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Lukijalle

Suomessa oli käyty vähäisessä määrin keskustelua erilaisten
tieteiden vaatimista erilaisista metodologisista lähtökohdista ja
tavoitteista silloin, kun tämä teksti ilmestyi painosta 1992.
Vaikka ihmistieteissä - yhteiskuntatieteissä, taidetieteissä,
dokumenttitieteissä, kasvatustieteissä, politiikan tieteissä ja
auttamiseen ja terapiaan tähtäävissä tieteissä - on jo varhain
ymmärretty, että luonnontieteellisen perinteen tiedekäsitys,
tutkimusasetelmat ja päämäärät eivät missään kohdassa eivätkä
miltään osin sovi ihmistä kulttuurioliona tutkiviin tieteisiin, ei
tämän havainnon ja metodologisen tutkimuksen ja opetuksen
välille ole löytynyt yhdistävää tekijää: ankarakin positivismin ja
skientismin kritiikki on saanut seurakseen yhtä ankarat
luonnontieteelliset metodologiaopinnot ja näiden edellyttämät
menetelmät ja kriteerit.
Tämä epäsuhta on ollut omiaan lopullisesti hämmentämään
sen tutkimuksellisen identiteetin etsimisen, joka kuuluu
jokaiseen tieteeseen sen omana toimintana, ei muualta
asetettuna lakina.
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Erityisen selvästi tämä ongelma on koskettanut tieteitä, joissa
lähtökohdan abstraktiotaso ei ole erityisen korkea ja joissa siis
ihminen yksilönä on tutkijallekin todellisena paikalla.
Historian, politiikan, taiteen ja yhteiskunnan tutkimuksessa
on vielä helppo unohtaa yksilö ja hänen ainutkertaisuutensa ja
lähestyä tutkimuskohteita ja -ongelmia yleisistä ja yleistetyistä
kokonaisuuksista,

joissa

yksilöt

ja

heidän

toimintansa

ymmärretään yksikköinä, joiden välillä ei ole tutkimuksen
kannalta olennaisia eroja; tällöin monet luonnontieteellisestä
tutkimuksesta tutut menetelmät laadullisesti eroamattomien
yksiköiden käsittelemiseksi näyttävät sopivan tutkimuksen
menetelmiksi.
Tämä soveltuvuus on harhaa, mutta niin vakiintunutta ja
hallinnollisesti palkitsevaa harhaa, että muunlainen tutkimus
tuskin näyttäytyy ainakaan vakuuttavampana.
Sen sijaan tieteissä, joissa tutkimuksen kohteina ovat yksilöt
ja heidän toimintansa tai näiden toimintojen tulokset, edellistä
vastaava abstraktiotaso ei pysty edes osoittamaan tutkittavia
kohteita, ja näin myös edellistä vastaavat metodologiset
periaatteet osoittautuvat jo intuitiivisesti riittämättömiksi.
Näissä tieteissä uuden metodologian tarve paljastuu jo
jokaisessa

tutkimusongelman

hahmottamisessa,

jokaisessa

tutkijan kokemuksessa, jossa jokin elämismaailman ilmiö
osoittautuu tutkimusta kaipaavaksi.
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Tästä tilanteesta ei ole ollut seurauksena vakava keskustelu
metodologioista vaan pääasiassa tiedemaailman valtataistelu:
sekä johdonmukaiset että haparoivat yritykset tieteenalakohtaisen metodologian tutkimisessa ovat saaneet vastaansa
niin tieteenfilosofisen kuin tiedepoliittisenkin rynnäkön.
Tiede ja tieteellisyys ovat tässä rynnäkössä osoittautuneet
ennen kaikkea vallan käsitteiksi ja se avoimuus, jota parhaat
länsimaiset tutkimisen perinteet edellyttävät, ei ole vieläkään
saapunut Suomeen; toisaalta Turun Akatemiassakin siirryttiin
opettamaan aurinkokeskistä maailmankuvaa vasta 250 vuotta
Kopernikuksen jälkeen, joten kiirettä ei ole pidetty ennenkään.
Tällaiset asiat ovat kiinni ihmisistä ja muutokset tulevat
mahdollisiksi vain luonnollisen poistuman kautta, mutta sitä
odoteltaessa on ihmistä tutkivien tutkijoiden - valta-asetelmista
välittämättä
tieteenalansa

-

pyrittävä

tietoisesti

tutkimuksellista

rakentamaan

identiteettia

oman

tutkimusalan

mukaan.
Tämä kirja on syntynyt päämääränään metodologia, joka
pystyy perustelemaan tutkimuksen, joka ottaa todesta yksilön
ainutkertaisuuden ja niiden merkitysten laadun, joissa yksilön
toiminta voi tulla tarkastelun kohteeksi.
Tällaiselle metodologialle ovat suomalaiset filosofit Erik
Ahlman ja Sven Krohn osoittaneet filosofisen perustan
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eurooppalaisen filosofian hengessä, ja Lauri Rauhala tehnyt
ratkaisevan perustyön tämän tutkimuksellistamisessa.
Nyt sama eurooppalainen perinne on kääntynyt mutkan
kautta angloamerikkalaisena "uutena" ajatustapana jälleen
Suomeen,

saatuaan

eräitä

positivistisia

ja

relativistisia

värityksiä; tämän vuoksi on erityisen tärkeää tehdä ero ihmistä
laadullisena kokonaisuutena merkityssisältöjen avulla tutkivan
metodologian ja laatuja yksiköistävän ja mittaavan kvalitatiivisen lähestymistavan välille.
Vain ensinmainittu säilyttää onnistuessaan yksilön ja hänen
toimiensa ainutkertaisuuden ja siis laadun.
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JOHDANTO

TUTKIMUS JA TIEDE

Tutkimustyön tehtävänä on järjestelmällisesti ja seikkaperäisesti saada vastaus johonkin toiminnallisista käytännöistä
syntyneeseen

kysymykseen

tai

ajattelussa

syntyneeseen

probleemaan. Tutkimustyötä on mahdollista tehdä joko niin,
että päämääränä on yleistettävä tutkimustulos, tai niin, että
tuloksena on pelkkä käytännöllinen ratkaisu. Näiden lisäksi
tutkimuksena tavataan pitää erilaisten tietojen kartoittamista ja
aineiston keräämistä ja luokittelemista.
Eri

tutkimuskäytäntöjen

joukossa

erityisen

luokan

muodostaa tutkimustyö, jota tehdään tieteellisten vaatimusten
mukaan; vain tällaista kutsutaan "tieteelliseksi tutkimukseksi".
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Tieteellinen tutkimustyö asettaa lukuisia vaatimuksia, jotka
tutkimisen on täytettävä; tällaisia ovat muiden muassa
seuraavat:
1) tieteellinen tutkimus edellyttää koulutusta, jossa tutkija
tutustuu yleensä tieteen ja erityisesti oman tieteensä
perinteeseen, tieteellisiin tutkimustapoihin, tutkimuksen
metodologiaan ja tieteelliseen raportointiin, sekä
2) tieteellinen tutkimus edellyttää lähtökohtaselvityksiä,
joiden tarkoituksena on taata, että tutkimus koskee todella
sitä kohdetta, jota sen on tarkoitus koskea, ja että käytetyt
tutkimustavat

ovat

kohdallisia

juuri

tätä

kohdetta

tutkimaan, sekä
3) tutkimus edellyttää kykyä arvioida omaa tutkimustyötään
sen kestäessä, käytettyjä menetelmiä ja saavutettuja
välituloksia

niin,

että

tutkija

pystyy

tarvittaessa

korjaamaan tutkimusasetelmaansa, ja
4) tieteellinen tutkimustapa altistaa työn alunperin julkiselle
kritiikille; tämän vuoksi raportissa on tuotava esille
kaikki tutkimukseen liittyvät asiat niin, että kuka tahansa
perehtynyt voi arvioida tutkimuksen tuloksia, sekä
5) tieteellisen perinteen oppiminen edellyttää tiettyjen
uskomusten hyväksymistä, joille tutkimuksen periaatteet
perustuvat.
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Tieteessä esiintyy useita erilaisia pyrkimyksiä riippuen siitä,
mihin tutkimuksen tulosta tarvitaan.
"Puhdasta" tiedettä ei ole, vaan tieteellisen toiminnan
käytännöissä

on

aina

jo

asetettu

ne

päämäärät,

joita

tutkimuksella tulee olla. Nämä päämäärät syntyvät tieteellisestä
perinteestä, tutkimuksen käytännöllisistä lähtökohdista ja niistä
syistä, joiden vuoksi juuri kutakin tutkimusta tehdään. Nämä
seikat eivät estä sitä, että tutkimuksen tuloksella saattaa olla
merkitystä myös muussa yhteydessä, toisissa aineistoissa ja
käytännöissä.

ERILAISET TIETEET: ERILAISET TUTKIMISTAVAT

Täsmälliset tieteet
Luontoa

tutkivissa

tieteissä

pyritään

löytämään

lainalaisuudet, joiden avulla ehkä pystytään hallitsemaan
luonnon

ilmiöiden

tapahtumista.

Tällöin

siis

oletetaan

etukäteen, että luonnon ilmiöt noudattavat tiettyjä lakeja siitäkin
huolimatta, että jokainen tapahtuma luonnossa on ainutlaatuinen
eikä ilmeisesti sellaisenaan koskaan toistu.
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Tämä etsiminen tarkoittaa, että tutkimuksella pyritään
selittämään, mitä tapahtuu, kuinka tämä jokin tapahtuu ja mikä
yleinen periaate laajemmin liittää tämän tapahtumisen koko
luonnon kokonaisuuteen. Luonnon ilmiöt otetaan tutkijasta
riippumattomina tutkimuksellisina yksikköinä, joille voidaan
antaa aikaisemman teorian ja tutkimusta varten luodun
hypoteesin avulla objektiivinen luonne.
Objektiivinen tarkoittaa tässä esineellistettyä, sillä vain
sellaisena luonnon ilmiöitä voidaan lähestyä yleistäen ja
hallintaan tähtäävästi.
Hallitseminen

tarkoittaa

ensisijaisesti

ilmiöiden

tapahtumisjärjestyksen ja tapahtumisperiatteiden selvittämistä ja
toissijaisesti

tämän

tiedon

mahdollista

käytännöllisyyttä

luonnon hallitsemisessa; jälkimmäinen on joka tapauksessa
tärkeä osa luonnontiedettä, koska sen avulla voidaan osoittaa
tutkimustulokset joko oikeiksi tai vääriksi.
Näistä

seikoista

täsmälliseen

että

luonnontieteet

tutkimukseen

teorianmuodostukseen.
tutkimuksessa

johtuu,

ja

Sen

vuoksi

ja

pyrkivät

täsmälliseen

luonnontieteellisessä

teorianmuodostuksessa

käytetään

apuna

tiettyjä metodeja ja periaatteita:
1) tilastomatemaattisia menetelmiä, joiden avulla on
mahdollista matemaattisesti hallita, mallintaa ja ennustaa
hyvin suuria joukkoja yksittäisiä tapahtumia sekä
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kompleksisia

kokonaisuuksia

(esimerkiksi:

annetaan

yksittäisten ilmiöiden tietyille piirteille tietyt numeeriset
arvot ja käsitellään tämän jälkeen tutkittavaa piirrettä
ikäänkuin se olisi vain numeerinen arvo), sekä
2)

luonnonilmiöiden
yksittäisten

idealisoimista,

ja

jolla

ainutkertaisten

tarkoitetaan
tapahtumisten

"puhdistamista" mallitapahtumiksi, joissa ei enää esiinny
yksittäisen tapahtumisen satunnaisiksi katsottavia piirteitä
(esimerkiksi: Galilei pudotti esineitä Pisan tornista ja
sitten ajatuskokeena idealisoi esineiden pudottamiset
ajattelemalla, että esineet putoavatkin tyhjiössä, jossa siis
ilmanvastuksella, ilmanpaineella

ja

tuulilla

ei

ole

vaikutusta), sekä
3) rationalisoimista, jolla tarkoitetaan pyrkimystä nähdä
luonnon

tapahtumiset

valittuina

kokonaisuuksina,

jonkinlaisina malleina, joiden koko on tutkimuksellisesti
hallittavissa; luonnon kokonaisuudessa kaikki vaikuttaa
kaikkeen, mutta

"kaikkea" ei

voi

tutkia

kerralla

(esimerkiksi: oletetaan, että tietyt eliöt muodostavat omia
ekosysteemejään, joilla ei ole tekemistä muiden eliöiden
kanssa), sekä
4) edellyttävät sekä tutkimuksen että teorian rakenteelta
loogista

pitävyyttä,

jolla

tarkoitetaan

käytettyjen

päättelyjen aukottomuutta, jolloin ne voivat sisältää vain
aineksia, jotka ovat mukana edellisissä piirteissä mutta
eivät voi sisältää johtopäätöksiä, jotka edellyttävät
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idealisoimisten

ja

rationalisoimisten

tulkintaa

kokemustodellisuudelle.
Tästä johtuu, että luonnontieteet käyttävät määrällisiä
tutkimusmenetelmiä, määrällisiä tutkimuksellisia yksiköitä ja
määrällisiä todentamistapoja, sillä näillä keinoilla yksittäisistä
tapahtumisista on mahdollista saada esille niiden idealisoitu,
rationalisoitu ja looginen luonne.
Tämä tarkoittaa tietenkin myös, että luonnontiede on
luonnon ilmiöiden tulkintaa tavalla, jota pidetään luonnontieteellisenä.
Koska

alunperin

luonnosta,

myös

päämääränä
kaikki

on

tulkinnan,

täsmällinen

kuvaus

tutkimuksen

ja

teorianmuodostuksen keinot ovat täsmällisiä. Tämän vuoksi
luonnontieteiden kohdalla tutkimustulosten tulkinnat toimintaa
tai päämääriä varten edellyttävät aina kokonaan uuden
tutkimuksen, jossa määrällistämiset tulkitaan yksittäisiksi
tapahtumiksi.
Ankarat tieteet
Ihmistä muuna kuin biologisena ilmiönä tutkivissa tieteissä
tutkija ja tutkittava kuuluvat samaan ihmisten maailmaan, ja
tässä maailmassa kaikki muodostuu merkityksistä, joita ihmiset
ovat antaneet tai kulloinkin antavat tapahtumille ja ilmiöille.
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Kaikki ovat kietoutuneet näihin merkityksiin aina jo ennen
tutkimuksellisen tarkastelemisen alkamista, joten tutkimuskohdetta ei voida koskaan pitää esineenä.
Ihmistä tutkivat tieteet eivät tämän vuoksi voi turvautua
idealisaatioon tai kovin pitkälle menevään rationalisointiin, sillä
turvautuessaan tällaisiin menetelmiin ne helposti menettävät
tutkittavansa, ilmiön ainutkertaisen merkityksen, ja sen tavan,
jolla tämä on kietoutunut muihin merkityksiin. Tämän vuoksi
ihmistä tutkivissa tieteissä täsmällisyydellä ei ole mitään
erityissijaa vaan näiden tieteiden perusvaatimus on, että ne ovat
ankaria tieteitä. Tämä tarkoittaa, että ihmistä tutkivissa tieteissä
ei ole lupa tehdä mitään sellaisia toimia, jotka esineellistävät tai
ohentavat tutkimuskohdetta siten, että tutkimuskohteeseen
kuuluva merkitysten kokonaisuus tuhoutuu. Lisäksi ankaruus
tarkoittaa, että tutkimustulokset - koska ne ovat syntyneet ilman
idealisaatiota

ja

rationalisaatiota

kokemustodellisuuteen

ja

niiden

-

liittyvät

suoraan

on

oltava

eettisesti

hyväksyttäviä, jotta tutkimusta voidaan pitää kelvollisena.

Ihmistä
laadullisia

tutkivissa

tieteissä

käytetään

menetelmiä, koska

tutkittavat

tämän

vuoksi

merkitykset

ja

merkityksiin kietoutuneisuus ilmenevät laatuina, joita ihmisillä,
ihmisten toimilla ja kulttuurin ilmiöillä on. Näitä laatuja ei voi
muuttaa määrällisiksi ilman, että niihin sovelletaan idealisointia
ja rationalisointia, jolloin niiden sisältö kadotetaan.
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Näin ollen näitä ilmiöitä ei voi tutkia määrällisin keinoin.
Laadullista

tutkimusta

koskevat

vaatimukset

lähtevät

ihmisen erityislaadusta sekä sen huomioon ottamisesta, että
sekä tutkija että tutkittava ovat kietoutuneet samaan tai
samankaltaiseen

merkitysten

kokonaisuuteen.

Tätä

kietoutuneisuutta ei voi millään tavalla erottaa ihmisenä
olemisesta, ihmisen toimista ja tavasta ymmärtää, joten se tulee
esille tutkimuksen kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa: se
kuuluu

jo

tutkimusongelman

valintaan,

tutkimuksen

rajaamiseen, itse tutkimustyöhön ja tulosten tulkitsemiseen.

Kahdenlainen tutkija
Tätä

jakoa

kahdenlaiseen

tieteeseen

voi

täydentää

vastaavalla jaolla kahdenlaisesta tutkijasta, joista toinen melko
hyvin vastaa täsmällisen tieteen ideaalia ja toinen ankaran
tieteen ideaalia. Vastaavuus on kuitenkin vähemmän tärkeää,
sillä tässä jaossa on kyse enemmänkin suhtautumisesta elämään
ja tutkimukseen kuin tieteeseen.1

1

Tämä jako perustuu Radnitzkyn luonnehdintaan
kahdenlaisista filosofityypeistä; Radnitzky, Contemporary
schools of metascience. Lund:Scandian University Books
1968, 15-17. Tämän löytää suomennettuna Maija Lehto15

Ensimmäinen

tyyppi

tutkijaa

on tekninen

ja hänen

maailmasuhdettaan voi luonnehtia välineelliseksi:
1)

Hänelle

on

tärkeää,

että

tutkimusta

arvostetaan

toimintana, joka tuottaa yleisesti päteviä tuloksia.
2) Hän välttää kannanottoja, erityisesti kannaottoja elämän
käytäntöihin, joihin tutkimuksen sovellutukset ehkä
liittyisivät.
3) Hän pyrkii olemaan ulkoapäin katselija, joka tarjoaa
neutraalia informaatiota.
4) Tutkimustyö on hänelle ammatti, joka on erotettu hänen
muusta elämästään; hän haluaa tutkimustulosten olevan
valmiita tuotteita; hänelle on itseisarvo se, että tosiasiat ja
arvot ovat selkeästi erillään, erityisesti tutkimuksessa.
5) Hänelle tutkimuksessa ovat kysymisen arvoisia vain ne
asiat, jotka paljastuvat tällaisiksi tieteen perinteen kannalta
tai hänen omaksumansa tieteellisen käsityksen mukaan.
6) Hänelle menetelmät ovat keskeisiä ja näiden tekniset
yksityiskohdat tutkimuksen laadun tae.

vaaran tutkimuksesta, jota tässä käytetään esimerkkitutkimuksena (ks. alla), s. 8js.
16

Toinen

tyyppi

tutkijaa

on

kysyvä

ja

hänen

maailmasuhdettaan voi luonnehtia osallistuvaksi:
1) Hänen tutkimustyönsä on kietoutunut elämänkäytäntöihin
ja kysymykset nousevat tästä.
2) Hän pohtii tutkimuksen merkitystä elämälle, omalle
elämälleen ja yleensä inhimillisille käytännöille.
3) Hän pyrkii erityisesti ongelmallistamaan sen, mikä on
itsestäänselvää

ja

mitä

pidetään

"normaalina"

tai

"luonnollisena".
4) Hän katsoo, että tutkija ja tutkittava kuuluvat samaan
todellisuuteen,

joten

hän

näkee

tutkimustyön

elämänkäytäntöihin osallistuvana toimintana, jolla on
vaikutuksia usealle eri taholle.
5) Hän ei näe tosiasioita neutraaleina vaan käsittää
arvottamisen tosiasioiden ymmärtämisenä.
6) Tutkimustyön päämääränä on hänen mukaansa rikastaa
inhimillistä olemassaoloa, syventää ymmärrystämme
maailmasta ja itsestämme; tutkimuksella on näin ollen
aina syvä eettinen merkitys inhimillisen toiminnan
arvottajana.
Tämä jako on jossain määrin osoitteleva ja kohdentaa
liioitellusti täsmällisen ja ankaran tieteen edustajan, mutta
toisaalta se myös tuo esille, kuinka ratkaisevissa kohdin tutkijan
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suhtautuminen vaikuttaa tapaan, jolla tieteellinen elämä
todellistuu.
Tieteellinen käytäntö on kiinni juuri tällaisista asenteista.

