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Kansalais/tiede: Mitä se on?

● kansalaisten mukana oloa tieteellisen työn jollakin 

osa-alueella (Eitzel et al. 2017)

● kansalaiset aktiivisina tekijöinä, ei vain 

tutkimuskohteina (Sahlman 2015)

● vaikuttavuuden lisääminen avoimuuden avulla
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Pitkä historia

Kuusisto, E. (toim.) Veden kierto. Hydrologinen palvelu Suomessa 1908-
2008. Suomen ympäristökeskus, 2008. 
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Mikä on uutta?

● teknologia

● uudet vuorovaikutuksen tavat

● joukkoistaminen 

● uudet toimijaryhmät
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Mikä on uutta?

● toimintatavat, esim. 

pelillistäminen

● osallistumisen ja 

motivoinnin uudet tavat: 

tiede viihteenä,  

harrastuksena, 

kiinnostuksen kohteena ja 

kansalaisuuden 

toteuttamisen tapana

www.fold.it
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Mikä on uutta?

● institutionalisoituminen 

● identiteetti
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Mikä on uutta?

● termi itse! 

● taustalla tieteen 

ammattimaistuminen

● asiantuntijavalta ja 

asiantuntijuuden rajojen 

ylläpitäminen (Gieryn 1983) 

Tommi Kutilainen, 
Portti -verkkolehti



8

Kansalaistiede -termin kahtalaiset juuret

Tieteen ja teknologiantutkimus/ Alan 

Irwin 

Ornitologia/ Rick Bonney

● tiede tuottaa sekä ratkaisuja että 

ongelmia

● vaatimukset demokratisoida 

tieteentekemistä ja tieteeseen 

pohjaavaa päätöksentekoa

● tieteen tekemistä voidaan tehostaa ja 

vaikuttavuutta lisätä osallistamalla 

kansalaisia
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Osallisuuden 

toteutumisen tavat

Kansalaisuus Tietokäsitys Esimerkkejä

Kansalais-

havainnointi

Sensori-kansalainen, 

”kognitariaatti”

Data tieteen 

resurssina

Digitointihankkeet,

Punkkipankki

Harrastajatiede Asiantuntija-

kansalainen

Data tieteen 

resurssina

Lajitietokeskus

Pedagoginen 

kansalaistiede

Yhteisöllisyys Oppivat yhteisöt, 

hyveellinen 

kansalainen

Ihan pihalla

Radikaali 

kansalaistiede,

yhteisötiede

(…toiminta-

tutkimus, 

osallistava 

tutkimus…)

Aktivismi Luova kansalainen Tieto 

yhteiskunnallisena 

muutosvoimana

Hudson Riverkeeper

Kansalaistieteen monet muodot
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Riippumatta toteuttamisen tavasta 

kansalaistieteellä voi olla erilaista vaikuttavuutta

● suurten datamassojen kerääminen ja käsittely mahdollistavat uusia 

tutkimuskohteita/-kysymyksiä

● osallistuminen voi lisätä ymmärrystä tieteestä ja sen kohteena 

olevista ilmiöistä (tiedekasvatus, ympäristökasvatus)

● osallistuminen voi tuottaa sosiaalisesti hyväksytympää tietoa

● osallistuminen voi vahvistaa kansalaisten/yhteisöjen 

ongelmanratkaisukykyä

● kansalaistiede voi olla yhteiskunnallinen muutosvoima itsessään: 

demokratisoi tiedettä ja siihen perustuvaa päätöksentekoa
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Kriittisiä näkökulmia kansalaistieteeseen

● ei ole ”oikeaa” tiedettä, datan laatu vaihtelee

● arvosidonnaisuuden riski päätöksenteossa (poliittisista ongelmista 

tulee tieteellisiä ongelmia, Collins & Evans 2002)

● vapaaehtoistyö yksi tyrannian muoto (uusliberalismi, esim. 

Demeritt 2015)

● kansalaiset eivät motivoidu osallistumaan > ei ole mielekäs tapa 

osallistua

● kansalaiset eivät halua tulla nähdyksi tieteellisessä viitekehyksessä 

(erit. kolonialistinen konteksti)
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Tavoitteena on tehdä tieteestä avoimempaa

— auttaako näkemään maailman uusin silmin, kysymään 

uusia kysymyksiä ja avaako uusia mahdollisuuksia toimia?

● kansalaistiede ei ole vapaata yhteiskunnallisen osallistumisen ongelmista  > 

kriittinen ymmärrys tärkeää

● muutospotentiaalin hyödyntäminen edellyttää vuoropuhelun toteutumista

● tiedon keruun (eri) tarkoituksista ja motiiveista (”civic science”, Owens 

2000)

● ilmiöistä/asiakysymyksistä itsestään

● tiedon keruun toteuttamisen tavoista ja vaikutuksista
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Kiitos!
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