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Jaakko Kuorikoski on syntynyt vuonna 

1977. Hän valmistui filosofian maisterik-

si vuonna 2002 Helsingin yliopistosta 

pääaineenaan teoreettinen filosofia. Tä-

män jälkeen hän toimi säätiörahoituksel-

la tohtoriopiskelijana ja projektitutkijana 

Suomen Akatemian rahoittamissa projek-

teissa sekä filosofian että käytännöllisen 

filosofian laitoksella.

Väitöskirjan Kuorikoski teki Helsin-

gin yliopistoon filosofiasta väitellen 

vuonna 2010 arvosanalla laudatur. Väi-

töskirjassa luodaan käsitteellisiä välinei-

tä formaaleihin malleihin pohjautuvien 

yhteiskuntatieteellisten selitysten sel-

ventämiseen ja arvioimiseen. Jo väitös-

kirja mutta myös sen jälkeinen tuotanto 

osoittavat, että Kuorikoski on paitsi itse-

näinen ja kriittinen tutkija myös tiimi-

työskentelijä.

Kuorikoski on toiminut väitöksensä jäl-

keen Suomen Akatemian post doc -tutkija-

na Yhteiskuntatieteiden filosofian huippu-

yksikössä. Hän on toiminut myös Helsin-

gin yliopistossa tutkijatohtorina vetäen 

omaa projektiaan, jossa hän tarkasteli tie-

dollisen integraation filosofisia näkökul-

mia ja etenkin sitä, miten evidenssi mat-

kaa yli oppiainerajojen.

Tällä hetkellä Kuorikoski hoitaa käy-

tännöllisen filosofian professuuria Helsin-

gin yliopistossa. Hän toimii yhä myös tut-

kijana Yhteiskuntatieteen filosofian huip-

puyksikössä. Kuorikoski on julkaissut ar-

vostetuilla kansainvälisillä foorumeilla 

runsaasti selittämistä, mallinnusta, ka-

usaatiota sekä sosiaalisia mekanismeja 

koskevia analyyseja – usein yhteistyössä 

muiden tutkijoiden kanssa. Kuorikoski 

toimii aktiivisesti filosofian tutkijayhtei-

sössä kotimaassa ja kansainvälisesti.

”Tiede on minulle työ, tutkimuskohde 

ja maailmankuva”, Jaakko Kuorikoski mää-

rittelee suhteensa tieteeseen. Hänen tie-

teellinen työskentelynsä on kohdistunut 

tieteen sisäiseen maailmaan, Tutkimusalu-

een merkitys kasvaa kaiken aikaa, kun 

käyttöön on tullut yhä enemmän aineis-

toa, kuten big data, joka edellyttää tiedon 

massamittaista käsittelyä.
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”Ideaali ei tule fysiikasta, jossa mate-

maattiset mallit tuovat eksakteja tuloksia ja 

perustuvat yleisiin lainalaisuuksiin. Yhteis-

kunnallisessa tutkimuksessa mallit toimivat 

pikemminkin järkeilyn apuvälineinä. Ei 

kaikki laskemalla ratkea”, Kuorikoski toteaa.

Kuorikoski sanoo, että matematiikka ja 

kaavat ovat kuin kieli, jolla halutaan il-

maista jotakin. Tulosten jälkeen on järkeil-

tävä ja tämän järkeilyn merkitys kasvaa, 

kun uudenlaiset tietämisen tavat tulevat 

yhä keskeisempään rooliin.

Kuorikoski on siirtymässä apulaispro-

fessoriksi Tampereen yliopistoon, jossa 

odottavat haasteet yhteiskuntatieteen me-

todologian parissa.

Jaakko Kuorikosken tieteellinen 

työskentely on kohdistunut 

tieteen sisäiseen maailmaan

Jutikkala-palkinto myönnetään uransa al-

kuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä 

mainetta saavuttaneelle humanistisen 

alan tutkijalle. Kuva: Ruut Lahdenmäki