TUTKIMUSTYÖN MERKITYKSELLISYYDESTÄ

Tutkimustyö yleensä ja erityisesti tieteellinen tutkiminen
ovat ihmisen erityisiä tapoja ymmärtää maailmansa. Ne ovat
yhtälailla osa ihmisen maailmasuhdetta kuin on jokapäiväinen
kokeminenkin ja ne ovat samalla tavalla kietoutuneet ihmisen
koko olemassaoloon kuin ovat muutkin askareet. Tutkimustyö
ei muodosta mitään irrallista tai erillistä saareketta ihmisen
maailmasuhteessa. Tämän perusteella se, mitä valitsemme
tutkittavaksi, ja se, miten ymmärrämme tutkimuksemme
lopputulokset, liittyy aina suoranaisesti omaan elämäämme.
Näin on erityisesti ihmistä koskevassa tutkimuksessa.
Tästä on seurauksena, että tutkimustyö on ja sen pitää olla
selkeästi ymmärretty elämismaailman osa, ja tutkimuksessa
esille tulevien piirteiden on järkevällä tavalla asetettuva siihen
merkitysten todellisuuteen, jossa ihminen elää. Tutkimustyö,
joka

tuottaa

tulokseksi

käsittämättömiä,

mielettömiä

tai

elämisen kannalta kestämättömiä lopputuloksia, on ilmeisesti jo
lähtökohdissaan asetettu virheellisesti. Tutkimuksen etiikka
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rakentuu suhteessa ihmisen elämään eikä sitä voida tarkastella
tästä irrallisena.
Tutkimustyön merkityksellisyys on erityisen suuri nykyisin,
kun

tutkimustyö

pitkälti

ohjaa

tapaamme

ymmärtää

todellisuutta, yhtä lailla objektiivista ympäristöämme kuin
ihmisen

maailmaakin.

Tutkimustyö

on

yhä

selvemmin

ratkaisemassa hallinnollisia kysymyksiä. Mutta erityisen tärkeää
on huomata, että tutkimustyön lopputulokset ohjaavat myös
elämismaailmamme

ymmärtämistä:

se,

mitä

esitetään

tutkimustyön tuloksina, kietoutuu nopeasti osaksi yleistä
merkitysten maailmaa ja ihmisten tapaa ymmärtää kokemaansa.
Esimerkkinä tästä voi ajatella, kuinka suuresti Freudin, Jungin
ja Reichin tutkimukset ihmisen tiedostamattoman vaikutuksesta
elämässä ovat - ajan kanssa - muuttaneet suhtautumistamme
itseemme ja muihin ihmisiin; toisaalta luonnontieteellinen
tietomme viruksista ja bakteereista on - ajan kanssa - muuttanut
tapaamme suhtautua tottumuksiimme. Tämä asettaa kaikelle
tutkimustyölle suuret eettiset vaatimukset, mutta erityisesti
kaikelle sellaiselle tutkimustyölle, joka suoraan tutkii tai
tulkitsee ihmisen maailman merkityksiä.
Ihmisen elämismaailma muodostuu myös monista sellaisista
tekijöistä, joita tutkimus ei tavoita ja joihin tutkimuksen
tulokset eivät sellaisenaan voi vaikuttaa. Ihmiselle jää itsessään
ja elämisessään paljon käsittämättömiä ja tutkimattomia kohtia.
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Koska meillä ei ole selvää käsitystä siitä, millä tavalla nämä
kohdat vaikuttavat tapaan, jolla ihminen ymmärtää maailmansa,
ihmistä koskevan tutkimuksen on oltava erityisen herkkä
koetellessaan yksityisyyden rajoja.

Ihmistutkimusta on tehty - luonnontieteen esikuvan mukaan
- paljon laboratorio-olosuhteissa, jollaisia ovat kaikki eristystilanteet (sairaalat, vankilat, laitokset yleensä ja psykologian
laboratoriot), ja tätä käytäntöä on käytetty myös silloin, kun ei
ole tutkittu laitosoloja. Samoin tutkimuksellisen joustavuuden
saavuttamiseksi on tietoisesti jäljitelty laboratoriotilanteita
silloinkin, kun itse paikka ei ole ollut tällainen; tätä kutsutaan
tieteessä ceteris paribus -periaatteeksi ja se tarkoittaa oletusta,
että tutkittavaa piirrettä tai ilmiötä lukuunottamatta kaikki muu
pysyy muuttumattomana. Nämä käytännöt ovat olleet omiaan
johtamaan ihmistutkimusta esineellistävään ja yksinkertaistavaan suuntaan, jossa tosin saadaan "tuloksia", mutta jossa ei
synny ihmisen elämismaailman ymmärtämistä vaan toinen
maailma, eräänlainen tieteen virtuaalitodellisuus, joka elää
omaa elämäänsä ja vaikuttaa kielteisesti ihmiskäsitykseen ja
antaa outoja ja vaarallisia välineitä niille, jotka haluavat hallita
toisia ihmisiä.
Kaiken tämän vuoksi tutkimusta on pidettävä tärkeänä ja
vastuullisena

toimena.

Kuka
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tahansa

ryhtyy

tekemään

tutkimustyötä, ja erityisesti ihmistutkimusta, on vastuussa
parhaasta mahdollisesta ihmisen ymmärtämisestä sekä niistä
seurauksista, joita tutkimuksella on muiden tavassa ymmärtää
itseään, muita ihmisiä ja ihmisyhteisöä.
TIETEEN TUTKIMUKSELLE ASETTAMAT TEHTÄVÄT

Tieteen perinne ja käytäntö ja näistä syntynyt teoreettinen
keskustelu, tieteen filosofia, asettavat tieteelliselle tutkimukselle
tiettyjä yleisiä vaatimuksia, jotka eivät ole sisällöllisiä eivätkä
koske menetelmiä.
Tieteelliseen

tutkimukseen

kuuluu

aina

tiettyjä

etukäteisratkaisuja ja uskomuksia, jotka eivät sellaisinaan voi
tulla tutkimuksen kohteiksi erityistieteellisessä tutkimuksessa.
Jotkut uskomukset ovat hyvin perusteltuja, esimerkiksi uskomus
luonnon monimuotoisuudesta ja uskomus, että kokonaisuudet
muodostuvat osista. Toiset uskomukset voidaan helposti asettaa
kyseenalaisiksi, mutta

niihin

silti luotetaan, esimerkiksi

uskomus, että ihmisellä on erikseen henki ja ruumis, ja
uskomus,
kuvattavia

että

luonnonilmiöt

toimintamalleja.

noudattavat
Kun

tutkija

matemaattisesti
tekee

omaa

kysymyksenasetteluaan, hän tekee yleensä tämänkaltaisia
uskomuksia koskevia etukäteisratkaisuja, valintoja, joita ei voi
perustella sen tarkemmin. Tieteellisessä tutkimuksessa on
kuitenkin tarpeellista olla selvillä ratkaisujensa luonteesta ja
perusteltavuudesta vaikka itse ratkaisuihin ei puututakaan.
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Toinen tieteen perinteen asettama vaatimus on, että
tutkiminen on luonteeltaan projektiivista: tutkimus on aina
suunnattu kohti tulevaa, sellaista, mitä ei vielä ole, ja täten
lopputulos on aina jotain muuta kuin alkulähtökohta. Tämän
vuoksi tutkimustyössä joutuvat kaikki ratkaisut aina uudelleen
arvioinnin kohteiksi. Tutkimustyö, joka alussa tietää mitä
lopussa

tuottaa,

ei

ole

tieteellistä

vaan

hallinnollista.

Tutkimuksen projektiivisuus tarkoittaa myös, että mikään
tutkimus ei voi tuottaa lopullista totuutta mistään asiasta. Tämä
koskee kaikenlaista tieteellistä tutkimusta mutta tällä on
erityisen suuri merkitys ankarassa tieteessä, jossa tutkiminen ja
tutkimisen lopputulos asettuvat osaksi sitä laajaa kokonaisuutta,
jota tutkiminen koski, ja siten tekevät aina itse itsensä
riittämättömiksi.
Tieteen perinne on usein asettanut vaatimuksen, että
tutkimuksen on oltava arvovapaata. Tämä tarkoittaa, että
yksittäisen ihmisen (tutkijan tai tutkimuksen rahoittajan) tai
ryhmän (tutkijayhteisön tai valtakoneiston) pyrkimykset eivät
saa vaikuttaa tutkimusten lopputuloksiin. Tätä on tulkittu myös
niin, että tieteellisen tutkimuksen on katsottu olevan jopa
ihmisestäkin riippumatonta, vaikka on selvää, että tutkimustyö
on aina ihmisen tutkimustyötä ja siten ratkaisevasti riippuvaista
ihmisten asettamista arvopäämääristä. Tämä näkyy täsmällisissä
tieteissä

kysymyksenasetteluissa
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ja

ankarissa

tieteissä

lähtökohtaoletuksissa. Molemmissa tapauksissa on melko
vaikeaa selvästi osoittaa, mitä arvovapaus tarkasti ottaen olisi.

Tämä sama ilmiö tulee esille tieteen perinteen esittämässä
vaatimuksessa, että tutkimustyön tekijän on selvästi pidettävä
itsensä erillään tutkimuskohteestaan. Tämä on tarkoittanut
yleensä objektiivisuuden vaatimusta, mutta sisältää myös
oletuksen maailman sellaisesta jaettavuudesta, osittamisesta,
joka

syntyy

luonnostaan

ja

vailla

vaikutuksia

tutkimustulokseen.
Luonnontieteellisessä teoriassa tästä oletuksesta on jo
luovuttu, sillä nykyisin oletetaan, että se, mitä luonto on, on
kulloinkin riippuvainen tarkkailijan paikasta. Ihmistä tutkivissa
tieteissä tämä on vieläkin ilmeisempää.
Tästä tiedosta huolimatta tutkimustyötä tehdään edelleen
"objektiivisuuden

vaatimuksen

mukaan"

ikäänkuin

jako

tutkijaan ja tutkittavaan sisältyisi maailman rakenteeseen.
Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on näkyvästi
korostettu sitä, kuinka erilaiset kokemukselliset lähtökohdat
osoittavat kokemusmaailman eri tavoin ongelmalliseksi tai
nostavat eri kysymykset tärkeiksi. Tämä on tullut esille
Suomessa pääasiassa naistutkimuksen kautta.2

2 Tämän tyyppinen liikehdintä tieteen objektiviisuutta ja
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Naistutkimuksessa esiintyi aluksi tiettyjä ylilyöntejä, joissa
korostettiin, etteivät miehet ymmärrä naistutkimusta, koska ovat
miehiä; tällöin tutkimus ymmärrettin sukupuolen salatieteenä.
Nykyisin ymmärretään, että naistutkimuksen lähtökohta naisena

maailmassa

eläminen

-

on

se,

mikä

motivoi

naistutkimuksen. Elämismaailma on sukupuolisesti erilainen ja
tämän voi ottaa tutkimuksen lähtökohdaksi, koska se aidosti
vastaa kokemismaailman jäsentyneisyyttä. Itse tutkimiseen ja
tutkimukselle asetettaviin vaatimuksiin tämä ei kuitenkaan
vaikuta: tutkimuksen vaatimukset ovat kaikille samat, joten
tutkimuksen ymmärtäminen on riippumatonta sukupuolesta.
Objektiivisuusvaatimus ja arvovapausvaatimus ovat joka
tapauksessa ongelmallisia. Näihin liittyvä ajatustottumus on
erityisen ongelmallinen laadullisessa tutkimuksessa, kuten
jatkossa tulemme näkemään.

arvovapautta vastaan on lähtenyt Yhdysvalloista, jossa
esiintyy women studies -liikkeen ohella myös Gay Studies,
Native American Studies, American African Studies,
Handicapped Studies ja lukuisia muitakin. Kaikkien
periaate rakentuu samalla tavalla: vain sisältäpäin voi
ymmärtää, mitkä kysymykset ovat tärkeitä ja siten
tutkimuksen arvoisia, ja kuinka merkitykset niissä
rakentuvat.
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Tässä kirjassa on käytetty esimerkkiaineistona kolmea
laadullista tutkimusta, joissa on laaja empiirinen aines ja
teoreettinen osa. Nämä ovat
Päivi Åstedt-Kurjen tutkimus Terveys, hyvä vointi ja
hoitotyö kuntalaisten ja sairaanhoitajien kokemana3
Irma

Kiikkalan
toimintana4

tutkimus

Hoitotyö

tarkoitusperäisenä

ja
Maija Lehtovaaran tutkimus Subjektiivinen maailmankuva
kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteena 5.

3 Acta Universitatis Tamperensis ser A vol 349.
4 Helsinki:Kirjayhtymä 1991.
5 Acta Universitatis Tamperensis Ser A Vol 338, Tampere
1992. Tämän tutkimuksen taustalla oli empiirinen tutkimus,
josta raportit teoksissa Kohonen & Lehtovaara, (toim.)
Näkökulmia kokonaisvaltaiseen oppimiseen I ja II. Tampere
1986 ja 1990, Tampereen opettakoulutuslaitoksen julkaisuja
A 10 ja A 13.
25

Lehtovaaran tutkimuksessa on myös laaja metodologinen
(tieteenfilosofinen) osa.
Tutkimusten tunteminen ei ole lukijalle välttämätöntä.
Tutkimukset on otettu mukaan, jotta itse tekstissä ei olisi
tarpeen esittää yksityiskohtaisia esimerkkejä. Kaikki kolme
tutkimusta
laadullisessa

käyvät

omalla

tutkimuksessa,

tavallaan

malliesimerkistä

Åstedt-Kurjen

tutkimus

otostutkimuksesta, joka on kokonaan laadullisesti painottunut,
Kiikkalan tutkimus yksilöidenvälisen toiminnan tutkimisesta
haastatteluihin ja muistioaineistoon perustuvana ja Lehtovaaran
tutkimus yksilönsisäisen maailman tutkimisesta useammalla eri
menetelmällä.
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2

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

Tässä

luvussa

tarkastellaan

niitä

lähtökohtia,

joita

laadullisessa tutkimuksessa on otettava huomioon. Monet
kohdat liittyvät myös määrälliseen tutkimukseen, joten vertailua
on syytä esittää. Näihin kaikkiin kohtiin on palattava tämän
kirjan sisällä useita kertoja aina sen mukaan, kuinka ne liittyvät
tutkimuksen eri vaiheisiin. Niinpä tätä lukua on mahdollista
käyttää myös kertaustekstinä.
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TUTKIMUSKOHDE: ELÄMISMAAILMA

Laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen ja
ihmisen

maailma,

joita

yhdessä

voidaan

tarkastella

elämismaailmana.
Elämismaailma tarkoittaa sitä yleisintä kokonaisuutta, jossa
ihmistä yleensä voidaan tarkastella: se on merkitysten
kokonaisuus, joka muodostuu tutkimuksen kohteista, joita
ihmistutkimuksessa

tavataan, nimittäin

yksilön, yhteisön,

sosiaalisen vuorovaikutuksen, arvotodellisuuden ja yleisesti
ihmisten

välisten

suhteiden

kohteista.

Nämä

yksittäiset

tutkimuksen kohteet saavat merkityksensä ja lähtökohtansa
elämismaailmasta, siitä ihmisten kokemustodellisuudesta, joka
on koko ajan läsnä ja valmiina, yhtaikaa muuttuvana ja
muutettavana.6

6 Ks. tähän Satulehto, Elämismaailma tieteiden perustana.
Tampere 1992.
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Elämismaailma on hyvin erilainen kuin luonnollinen
maailma,

sillä

luonnollinen

maailma

muodostuu

luonnontapahtumisista ja elämismaailma merkityksistä. Nämä
kaksi ovat molemmat olemassa, useissa tapauksissa lomittain,
mutta näitä kahta ei voi tarkastella samalla tavalla. Esimerkiksi
kuoleminen on luonnollisen maailma luonnollinen tapahtuma,
väistämätön ja välttämätön, mutta elämismaailmassa sillä on
yksittäisen ihmisen ja hänen lähipiirinsä elämässä lukuisia,
usein ristiriitaisia merkityksiä, joita ei mitenkään voi löytää
luonnollisen tapahtumisen tutkimisesta.
Laadullisessa tutkimuksessa elämismaailmaa tarkastellaan
merkitysten maailmana, jossa merkitykset ilmenevät ihmisen
toimina, päämäärien asettamisina, suunnitelmina, hallinnollisina
rakenteina, yhteisöjen toimina ja päämäärinä ja muina
vastaavina ihmisestä lähtöisin olevina ja ihmiseen päätyvinä
tapahtumina.

Mikään

elämismaailman

ilmiöistä

ei

ole

riippumaton ihmisestä, sillä merkitykset voivat syntyä vain
ihmisen kautta. Tämänkään vuoksi luonnollisen maailman
tutkimisesta

tutut

lähestymistavat,

luonnontieteelliset

menetelmät, eivät käy elämismaailman tutkimisessa. Se
yleisesti vallalla oleva oletus, että elämismaailman tutkimisessa
voidaan

käyttää

lähestymistapoja,

sekä
ei

saa
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määrällisiä
mitään

tukea

että

laadullisia

tutkimuskohteen

erittelystä,

päinvastoin,

ero

luonnontapahtumisten

ja

merkitysten välillä on tässä kohdassa entistäkin ilmeisempi.
Tutkimus ja ne jaot, joita tieteinä on olemassa, eivät synny
sattumalta tai vain hallinnollisista syistä.
Elämismaailmassa on aina olemassa kokemuksellisella
tasolla eri elämänalojen jäsentymisiä, jotka jo ennakoivat
tietynlaista tapaa kysyä asioita, tematisoida ja ryhtyä tutkimaan
maailmaa.
Maailma ei siis mielivaltaisesti jakaudu mielekkäisiin osiin,
joita tutkimus voi koskea, vaan on tässä jaossa aina mukana
sellainen perusjäsentyneisyys, joka jo on antanut syyn
tutkimukselle.
Tätä perimmäistä jäsentyneisyyttä ei ole mahdollista tutkia
empiirisissä tieteissä ja sen eritteleminen on vaikeaa myös
filosofisesti, sillä ihmisellä ei ole mahdollista päästä tämän
perusjäsentyneisyyden taakse etsimään "puhdasta maailman
kokemista".
Niinpä tutkimuksessa tämä perysjäsentyneisyys kuuluu
annettuun maailmaan eikä sitä erikseen problematisoida.
On kuitenkin tärkeää tietää, että tällainen jäsentyneisyys on,
sillä

monissa

tapauksissa

se

on

tietynkaltaisen tutkimuksen tekemiseen.
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ainut

selkeä

motiivi

Tämä sama perusjäsentyneisyys selittää myös, miksi
tutkimukselle eivät riitä ne hallinnolliset jaot, joita tieteen
perinteessä on tehty, esimerkiksi jako luonnontieteisiin ja
humanistisiin tieteisiin. Näiden tieteiden sisällä tutkimus saattoi
pitkään koskea sitä maailman jäsentyneisyyttä, josta tämä jako
oli syntynyt, toisaalla ongelmaa luonnon kanssa, luonnon
hallintaa

ja

toisaalla

ongelmaa

inhimillisen

kulttuurin

ymmärtämisestä, kieltä, kirjallisuutta.
Mutta tällaisten tutkimustapojen omat käytännöt yhdessä
uusien sivistyskeskusten syntymisen (yliopistot, suurkaupungit)
kanssa moninkertaistivat perusjäsentyneisyyttä ja tästä syntyi
elämismaailmassa aina uusia tapoja kokea se, mitä aiemmin oli
pyritty selittämään lähinnä vastakkaisasetteluna ymmärretyllä
luonto-ihminen

-asetuksella:

kysymykset

yhteiskunnista,

taloudesta, hallinnosta, historiasta, taiteesta.
Vanha kaksinasettelu ei riitä, koska elämismaailma niin
kokemuksena kuin tutkimuksenakin on tällöin jo tuottanut
jäsennyksen, joka edellyttää uudenlaisia kysymyksiä.
Tämän vuoksi tutkimusaloja syntyy aina lisää ja hitaasti
myös uusia tieteitä. Tutkimusalat ovat aina motivoidut
elämismaailmasta,

tieteet

ovat

motivoidut pääasiassa vallasta.
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jäykemmin

syntyviä

ja

Tämä

on

tärkeä

seikka

sen

vuoksi,

että

kaikessa

tutkimustyössä on mahdollista joutua vastakkain kysymyksen
kanssa, kuuluuko se tutkimustyö, jota minä teen, muiden
mielestä tieteeseen.
Kuten aiemmin on jo korostettu, tämä ei ole tutkijan vaan
hallinnon ongelma.
Kaikki elämismaailmasta motivoituvat, perusjäsennystä
heijastavat jaot ja aiheet voivat perustaa tutkimustyön. On
melko vähän edes käytännöllistä merkitystä sillä, pitääkö joku
tiedeyhteisön jäsen jotain uutta tiedettä itsenäisenä tieteenä,
mikäli

tutkimuskäytännöllä

pystytään

osoittamaan,

että

tietynlainen tutkimus vastaa kysymyksiin, jotka ovat syntyneet
elämismaailmassa ja näillä vastauksilla on tietty yhteensopivuus
keskenään ja ne näin pystyvät muodostamaan tunnistettua
kohdetta koskevien tutkimusten joukon.
Tämä koskee erityisesti uusissa tieteissä tehtävää laadullista
tutkimusta, jolla ei ole valmista näyttöä perinteestä.
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LAADULLISEN TUTKIMUKSEN ERITYISPIIRRE:
IHMINEN TUTKIMUKSEN KOHTEENA JA TUTKIJANA

Edmund Husserl kirjoittaa eurooppalaisen tieteen kriisiä
tutkivassa kirjassaan7:
Jokapäiväinen

ympäröivä

elämän

maailma

edellytetään jo etukäteen olemassaolevaksi, maailma,
jossa meillä kaikilla on tietoinen olemassaolo. Tässä
maailmassa

ovat

myös

tieteet

tieteilijöineen

ja

teorioineen. Me olemme maailmassa objekteja objektien
joukossa, elämismaailmallisessa mielessä; olemme siellä
ja täällä, yksinkertaisessa kokemuksen varmuudessa,
ennen kaikkea tieteellistä perustamista. Me olemme
toisaalta subjekteja tätä maailmaa varten, nimittäin
maailmaa kokevia, pohtivia, arvostelevia ja maailmaan
tarkoitushakuisesti

suuntautuneita

Minä-subjekteja;

meille ympäröivällä maailmalla on yksinomaan se
olemismieli,

jonka

kokemuksemme,

ajatuksemme,

arvostuksemme jne. ovat kulloinkin antaneet.

