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suomalaisEn TiEDEakaTEmian vuoden 

2019 kunniapalkinto myönnettiin profes-

sori Raimo Tuomelalle. Palkinto myönnet-

tiin ensimmäisen kerran filosofille.

Professori emeritus Raimo Tuomela on 

tunnetuimpia suomalaisia filosofeja. Hän 

toimi käytännöllisen filosofian, erityisesti 

yhteiskuntatieteiden metodiikan professo-

rina vuosina 1971–2008 ja akatemiapro-

fessorina vuosina 1995–2000. 

”Päätin jo lukiolaisena lähteä yliopis-

toon ja Amerikkaan. Kiinnostuin jo silloin 

filosofiasta, mutta lähdin opiskelemaan 

psykologiaa, kun en ollut varma, pystyykö 

filosofialla elättämään itsensä ja perheen-

sä”, Raimo Tuomela kertoo.

Tuomela väitteli Helsingissä vuonna 

1968 ja seuraavana vuonna Stanfordissa. 

Hänen varhainen tuotantonsa käsitteli tie-

teenfilosofiaa ja teon teoriaa. Hän on puo-

lustanut ns. tieteellistä realismia, jonka 

mukaan teoreettiset termit viittaavat jo-

honkin aidosti olemassa olevaan, eivätkä 

siis ole vain tieteilijän mukavuudekseen 

omimia instrumentteja. 

”Opiskelujen alkuvaiheessa tein aina-

kin kymmenestä aiheesta approbaturin. 

Olin hyvin kiinnostunut erilaisista aiheis-

ta ja näin tutustuin niihin. Stanfordiin te-

kemääni väitöskirjaa arvostan, onhan ky-

seessä huippuyliopisto. Se on myös avan-

nut teitä maailmalle”, Tuomela sanoo.

Tuomela on vieraillut ahkerasti alan 

merkittävissä tutkimusyliopistoissa ja 

-keskuksissa, kuten Kalifornian yliopistos-

sa Berkeleyssä, ja hän on ollut Münchenin 

yliopiston pysyvä vieraileva professori 

vuodesta 2005. Münchenissä 79-vuotias 

Tuomela edelleenkin viettää pari kuukaut-

ta vuodessa.

Viime vuosikymmeninä Tuomela on 

keskittynyt sosiaalisen toiminnan teoriaan. 

Teos A Theory of Social Action vuodelta 

1984 avaa uuden sosiaalista toimintaa ja 

sosiaalisuutta tarkastelevan tutkimuslin-

jan. Sen erityisominaisuus on yksityiskoh-

tiin menevä käsiteanalyysi ja tarkkuus. 

Useiden kirjojen ja toimitettujen teos-

ten ohella Raimo Tuomela on julkaissut 

satoja artikkeleita ja pienempiä kirjoituk-
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sia. Uusimmassa kirjassaan Social Ontolo-

gy (2013) hän tarkastelee kollektiivisia ai-

keita ja intentionaalisuutta, sekä ryhmien 

toimintaa. ”Olen julkaissut varsin vähän 

suomen kielellä. Pääosa teoksistani on il-

mestynyt maailman johtavien kustantaji-

en, kuten O�ford University Press�in jul-O�ford University Press�in jul-�in jul-

kaisemina”, Tuomela sanoo.

Tuomela on aidosti itsenäinen ja järjes-

telmällinen ajattelija. Hän on ollut luomas-

sa agendaa, ei vain kommentoimassa sitä. 

Tuomelan kirjat ovat saaneet poikkeuk-

setta erinomaisen vastaanoton tutkijapii-

reissä. Näin yksi Social ontology -kirjan ar-

vioinut tutkija kirjoittaa: ”All in all, 

Tuomela´s book stands as a model of e�-

cellence in social ontology …His book is 

must reading in social ontology.”

Pitkän uransa aikana professori Tuo-

mela on johtanut useita Suomen Akatemi-

an rahoittamia tutkimusryhmiä, ja hän on 

ollut keynote-puhuja alan konferensseis-

sa. Hän on vakiinnuttanut Suomeen yh-

teiskuntatieteiden tieteenfilosofian ja ollut 

rakentamassa alan merkittävintä tiedeyh-

Professori emeritus 

Raimo Tuomela on 

aidosti itsenäinen ja 

järjestelmällinen ajattelija

teisöä ja tutkimuskeskusta, joka toimi 

vuosina 2012–2017 huippuyksikkönä. 

”Tahti on viime vuosina kyllä jo hie-

man rauhoittunut, mutta yhä edelleen mi-

nulle tulee paljon enemmän pyyntöjä arvi-

oida muiden töitä kuin ehdin toteuttaa”, 

Tuomela sanoo.

Ansioistaan professori Tuomelalle on 

myönnetty arvostettu Ale�ander von Hum-

boldtin säätiön tutkimuspalkinto. Suoma-

laisen Tiedeakatemian jäsen hän on ollut 

vuodesta 1983.

Suomalaisen Tiedeakatemian arvostetuin 

tunnustus on kunniapalkinto, joka jaetaan 

vuosittain ansioituneelle Suomalaisen Tie-

deakatemian jäsenelle hänen elämäntyös-

tään. Kunniapalkinnolla on haluttu huomi-

oida ansioituneiden jäsenten tieteellistä 

uraa. Palkintoa on jaettu vuodesta 1945.




