja rationaalisuudesta? Keskityn seuraavassa 

pohtimaan sitä, millaisia välineitä Kuhnin teoria voisi tarjota muissa näkemyksissä esitettyjen 

haasteiden ratkaisemiseksi ja toisaalta miten Kuhnin teoriaa voisi muiden avulla kenties täydentää.  

Tieteen kehitys evolutiivisena ilmiönä ei mielestäni edellytä rationaalisuutta samassa mielessä kuin 

rationalistiset tieteenfilosofit esittävät. Luonnontieteet näyttävät selvästi edistyneen viimeisten 

kolmen vuosisadan aikana, mutta niin näyttää biologinen evoluutiokin johtaneen vuosimiljoonien 

aikana yhä edistyksellisempiin lajeihin. Tämä ei kuitenkaan ole syy uskoa, että biologiset 

vallankumoukset (so. hyppäykset lajikehityksessä) perustuisivat luontoäidin rationaalisiin 

valintoihin. Tieteessä tapahtuvaa evoluutiota kuvaakin mielestäni vertaus sattumaan painotetuilla 

nopilla: mitä suurempi painotus nopissa on tietyn tyyppisillä tulosvaihtoehdoilla, sitä suurempi 

todennäköisyys niillä on myös toteutua. Jos tieteen ”nopassa” painotetaan riittävässä määrin 

edistymistä edesauttavia tekijöitä ja tarkastelussa käytetään riittävän pitkää ajanjaksoa, tullaan 

tieteessä havaitsemaan ainakin jonkin verran edistykseksi kutsuttavaa kehitystä. Mikä tietenkään ei 

tarkoita, että edistys olisi jatkuvaa ja lineaarista, vaikka se sellaisena jälkikäteen kuvattaisiinkin. 

Kuhnin ajatus tieteen evolutiivisuudesta antaa siis hyvän välineen tulkita tieteen edistykseltä 

vaikuttava kehitys mielekkäällä tavalla ilman, että tieteessä tehdyille valinnoille olisi aina 

löydettävissä rationaaliset perusteet. 

Kuhn ei ehkä kiinnitä riittävästi lukijan huomiota siihen, että hän tarkastelee paradigman 

vaihtumista usealla eri tasolla. Yksittäisen tieteenharjoittajan kohdalla uuden paradigman 

omaksuminen ilmenee kokonaisvaltaisena käsitystavan muutoksena, joka kasvatustieteissä 

tunnetaan paremmin transformatiivisena oppimisena. Tiedeyhteisön tasolla uuden paradigman 

omaksuminen on kuitenkin aiemman ja uuden paradigman kannattajakunnissa tapahtuva pitkähkö 

siirtymä, johon sisältyy tieteenharjoituksessa tapahtuvien muutosten lisäksi myös muutokset 

tieteenalan opetuksessa. Tieteenalan tasolla paradigma on kuitenkin katsottava vaihtuneeksi jo 

silloin, kun merkittävin osa aiemman paradigman kannattajakunnasta on siirtynyt uuden 

paradigman puolelle. Jotkut Kuhnin kriitikot tuntuvat sekoittavan nämä tasot keskenään. Kuhnin 

mukaan normaalitieteen tehtävänä on paradigman artikulointi, tarkentaminen ja sovellusalueen 

laajentaminen, joten on selvää, että paradigma käy normaalitieteen aikana läpi vähittäistä 

muutosta. Lakatos on kuitenkin mielestäni siinä oikeilla jäljillä, että paradigman ytimessä olevat 



asiat ovat muutokselta vahvimmassa suojassa – ennen kaikkea siksi, että koko muu 

paradigmaattinen rakennelma elää ja kehittyy niiden varassa. Tätä Kuhn ei tuo teoriassaan esiin. 