7

Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie, 106-107, lyhennelmä;
suom. Markku Satulehto, emt. 61.
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Kaikki laadullinen tutkimus tapahtuu elämismailmassa, joten
tutkija on osa merkitysyhteyttä, jota hän tutkii. Tämä on myös
edellytys sille, että hän voi tehdä laadullista tutkimusta, sillä
laatujen ymmärtäminen on mahdollista vain kontekstissa, jossa
niillä on merkitys. Ihminen ei voi päästä ulkopuolelle
elämismailman, joten hänen oma tapansa ymmärtää ne
kysymykset, joita hän muiden kohdalla tutkii, vaikuttaa
ratkaisevalla tavalla koko ajan hänen tutkimisessaan.
Mitään mahdollisuutta

toimia ulkoisena tarkkailijana ei

tarjoudu ihmistä tutkivalle.
Kun sekä tutkijana että tutkittavana on ihminen, kysymys
tutkimuksen lähtökohdista nousee erityisen tärkeäksi. Tämä
kysymys on pyritty siirtämään syrjään klassisessa tieteellisessä
asetelmassa (luonnontieteellisessä asetelmassa), jossa tutkija
ikäänkuin

tutkittavan

ulkopuolelta,

objektiivisesti,

tekee

havaintojaan ja kokeitaan ja käsittää vailla ennakko-oletuksia
suoraan,

mitä

tutkittavassa

tapahtuu.

Tämä,

useissa

opppikirjoissakin "objektiivisuuden" mallina esitetty, asetelma
on pettävä, sillä edes luonnontieteellisessä tutkimuksessa ei
tällaista

asetelmaa

saavuttamiseksi.

voida
Kaikessa

käyttää

kohdallisten

tutkimustyössä

tulosten

tutkimuksen

kohdallisuuden ratkaisevat ensisijaisesti tutkijan ennakko34

oletukset, tutkijan tapa ymmärtää ennen tutkimusta kohteensa ja
tutkijan kyky saattaa tämä ennakoitu tutkimuksensa osaksi.
Kun tutkittava ja tutkija ovat samassa maailmassa, he ovat
molemmat kietoutuneet pääasiassa samoihin, mutta myös
erilaisiin,

merkityskokonaisuuksiin,

joiden

perusteella

he

ymmärtävät maailman. Toisilla ihmisillä on eriytyneempi
käsitys elämismaailmasta, toisilla möhkälemäisempi, mutta
kaikilla on joka tapauksessa kokonaiskäsitys elämismaailmasta.
Tämä kokonaiskäsitys sisältää sekä eriteltäviä, järkiperäisiä
piirteitä että erittelylle antautumattomia, irrationaalisia piirteitä.
Molemman tyyppiset piirteet vaikuttavat ihmisten toiminnassa.
Vaikka tutkimus yleensä pyrkii tuomaan esille järkiperäisen, se
ei voi jättää kokonaan huomiotta myös toista puolta: sekä
tutkijan

ennakko-oletuksissa

että

tutkittavan

tutkimuksen

kohteiksi tulevissa toimissa vaikuttaa kunkin kulloinenkin
kokonaiskäsitys

maailmasta,

sillä

se

on

se

laajin

merkitysyhteys, jossa he ymmärtävät.
Tässä ei ole kyse tutkimuksen psykologiasta - siis
yksilöhistoriallisesta

ongelmasta

-

vaan

ymmärtämisen

rakenteesta, joka on samankaltainen kaikissa niissä tapauksissa,
joissa ihminen yrittää ymmärtää omaa tai toisten kokemusta,
ihmisten laajempia aikaansaannoksia (hallinnollisia rakenteita
ymv.) tai yhteisön toimintatapoja. Tämä on laadullisen
35

tutkimuksen

erityispiirre,

jota

myöhemmin

tarkastelen

yksityiskohtaisemmin.

MIELENKIINNON MERKITYS TUTKIMUKSESSA:
TUTKIJAPROFIILI

Kaikkeen tutkimukseen kuuluu mielenkiinto, jota tutkija
tuntee aihettaan tai kohdettaan kohtaan; näin on silloinkin, kun
tutkimus syntyy pelkästään ulkoisten syiden ohjaamana. Tällä
mielenkiinnolla ei tarkoiteta tavanomaisesta uteliaisuudesta
syntyvää

kiinnostusta

tutkimuksellista

johonkin

mielenkiintoa,

josta

vaan

nimenomaan

on

tavattu
nimitystä "intressi" erottamaan se kiinnostuksesta.8

käyttää

Tutkimuksellinen mielenkiinto tarkoittaa tapaa, jolla tutkija
tutkijana asennoituu tutkimukseensa, sen aiheeseen, kohteeseen
ja metodologiaan. Tässä asennoitumisessa voidaan erottaa
karkeasti kaksi tapaa, teoreettinen ja käytännöllinen.
Teoreettinen
tutkimuksessaan

mielenkiinto

saa

yleistettävää, teoriaan

tutkijan
tähtäävää

etsimään
ainesta,

käytännöllinen mielenkiinto taas soveltavaa, yksittäistapauksiin

8 Ks. tähän Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse.
Frankfurt 1968.
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sopivaa aineistoa. Tämä jako on kuitenkin melko satunnaisesti
syntynyt eikä kuvaa kovinkaan hyvin tutkimuksellisia tilanteita.
Useassa

tapauksessa

käytännöllinen

-

tutkijan

esimerkiksi

mielenkiinto

työn

yhteydessä

on

täysin

syntynyt

sovellutuskysymys - mutta itse tutkimus muotoutuu ja kulkee
teoreettisen pyrkimyksen mukaan kohti teoriaa. Jako kuitenkin
kuvaa

eräällä

tavalla

arvottaen

kahta

tapaa

motivoida

tutkimustyö: tutkimustyö on joko teoriaan tähtäävää tai
sovellutukseen tähtäävää.
Tarkemmin eritellen mielenkiinto pitää sisällään lukuisia
tutkimuksen asetteluun, kulkuun ja raportointiin liittyviä
piirteitä.

Mielenkiintoa

voidaan

pitää

tutkijaprofiilin

kuvauksena: siinä voidaan erottaa
1) tiedekäsitys, jonka tutkija on omaksunut,
2) tutkimuksellinen viitekehys, johon tutkija on koulutettu,
3) tietoinen maailmankäsitys, jota hän edustaa
4) teoreettinen käsitys tutkimustyöstä, jonka hän on
omaksunut
sekä
5) käsitys tiedon luonteesta.
Tiedekäsitys on usein omaksuttu melko skemaattisesti:
käsitys

tieteestä

ajattelemattomista

muotoutuu
tekijöistä.
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useista

Tämä

tulee

ajatelluista
yleensä

ja
esille

kulttuurisena

käsityksenä,

johon

varsinainen

tieteellinen

koulutus vaikuttaa vain vähän. Tästä myös johtuu se ristiriita,
joka yleensä vallitsee laadullisen tutkimuksen ja yleisen
tiedekäsityksen

välillä:

vallitseva

käsitys

tieteestä

on

luonnontieteellinen ja tämä käsitys sopii hyvin huonosti yhteen
ihmistutkimuksen vaatimusten kanssa.
Laadullista tutkimusta tekevän tutkijan on tämän vuoksi
eriteltävä omaa tiedekäsitystään ja saatettava se yhteensopivaksi
sen tutkimuksen kanssa, jota tekee.
Tutkimuksellinen viitekehys tarkoittaa sitä metodologista ja
erityistieteellistä ajattelutapaa, jonka luomiseen tutkijakoulutus
tähtää ja joka eri aikoina, eri paikoissa ja eri tieteissä saattaa
olla hyvinkin erilainen. Tämä viitekehys, joka yleensä
ymmärretään parhaana mahdollisena tutkimuksen lähtökohtana,
sisältää yleensä melko kokonaisen käsityksen tieteestä ja
tutkimustyöstä erityisesti ideaalisessa muodossa; sen sijaan
tämä viitekehys harvoin antaa realistista kuvaa tutkimustyön
mahdollisuudesta. Tällä on kuitenkin hyvin keskeinen merkitys,
koska tässä viitekehyksessä asetetaan standardit tutkimustyölle.
Laadullisessa tutkimuksessa tämä mielenkiinnon piirre
erottaa

selvimmin

ihmistutkimuksen

luonnontieteellisestä

tutkimuksesta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksellinen
viitekehys asettaa ne erityiset vaatimukset, joita ihmistutkimus
edellyttää, sekä osoittaa sen metodologian, joka on tällöin
kohdallinen.
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Tietoinen maailmankäsitys sisältää sekin monentasoisia
tekijöitä,

esimerkiksi

tieteellisiä,

esteettisiä,

eettisiä,

uskonnollisia ja ideologisia käsityksiä. Nämä vaikuttavat
tutkijan

mielenkiinnossa

ohjaavasti,

ratkaisten

monia

etukäteisasetuksia, ja vaikuttavat tapaan, jolla tutkija tekee
ratkaisuja työnsä kuluessa.
Laadullisessa tutkimuksessa näillä tekijöillä saattaa olla
keskeinen merkitys, koska useasti itse tutkimuksen aiheeseen
liittyy vastaavanlaisia piirteitä ja ne saavat välttämättä
vastakaikua tutkijan mielenkiinnossa.
Teoreettinen

käsitys

tutkimustyöstä

syntyy

osittain

koulutuksen ja osittain tutkimuskokemuksen mukana. Tämä
käsitys voi olla hyvinkin järkiperäinen ja piirteiltään hyvin
tunnistettu; saattaa olla myös niin, että teoreettinen käsitys
seuraa tiedekäsitystä, jolloin se on vähemmän tunnistettu.
Mikäli tämä on tunnistettu käsitys, se tuottaa kriittisen,
valppaan ja itseään korjaavan tutkimusasenteen; vastakkaisessa
tapauksessa tutkimus säilöö jo tunnettuja käsityksiä ja esittää
niitä dogmaattisesti.
Käsitys tiedon luonteesta on sisällöltään epämääräinen mutta
se on kuitenkin keskeinen tekijä mielenkiinnossa. Käsitys
tiedon

luonteesta

muodostuu

yleensä

tietoteoreettisista

käsityksistä ja arkipäiväisestä vakaumuksesta, jotka yhdessä
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muotoilevat rakenteen, joka ohjaa tutkimustilanteita. Tällöin
uskomukset siitä, kuinka tieto rakentuu, kuinka sitä voidaan
arvioida ja lisätä sekä käsitys siitä, mikä on tiedon arvo, saavat
kukin oman, hieman eri tavoin painottuneen merkityksen. Tämä
on keskeinen osa yleisempää tieto-opillista erittelyä, joka
hieman eri tavoin painottuen paljastuu tutkijan mielenkiinnossa.
Nämä mielenkiinnon piirteet, jotka esittävät tutkijaprofiilia,
vaativat

tutkijalta

laadullisessa

tutkimuksessa

tarkempaa

erittelyä ja tunnistamista jokaisen tutkimuksen yhteydessä.

ONTOLOGISEN ERITTELYN TARVE

Laadullisen tutkimuksen kohdalla tutkittavan erityislaadun
tunnistaminen

edellyttää

sen

olemassaolotavan

erittelyä,

ontologista erittelyä. Luonnon ilmiöt ja oliot ovat olemassa
omalla tavallaan, ihminen elämismaailmassa omalla tavallaan,
kuvitelmat omalla tavallaan ja nämä kaikki voivat tulla
kohdallisen tutkimuksen kohteiksi.
Mutta näin on vain, mikäli kunkin kohdalla pystytään
tunnistamaan juuri se tapa, jolla kukin on itsensä.
Me

voimme

onnistua

tutkimaan

luonnon

ilmiöitä

kuvitelmina (astrologia), kuvitelmia ihmisinä (määrällistävät
yhteiskuntatieteet) ja ihmisiä kuvitelmina (faktorianalyyttinen
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psykologiaa) tai luonnon ilmiöinä (biologistinen antropologia)
ilman, että tämä tuottaisi mitään erityisiä vaikeuksia. Kuitenkin
itse

tutkimuskohteet

paljastuvat

tutkimukselle

ainoastaan

silloin, kun niiden oma olemassaolotapa on otettu tutkimuksen
lähtökohdaksi ja tästä on tehty selviä olettamuksia.
Kaikissa tapauksissa ei tietenkään voi olla tutkimuksen
alussa täysin selvää, mikä on tutkimuskohteen olemassaolon
tapa: on lukuisia elämismaailman ilmiöitä, joiden kohdalla ei
voi ilman erityistä tutkimusta tietää, onko kyseessä todellinen
vai kuviteltu, tajunnallisesti vai konkreettisesti, käsitteellisesti
vai esineellisesti olemassaoleva ilmiö.
Yleensä tutkimus tähtää selvittämään tällaisissa tapauksissa
ilmiön luonnetta, ei sen olemassaolon tapaa, mutta jonkinlainen
oletus tästä on tehtävä jo ennen kuin tutkimuksen avulla
voidaan sanoa asiasta mitään luotettavampaa.
Tämä on välttämätöntä sen vuoksi, että eri tavalla
olemassaolevat ilmiöt edellyttävät erilaista tutkimusotetta.
Esineelliset ilmiöt, jotka perustuvat materiaalisiin olioihin,
saavat kohdallisen tutkimuksen esineinä, tajunnalliset ilmiöt
tajunnallisina, mielikuvituksen tuotteet kuvittelukyvyn tuloksina
ja niin edelleen.
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Kuvauskategoriat ovat kaikissa näissä tapauksissa erilaiset ja
kriteerit,

joilla

kuvauskategorioiden

sopivuutta

ja

kohdentumista tarkastellaan, erilaiset.
Laadullisen tutkimuksen kohdalla ontologinen erittely tähtää
erityisesti paljastamaan, kuinka tutkittava on laadullinen;
ovathan monet laadullisen tutkimuksen kohteiksi tulevat ilmiöt
tutkittavissa myös määrällisesti, joskin tarkasti ottaen eri
ilmiöinä. Jos ontologinen erittely paljastaa, että tutkimuskohde
on tajunnallinen, määrää tämä kuvauskategorioiksi merkitykset;
jos ontologinen analyysi paljastaa, että tutkimuskohde on
fysiologinen, määrää tämä kuvauskategorioiksi elintoiminnot.
Molemmat tutkimuskohteet voivat sijoittua "samaan paikkaan",
tässä

ihmiseen,

käyttämästä

mutta

ristiin

ontologinen

erittely

kuvauskategorioita,

estää

meitä

jotka

ovat

yhteensopimattomia eivätkä yhdessä anna mitään järjellistä
tietoa kohteesta.
Ontologinen erittely ratkaisee myös ne kuvauskäsitteet, joita
tutkimuksessa

ja

sen

raportoinnissa

voidaan

käyttää.

Kuvauskäsitteiden valinta on olennaisen tärkeä toimitus, koska
näiden avulla määrätään se, mitä on tälle tutkimukselle ja
kuinka se on. Tämä taas määrää, mitä kysymyksiä voidaan
esittää,

missä

rajoissa

voidaan

esittää

olettamuksia

minkälaisia tutkimustuloksia voidaan pitää hyväksyttävinä.
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ja

Laadullisessa tutkimuksessa ei ontologisen ratkaisun (jonka
malli esitetään seuraavassa luvussa) vuoksi voi tulla tulokseksi
määrällisiä piirteitä, esimerkiksi yleistystä, että jokainen
ihminen on metrin mittainen9. Samalla periaatteella
luonnontieteellisessä tutkimuksessa ei voida kysyä merkityksiä,
olettaa kuviteltuja olioita tai antaa tuloksiksi eettisiä käskyjä.

IHMISKÄSITYS JA IHMISKUVA

Ontologisesta

erittelystä

on

tuloksena

ihmiskäsitys.

Ihmiskäsitys on käsitys siitä, mitä ihminen on, kuinka ihminen
voidaan erottaa muista ilmiöistä ja olioista ja mitkä ovat ne
ihmiselle tyypilliset piirteet, joita ei voi ohittaa ihmisestä
puhuttaessa.
Ihmiskäsitykseen kuuluu lukuisia olemuksellisia määreitä,
joilla voidaan luonnehtia ihmistä yksilöstä lähtien, sekä lukuisia
suhteellisia piirteitä, joiden avulla ihmistä voidaan luonnehtia
suhteessa ympäristöön (yhteisöön, muihin, toisiin, luontoon).
Laadullisessa tutkimuksessa molemmat näistä piirrejoukoista
ovat tärkeitä.

9 Lauletaan Veikko Lavin laulun "Jokainen ihminen on
laulun arvoinen" sävelellä.
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Ihmiskäsitystä ovat näin ollen myös ne olettamukset ja
ratkaisut, joita tutkija on tehnyt, tieten tai tietämättään, silloin,
kun on ryhtynyt pohtimaan kysymyksenasetteluaan.
Ontologinen erittely on aina tarpeen, jotta kaikki näin
syntyneessä

ihmiskäsityksessä

vaikuttavat

ratkaisut

olettamukset

tulisivat

Ihmiskäsitys

ohjaa

esille.

ja
aina

tutkimuksen alkuasetelmia ja usein tavalla, joka jää tutkijalta
pimentoon.
Ihmiskuva on tieteellisen tutkimuksen luoma hahmotelma
ihmisestä. Ihmiskuva voi olla näin ollen hyvinkin erilainen
riippuen siitä tieteestä, jossa sillä on juurensa; esimerkiksi
biologinen ihmiskuva on erilainen kuin psykologinen.
Ihmiskuva on aina yksityiskohtaisempi kuin ihmiskäsitys ja
sen vuoksi ihmiskuvalla on selvempi operationaalinen voima:
ihmiskuvan

perusteella

on

helpompi

asettaa

tutkimusolettamuksia ja valita tutkimusstrategioita. Kuitenkin
on selvää, että ihmiskuva, sen operationaalistava voima ja näin
syntyneet tutkimusolettamukset ovat kohdallisia vain, mikäli
niiden perustana oleva ihmiskäsitys on kohdallinen.
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MAAILMAKÄSITYS JA MAAILMAKUVA

Vastaavalla tavalla myös käsitys maailmasta (luonnosta,
kaikesta)

vaikuttaa

Maailmakäsitys

ratkaisuihin

ovat

ne

ja

käsitykset,

etukäteisvalintoihin.
joita

tutkijalla

on

maailmasta tai kaikesta siitä, mitä on.
Tämä

on

usein

eriytymättömämpi
merkitysyhteys

kuin

hyvin

eriytymätön,

ihmiskäsitys.

maailmassa

on

Kuitenkin

keskeinen

yleensä
ihmisen

tutkimukseen

vaikuttava yhteys ja sen vuoksi maailmakäsitys edellyttää yhtä
lailla erittelyn kuin ihmiskäsitys.
Maailmakuva on luonnontieteiden luoma hahmotelma
maailmasta,
Maailmakuva

sen
on

toimintatavasta
moninainen

ja

ja

lainalaisuuksista.

rikas

ja

vaikeasti

omaksuttavissa kokonaan. Tämän vuoksi vain osa siitä pääsee
vaikuttamaan yksittäisen tutkijan käsitykseen ja lisäksi lukuisat
muut,

täysin

toisen

tasoiset

seikat

ovat

vaikuttamassa

maailmakuvan ohella; esimerkiksi uskonnolliset, moraaliset,
fantastiset käsitykset saattavat kietoutua tunnistamattomalla
tavalla

tieteelliseen

kuvaan

käsityksiä.
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ja

tuottaa

jäljittämättömiä

Kaikki nämä ovat vaikuttamassa, kun tutkija asettaa omia
tutkimusolettamuksiaan

sekä

vaikuttavat

tutkimustyössä.

