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suomalaisEn TiEDEakaTEmian humanisti-

palkinto 2018 myönnettiin apulaisprofes-

sori Maria Lasonen-Aarniolle.

Maria Lasonen-Aarnio toimii filosofian 

apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa.

”Kiinnostuin filosofiasta jo hyvin nuo-

rena. Into kuitenkin lopahti noin 12-vuoti-

aana, kun yritin lukea liian vaikeaselkoisia 

kirjoja. Sitten opiskelin viulunsoittoa ja 

musiikkitiedettä, koska olin kiinnostunut 

säveltämisestä. Se oli kuitenkin kaiken ai-

kaa vastamäkeen nousemista. Kun sitten 

otin käteeni filosofiaa käsittelevän kirjan, 

se tuntui hyvin luontevalta. Olin löytänyt 

oman tapani ajatella”, Maria Lasonen-Aar-

nio kertoo.

Lasonen-Aarnio on väitellyt Oxfordin 

yliopistossa vuonna 2010. Lasonen-Aarnio 

toimi ennen nykyistä tehtäväänsä Yhdys-

valloissa Michiganin yliopistossa professo-Michiganin yliopistossa professo-in yliopistossa professo-

rina vuosina 2010–2018. Hän työskentelee 

myös Yhdysvalloissa University of South-South-

ern California -yliopistossa ja on työsken- -yliopistossa ja on työsken-

nellyt Iso-Britanniassa Merton Collegessa 

Oxfordin yliopistossa. Filosofi an maiste-in yliopistossa. Filosofian maiste-

riksi hän on valmistunut Helsingin yliopis-

tosta 2002 ja nimitetty filosofian dosentik-

si samassa yliopistossa vuonna 2014. 

”Väitökseni jälkeen sain tenure track 

-viran Michiganin yliopistosta, ja tenuren 

vuonna 2015. Siellä on hieno filosofinen 

yhteisö. Siellä on myös tapana, että ansi-

oituneet ja pitkän uran tehneet filosofit te-

kevät paljon opetustyötä ja ovat opiskeli-

joiden keskellä. Professorit eivät todella-

kaan ylpeile sillä, kuinka vähän opetusvel-

vollisuuksia heillä on.”

”Tietysti suuri määrä opetusta merkit-

see sitä, että omalle tutkimustyölle jää vä-

hemmän aikaa. Kun samaan aikaan per-

heeseemme syntyivät lapset, ajankäyttö 

muuttui melko ongelmalliseksi”, Lasonen-

Aarnio sanoo.

Lasonen-Aarnio on tutkimuksissaan 

paneutunut filosofiseen tietoteoriaan ja 

sen sovellutuksiin. Hän johtaa Euroopan 

tutkimusneuvoston ERC:n rahoittamaa 

Starting Grant -hanketta ”Success and 

Competence in Epistemology and Beyond” 

vuoteen 2022. Hanke kehittää ja soveltaa 

humAniStipAlkinto

Maria Lasonen-Aarnio
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uutta lähestymistapaa epistemologiassa. 

Lasonen-Aarnio on julkaissut tutkimuksi-

aan korkeatasoisissa kansainvälisissä jul-

kaisuissa. Hän on toimittajana Philoso-Philoso-

phy and Phenomenological Research -tie- -tie-

delehdessä. 

”Yhdysvalloissa on paljon Eurooppaa 

huonompi tilanne humanististien apura-

hojen osalta. Ne ovat yleensä vain vuoden 

tai kahden mittaisia. Niinpä ryhdyin kat-

somaan millaisia apurahoja Euroopassa 

olisi. Hain ja sain ERC:n Starting Grant 

-apurahan, joka on 1,5 miljoonaa euroa 

viidelle vuodelle.”

”Sen saatuani palasin Suomeen, sain 

apulaisprofessuurin Helsingin yliopistos-

sa ja nyt teen pienen työryhmäni kanssa 

tätä tutkimusta. Tavoitteena on saada vuo-

den sisällä valmiiksi kirja, jonka julkaisee 

Oxford University Press.”

”Tutkimukseni käsittelee sitä, onko 

yleisiä normeja, jotka säätelevät sekä tie-

tämistä että toimimista. Jos onnistunut 

uskomus on tietämistä, mikä säätelee on-

nistunutta toimimista?” 

”Tietäminen vaatii toisiin ihmisiin luot-

tamista. Vain pieni osa tiedosta on ensikä-

den tietoa, lähes kaiken me saamme eri 

lähteistä. Meidän aikamme on paljon tilan-

teita, joissa tiedollinen ympäristö on vää-

rä. Silloin tietäminen tulee hyvin vaikeak-

si”, Maria Lasonen-Aarnio kuvaa.

Lasonen-Aarnio on omalla alallaan erit-

täin lahjakas ja kansainvälisesti lupaava 

nuoremman polven tutkija. Siitä osoituk-

sena hänelle myönnettiin vuonna 2014 

Sanders Prize in Philosophy of Mind.

Suomalaisen Tiedeakatemian humanis-

tipalkinto myönnettiin apulaisprofessori 

Maria Lasonen-Aarniolle syvällisestä osaa-

misesta ja kansainvälisesti korkeatasoi-

sesta tieteellisestä toiminnasta. 

Apulaisprofessori Maria Lasonen-

Aarnio on tutkimuksissaan 

paneutunut filosofiseen tietoteoriaan 

ja sen sovellutuksiin

Humanistipalkinto myönnetään uransa 

alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä 

mainetta saavuttaneelle humanistisen 

alan tutkijalle.

Kuva: Linda Tammisto