Naturalististen tieteenfilosofien tavoin Kuhn ei pyri määrittelemään yleispäteviä rationaalisuuden 

perusteita. Hän ei silti väitä, että valinta aiemman ja uuden teorian välillä tieteellisen kriisin 

yhteydessä tapahtuisi ilman yhteisesti hyväksyttyjä perusteita – tai (kokonaan) ilman perusteita, 

kuten jotkut kriitikot tuntuvat antavan ymmärtää. Kuhn sen sijaan painottaa, että tieteenharjoittajat 

valintaa tehdessään hyödyntävät parhaansa mukaan muita yhteisiä heuristiikkoja. Sen sijaan 

retoriikalle Kuhn antaa roolin vain tieteellisen kriisin aikana tapahtuvalle eri teorioiden edustajien 

välisessä vakuuttelussa, kun taas Pera näkee rationaalisuuden järkevyytenä ja vakuuttavuutena 

kaikessa tieteellisessä keskustelussa. Peran ajatus normien soveltamisesta ja tulkinnasta lienee 

yhteensopiva Kuhnin ajattelun kanssa. 

Mertonin tunnistamat eettiset normit voidaan Kuhnin teorian näkökulmasta ymmärtää mielestäni 

parhaiten opiskelijoille ja nuorille tutkijoille tarkoitettuina malliesimerkkeinä – ei siis tilanteesta 

riippumatta noudatettavina tieteenharjoittamisen sääntöinä. Malliesimerkkien avulla nuoret 

oppivat, millaiset valinnat ja käyttäytymismallit edistävät tutkimusta heidän omassa 

kehitysvaiheessaan. Myöhemmällä tutkijanuralla ymmärrys tutkimuksen edistämiseen vaikuttavista 

tekijöistä laajenee, monipuolistuu ja monimutkaistuu kyseiseen vaiheeseen soveltuvaksi. Mertonin 

normien merkitys olisi siten siinä, että ne edistävät oppimista – eivät aina tiedettä itsessään, kun 

taas Mertonin normien ja Mitroffin vastanormien välisen vuoropuhelun edellyttämä 

tilannekohtainen arviointi ja soveltaminen liittyisivät myöhempään tutkijanuravaiheeseen. Tästä 

näkökulmasta myös Mulkayn huomio tieteen eetoksen roolista tiedeinstituution tarpeita 

palvelevana ideologiana tai stereotyyppinä sekä Zimanin huomio normien sopeutumisesta uuteen 

toimintaympäristöön ovat erittäin relevantteja. Kuhnin teorian pohjalta on siis mahdollista esittää 

hyvin mielekäs tulkinta näistä ”tieteen normeista” ja niiden todellisesta roolista 

tieteenharjoituksessa. 

Kuhnin mukaan tietyn alan tieteenharjoittajat käyttävät yhteisiä standardeja ja menetelmiä ja 

heidän toimintansa perustuu yhteisiin heuristiikkoihin. Tämän vuoksi hän ei voisi hyväksyä 

sosiaalikonstruktivistien ajatusta, että tieteessä käytetyt standardit voivat ovat jopa paikallisia. Kuhn 

voisi silti hyväksyä standardien dynaamisuuden ja niiden tutkimustilanteeseen sidoksissa olevan 



käyttötavan, jos niihin liittyvät heuristiikat ovat tieteenalalle yhteisiä. Sosiaalikonstruktivistien 

mukaan tutkijoiden toiminta tieteellisen tiedon tuottamisessa perustuu samanlaiseen 

käytännölliseen järkeilyyn kuin missä tahansa muussakin sosiaalisessa toiminnassa tai kontekstissa. 

Tähän ajatukseen Kuhnin teoria ei anna vastausta. 

Useimmat tieteenharjoittajat tuskin havaitsevat, kuinka syvällisesti yhteiskunnallinen ja sosiaalinen 

ympäristö ja sen kehitys vaikuttaa tieteeseen. Tämä näkyy mm. siinä, että tieteellä on huomattavan 

paljon yhteistä muihin oman aikansa suuriin instituutioihin nähden. Esimerkeiksi tästä voi ottaa 

sosiologisiksi osoittautuvat yhtäläisyydet tieteen ja kirkon välillä: molempia ovat pitkään 

luonnehtineet mm. idealisoinnin kautta vääristynyt yhteisön itseymmärrys sekä demarkaation 

keskeisyys määriteltäessä suhdetta muuhun yhteiskuntaan. Kumpikin instituutio on alkanut avautua 

vasta viime vuosisadan loppupuolella, ja samalla hyväksyttävien uskomusten perusteet ja niiden 

lähteet ovat alkaneet jossain määrin lientyä – kehitys jota kummankin instituution konservatiivit 

huomattavasti vastustavat. 
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