Tutkija saattaa esimerkiksi uskoa - tarkemmin erittelemättä kaiken tapahtumisen kausaalisuuteen tai jonkin kaitselmuksen
johdatukseen tai molempiin. Vaikka hän uskoo näihin vain
maailmakäsityksen tasolla, tämä uskomus vaikuttaa myös
yksittäisissä

tutkimuskohteissa,

esimerkiksi

ihmisen

tai

ihmisyhteisön toiminnan tai subjektiivisen maailmankuvan
tutkimisessa.
Ontologinen erittely on tässäkin suhteessa tarpeellinen.
Ihminen ei ole missään tyhjässä vaan maailmassa, jossa hänen
kanssaan ovat olemassa kaikki ne ilmiöt, oliot ja merkitykset,
jotka voivat tulla laadullisen tutkimuksen kohteiksi. Tämä
maailma ei ole missään suhteessa itsestään selvä eikä voida
myöskään

olettaa,

hahmotelmat
hahmotelmat

että

muiden

sellaisina
riittävät

tieteiden

siitä

tekemät

riittäisivät.

Muiden

tieteiden

maailmakuvaksi,

mutta

jokaisessa

tutkimuksessa on tehtävä erittely siitä maailmakäsityksestä, joka
tutkijan olettamusten perustalla on.
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MAAILMASSA OLEMISEN JÄSENTYNEISYYS

Ihmiskäsitys, maailmakäsitys, intressi ja hyvin rakentuneet
tieteelliset kuvat ihmisestä ja maailmasta ovat eräitä piirteitä
ihmisen

mailmassa

olemisen

jäsentyneisyydestä.

Tämä

jäsentyneisyys on osittain symbolista, eli se perustuu kielelle ja
muille symbolijärjestelmille ja sisältää paljon teoreettista
ainesta, joka ei suoranaisesti liity yksilön kokemukseen.
Toiselta osin tämä jäsentyneisyys on kokemuksellista ja tämä
osa saa vain harvoin mitään symbolista ilmausta, esimerkiksi
pukeutuu kielelliseen asuun. Tämä koskee sekä tutkijaa että
tutkimusten kohteina olevia ihmisiä. Kuitenkin jokaisen
maailmassa oleminen on jäsentynyt kokonaisesti ja nuo kaksi
piirrettä ovat kietoutuneet toisiinsa.
Tällä on kaksi vaikutusta tutkimustyössä:
Tutkijan kohdalla tutkijan omat ennakko-oletukset ja
esikäsitykset syntyvät hänen omasta jäsentyneisyydestään.
Näiden

merkitys

tutkimuksen

tutkimustyössä

ennakko-oletusten

voidaan
erittelyssä.

saada

esille

Maailmassa

olemisen jäsentyneisyys kuitenkin muuttuu koko ajan ja
johdonmukainen tutkimustyö muuttaa sitä ilmeisellä tavalla:
tehdessään tiettäväksi ennakkokäsityksiä se muuttaa näitä ja
samalla muitakin tutkijan asenteita. Tämä jatkuva - joskin ehkä
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vähäinen - muutos vaikuttaa tutkimustyössä silloin, kun
tutkimuksen kohteena ovat toiset ihmiset elämismaailmassa, ja
niinpä tutkijan on otettava huomioon tämä muutos silloin, kun
hän tulkitsee tutkimuksessaan esille tulevia merkityksiä.
Tutkittavan

kohdalla

-

oli

kyseessä

yksilö,

ryhmä,

elämismaailman ilmiöt yleisesti tai muu laadullinen kohde - on
myös kyse samankaltaisesta jäsentyneisyydestä: tutkittava on
osa

samaa

maailmaa

tutkimuskohteeksi
jäsentyneisyyden

kuin

tutkijakin

samankaltaisen
kautta.

ja

muodostuu

maailmassa

Kaikki

tutkittavaksi

olemisen
tulevat

merkitykset - olivat ne kuinka laajoja tai suppeita, yksilöllisiä
tai yleisiä - ovat rakentuneet vasten samaa merkitysyhteyttä
kuin tutkijankin oma jäsentyneisyys.
Kaikki nämä ovat kietoutuneet toisiinsa samassa maailmassa
eikä ole olemassa mitään menetelmällistä tai filosofista keinoa
tai tapaa, jolla ne voitaisiin erottaa toisistaan. Kaikkinainen
erottaminen johtaa jäsentyneisyyden murtumiseen ja siten tekee
mahdottomaksi kohdallisen tutkimustyön.
Tämän vuoksi laadullisessa tutkimuksessa on menetelmien
kohdalla erityisesti pidettävä silmällä niiden kykyä ottaa
täysimääräisesti

huomioon

maailmassa

olemisen

jäsentyneisyys; tätä tarkoitusta varten laadullisen tutkimuksen
metodologiassa

ontologisella
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ratkaisulla,

tutkimuskohteen

kompleksisuuden erittelyllä ja tutkimuksenteon filosofisella
tarkastelulla on tärkeä sija.

TOIMINTAAN JA AJATTELEMISEEN KUULUVA VASTUU

Tutkimuksen

eettiset

kysymykset

eivät

synny

vasta

tutkimuksen jälkeen vaan on asetettu jo ennen tutkimusta.
Laadullinen tutkimus koskee ihmisen maailman merkityksiä,
elämismaailmaa aina jonkinlaisena kokonaisuutena, ja niinpä
tutkimusta koskeva eettinen vastuu on yhtälailla riippuvainen
tutkijan lähtökohdista kuin tutkimustyöstä ja sen tuloksista.
Kaikkeen

inhimilliseen

toimintaan

liittyy

vastuu:

ajatteleminen, toimiminen, valinnat, tutkiminen, ratkaiseminen
ovat kaikki elämismaailmassa vaikuttavia ja siten jokainen
toimi, johon tutkija ryhtyy, on eettinen toimi.
Laadullisen tutkimuksen kohdalla kysymyksen valinta,
otosten valinta, ratkaisut, jotka koskevat mukaan otettavia ja
pois jätettäviä aiheita, lähteitä, tutkimuksen kohteita - siis
rajaaminen kokonaisuudessaan - ovat kaikki elämismaailmassa
uudenlaista merkitystä luovia toimia ja siten suoranaisesti
eettisiä ratkaisuja.
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Varsin usein tutkimuksen kohteena tai tutkimuksessa
kysyttävänä ongelmana on jokin sellainen, joka on valikoitunut
täksi sen mukaan, että tutkija on kokenut asian tärkeäksi ja siis
jo sinänsä velvoittavaksi, tutkimukseen velvoittavaksi. Samalla
tavalla koko tutkimuksen kulku on käsitettävä velvoittavaksi,
koska tutkimus luo uusia merkityksiä ja rakentaa uusia
merkitysyhteyksiä vanhoille merkityksille ja suoraan vaikuttaa
elämismaailman rakentumisessa.
Selvin
tapa
pitää
mukana
tämä
ensimmäisen
10
filosofian väistämätön
vastuu
on
osoittaa
koko
tutkimustoiminnan ajan se yhteys tai ne yhteydet, joissa
tutkittava, tutkija ja tutkimus ovat yhteisessä maailmassa.
Tällöin

ei

ole

suurtakaan

objektiivisuuskohtausta,

vaaraa

mihinkään

saada

tutkijan

perustumatonta

neutraalisuusasennetta, joka samalla yleensä irrottaa vastuun ja
toiminnan.

10 "Ensimmäinen filosofia" viittaa Aristoteleen ajatukseen,
että filosofian eri osa-alueilla on välttämätön järjestys.
Aristoteleelle tämä järjestys tosin rakentui teoreettisesti
(ontologia, tieto-oppi, etiikka), mutta Nykyajan filosofiassa
järjestys rakentuu sen mukaisesti, mistä filosofinen
kysymyksenasettelu
syntyy
ja
se
syntyy
kokemusmaailmasta, joten ne suhteet, joissa ihminen on
ennen kuin hän kyselee mitään teoreettisia kysymyksiä, ovat
ensimmäisen filosofian aluetta, siis eettiset kysymykset.
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FILOSOFISEN JA ERITYISTIETEELLISEN SUHDE
LAADULLISESSA TUTKIMUKSESSA

Edellä on useaan otteeseen korostettu, kuinka tutkijan on
tehtävä selväksi itselleen ratkaisuja ja kysymyksiä, jotka eivät
suoranaisesti näytä liittyvän empiiriseen aineistoon vaan ovat
luonteeltaan pikemminkin filosofisia tai yleisesti teoreettisia.
Tästä herää kysymys, mikä on filosofisen erittelyn ja
filosofisten ratkaisujen ja erityistieteellisen tutkimisen suhde
yksittäisessä tutkimuksessa ja yksittäisen tutkijan kohdalla. On
selvää, että ihmis- ja mailmakäsitykset liittyvät jokaiseen
laadulliseen tutkimukseen ja siten kuuluvat jokaiselle tutkijalle.
Mutta yhtälailla kaikki tutkimuksen lähtökohtaoletukset,
ontologinen ratkaisu, käytetyt kuvauskategoriat ja -käsitteet,
menetelmät ja raportointitavat ovat muuta kuin empiiristä.
Jokainen tutkija joutuu, tieten tai tietämättään, tahtoen tai
tahtomattaan, tekemään ratkaisut, jotka koskevat näitä yleisiä
kysymyksiä ja niiden sisältöä oman tutkimuksensa kohdalla.
Tämä voi tapahtua nojaamalla oman tieteen tai mallitieteen
käytäntöihin,

mutta

tällöinkin

sovellutukset

kulloisiinkin

aineistoihin ja tematisointitapoihin jäävät tutkijan omiksi
ratkaisuiksi, joille on löydyttävä jokin ajateltu perusta.
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Vaikka tieteellinen tutkimus käytännössä yleensä onkin
melko mekaanista hyväksyttyjen menetelmien soveltamista
aineistoihin ja tästä rutiininomaista (henkisesti mekaanista)
tulkintaa joillekin kysymyksille, on laadullisen tutkimuksen
vaatimus huomattavasti korkeammalla. Vaikka
edellyttää,

että

empiirisen

tutkimuksen

ei voida

tekijä

olisi

ammattifilosofi, joka on tottunut abstraktisti tarkastelemaan
tutkimuksen periaatteita ja perusteita, edellytetään, että tutkija
oman tutkimuksensa sisällä ja sitä tarkastellen vapautuu
rutiininomaisesta etenemisestä ja asettaa näkyville oman
tutkimuksensa perusteet. Jokaiselta laadulliselta tutkimukselta
edellytetään, että tutkija siinä ottaa erikseen tarkastelun alle
ainakin seuraavat seikat:
1) Tutkijan esiymmärryksen erittely, millä tarkoitetaan sen
tarkastelemista, kuinka tutkija ennen tutkimukseen
ryhtymistä on ymmärtänyt tutkimuskohteensa ja sen
tematisoinnin, jonka hän tätä tutkimusta varten on tehnyt.
Meillä kaikilla on lähes kaikista eteemme tulevista
elämismaailman ilmiöistä jonkinlainen "luonnollinen"
kuva tai käsitys, joka yleensä motivoi meidät asiaa
tutkimaankin, ja tämä käsitys on tarkasteltava, jotta käy
ilmi, kuinka tutkija on päätynyt tutkimukseensa. Tämä
"luonnollinen" voi olla hyvinkin luonnoton, esimerkiksi
tieteellisessä perinteessä esille tullut käsitys, joka on
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herättänyt kysymyksiä, mutta tällainenkin on aiheen
esiymmärrystä ja paljastaa eriteltynä tutkijalle tärkeitä
lähtökohtia.
2) Tutkimuksen lähtökohtaoletusten tarkastelu, esimerkiksi:
i. Tutkimuskohteen ontologinen erittely.
ii. Tutkijan mielenkiintoprofiilin tunnistaminen.
iii. Tutkimuksen perustana olevan ihmiskäsityksen
artikulointi.
3)

Tutkimuskohteen

luonnetta

koskevat

oletukset

ja

arvaukset, esimerkiksi:
i.

Millainen

on

tutkijan

käsitys

tutkimuskohteen

asettumisesta elämismaailman kokonaisuuteen?
ii. Onko tälle käsitykselle järkiperäisiä perusteita?
iii. Sopivatko nämä käsitykset yhteen sen kanssa, mitä
esiymmärryksen

erittely

ja

tutkimuksen

lähtökohtaoletusten tarkastelu osoittaa?
On selvää, että tämä filosofinen erittely ei koskaan kilpaile
empiirisen

tutkimuksen

kanssa;

kaikki

erityistieteellinen

tutkimus on omansalaista eikä muutu filosofiaksi kuten ei
filosofinen tutkimus koskaan voi korvata empiiristä tutkimusta.
Riittävän selvityksen meitä kiinnostavista asioista voimme
saada ainoastaan yhdistämällä nämä kaksi tarkastelutapaa.
Empiirinen, erityistieteellinen tutkimus kohdistuu todellisuuden
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ilmiöihin

sellaisessa

muodossa

kuin

ne

esiintyvät

elämismaailmassa ja filosofinen tarkastelu kohdistuu niihin
perusteisiin, joilla näitä ilmiöitä voidaan tunnistaa, ottaa
tutkimuksen kohteiksi ja tutkia.11
Filosofinen

tarkastelu

kuuluu

siis

erityistieteelliseen

tutkimukseen sen osana. Tämä on tärkeää sekä sellaisissa
tieteissä, joilla ei ole vielä pitkää tutkimuksen perinnettä eikä
selvästi rakentunutta omaa tieteellistä taustaa, että tieteissä,
joilla on pitkä perinne, mutta joissa on nähtävissä selviä
kohdistamisongelmia

tai

tutkimuksen

etiikkaan

liittyviä

probleemoja.
Nuorella tai uudella tieteenalalla tieteen identiteetti syntyy
tutkimusten

kautta,

ei

hallinnollisina,

valtapoliittisina

ratkaisuina, ja niinpä näissä tutkimuksissa, joissa uusi tiede
perustetaan, on myös näkyvästi ja selvästi osoitettava,
1) kuinka tämän tieteen tutkimuskohde rakentuu,
2) kuinka se voidaan tunnistaa,
3) kuinka se on tematisoitavissa tutkittavaksi, ja
4) kuinka tällainen tutkimus on eettisesti kestävää.

11 Katso tähän esimerkiksi Lauri Rauhala, Filosofinen ja
empiirinen ihmisen tutkimus. Sosiaalilääketieteellinen
aikakauslehti 6, 641-649.
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Nuorella

tieteenalalla

nämä

kysymykset

ovat

hyvin

epämääräisesti paljastuvia ja pelkkien empiiristen kartoitusten
tekeminen on omiaan lisäämään sekä epämääräisyyttä että
epävarmuutta tieteen identiteetistä.
Filosofinen erittely yhdistettynä empiiriseen kartoitukseen
rakentaa

tutkimus

tunnistettavaksi.

tutkimukselta
Esimerkiksi

nuorta

tieteenalaa

hoitotieteissä

tai

kunnallispolitiikan tutkimuksessa laadullinen tutkimus voi näin
osoittaa tieteen alan.
Perinteikkäällä

tutkimusalalla

ongelmat

saattavat

olla

toisenlaisia, esimerkiksi jää jatkuvasti epäselväksi, mihin
tutkimus kohdistuu tai kuinka tutkimuksen eettiset vaatimukset
tulevat toteutetuiksi. Tällöin yleensä ongelmana on ontologisen
erittelyn puuttuminen ja artikuloimaton ihmiskäsitys, kuten
paljolti

psykologian

ja

tunnetaan.

Filosofinen

yhteydessä

pystyy

kasvatustieteiden
tarkastelu

näissäkin

tutkimuksesta

empiirisen

tapauksissa

aineiston

kohdentamaan

tutkimuksen uudelleen ja osoittamaan, kuinka aikaisempi
tutkimus on synnyttänyt ne ongelmat, joista kyseinen tiede
kärsii.
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3

MITÄ LAADUT OVAT?

TUTKIMUSKOHTEEN ONTOLOGINEN ERITTELY

Tutkimuskohteen ontologinen erittely pyrkii vastaamaan
kysymykseen, mikä tutkimuskohde on silloin, kun se on otettu
tutkimuksessa sinä, mitä se on. Tämä melko hankala lause
tarkoittaa kiinnittää huomion siihen, että me emme suinkaan
luonnostamme näe tai koe olioita ja ilmiöitä sellaisina kuin ne
itsessään ovat vaan yleensä ajattelemme niitä johonkin
käyttöön, jostakin näkökulmasta tai jonkin ajatustottumuksen
kautta. Tästä on hyvänä esimerkkinä tieteen perinteessä
vakiintunut tapa ajatella kaikkia olioita ja ilmiöitä yksikköinä,
siis lueteltavina kappaleina. Tulitikkujen tai hillopurkkien
laskemisessa tämä ajatustapa riittää, mutta ajatustapa on jo
riittämätön, jos pitäisi osoittaa, millä tavoin tulitikut ja
hillopurkit ovat erilaisia.
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Tutkimustyössä ovat erityisen ongelmallisia ihmis- ja
maailmakäsityksessä vaikuttavat eriytymättömät ontologiset
käsitykset. Nämä ovat suoranaisesti tekemisissä tutkittavien
laatujen tunnistamisen kanssa.
Esimerkiksi:
Ihmisen kohdalla me saatamme samaan hengenvetoon
puhua ihmisen hengellisistä tarpeista ja muistuttaa, että ihminen
on vain luonnonolio.
- Eräät aivofysiologit ovat tehneet lähes korjaamatonta
vahinkoa puhuessaan siitä, kuinka ihmisen moraalinen toiminta
on vain "sähköpurkauksia aivoissa".
- Useasti ihmisen psyykeä hoitava henkilökunta antaa
ymmärtää, että lääkkeillä vaikutetaan ihmisen tahtoon ja
motivaatioon.
-

Yhteiskunnallista

todellisuutta

tutkittaessa

estoitta

ratkaistaan yksilön todellisuuskäsityksiä yhteiskunnallisista
tekijöistä

tai

päinvastoin

yksilön

pahantahtoisuudesta

maailmantalouden vaikeuksia.
Nämä - esimerkeiksikin liian naivit - tapaukset ovat erittäin
yleisiä taustavaikuttajia tutkimustyössä ja ne kertovat, että
tutkijat kiinnittävät vain vähän tai eivät ollenkaan huomiota
siihen, mikä on ontologisesti se tutkimuskohde, josta heidän
pitäisi raportoida jotain. Tutkijat ehkä luottavat kokonaan
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intuitioon tai uskovat, että "kaikki tietävät mistä on kyse", kun
he

puhuvat

esimerkiksi

ihmisestä,

yksilöstä,

potilaasta,

hoitotilanteesta, pienyhteisöstä tai muusta tutkittavasta.
Kun tutkimuskohteena on ihminen, on vanhastaan käytössä
joitain tyypittelyjä, jotka tarkoittavat olla ontologisia ratkaisuja.
Esimerkiksi kartesiolainen12 jako, jonka mukaan ihminen
on kokonaan sielullista vaikka hänellä onkin myös ruumis, on
tällainen ratkaisu.
Tällöin

ihmisen

tutkimisessa

vain

sielunliikkeiden

tutkiminen, kuvittelukyvyn tarkastelu ja näihin liittyvä yleistävä
psykologinen tutkimus tuottavat kohdallista tietoa ihmisestä.
Saman periaatteen mukaan kulttuuriset ja sosiaaliset
rakenteet ovat tämän sielullisen näkyviä ilmentymiä, joten
nekin tulevat tutkimuksen kohteiksi samalla tavalla, siis
yleistävän psykologisen tutkimuksen kautta.

12 Descartes eli 1600-luvulla Pariisissa ja on ensimmäinen
Uuden Ajan filosofi. Uusi, jota Descartes edusti, oli
maailman jakaminen kahtia, sielun ja ruumiin maailmaan, ja
käsitys, että sielun maailma riittää antamaan täyden totuuden
kaikessa myös ruumista koskevassa. Tämä jyrkkä dualismi
teki ihmisen mielikuvituksesta (filosofiassa sanotaan, asiaa
peittämään, kuvittelukyvystä) kaiken totuuden lähteen,
jolloin koetulla todellisuudella, keholla ja maailmalla ei ollut
enää mitään sijaa. Tätä samaa perinnettä on myös
länsimainen tiede.
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Koska muodollinen ajattelu, joka ilmenee matematiikassa ja
logiikassa, on yleisyydeltään korkein kuvittelukyvyn tuote, se
määrää myös, mikä on parasta, yleisintä ja tieteellistä ajattelua.
Tämän periaatteen mukaisesti kartesiolaisuus on määrällisen
tutkimuksen perusfilosofia.
Tälle vastakkainen ajatus esiintyy Spinozan ajattelussa13.
Spinozan ontologinen ratkaisu oli, että ihminen on vain yhdellä
tavalla, ja kaikki se, mikä saa ilmaisunsa kehollisessa, saa
ilmauksensa myös henkisessä. Ihmisen tutkiminen on tällöin
mahdollista käyttäen kumpaa todellistumisen tapaa tahansa,
mutta

ilmiöiden

runsauden

vuoksi

molempien

puolien,

kehollisuuden ja henkisen, tutkiminen tuottaa täydellisimmän
tuloksen.
Kristinuskosta tunnemme ihmisen sieluna, marksilaisuudesta
yhteiskunnan

tuotteena;

lukuisat

muut

tavat

kuuluvat

arkipäiväiseen ajattelutottumukseen.
Tällaiset

filosofiset

ajattelutottumukset

eivät

päähänpälkähdykset
sellaisinaan

ja

käy

arkipäivän

tutkimuksessa

tehtävästä ontologisesta ratkaisusta, mutta useimmiten ne ovat
ainoat, jotka tutkimuksesta voi tavata.

13 Spinoza oli Descartesia noin 30 vuotta nuorempi, vaikutti
Amsterdamissa ja tuotanto tuli laajemmin tunnetuksi vasta
1800-luvulla.
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Tietoinen ja perusteltu ontologinen ratkaisu on kuitenkin
kokonaan

toisenlainen:

jotta

ratkaisu

käy

tutkimuksen

perusratkaisuksi,
1) se on perusteltava hyvin,
2) on osoitettava, että se kohdentaa tutkimuksen tarkasti
juuri oletettuun tutkimuskohteeseen, ja
3)

sen

on

oltava menetelmällisesti

mahdollinen

(operationaalistamisvaatimus).
Nämä vaatimukset täyttävä ontologinen ratkaisu paljastaa
tutkimuskohteen selvästi niin, että se on tunnistettavissa juuri
siksi, minä sitä tutkitaan, ja samalla perustelevat tämän
tunnistamisen.
Esimerkiksi ihmistutkimuksessa, erityisesti kasvatustieteissä
ja psykologiassa, on käyty kiistaa sitä, onko nykyisin käytössä
olevissa tutkimuksellisissa menetelmissä taustaoletuksena oleva
ontologinen ratkaisu kohdallinen.
Tällöin on esitetty kritiikkiä erityisesti behavioristista ja
faktorianalyyttista tutkimusperinnettä kohtaan huomauttamalla,
että

kummatkin

luokitteleminen

kutistavat
on

ihmisen

ulkokohtaista

mekanistisen kuvan ihmisestä.
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ja

ilmiöiksi,
tuottaa

joiden

tulokseksi

Tätä täydentämään on vaadittu sellaista tutkimustapaa, joka
ottaa huomioon myös ihmisen itselähtöisen todellisuuden,
subjektiivisen maailmankuvan. Näyttää kuitenkin ilmeiseltä,
ettei näitä ratkaisuja voi liittää menetelmätasolla toisiinsa vaan
edellyttäisi vaaditunlainen lisäys kokonaan uuden ontologisen
ratkaisun ja siis uuden tutkimuskohteen.
Esimerkki:

Åstedt-Kurjen

tutkimuksessa

tarkastellaan

(luvussa 2.3.) tapaa, jolla ihminen voidaan käsittää tutkimuksen
kohteena.

Tutkija

ongelmallistaa

arkiajattelussa

ja

vakiintuneissa tutkimuskäsityksissä esiintyvät "ihmiset" ja
erittelee omaa tutkimustaan varten oman lähtökohtansa.
Esimerkki:

Lehtovaara

käsittelee

tutkimuksensa

eri

vaiheissa hyvinkin seikkaperäisesti tapaa, jolla ihminen voidaan
ottaa ja tapoja, joilla ihmistä ei voida ottaa tutkimuksen
kohteeksi.

Kaikki

nämä

erittelyn

vaiheet

tähtäävät

perustelemaan sitä ontologista ratkaisua, joka osoittautuu myös
tutkimuksen kuluessa päteväksi.
Elämismaailma antaa jo jonkinlaisen intuitiivisen käsityksen
siitä, minkälainen vaadittu ontologinen ratkaisu olisi.
Jos ajattelemme, kuinka me itse ihmisinä todellistumme,
huomaamme pian, ettei mikään yksinkertainen joko-tai -ratkaisu
vastaa sitä kokemusta, joka meillä jo on asiasta.
On kuvaavaa, että tutkimuksellisia tarpeita varten olemme
valmiit tyytymään tätä huonompaan lähtökohtaan vaikka
oikeammansuuntainen

lähtökohta
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on

olemassa

omassa

kokemuksessa; tämä piirre liittyy edelleen voimakkaaseen
kartesiolaiseen

ajatteluun,

jossa

uhrataan

ilmeinen

oma

kokemus epätodennäköisen teorian vuoksi.

Elämismaailmamme joka tapauksessa paljastaa meille, että
ihmisinä todellistumme useammalla eri tavalla, sekä sen, että
näitä tapoja ei voi korvata toisillaan.
Ennen

kuin

menen

tarkemmin

ihmistä

koskevan

tutkimuksen ontologiseen erittelyyn haluan huomauttaa, että
tämä sama pätee kaikkiin muihinkin niihin laadullisessa
tutkimuksessa

esille

merkityksinä,

siis

tuleviin
kaikkiin

kohteisiin,

joita

kulttuurisiin,

tutkitaan

hallinnollisiin,

sosiaalisiin ja vastaaviin rakenteisiin ja ilmiöihin.
Kaikkien

näiden

kohdalla

elämismaailmassa

on

jo

intuitiivisesti oivallettavissa se moninaisuus, jonka myös
tarkempi erittely aina paljastaa.
Näin ollen ne yksinkertaistavat lähestymistavat, joita
menetelmällisistä syistä usein tarjotaan, herättävät aiheellisesti
epäluuloa laadullista tutkimusta tekevässä tutkijassa.
Jokaista tutkimusta varten ja jokaista tutkimuskohdetta
varten

vaaditaan

hyvin

perusteltu,

kohdennettu

ja

operationaalistettava ontologinen ratkaisu, jotta tutkimuksessa
olisi mahdollista saavuttaa tietoa juuri siitä, mistä tietoa on
aiottu saavuttaa.
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IHMISEN KOMPLEKSISUUS

Ihminen on kompleksinen ilmentymä kuten kaikki muukin
elollinen.

Tämä

todellistumisen

tarkoittaa,

että

tasoja, joiden

ihmisessä

ilmiöitä

ei

on

erilaisia

voi palauttaa

sellaisinaan muihin tasoihin ilman, että menetetään jotain
olennaista.
Mikään yksitasoinen tarkastelutapa ei voi riittää ihmisen
kokonaiseksi tutkimiseksi, mutta ihmisen tiettyjä piirteitä
tutkimaan voidaan tietenkin rajata ihmisestä tietty taso.
Niinpä ihmisen kehollista todellistumista voidaan melko
pitkälle tarkastella sellaisenaan biologiasta, fysiologiasta ja
patologiasta lähtien, mutta kaikki ne kysymykset, jotka tekevät
tällaisesta

tutkimuksesta

ihmistä

koskevaa

tutkimusta,

edellyttävät, että tarkastelu koskee ihmisen laatua, ei ainoastaan
määrää. Biologia, fysiologia ja patologia voivat tuottaa
tulokseksi, että jokainen ihminen on metrin mittainen, mutta
tämä ei vastaa mitään kokemusta. Jotta mukaan saadaan ne
piirteet, jotka tekevät tutkimuksesta ihmisen kehollisuuden
tutkimusta, mukaan on saatava ihmisen laatu.
Tämä tulee esille ihmisen kompleksisuutena.
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Kompleksisuus pitää sisällään useita sellaisia piirteitä, joita
voidaan tarkastella myös koeluontoisesti erillisinä:
1) ihmisen erilaiset todellistumisen tavat,
2) ihmisen ympäristösuhde,
3) ihmisen luontosuhde,
4) ihmisen kulttuurisuus,
5) ihmisen sosiaalisuus,
6) ihmisen muut erilaiset merkityssuhteet, ja
7) ihmisen kokonaisvaltaisuus.
Koeluontoisesti voimme siis ottaa kompleksisesta ilmiöstä,
josta tässä on esillä esimerkkinä ihminen, piirteitä, joita ei voida
sellaisinaan väittää todellisiksi tai riittäviksi; kyseessä ovat siis
tutkimukselliset muodosteet. Tällaisia muodosteita voidaan
käyttää apuna pyrittäessä tunnistamaan tutkittava kohde,
yritettäessä rajata kohdetta eri suunnista tai auttamassa
tutkimusteeman löytymisessä.
Ihmisen erilaiset todellistumisen tavat pyrkivät tuomaan
esille sen moninaisuuden, jona ihmistä voidaan tutkia: ihminen
todellistuu

(eri

käsitysten

mukaan

ainakin)

kappaleena,

luonnonoliona, yhteisön jäsenenä, yksilönä, kehona (siis
elävänä ihmisen ruumiina), henkenä, kuolemattomana sieluna,
tanssivana.
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Tällaiset, eri tavoin valitut todellistumisen tavat pyrkivät jo
paljastamaan sitä kompleksisuutta, jona ihminen (ja muut
laadullisen tutkimuksen kohteet) koetaan elämismaailmassa.
Nämä tavat ovat usein intuitiivisia, jäsentymättömiä ja
perustelemattomia, mutta siitäkin huolimatta saattavat antaa
viitteen siitä, kuinka kompleksisuutta voidaan lähestyä.
Ihmisen

ympäristösuhde

tarkoittaa

tarkemmin

määrittelemätöntä suhteiden verkostoa, jossa ihminen voi
paljastua kompleksisena. Tällöin mukana ovat ihmisen suhteet
luontoon (luonnonoliona ja muussa mielessä), rakennettuun
ympäristöön, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön, joissa
kaikissa suhteissa ihminen paljastuu aina hieman erilaisena.
Ihmisen luontosuhde, kulttuurisuus ja sosiaalisuus ovat
edellisen täsmällisempiä luonnehdintoja. Luontosuhde saattaa
tarkoittaa biologista suhdetta tai ekologista tietoisuussuhdetta,
kulttuurisuus yksinkertaisesti ihmisen osallisuutta merkitysten
todellisuudessa ja sosiaalisuus yhteisöllisyyttä; kuinka nämä
varsinaisesti ilmenevät riippuu kulloisestakin tutkimuksesta.
Ihmisen

erityiset

merkityssuhteet

liittyvät

siihen

monitasoiseen todellisuuteen, jonka pelkät merkityssuhteet
synnyttävät. Me olemme osina sosiaalisissa ja biologisissa
merkityssuhteissa
kulttuurisissa

(perheessä,

yhteisössämme,

merkityssuhteissa
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omassa

työssä)

ja

suppeassa

kulttuurissamme

(tutkijoina,

työssämme)

ja

laajemmassa

kulttuurissamme (suomalaisina) ja tätä laajemmissa mitoissa
(eurooppalaisina, länsimaisina ihmisinä). Nämä kerrostumat
ovat hyvin todellisia, joskin niillä on merkitystä vain siinä
kokonaisvaltaisuudessa, joka ihminen on.
Viimeeksi
tarkoittavan

mainittu,
kaikkia

siis

kokonaisvaltaisuus,

muitakin,

mutta

sillä

tuntuu

on

tässä

erityismerkitys: ihmisen kokonaisuus voi tulla tarkastelun
kohteeksi

omana

teemanaan

silloin,

kun

empiirisessä

tutkimuksessa tehdään filosofista tai teoreettista erittelyä, jonka
tarkoitus on selventää tutkijan lähtökohtia, menetelmällisiä
ratkaisuja,

tulkinnan

perusteita

tai

teorian

luomisen

suuntaviivoja. Tällainen tarkastelu on usein tarpeellinen eri
vaiheissa empiiristä tutkimusta, joten sen painopisteet ja
tarkemmat sisällöt ratkeavat aina vasta tutkimuksen mukaan.
Kompleksisuuden ongelma laadullisessa tutkimuksessa on
tunnistettava,

sillä

pelkkien

osakokonaisuuksien

tai

tutkimuksellisten muodosteiden käyttäminen estää tutkimuksen
kohdentamisen oikealla tavalla. Kompleksisuuteen itseensä
liittyy tiettyjä piirteitä, joiden tunteminen saattaa auttaa
osakokonaisuuksien ja muodosteiden luonteen käsittämisessä:
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Kompleksiset ilmiöt rakentuvat aina osista, jotka eivät
itsessään ehkä ole kompleksisia.14
Esimerkiksi ihminen rakentuu alkuaineista, molekyyleistä,
elimistä ja yksinkertaisista suhteista ja tapahtumista, joista suuri
osa ei ole kompleksisia. Kun tällainen kokonaisuus "kasvaa"
tarpeeksi, se saattaa ylittää kompleksisuuskynnyksen: se
muuttuu

kokonaisuutena

pelkästä

kokoelmasta

kokonaisvaltaiseksi, jossa osat ovat merkityksellisiä vain
kokonaisuudesta katsellen. Tällöin ei ole mahdollista ymmärtää
osien merkityksiä tai asemaa kokonaisuudessa tarkastelemalla
vain osia.
Ainoastaan kokonaisuus saattaa antaa sen merkitysyhteyden,
jossa osia voidaan kohdallisesti ymmärtää ja jossa siis osat
voivat tulla kohdallisesti tutkimuskohteiksi.
Kompleksisuuteen liittyy aina aika.
Se aikakäsitys, joka on yleisesti vallalla maailmakuvassa, on
tähän yhteyteen sopimaton; fysikaalinen aikakäsityshän olettaa
ajan toisiaan seuraaviksi tasalaatuisiksi hetkiksi, joita voidaan
mitata (tuloksena kello).

14 Kompleksisuudesta, katso Jukka Oresto, Kompleksisuus,
evoluutio ja häviävät rakenteet. Pohdin 4, Tampere 1991, ss.
58-117.
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Tällainen aikakäsitys on muodoste, jolle ei ole ihmisen
kokemuksessa mitään muuta vastaavuutta kuin kello, joka taas
ei mittaa ihmisen kokemusta.
Kompleksisuuden yhteydessä on luovuttava tällaisesta
aikakäsityksestä ja sen tilalle on otaksuttava kokemuksellinen
käsitys ajasta, kesto, jota ei voi yksiselitteisesti mitata, koska
sekin on eräs kokemuksen laatu. Kompleksisuudessa kaikki
muutokset ovat tämän keston ominaisuuksia: muutoksista ei
voida puhua ikäänkuin ne olisivat olennaisesti riippumattomia
siitä, minkä (kenen) muutoksia ne ovat. Muutokset eivät siis
tässä voi koskea "tekijöitä" tai "piirteitä" vaan ne koskevat aina
kokonaisuutta, joka

muutoksessa

muuttuu

kokonaan, ei

ainoastaan "johonkin tekijään tai piirteeseen nähden".

IHMISEN TODELLISTUMISEN TAVAT
JA
NIITÄ OPERATIONAALISTAVAT PROBLEMATIIKKATYYPIT

Eräs hyvin perusteltu lähestymistapa ihmisen tutkimisessa
on se kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jonka Lauri Rauhala on
esittänyt15. Rauhala itse käyttää nimitystä "holistinen

15 Ks. Rauhala, Ihmisen ykseys ja moninaisuus. Hki:SHKS
1989. (Sama teos on ilmestynyt aiemmin nimellä
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ihmiskäsitys". Tässä ihmiskäsityksessä ihmisen todellistumisen
tavoiksi on oletettu
1) tajunnallisuus
2) kehollisuus ja
3) situationaalisuus.
Ihmisen olemassaolo jäsentyy siis näiden tapojen mukaan,
joten voimme ajatella, että ihminen on erityisesti ihminen sen
perusteella, että hän on tajunnallisesti olemassa, mikä leimaa
ihmisen koko olemassaoloa; ihmisen muut olemassaolon
tavatkin tulevat ymmärretyiksi juuri tämän tavan kautta.
Ihminen on olemassa myös kehollisesti, sillä ihmisen elävä keho
on yksilöllinen ja sellaisena määrää jokaista ihmistä eri tavoin:
ihmisen paikka maailmassa on aina se, missä hän on kehona ja
siinä samassa paikassa ei voi olla kukaan muu.
Tähän kuuluu koko se elimellinen todellisuus, josta ihminen
kehollisesti on osa, aineenvaihdunta yksilön metabolismina ja
luonnon kanssa.
Ihmisellä on myös tietty asema, jossa hän on osana hyvin
monenlaisia yhteyksiä, suhteita ja todellistumisten muotoja,
joita hän osittain voi itse määrätä (ammattia, perhettä) ja joista

Ihmiskäsitys ihmistyössä.)
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osa on kohtalonomaisesti määrätty (rotua, ulkonäköä). Tämä on
ihmisen situationaalisuutta.
Näissä kolmessa eri tavassa voidaan nähdä ihmisen
todellistuminen.
Rauhala

itse

kuvaa

näitä

todellistumisen

tapoja

seuraavasti:16
Tajunta on inhimillisen kokemisen kokonaisuus. Sen
perustavanlaatuinen rakenne on mielellisyys. Tällä
tarkoitetaan,

että

tajunnallisuus

kehkeytyy

mielien

ilmenemisessä. Mieli ilmenee tai koetaan aina jossakin
tajunnan tilassa eli elämyksessä; tällaisia ovat mm.
havaintoelämys ja tunne-elämys. Havainnossa tarjoutuu
havaintokohteen mieli, esimerkiksi esineen muoto tai
väri, tunteen kohdalla hyvä tai pelottava, uskon kohdalla
harhanomainen tai luotettava. Elämys ja mieli ovat
tajunnallisen tapahtumisen perusyksikköjä. Tajunnan
eritteleminen voi lähteä vain tällaisista perusyksiköistä.
Kehollisuus

tapahtuu

aineellis-orgaanisessa

lähivaikutuksessa. Mikään ei siinä ole mielellistä. Kaikki
kehollisuudessa on elimellistä ja orgaanista. Esimerkiksi

16 Noudatan seuraavassa vapaasti Ihmisen ykseys ja
moninaisuus -kirjan kuvausta; ks, ss. 29-39.
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aivotoiminta

on

(ilmeisesti)

ymmärrettävissä

konkreettisina elektro-kemiallisina lähivaikutuksina.
Situationaalisuudella

tarkoitetaan

ihmisen

kietoutuneisuutta todellisuuteen oman elämäntilanteensa
kautta

ja

ihmisestä

mukaisesti.
sen,

rakennetekijät

Tämä

mitä

kietoutuneisuus

tämän

tekee

kietoutuneisuuden

edellyttävät:situaatio

rakentuu

kohtalonomaisista tekijöistä ja itse valituista; tähän
kuuluu myös jako konkreettisiin ja ideaalisiin tekijöihin,
edellisiä ovat esimerkiksi luonto kaikissa suhteissa,
rakennettu ympäristö ja muu eliöllinen todellisuus,
jälkimmäisiä

esimerkiksi

ihmissuhteet.

Nämä

tosiasiallisuuden

arvot,

uskonnot,

muodostavat

(faktisuuden),

ihmisen
jolla

taide,
elämän

tarkoitetaan

annettua todellisuutta.
Tästä on helppo huomata, että Rauhala on löytänyt hyvin
perustellusti tavan jakaa ihmisen kompleksisuus tutkimusta
varten selvästi eri tasoisiin kokonaisuuksiin.
Ihmisen kehollisuus on tällöin fysiologisen tutkimuksen
alue, jolla on omat, pääasiassa määrällisiin ja täsmällisiin
periaatteisiin kuuluvat vaatimuksensa, ja jossa on tutkimuksessa
mahdollista

esittää

kysymyksiä

periaatteiden sisällä.
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ja

vastauksia

näiden

Ihmisen situationaalisuus liittyy ihmisen tosiasiallisuuteen,
siihen

annettuun

rakennetekijöihin,

yhteyteen
joissa

Situationaalisuuden
todellistumisen

ja

ihmisen

tutkiminen

ehtojen

tutkimusta

niihin

annettuihin

maailma

toteutuu.

tarkoittaa

ihmisen

sekä

liittyvää

niihin

vaikutuksellisuutta: ihminen on aina tietyllä tavalla jo
ymmärtänyt maailman ja tämän ymmärtämisen rakennetekijät
ovat situationaalisuudessa. Tällainen on aina ainutkertaista ja
situationaalisuuden rakennetekijät ovat ilmeisesti kestossa
yksilöistäviä: ihminen muuttuu myös situaationsa kannalta
enenevästi yksilöllisemmäksi. Mitään yleistävää periaatetta tai
toimintatapaa ei tässä näin ollen voida esittää.
Ihmisen

tajunnallisuus

on

merkityssuhteiden

ja

merkityskokonaisuuksien todellisuutta: ihmisen koko oleminen,
myös hänen kehollinen ja situationaalinen todellistumisensa,
jäsentyy kokonaisuudeksi tajunnallisuudessa, jossa erilaiset
mielet saavat paikkansa ja asemansa aina sen mukaan, kuinka
ne jäsentyvät siinä tosiasiallisuudessa, jota ihmisen elämä on.
Tajunnallisen tutkimisessa on kyse laatujen tutkimisesta.
Tajunta

on

se

ihmisen

todellistumisen

tapa,

jossa

ilmeisimmin voidaan kohdata kokonaisuudessaan ihminen
niiden merkitysten kautta, joilla tämä kokonaisuus muodostuu.
Ihmisellä

on

aina

kokonainen

maailmakäsitys,

jonka

tajunnallisuus on jäsentänyt, ja tämä maailmakäsitys on se
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merkitysyhteys,

jota

merkitysluonteensa.

kautta

myös

Tosiasiallisuus

tosiasiallisuus
ei

ole

saa

tutkittavissa

laadullisesti muussa muodossa, ainoastaan merkityksinä se voi
jäsentyä

tutkittavaksi.

Tosiasiallisuuden

määrällinen

tai

vastaava tutkiminen tuottaa tulokseksi merkityksettömiä faktoja
esinemaailmasta, ei elämismaailman tietoa. Samoin ihmisen
kehollisuus saa tajunnallisuudessa ne merkitykset, joita sillä on
ihmisen todellistumisessa, joten suora kehollisuuden tutkimus ei
voi paljastaa näitä merkityksiä. Kehollisen suora tutkiminen
tuottaa fysiologista tietoa, joka ei kerro mitään elämismaailman
ilmiöistä.
Tajunnallisuus on ihmisen historia; laajemmassa muodossa
voidaan kuvaannollisesti ajatella, että (sosiaalinen, kirjallinen,
uskonnollinen jne.) kulttuuri on elämismaailman historia.
Yksilön

kohdalla

rakenneosat,

tämä

jotka

tarkoittaa,

muodostuvat

että

tajunnallisuuden

(hyvin

tai

huonosti)

jäsentyneistä mielistä, siis merkitysyhteydet, toimivat kaiken
muun ymmärtämisyhteytenä, johon nähden kaikki muu kehollinen
tosiasiallisuus

kokeminen,
-

saa

asemallinen
merkityksensä.

oleminen,
Uusi

koko

jäsentyy

jo

jäsentyneeseen. Jo jäsentynyt toimii kokemisen, tietämisen ja
jäsentämisen horisonttina.
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Rauhala sanoo seuraavasti:17
Tajunnallinen

tapahtuminen

historiansa

varassa

etenevää

kartuttavaa

merkityssuhteiden

on
ja

siten
tätä

oman

jatkuvasti

jäsentymistä.

Tämän

vuoksi on ymmärrettävää, että tajunnallisen piirissä
kaikki muutokseen tähtäävä toiminta, kuten kasvatus,
opetus, valistus, etenee kovin hitaasti. Tajunnasta ei
voida

ottaa

esinemäisesti,

pois

eikä

vaan

sinne
kaiken

voi

panna

täytyy

mitään
tapahtua

ymmärtämisen kautta. Merkityssuhteet, jotka tajunnassa
syntyvät, ovat luonteeltaan erilaisia, esimerkiksi tietoa,
tunnetta, uskoa, intuitiota, unta, harhaa jne.
Samassa mielessä myös tutkimus, joka pyrkii tavoittamaan
ihmisessä, tai elämismaailman ilmiössä yleensä, olennaisia
piirteitä, siis merkityksiä, voi päästä tähän päämääräänsä vain
ymmärtämällä ihmisen tapaa ymmärtää tai tapaa, jolla
merkityssuhteet yleensä rakentuvat. Tämä koskee yhtälailla
ihmisen kehollisia ilmentymiä - esimerkiksi suotuisia ja
epäsuotuisia tiloja, fysiologisia toimintatapoja ja vastaavia silloin,

kun

tutkimus

pyrkii

selvittämään

tällaisten

merkityksellisyyttä ihmisen elämän kannalta, esimerkiksi
urheilun,

kuntoilun,

kuntoutuksen,

elämäntapatutkimuksen

17 Lyhentäen teoksesta Ihmisen ykseys ja moninaisuus, s.
31.
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kohdalla. Samoin tämä koskee situationaalisuuden tutkimista,
kun tutkittavina ovat ne merkitykset, joiden ilmentymiä ovat
konkreettiset tai ideaaliset tosiasiallisuuden rakennetekijät;
näidenkin laatu voi tulla kohdallisen tutkimuksen kohteeksi
vain, mikäli ne ymmärretään ymmärtämisyhteyksiensä kautta.
Nämä ihmisen todellistumisen tavat, joissa on esillä se
niukin jako, joka ilmeisen varmasti on tehtävä ihmistä
tutkittaessa, antaa kolme ontologista tutkimusaluetta, joilla
kaikilla on omat ilmiönsä, omansakaltainen olemassaolon
rakenne ja omat vaatimukset tutkimuksen metodologiassa.
TYYPPIEN MUKAINEN TEMATISOINTI

Empiirisen

tutkimuksen

kannalta

jako

tajunnalliseen,

keholliseen ja situationaaliseen todellistumisen tapaan osoittaa
ihmistä ja elämismaailmaa koskevan problematiikkatyyppien
peruslaatuisen erilaisuuden.
Tämä erilaisuus on ratkaisevan tärkeä, sillä vain sen
perusteella on mahdollista osoittaa, miksi erilaisilla empiirisillä
tutkimuskohteilla on välttämättä erilainen tutkimuksen tapa.
Tämä

erottelu

pelastaa

tutkimuksen

myös

runollisesta

kokonaisvaltaisuudesta, joka tähtää tarpeellistenkin erittelyiden
ohittamiseen; samoin voidaan näin välttää atomistinen jaottelu,
jossa yksityiskohdat ovat ehkä oikealla tavalla erotetut
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kokonaisuudesta, mutta jossa ei enää ole sitä merkitysyhteyttä,
jossa

yksityiskohdat

saisivat

minkäänlaista

kohdallista

merkitystä.
Nämä erilaiset problematiikkatyypit, jotka ontologinen
erittely osoittaa, ovat myös nähtävissä elämismaailmassa:
ihmisen arkipäiväistä kokemusta vastaa hyvin ajatus tällaisesta
jaosta, joten jako ei sinänsä vaikuta pelkältä tutkimukselliselta
muodosteelta. Tälläkin on merkityksensä, sillä vastakkaisessa
tapauksessa tutkimuksen tuloksina paljastuvat seikat saattaisivat
olla vaikeasti sovellettavissa muuhun ymmärtämisyhteyteen,
puhumattakaan näin syntyneestä vaikeudesta ymmärtää niiden
eettistä velvoittavuutta.
Rauhala tekee eron käsitteiden mielellisyys ja mielekkyys
välille. Kaikkien problematiikkatyyppien tapahtumiset ja ilmiöt
voivat olla ihmisen tai elämismaailman tutkimisen kannalta
mielekkäitä. Esimerkiksi: hikoaminen on mielekästä, kun on
kuuma mutta se ei ole mielellistä. Mielelliseksi se voi tulla
ainoastaan, kun se tulee tajunnallisen ymmärtämisen kohteeksi:
kun hikoilu ymmärretään eroottiseksi viestiksi tai kiusalliseksi
vaivaksi tv-kameroiden edessä, se on mielellistä. Näiden kahden
tason ero on ilmeinen ja näin on käsitettävissä, kuinka
kysymyksenasettelu ratkaisee, koskeeko tarkastelu mielekkyyttä
vai mielellisyyttä.
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Tämä ero on luonteeltaan välttämätön, joten sitä ei voi
ylittää, mikäli tutkimus on johdonmukaista.
Mielekkyys

koskee

aina

kulloinkin

yhtä

problematiikkatyyppiä, oli se sitten tajunnallinen, kehollinen,
situationaalinen tai jokin tässä mainitsematon; mielekkyys
tarkoittaa tällöin "tähän tyyppiin kuuluva".
Mielellinen koskee vain tajunnallista ja liittyy aina
kokonaisvaltaiseen merkitysyhteyteen.

Käsitejärjestelmät
Jotta olisi mahdollista muotoilla tutkimuksen kysymys,
tutkia ja kuvata tutkittavaa sen oman problematiikkatyyypin
sisällä,

on

oltava

käytettävissä

tämän

tyypin

omat

kuvauskategoriat (kuvauksen yleiskäsitteet) ja käsitejärjestelmä.
Käsitejärjestelmän on oltava kohdallinen: sen kuvausten on
kohdattava ne ilmiöt, joita ontologisen erittelyn perusteella
tutkimuksen alaan kuuluu.
Esimerkiksi yhteisöllisyyden tutkimisessa eivät fysiologiset
käsitteet kohtaa tutkimuksen ilmiötä, tietoisuuden tutkimisessa
behavioristiset kuvaukset eivät löydä tutkittavaa, luonnon
ilmiöiden tutkimisessa tahdon ja motivaation käsitejärjestelmät
vievät hakoteille.
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Nämä ovat melko ilmeisiä erheitä, mutta erityisesti ihmisen
ja elämismaailman empiirisessä tutkimuksessa erheet saattavat
olla vaikeammin tunnistettavissa, sillä ihmis- ja maailmakuvat
ovat vain harvoin tarpeeksi jäsentyneinä näiden aiheiden
esiymmärtämisessä.

On

tavallista

selittää

tajunnallisia

kysymyksiä fysiologian tai taloustieteen käsitejärjestelmillä,
situationaalisia

piirteitä

psykologian

käsittein,

kehollisia

ilmiöitä astrologian avulla. Vaikka nämä erheet eivät tulisikaan
esille itse tutkimuksessa, niiden sija esiymmärryksessä saattaa
olla tärkeä ja tätä kautta ne pääsevät vaikuttamaan tutkimuksen
rajauksiin ja valintoihin.
Tutkimuksen

kuvauskategoriat

ja

käsitejärjestelmät

ratkeavat aina sen mukaan, mikä tutkittava ilmiö on:
problematiikkatyyppi osoittaa kohdallisen käsitejärjestelmän.
Silloin, kun on tutkittavana ihminen tajunnallisena olentona tai
elämismaailman jokin piirre, tämä kohdallinen käsitejärjestelmä
rakentuu laaduista, joilla kuvataan niitä mieliä, joina ihminen ja
elämismaailma todellistuvat tutkittaviksi.
Tematisoiminen
Problematiikkatyypit ovat yleisin ja niukin jako, jonka
ontologinen erittely antaa laadullisen tutkimuksen tarkastelussa.
Niiden

avulla

voidaan

määritellä

ne

välttämättömät,

ylittämättömät erot, jotka on otettava huomioon ladullista
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tutkimusta tehtäessä. Tämän lisäksi edellytetään aina, että
tutkija

tämän

jaon

huomioon

ottaen

tematisoi

tutkimuskohteensa. Tämä tarkoittaa, että tutkijan on selvästi
nostettava tutkimuskohteestaan teemaksi se, mikä siinä tulee
tutkittavaksi. Teemalla tarkoitetaan tietynlaista johtoajatusta,
sitä näkökulmaa, josta tutkittavaa tullaan tarkastelemaan. On
nimittäin selvää, että problematiikkatyyppienkin mukaisesti
ymmärretty tutkimuskohde voi tulla monella eri tavalla
tutkittavaksi.
Ihminen situationaalisena voi tulla tutkittavaksi jonkin tietyn
situaation tekijän kannalta, jolloin teemaksi nousee tämä tekijä
ja sen merkitysyhteys ihmisen situaation kokonaisuudessa. Näin
tutkimuksen kohde tulee otetuksi jo jonain, ei minä tahansa
vaan

tutkijan

esiymmärryksen

mukaisesti

jonain.

Näin

tematisoiminen tekee tiettäväksi sen esitulkinnan, joka tutkijalla
on kohteestaan.

Esimerkiksi: Irma Kiikkalan tutkimuksessa hoitotyö tuli
tematisoiduksi tarkoitusperäisenä toimintana. On selvää, että
hoitotyö sinänsä voisi tulla tutkittavaksi muunakin kuin
tällaisena, mutta tutkija tematisoi aiheensa näin ja siis myös
asetti kysymyksensä ja menetelmänsä tämän tematisoiniin
mukaan. Kiikkala perustelee tutkimuksessa tämän valinnan ja
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on selvää, että tematisointi näin määrää pitkälti myös sen,
minkä kaltaisia tuloksia tutkimukselta voidaan olettaa; erilaiset
tematisoinnit samasta tutkimuskohteesta antavat erilaisia
tuloksia, koska kyse on tutkimuskohteen ottamisesta erilaisena.
Esimerkiksi:

Maija

Lehtovaaran

tutkimuksessa

tutkimuskohde tematisoitiin kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen
mukaisesti ja näin tutkija pyrki ottamaan huomioon lasten
subjektiivisen

maailmankuvan

todellistumistyypit

siten

kuin

tutkimisessa
ne

saavat

kaikki

tajunnallisessa

merkityksen. Näin esimerkiksi testeissä käytetyt sanamerkitysten
kuvaukset etsittiin lapsen koko kokemusmaailmasta siten kuin
lapsi oli sanan ymmärtänyt. Subjektiivinen maailmankuva oli
siis

tematisoitu

koostuvaksi

kaikista

ihmisen

todellistumistavoista ja vain tänä sitä saattaa tutkia; tämä
ratkaisi myös tutkimuksen kysymyksen ja menetelmät.
Esimerkiksi: Åstedt-Kurjen tutkimuksessa tematisoidaan
hoitotyön tutkimisessa kohde asiakkaan kokemukselliseksi
terveydeksi ja tästä seuraavat ne tavat, joilla hoitotyötä tässä
tutkimuksessa voidaan lähestyä.
Tematisoiminen on olennainen osa laadullista tutkimusta,
koska tutkijan esiymmärtämisen esille saaminen on mahdollista
vain selvän tematisoimisen kautta. Tutkijan tekemä esitulkinta
tutkimuskohteesta - se, minä tutkimuskohde otetaan - voidaan
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näin ollen ottaa tutkimuksessa menetelmällisen tarkastelun
kohteeksi ja näin saada varmuus siitä, että tämä esitulkinta
kohdistuu todella siihen, mikä on oletettu tutkimuskohteeksi.
Meidän esiymmärryksemme maailmasta on aina ottanut
meitä kiinnostavat ilmiöt jollakin tavalla, ne ovat olemassa
meille jonain, eivät suinkaan minä tahansa tai itsenään. Tämä
ilmiöiden

jonain

ottaminen

kuuluu

ihmisen

tietämisen

rakenteeseen eikä asia voi toisin olla. Tätä jonain ottamista
ymmärrettävästi hämärtävät ihmis- ja maailmakuvat, joissa
vaikuttavat lukuisat yhteisesti uskotut tavat ottaa ilmiöt jonain.
Kuitenkin tätä ensisijaisempi on se tapa, jolla kukin meistä ottaa
ympäristönsä
mielenkiintonsa

ilmiöt

osittain

mukaan,

aistikykynsä,
osittain
18
luonnollisesti . Jotta olisi

mahdollista saada edes alustavasti selville se ero, joka on
tällaisen luonnollisen jonain ottamisen ja itse ilmiön välillä, on
tähän esiymmärrykseen ja siihen sisältyvään esitulkintaan
kiinnitettävä selvästi huomiota. Tämä huomion kiinnittäminen
tarkoittaa, että tutkija artikuloi tematisointinsa ja pitää sen esillä
koko tutkimuksen kulun ajan.
Tämän pitäisi myös johtaa siihen, ettei tutkimuksen
kuluessakaan tule mahdollisuutta ohentaa tutkimuskohdetta tai

18 Sana "luonnollisesti" tarkoittaa tässä ongelmatonta, eitutkivaa asennetta, joka ihmisellä on arkipäiväisessä
elämässään ja jota hän ei aseta tarkastelun kohteeksi.
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palauttaa sitä muihin ilmiöihin. Ohentaminen tarkoittaisi
luonnollisen jonain ottamisen muuntamista käsitteellisiksi
rakennelmiksi

tai

lukusuhteiksi,

palauttaminen

taas

sen

olettamista, että tutkimuskohde onkin jotain yksinkertaisempaa
tai yleisempää kuin se, mitä alettiin tutkia. Laadullisessa
tutkimuksessa nämä molemmat johtavat tavallisesti harhaan,
koska niissä menetetään se ilmiö, joka motivoi tutkimuksen ja
joka oli elämismaailmassa sellaisena, että se herätti tutkijan
kiinnostuksen.
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4

MERKITYKSEN ONGELMA

MITÄ OVAT MERKITYKSET

Tutkimuskohteesta saatavien mielien kannalta suurin tehtävä
olisi selvittää, mitä tarkoitetaan merkityksellä ja miten merkitys
syntyy.
Varsinainen

ratkaisu

tähän

ongelmaan

on

kuitenkin

tietokykymme ulottumattomissa, sillä merkitykset ovat aina jo
läsnä, kun ihminen on läsnä. Kuinka tutkimuksessa merkitykset
syntyvät niistä mielistä, joina tutkimuskohde meille paljastuu,
kertoisi siis samalla ihmisen synnystä.
Tutkimuksen kannalta voidaan kuitenkin sanoa, että se, minä
tutkimuskohteesta saatava laatu tutkimuksessa esiintyy, on
merkitys, jolla on yhteytensä ja rakenteensa. Nämä merkitykset
ovat niitä, joilla tutkija operoi, joita hän pyrkii määrittelemään,
tarkentamaan, saamaan tutkimustoiminnallisesti järkiperäisiksi
ja

raportoiduksi

tutkimuksessa

on

niin,

että

kyse.
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muutkin

Tämän

ymmärtävät,

selvempää

mistä

merkitysten

määrittelyä ei voi tehdä silloin, kun puhutaan tutkimukseen
sisältyvistä merkityksistä.19
On siis lähettävä siitä, että ihmisen maailma on merkitysten
maailma. Samalla tavalla kuin otamme käteemme esineitä
ympäriltämme,
ympäristöstämme

otamme
ja

ymmärryksellämme

hahmotamme

merkitykset

maailmamme

nämä

ymmärtäen. Koska esinemaailma on kaikille (suurin piirtein)
sama, tämä yksi ja yhteinen maailma, myös merkitysten
maailmat

muistuttavat kovasti toisiaan. Erona

on, että

esinemaailma on yksitasoinen, olioiden maailma, mutta
merkityksiä on mitä moninaisimmissa tasoissa: on olioiden,
niiden välisten suhteiden, suhteiden välisiä, metaforallisia,
fiktiivisiä ja muita lukuisia merkityksiä. Merkitysten maailma
on niin moninainen ja monikerroksinen, että on mahdotonta
ajatella, että se olisi muodostunut kaikille ihmisille edes niin
samannäköiseksi tai tasalaatuiseksi kuin esineiden maailma.

19 Analogisesti tämän kanssa merkityksellä ymmärretään
myös kielellistä merkitystä. On kuitenkin selvää, että
kielellinen merkitys on vain erityistapaus merkitystä ja
edellyttää laajemman merkityksen olemassaolon, jotta
kielellisellä merkityksellä olisi jokin kohde. Eräissä
tutkimusperinteissä
tunnustetaan
vain
kielellisten
merkitysten asema tutkimuksessa, mutta on käsittääkseni
itsestään selvää, ettei sanotun kaltainen "merkitys"-sanan
merkityksen supistaminen saa minkäänlaista tukea intuitiosta
tai kokemuksesta vaan että kyseessä voi olla vain liian
pitkälle teoreettiseen harhautuneen pään erhe.
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MERKITYSSUHTEET

Laadullisessa tutkimuksessa esille tulevat merkitykset
ilmenevät suhteina.
Ne eivät ole irrallisina yksikköinä eivätkä muodollisesti
tarkasteltavina

rakenteina

vaan

suhteina,

merkityskokonaisuuksina, joiden muodollisilla piirteillä ei ole
painoa tutkimuksessa.
Tämä viime mainittu seikka on tärkeä, sillä eräissä
tutkimusperinteissä korostetaan merkitysrakenteiden ja näiden
muodollisen erittelyn tarpeellisuutta; tällöin yleensä merkitykset
käsitetään samoiksi kuin niiden kielelliset ilmiasut.
Laadullisessa tutkimuksessa on otettava huomioon, että
mielet, joina laatu saadaan, eivät voi muodostaa mitään
konkreettista rakennetta keskenään. Kun mieli asettuu tutkijan
mailmassa jäsentyneenä paikalleen (oikein tai väärin), tarkoittaa
se, että tutkija ymmärtää mielen avulla tutkimuskohteensa ja se
suhde, joka näin tulee ymmärretyksi mielen ja tutkimuskohteen
välissä, on merkityssuhde.
Tällaista merkityssuhdetta ei voi esineellistää tai palauttaa
puhtaasti

muodolliseen

rakenteeseen

tai

muodolliseksi

suhteeksi; muodollinen olisi esimerkiksi kielellinen rakenne tai
matemaattinen suhde. Merkityssuhde laadullisen tutkimuksen
mielessä tarkoittaa yleisesti, että koettu mielellinen sisältö
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asettuu suhteeseen maailman tai jonkin sen osan kanssa siten,
että maailma tai sen osa merkitsee ihmiselle sitä, mitä hän
kokee.20
Tutkijan suhde tutkimuskohteeseensa tutkimisessa syntyy
merkityssuhteina ja kun laadullisessa tutkimuksessa on kyse
merkityssuhteiden

tutkimisesta,

ongelma,

jonka

nämä

kasautuvat ja eritasoiset merkityssuhteet aiheuttavat, ei ole
pieni.
Merkityssuhdetta voidaan eritellä ottamalla esille ne
yksittäissuhteet, jotka liittyvät jokaiseen merkityssuhteeseen.
Tutkimustilanteessa mukana ovat ainakin seuraavat:
1. jokin ihmismieli (tajunta, tietoisuus), jolle mielellinen
sisältö

on olemassa

2. jokin kokemuksen kohde, josta mielellinen sisältö on
3. mielellinen sisältö, jonka avulla jokin ymmärretään
joksikin,

sekä

4. kieli, jolla mielellinen sisältö voidaan kiinnittää.
Merkityssuhteessa nämä tekijät ovat kaikki välttämättömiä
silloin, kun on kyse tutkimuksesta. On kuitenkin muistettava,
että suurin osa merkityksistä muodostuu ja tulee ymmärretyiksi
ilman niitä kiinnittävää kieltä. Kolme ensimmäistä kohtaa ovat

20 Rauhala, Ihmisen ykseys ja moneus, 140.
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tiukasti sidoksissa toisiinsa eikä niitä voida yksiselitteisesti
eritellä erillään.21

MERKITYKSEN PARADIGMA
JA
SEN ESITTÄMÄT VAATIMUKSET TUTKIMUKSELLE

Laadullisessa

tutkimuksessa

noudatettava
yleisin
22
tutkimusasenne on merkityksen paradigma . Se tarkoittaa
tutkimusasennetta, jossa on otettu huomioon ainakin seuraavat
piirteet:
1) ihminen ja elämismaailma otetaan laadullisena
ainutkertaisena

tutkimuskohteena

2) tutkimuskohteen jäsentyminen on kokonaisvaltaista23
3) tutkimus ja tutkija kuuluvat samaan maailmaan kuin
tutkittava (osallistuvan filosofian menetelmä)

21 Tämä huomautus on erityisen tärkeä silloin, kun on suuri
houkutus käyttää semioottisia tai yleensä merkkiteknisiä
menetelmiä; näissä tämä kolmiyhteys on rikottu, koska
taustalla oleva teoria nimenomaan ei edellytä kohtaa 1.
22 Katso tähän Rauhala, Psykologia. Kokemustiede
inhimillisestä kokemuksesta. Kanava 8/81, 464-469, ja
Lehtovaara,
Subjektiivinen
maailmankuva
kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteena. Tampere 1992.
Ss.144jss.
23 Sanan edellä annetussa mielessä; ks. sanasto.
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4) tutkimus koskee merkityksiä
5) tulkinta ja ymmärtäminen (hermeneuttinen menetelmä)
ovat viimekätiset menetelmät
6) tutkimukseen kuuluu tutkijan oma erittely tutkimustyöstä,
sekä
7) tutkimuksen tiedetään muuttavan sekä tutkittavaa että
tutkijaa.

Seuraavassa
synnyttämiä

käsitellään

erityisiä

näitä

ongelmia

eri

kohtia

ja

niiden

sekä

näiden

seurauksia

laadullisen tutkimuksen käytännössä.

HERMENEUTTINEN ONGELMA:
TULKINTA JA YMMÄRTÄMINEN

Merkityksen paradigma edellyttää, että tutkija kiinnittää
vakavaa huomiota kysymyksiin, jotka koskevat merkitysten
tulkintaa ja ymmärtämistä. Tätä hermeneuttista ongelmaa varten
on olemassa oma menetelmänsä, joka perustuu yleisesti
tulkinnan ja merkityksen teoriaan. Tästä yleisestä teoriasta
voidaan johtaa kutakin tutkimusta varten oma tulkinnan
menetelmänsä;

olennaista
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on,

että

menetelmä

sisältää

seuraavassa annettavat erityiset kriteerit, joiden tarkoituksena
on varmistaa, että
1) tulkinta ja ymmärtäminen noudattaa menetelmällistä
kulkua,
2) nämä koskevat tematisoitua kohdetta ja
3) näissä on mahdollista erottaa tutkimuskohdetta koskeva
tutkijaa koskevasta.
Kaikki nämä kohdat ovat ongelmallisia tulkinnassa, sillä
luontaisesti me pyrimme ymmärtämään maailmaa, toisia
ihmisiä ja heidän toimiaan sekä elämismaailman ilmiöitä sen
mukaan, kuinka itse olemme kokeneet ja ymmärtäneet näitä
asioita omalla kohdallamme. Tämä luontainen tapa saa meidät
yleensä ajattelemaan, että oma kokemuksemme on kelpo
kriteeri myös tulkinnassa. Tätä kutsutaan "totalisoivaksi"
maailman haltuunotoksi. Se tosin antaa jo arkielämässä
vääristyneen kuvan toisten ihmisten tarkoituksista mutta
tutkimuksessa se on kohtalokas este päästä ymmärtämään
tutkimuskohdetta. Tutkimuskohde on aina toinen kuin minä,
joten hermeuttinen ongelma on ratkaista menetelmällisesti
totalisoivasta

asenteesta

irtautuminen

ja

tutkimuskohteen

tulkinnan kohdalliseksi saaminen.
Toinen on myös toinen ymmärrys: laadullisen tutkimuksen
kohteet ovat toisten ihmisten elämismaailmoja, joten ne on
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synnyttänyt ja niitä pitää yllä toinen ymmärrys. Minä jään aina
ulkopuolelle toisen, sellaisen ymmärryksen, joka ei ole omaani,
sellaisen, joka ajattelee itse ja itse päättää, millä tavalla tietyt
toimet, motiivit, sanat ja kokonaismerkitykset saavat paikkansa
elämismaailman

ilmiöissä.

Tutkija

on

eräällä

tavalla

"lukemassa" ilmiöitä ja hän tähtää sellaiseen lukutapaan, jossa
hän tunnistaa erillään luettavansa ja oman tapansa.
Kun toinen - esimerkiksi - toimii, ilmaisee jotain, hänen
välitön merkityksen antamisen lähteensä on hänen oma
merkitysten maailmansa, joka monin eri tavoin muistuttaa
omaamme, koska se on kiinnittynyt samoihin esinemaailman
ilmiöihin ja samaan kulttuuriin. Mutta tämä muistuttaminen on
yhtaikaa sekä ymmärrystä helpottavaa että sitä harhaan
johtavaa: me näet tartumme tuttuihin ja välittömästi avautuvilta
vaikuttaviin piirteisiin ja tällä tavalla alamme automaattisesti
lukea tutkimuskohdetta ikäänkuin se olisi omaa elämäämme,
"minun kirjoittamaani", minun merkitysyhteyksistäni syntynyttä
merkityskokonaisuutta.
Tutkimuskohteen virheellinen lukutapa on siis sellainen,
jossa luemme kohdetta ikäänkuin se olisi omaa elämäämme,
omasta maailmastamme syntynyttä. Oikeasta lukutavasta
voidaan ainakin sanoa, että se on se, jossa kohdetta luetaan
koko ajan muistaen, että sen maailma on Toisen. Tämä kertoo
jo sen, että hermeneuttinen tarkastelutapa tähtää tulkintaan ja
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ymmärtämiseen, jossa ei alunperinkään pyritä mahdottomaan,
siis toisen täydelliseen ymmärtämiseen, koska toisen täydellinen
ymmärtäminen ei ole mahdollista. Tämä tarkastelutavan
mitoitus on tärkeä asia, sillä tutkimuksellinen tulkinta ja
ymmärtäminen tuottavat tulosta ainoastaan silloin, kun niiden
päämäärä on etukäteen asetettu mahdollisuuksien rajoihin.
Lukutavan ohjeet
Tutkimuksessa yleensä esille tuleville tulkintaongelmille on
pyritty antamaan lukuohjeet, jotka tässä esitetään kertauksena
kohta kohdalta:24

 Se, mitä pyritään ymmärtämään, on toista, siis toisen
elämismaailmaa.25
Tämä on yleisesti hyväksytty tutkimus- tai tulkintaobjektin
autonomisuuden periaate. Toisen elämismaailman kohdalla se
tarkoittaa,

että

tutkittava

on

riippumaton

24 Useakin hermeneutiikan teoreetikko on esittänyt omat
käsityksensä tällaisista ohjeista; seuraan tässä lähinnä
italialaisen Emilio Bettin tarkastelutapaa (teoksessa Teoria
generale della interpretazione). Hans-Georg Gadamerin teos
Totuus ja metodi (Wahrheit und Methode) on toinen
erinomainen lähde hermeneuttisen lukutavan ohjeille.
25 Tätä kutsuttiin klassisessa hermeneutiikassa kaanoniksi,
jonka mukaan mieli on löydyttävä itse tulkinnan kohteesta
eikä sitä saa sinne kuljettaa.
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tutkijasta

ja

lukutavasta. Toisen elämismaailma on tietty kokonainen
merkitysyhteys. Tämä merkitysyhteys tekee toisesta sen, mitä
hän (tai se) on. Tutkittavan elämismaailma on esitettävä
tutkimuksessa siten, että se - ihannetapauksessa - säilyttää oman
merkitysyhteytensä muuttumatta tutkijan merkitysyhteydeksi.
Tämä lukuohje kieltää mielen kuljettamisen ulkoapäin;
sellainen tarkoittaisi esimerkiksi tutkijan omien kokemusten
vapaata tulkinnallista käyttöä tai jonkin ennen tutkimusta
keksityn idean pakottamista tutkittavan merkitysyhteydeksi.
Yritykset

löytää

merkitysyhteyttä

tutkittavasta
tarkoittaa

jonkin
myös

teorian
väärää

mukaista
lukutapaa;

tutkimusperinteestä tunnettuja ovat esimerkiksi lukutavat, joissa
etsitään freudilaisia tekijöitä, marxilaisia malleja, sosiaalisia
ideoita tai muuta ideologiaa elämismaailman selitykseksi
silloinkin kun tällaiset eivät voisi mitenkään sisältyä tutkittavan
merkityskokonaisuuteen.
Ulkoa tuominen saattaa tuottaa rikkaan ja tyydyttävän
analyysin, mutta se loukkaa itse tutkittavaa. Samaan tulokseen
voitaisiin nimittäin päästä periaatteessa ilman tutkittavaa
itseään, koska ulkoa tuoden tutkija liimaa tutkittavan päälle
jotain sellaista, mikä ei siihen kuulu: omat odotuksensa, vieraan
teorian,

tarkoitushakuisen

lopputuloksena

tällöin

on

tavan

assosioida.

tutkittavan

Koska

tunnistettavuuden

menetys, ei voida olettaa, että näin saatu tulkinta ja ymmärrys
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koskisi juuri kyseessä olevaa tutkittavaa; tulkinta ja ymmärrys
koskee tällöin jotakin muuta, päälle liimattua teoriaa, tutkijan
itseymmärrystä tai pahimmassa tapauksessa - eikä itse asiassa
kovinkaan harvoin - lopputuloksena ei ole minkään tulkinta eikä
minkään ymmärtäminen.
Tulkinnan perustana on merkityksen koherenssi.
Tämä tarkoittaa ymmärtämisen kokonaisuuden huomioon
ottamista, ymmärtämiskokonaisuutta, sitä maailmaa, jossa
tutkittava on, ja sitä maailmaa, jossa tutkimusta tehdään.
Tutkittavaa voi helposti tutkia osina ja näille osille on
mahdollista antaa irrallisia selityksiä. Yhteydestään irroitettuna
mikä tahansa tutkittavan piirre (faktori, "ominaisuus") voi saada
mielivaltaisen tulkinnan ja tulla sattumanvaraisella tavalla
ymmärretyksi; näiden piirteiden intuitiivinen yhdistäminen
uudeksi

kokonaisuudeksi

saattaa

tuottaa

kerrannaisesti

käsittämättömiä tuloksia ilman, että tämä käsittämättömyys
paljastuisi välittömästi tutkijalle.
Tällä

ohjeella

halutaan

korostaa,

että

tutkittavan

elämismaailma on aina ymmärtämiskokonaisuus, jossa ei ole
aitoja

osia,

koska

tutkittavan

elämismaailma

rakentuu

merkityksistä ja merkitykset rakentuvat ylhäältä alaspäin:
merkityskokonaisuus määrää osien merkityksen. Kun osia
eritellään, on tämän ohjeen mukaan noudatettava koko ajan
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vertailua osien ja kokonaisuuden välillä, jotta merkityksen
paikka (siis kokonaisuus) ja aika (siis tietty esillä oleva osa)
pysyisivät oikeassa suhteessa.
Tämä suhde tuottaa ongelmia erityisesti tutkittaessa ihmisiä
epänormaaleissa oloissa, sekä rakenteiden ja organisaatioiden
tutkimuksen kohdalla, koska aiheellisesti voidaan kysyä, onko
näissä koskaan esillä sellaista kokonaiskäsitystä tai -aietta,
jonka voisi katsoa todella määräävän jokaista osaa, jokaista
toimintaa, jokaista tapahtumista. Kuitenkin tutkijan kannalta
kokonaisuudesta lähtevä näkökulma on ainut mahdollinen:
elämismailmat rakentuvat merkitysten kietoutumista ja niissä
yksittäiset piirteet tulkittuvat kokonaisuuden kautta tai sitä
vasten, sillä yleensä mikään yksittäinen piirre ei voisi ilman tätä
kokonaisuutta

tulla

tutkimuksen

teemaksi.

Tällainen

kokonaisuus on se, minkä kanssa tutkija joutuu tekemisiin. Se
on valmis ketju, jonka yksittäisillä renkailla on merkityksenä
vain paikkansa ketjussa. Tutkittavan kokonaisuus on ainut
kokonaisuus tutkimisen ja ymmärtämisen kannalta.
Tämä ohje liittyy tietenkin edelliseen, tutkimuskohteen
autonomisuuteen, koska etsittäessä ratkaisuja tulkinnallisesti
vaikeille

tai

ristiriitaisille

kohdille

tutkittavan

elämismaailmassa, suurin vaikeus on laajentaa tutkittavaa
tavalla, joka ei loukkaa tutkittavan autonomisuutta.
94

Tämän ohjeen suurin ongelma onkin, millä tavalla voidaan
valita laajempi merkitysyhteys. Liialla suppeudella ja liialla
laajuudella on mahdollista tehdä tyhjäksi koko tutkimus.
Tulkitseminen saattaa tapahtua väärässä kokonaisuudessa eikä
tutkimuskohteen ymmärtämisestä voi olla puhettakaan. Tämä
kaikkia

tulkintateorioita

ratkaistavissa

millään

vaikeuttava

ongelma

yksinkertaisella

ei

ole

leikkauksella.

Hermeneutiikassa pikemminkin korostetaan, että tulkinnassa ja
ymmärtämisessä on olennaista pitää esillä koko ajan lukuisia,
eri

laajuisia

ymmärtämiskokonaisuuksia.

Empiirisessä

ihmistutkimuksessa ja muussa laadullisessa tutkimuksessa
tällaisia voivat olla yksilö, yksilön elämismaailma, yksilön
ympäristö tai ajatusmaailma, tai organisaatioiden ja rakenteiden
kohdalla itse tutkittava, sidosryhmät, ideologiset yhteydet,
tavoitemaailmat; tutkijan oivalluskyky on tässä avainasemassa,
ei mielikuvitus.
Nämä laajennukset on kuitenkin syytä pitää erillään siitä,
mikä on tematisoitu tutkittavaksi, sillä vain vertailemalla näissä
saatuja tulkintoja on mahdollista saada selville, mikä saattaisi
olla oikea yhteys juuri tutkimuskohteen ymmärtämiselle.
Esimerkiksi:

Maija

Lehtovaaran

tutkimuksessa

perusaineisto koostui joukko- ja yksilötestien avulla saadusta
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tiedosta, joka

ei

kuitenkaan

tutkijan mielestä riittänyt
vastaamaan esitettyyn kysymykseen.26 Tutkija lisäsi tähän
haastattelun, jossa hän pyrki muodostamaan käsityksen
haastatellun

merkitysmaailmasta

esittämällä

täsmentäviä

kysymyksiä (kuvattu tutkimuksessa). Tämä pyrki tavoittamaan
sen merkitysyhteyden, jossa vastaukset haastattelukysymyksiin
oli annettu ja jolle testien antama tieto perustui.
Esimerkki: Irma Kiikkala 27 laajensi ja rajasi tutkimuksensa
kuluessa sitä aluetta, jolla tutkittavat merkitykset syntyivät:
mukana oli monentasoisia merkitystekijöitä, kuten fyysisiä,
mielenterveydellisiä, sosiaalisia, hallinnollisia ja välittömästi
hoitotyötä koskevia. Mikään näistä ei sinänsä riittänyt.
Laadullisesta yhteensopimattomuudestaan huolimatta eri tekijät
kuuluivat kuitenkin tavalla tai toisella - aina "ratkaisevasti" merkitysyhteyden hahmottumiseen.
 Tutkija tulkitsee ja ymmärtää tutkittavaa (tutkittavan
elämismaailmaa) juuri tässä ja nyt, keskellä omaa elämäänsä
(omassa elämismaailmassaan) ja samassa mailmassa.

26 Lehtovaara, 68jss.
27 Kiikkala, 27jss.
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Tämä on ymmärtämisen aktuaalisuuden kaanon, joka tuo
esille

sen,

mitä

tarkoitetaan

oikealla

historiallisuudella

tutkimuksessa.
Tällä

ohjeella

asettaa kysymyksiä,

korostetaan,
tematisoida,

että

tutkija

ymmärtää

ja

voi
tulkita

tutkimuskohdetta vain oman kokemuksensa valossa, sillä
ymmärryksellä, joka hänellä on. Ei ole olemassa mitään
objektiivista tasoa, jolla tutkimuskohdetta voisi ymmärtää, vaan
on aina jokainen aktuaalinen lukutapa riippuvainen tutkijan
omista

lähtökohdista.

Tämä

on

varsinaista

tutkimisen

historiallisuutta. Tutkimuskohteella ei ole kulloinkin muuta
aktuaalistunutta tutkimusta kuin se, minkä kulloinenkin tutkija
pystyy luomaan. Tutkimuskohde on kaikkiin lukutapoihin
nähden "neutraali".
Tämä ohje haluaa poistaa ajatuksen, että tutkimuskohde
itsessään antaisi tai paljastaisi tutkimuksessa jonkin mielen
tutkimuksesta riippumatta. Vain tutkija voi antaa merkityksen,
joka liittyy hänen tematisointiinsa. Tutkija voi tehdä sen vain
omassa merkitysmaailmassaan, niissä rajoissa, jotka hänellä
kulloinkin on. Nämä rajat eivät ole staattiset, ne muuttuvat,
mutta tutkiminen tapahtuu aina näissä rajoissa.
 Tutkijan lukutapa on hänen omansa siten, että hän pystyy
erottamaan

tutkimuskohteen
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ja

oman

tematisointitapansa

toisistaan sekä raportoimaan näiden suhteen. Tämä pyrkii
tuomaan

esille

yleisen

intersubjektiivisuuden

periaatteen

tulkitsemisessa ja ymmärtämisessä.
Neljäs ohje vie edellistä ajatusta eteenpäin.
Sen mukaan tutkijan on pyrittävä tietoisesti tematisoitujen
merkitysten ja merkitysyhteyden etsimisessä laajenneiden
tutkimusalojen keskinäiseen tasapainotteluun, mikä tarkoittaa,
että ne molemmat määräävät toinen toistaan ja johtavat täten
aina uuteen tulkintaan ja aina uuteen yritykseen ymmärtää.
Hermeneuttinen

lukutapa

edellyttää

siis

aina

uudelleen

ymmärtämistä nyt jo muuttuneista lähtökohdista ja nyt jo
muuttunena ihmisenä, koska ne rajat, joissa me voimme
kulloinkin tutkia, avaavat aina edellisiä rajoja paremmin
tutkimuskohteesta
paljastaessaan
rajojamme.

saavutettavia

uusia
Näin

me

mieliä

mahdollisuuksia
pääsemme

ja

tutkimuskohde

laajentaa

käsiksi

jälleen

varsinaiseen

ymmärtämiseen.
Tulkinta ja ymmärtäminen
Olen edella useaan otteeseen puhunut tulkitsemisesta ja
ymmärtämisestä. Nämä kaksi ilmausta liittyvät toisiinsa, mutta
niillä on eri merkitys tutkimuksessa.
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Tulkinnalla

tarkoitetaan

empiirisesti

tavoitettujen

merkityssuhteiden aukikerimistä. Tutkija joutuu empiiristä
ihmistutkimusta tehdessään tekemisiin hyvin monenlaisten ja
monentasoisten tulkintaongelmien kanssa, joista kielelliset
ilmaukset, sosiaaliset rakenteet, organisaatiot ja muut hyvin
artikuloidut piirteet ovat vain osa; jäljelle jäävä alue on
huomattavasti epäselkoisempi. Kaikki nämä ovat useimmiten
monitasoisia, niissä on kuvallisia, metaforallisia ja muita
vastaavia sisältöjä. Tutkija joutuu luottamaan monessa kohdin
pelkkään intuitioon niiden ohjeiden ohella, joita tulkinnasta
voidaan yleensä antaa.
Tulkintaa on kuitenkin seurattava ymmärtäminen, jotta
käsitys

tutkimuskohteesta

voi

muodostua

sellaiseksi

kokonaisuudeksi, josta ohjeissa oli kyse. Tulkinnassa esille
tulevat osat ja tasot eivät mitenkään itsestään nivoudu yhteen
vaan on ne erikseen, tarkoituksella ja aikeellisesti, yhdistettävä
yhdeksi kokonaisuudeksi, merkitysyhteydeksi, joka lopulta on
tutkimuskohteesta saatu mieli. Ymmärtäminen tarkoittaa näin
ollen

tutkimuskohteen

tematisoivaa

luomista

"uudeksi

kokonaisuudeksi".
Kun tällä tavoin puhutaan ymmärtämisestä, tarkoitetaan
tutkijan tapaa ottaa tutkimuskohteesta saatava mieli haltuunsa.
Tämä

tapahtuu

tietyistä
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annetuista

lähtökohdista, joihin

kuuluvat

toisaalta

tutkimuskohde

autonomisena

ja

ulkopuolisena ja toisaalta tutkija tämänhetkisenä ymmärtäjänä.
Ongelmana voi tässä nähdä tietenkin sen, että eri tutkijat
voivat tematisoida saman tutkimuskohteen eri tavoin ja saada
näin ollen "erilaisia" tutkimustuloksia, jotka koskevat samaa
tutkimuskohdetta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tämä
tutkimuskohde voisi saada mielivaltaisesti erilaisia merkityksiä,
sillä hermeneuttisen periaatteen mukaan kohteen mieli, se, mikä
voidaan saada ymmärtämisessä, pysyy samana lukutavasta
lukutapaan. Tämä johtuu kahdesta tekijästä: tutkimuskohteen
autonomiasta ja ymmärtämisen luonteesta. Erilaisuus syntyy
erilaisista

tematisoinneista,

kuten

edellisessä

luvussa

huomasimme.
Huomiotta ei voi jättää erojakaan, sillä itse asiassa ne juuri
ovat

olleet

historiallisesti

mielenkiintoisia

silloin,

kun

tutkimusperinteissä on pyritty ymmärtämään aiempia käsityksiä
ja niistä syntyneitä uusia lähestymistapoja.
Yksi ja sama tutkimuskohde on voinut tulla historian
kuluessa tämänhetkistetyksi mitä moninaisimmilla tavoilla,
koska
1) maailma merkityshorisonttina on erilainen eri aikoina ja
eri ihmisille, koska
2) ihmisiä kiinnostavat eri asiat (mielenkiinto asettaa
näkökulmat eri tavoin) ja
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3) kunkin tutkijan oma kokemuksellinen maailma on vain
hänen omansa eikä sitä kokonaisuudessaan voi kukaan
muu jakaa28 sekä
4) tutkimukselle asetetut lähtökohdat ja tavoitteet tieteellinen

tai

toiminnallisesta

tarpeesta

lähtevä

tosiasiallisuus - ovat erilaiset.
Nämä seikat on katsottu ratkaiseviksi ymmärtämisen
historiallisuudessa, siinä, että ymmärtämisissä on eroja, jotka
näkyvät tutkimustulosten erilaisuutena. Samat asiat saavat myös
aikaan, että tapa tunnistaa tutkimuskohde ja tapa tematisoida se
ovat eri aikoina ja eri tutkijoille erilaiset.
Ymmärtämisen periaatteet
Näitä

ymmärtämisen

periaatteita

voidaan

käyttää

tutkimustoiminnallisina ohjeina, joiden tehtävänä on kiinnittää
tutkijan huomio siihen tapaan, jolla hän itse on päätynyt omaan
tematisointiinsa, kohteensa kunkinhetkisen ymmärtämiseen ja
raportoinnissa esittämään suhteuttamisensa. Seuraavassa nämä
tutkimustoiminnalliset ohjeet lyhyesti:

28 Nämä ovat Martin Heideggerin esittämät ymmärtämisen
periaatteet, Vorhabe, Vorsicht ja Vorgriff, joita kaikki
myöhemmät hermeneuttisen filosofian edustajat ovat
käytäneet lähtökohtinaan. Katso Heidegger, Sein und Zeit, §§
32.
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 Maailma on merkityshorisonttina erilainen eri aikoina ja
eri ihmisille.
Jokaisella on ennen tutkimuskohteesta saatavan mielen
ymmärtämistä

maailma

tietyllä

tavalla

annettuna;

tutkimuskohde ja tapa, jolla mieli siitä saadaan, kuuluvat tähän
samaan maailmaan. Tämä tarkoittaa monia asioita: meille se on
nyt

annettuna

tänä

pohjoisena

luontona,

kahdennenkymmenennen vuosisadan lopussa, teknistyneenä,
jälkiteollisena,
välittömän

globaalina,

hyödyn

kristillis-maailmallistuneena

tavoittelemisen

maailmana,

jossa

tieteellisellä tiedolla, jonka sovellutusarvo on keskeinen, on
tärkeä

asema.

Me

olemme

syntyneet

tähän

emmekä

kokemuksemme mukaan muusta tiedä. Tämä meille annettu on
muovannut ymmärrystämme äidin rinnoilta saakka ja tehnyt
meistä sen, mitä olemme. Me olemme tässä mielessä
epäilemättä varsin erilaisia kuin ihmiset sata, kaksi sataa, tuhat
vuotta sitten - ja ihmiset muualla. Meille ovat itsestäänselviä
vain tämän annetun maailman asiat, muu meidän on
ymmärrettävä

välillisesti,

yleensä

verraten

omaan

maailmaamme.
Tämän lisäksi kaikkien samassakin kulttuuriympäristössä ja
ajassa

elävien

ihmisten

maailmat

ovat

muodostuneet

kokonaisuuksiksi eri tavoin, joten tämä periaate koskee aina
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tutkimusta, jonka tarkoituksena on tulkita ja ymmärtää ihmistä
ja elämismaailmaa.
Tämän vuoksi on käsitettävää, että me ymmärrämme
tutkimuskohdetta siten, että meille tutut piirteet korostuvat ja
meille vieraat piirteet jäävät vähemmälle huomiolle. Me
voimme tasapainoilla näiden välillä: pyrkiä ymmärtämään
vieraita ajatuksia tuttujen tavoin ja vieraannuttaa meille
itsestäänselviä seikkoja, mutta aina säilyy se ero, joka on tutun
ja vieraan välillä, koska me, kokonaisina ymmärtäjinä, elämme
vain omassa maailmassamme.
Ei

ole

olemassa

mitään

tutkimuksellista

keinoa

tai

tekniikkaa, jolla tämän eron voisi poistaa ja saada aikaan
neutraalin ymmärtämisen alkutila. Tämän ymmärtää helposti
silloin, kun tutkimuskohteena on jokin selvästi poikkeava yksilö
tai toiminta, vieras organisaatio tai outo rakenne, mutta sama
pätee myös sellaisen kohdalla, mikä ei ilmeisellä tavalla ole
poikkeavaa tai vierasta.
Ainoana keinona yleensä nähdään pyrkimys löytää vieraasta
tuttu, jolloin vieras, siis tutkimuskohteemme, katoaa. Tällainen
paljastaa, että aivan olennaisilta osiltaan meille jää aina
vieraaksi toisen ajan tai toisen kulttuurin käsitys ihmisestä, mikä
tietenkin vaikuttaa ratkaisevalla tavalla kykyymme ymmärtää
tällaisten

tutkimuskohteiden
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laajempaa

merkitysyhteyttä

erityisesti silloin, kun tutkimuskohteena on jokin välittömästä
kokemusmaailmastamme poikkeava ilmiö. Vastaavalla tavalla
tututkin piirteet ja ilmiöt pyrkivät ymmärtämisessä tulemaan
aina

vain

tutummiksi,

eli

menettämään

omaa

tunnistettavuuttaan.
Niinpä tutkimuksellisena ohjeena tutkittavan vieraus on
tärkeä, koska se pakottaa tutkijan ottamaan koko ajan
huomioon, kuinka tutkimuksessa muodostuu se merkitysyhteys,
jossa tutkittavaa ymmärretään.


Ihmisten

mielenkiinto

on

vaikuttamassa

heidän

näkökulmiinsa.
Kuten aiemmin jo ilmeni, jokaisella ihmisellä on, jopa niillä,
jotka elävät samana aikana ja samassa paikassa, omat
kiinnostuksen kohteensa, jotka syntyvät aivan käytännöllisistä
seikoista:

elämäntavasta,

ammatista,

ympäristöstä.

Tämä

tietenkin vaikuttaa siihen tapaan, jolla nämä ihmiset pyrkivät
ymmärtämään yksittäiset ilmiöt ja siis tutkimuskohteensa; tämä
tapa on kiinni heidän elämismaailmassaan ja se on se horisontti,
jota vasten kukin ymmärtää ilmiöt. Tässäkin on mahdollista
muovata

tietoisesti

näkökulmaansa,

mutta

itsestäänselvä,

käytännöllisyydestä kumpuava mielenkiinto ei ole liitettävissä
ilmiöihin, joihin ei ole käytännöllistä suhdetta. Tämän vuoksi
käytännöistä

syntyvä

tutkimuksellinen
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tarve

näyttäytyy

tutkimustyössä erilaisena kuin teoreettisesta mielenkiinnosta
syntynyt tutkimuksellinen tarve.
 Jokaisella on oma alustava tapansa, jolla on jo kaiken
ymmärtänyt.
Koska

kaikki

tutkimus

puhuu

rakenteeltaan

samasta

maailmasta, sivuaa se selvästi aina sitä tapaa, jolla tutkija on jo
luonut oman maailmansa. Tämä oma maailma on syntynyt siitä,
mikä on ollut annettuna, käytännöllisten mielenkiintojen
mukaan, ja se on siis eräs tapa ymmärtää maailma. Tämä
"valmis" maailma ohjaa kaiken senkin ymmärtämistä, mikä
tulee uutena esille, esimerkiksi toisen ihmisen tai ilmiöiden ja
tapahtumisten ymmärtämistä. Tällainen tutkimuskohde voi tulla
aivan

toisesta

annetusta

maailmasta,

jossa

sen

merkitystenantajaa ovat ohjanneet aivan erilaiset mielenkiinnot
ja jossa tämän tapa käsittää maailma on ollut aivan erilainen.
Tutkimuskohde kuitenkin tulee, tulkittavana, käsitettävänä ja
siis ymmärrettävänä mielenä tähän tutkijan maailmaan, jossa
sen tulkinta ja ymmärtäminen on uudelleen luovaa toimintaa
näistä uusista ja vanhoista lähtökohdista.
 Tutkimukselle asetetut lähtökohdat ovat erilaiset.
Eri tieteissä, erilaisissa tieteellisissä perinteissä ja erilaisissa
tutkimusyhteisöissä on asetettu tutkimuksen opettamisessa,
vaativuudessa,
lähtökohdat.

velvoittavuudessa
Nämä

muodostuvat
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ja

kontrollissa

yleensä

erilaiset

lausutuista

ja

vaietuista piirteistä eikä kokonaisuutta voi täysin järkiperäisesti
esittää. Nämä vaikuttavat omalla painollaan myös sekä
tulkinnassa että ymmärtämisessä. Nämä eivät ole pelkästään
tutkijan

oman

maailman

asioita

vaan

ennemminkin

tutkimustyön rakenteelliseen puoleen liittyviä ymmärtämisen
piirteitä, jotka

omalta

osaltaan

voivat

paljastaa

monia

tematisoimisessa ja tulkkiutumisessa esille tulevia tapoja.
Nämä neljä periaatetta - joita tässä on esitelty ylimalkaisesti
- paljastavat, että on mahdollista keriä auki ne tekijät, jotka
erottavat eri lukutavat toisistaan. Me voimme yrittää paljastaa,
mikä on minun lukutavassani syntynyt minun annetusta
maailmastani, minun käytännöllisistä pyrkimyksistäni (että olen
esimerkiksi opettaja, tutkija, terveydenhoitaja) ja minun jovalmiista maailmankuvastani. Jos tämä paljastus onnistuu - ja se
voi

onnistua

-

me

saatamme

päästä

lähemmäs

sen

ymmärtämistä, mikä on tutkimuskohteesta saatava mieli.
Esimerkiksi:

Lehtovaaran

tutkimuksessa

on

järjestelmällisesti käyty läpi niitä erilaisia ymmärtämisen
periaatteita, joita tutkijalla oli haastateltaviinsa nähden.
Tällöin paljastuu, että lukuisat itsestäänselvyydet, joita tutkija
ei

koskaan

osoittautuivat

tullut

omassa

maailmassaan

itsestäänselvyyksiksi
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vain

ajatelleeksi,
hänelle,

ei

haastatelluille; sama päti epäilemättä toisinkin päin. Nämä
tulivat ilmi esimerkiksi selitettäessä sanojen merkityksiä.29
Tutkija oli melko hämmästynyt, kun huomasi, kuinka sana
"hienotunteinen" tarkoitti haastateltavalle sama kuin "itseensä
tyytyväinen", ja "huoleton" sitä, jota huolet painaa. Muissa kuin
pelkkiä sanamerkityksiä koskevissa kysymyksissä erot saattavat
olla vielä hämmästyttävämmät.
Esimerkiksi: Åstedt-Kurjen tutkimuksessa pohdittiin laajasti
(4.3.) erilaisia lukutapoja, joita aineisto mahdollisti. Tutkija
eritteli täsmällisesti, missä lukutavat todella liittyvät aineistoon
ja missä aineiston ymmärtämisen ehtoihin. Dialogisuuden
sisältämät tulkintaongelmat olivat ilmeiset ja tutkija joutuikin
pohdinnoissaan arvioimaan kriittisesti hoitotyössä myös hänelle
itselleen vakiintuneita käsityksiä.

Hermeneuttinen kehä
Hermeneuttinen kehä kuvaa tapaamme ymmärtää.
Siinä on kyse kehästä, koska ymmärtäminen aina lähtee
tietyistä lähtökohdista (edellä luetellut periaatteet) ja palaa
takaisin niiden oivaltamiseen ja ymmärtämiseen.
Omien lähtökohtien ymmärtäminen vapauttaa jossain määrin
niiden orjuudesta, mutta se tarkoittaa tietenkin samalla, että

29 Lehtovaara, 95jss.
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uutena lähtökohtana on tämä lähtökohtien ymmärtäminen ja
siihen on jälleen palattava, jotta siitä taas voisi vapautua.
Tutkimuskohteen mielen saavuttamisessa tämä tarkoittaa,
että ymmärtämisemme on kohteen lukutavan hidasta ja
jaksottaista irrottamista niistä piirteistä, jotka lukutavassa ovat
vain tutkijan omia piirteitä eivätkä siis liity itse kohteeseen.
Se

on

tutkimisen

tämänhetkisyyden

vähentämistä,

pyrkimistä kohti tutkimuskohteen mieltä.
Hermeneuttinen kehä ei ole siis umpeutuva kehä, jossa ei
edetä mihinkään. Kun minä ymmärrän, että ensimmäinen
lukutapani (esimerkiksi intuitiivinen ensimmäinen tematisointi)
kertoi vain minusta, minun esteistäni ymmärtää tutkimuskohde,
toinen lukutapani on jo (periaatteessa) vapaa tästä ja siis
etääntynyt lähtökohdista.
Tässä myös näkyy hermeneuttisen filosofian projekti
sellaisena kuin se on olemassa myös laadullisessa tutkimuksessa
yleensä:
Jokainen uusi lukutapa paljastaa kaksi eri asiaa: ensinnäkin
se vie lähemmäs tutkimuskohteen mieltä, avaa kohdetta sen
olennaisten todellistumisten suuntaan, toiseksi se kerii auki
koko ajan minua itseäni, syventää itseymmärrystäni.
Kun nämä kaksi kehittyvät hermeneuttisesa tarkastelussa
käsi

kädessä,

ne

myös

tekevät

selväksi

neljännen

hermeneuttisen ohjeen, tutkimuskohteen ja oman lukutapani
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erottamisen, ja samalla mahdollistavat, että ymmärrän myös
muita lukutapoja.

TULKINTA
KOKEMUSTA KOSKEVAN TUTKIMUKSEN MENETELMÄNÄ

Tulkinta on laadullisen tutkimuksen päämenetelmä ja
erityisesti tutkittaessa yksittäisten ihmisten kokemusmaailmaa
tulkinta

on

se

menetelmä,

joka

parhaiten

tunnistaa

tutkimuskohteen laadun. Testien tulokset, haastattelut ja jopa
mittausten

annit

perusaineistona.

voivat

Edellä

tällöin

esitettyä

toimia

tulkittavana

hermeneuttista

kaanonia

käytetään tällöin perustana sille tulkinnan menetelmälle, joka
luodaan kulloistakin tutkimusta varten (katso tähän: luku 6). Itse
menetelmä toteutuu kehän kaltaisena: tulkinnan perusteiksi
oletut periaatteet asetetaan vasten tulkittavaa aineistoa ja
katsotaan, minkälaisia tulkintoja näin syntyy; näitä tulkintoja
verrataan tutkijan lähtöoletuksiin, erityisesti sen suhteen,
tavoitetaanko tulkinnoilla etsittäviä laatuja; tästä vertaamisesta
seuraa

tulkinnan

perustaksi

tarkoitettujen

periaatteiden

uudelleen jäsentäminen ja tutkijan oletusten (kysymysten,
rajaamisten, tematisoinnin) täsmentäminen. Tämä kehä voi olla
pitkäkin, mikäli aineisto on ongelmallinen; esimerkiksi testein
saadut aineistot vaativat useamman korjauksen oletuksiin kuin
haastattelut, ennen kuin tutkittava laatu tulee esiin.
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Tulkinnan

yksinkertaisena

ajatuksena

kokemuksen

tutkimisessa on oletus, että tutkittavat ilmiöt ovat sellaisenaan
läsnä elämismaailmassa mutta muodossa, joka ei avaudu
käsitteellistämiselle ja ymmärtämiselle suoraan. Niinpä tutkijan
on rajattava tämä kokonainen maailma siten, että hänellä on
tulkittava aineisto ja tulkinnan avaimet tai periaatteet, joista hän
yhdessä mutta menetelmällisesti nämä erillään pitäen pystyy
saamaan

esille

sellaisen

laadullisen

yleisen,

joka

käy

käsitteellistettäväksi ja siis ymmärrettäväksi.
TULKKIUTUMISEN ASEMA MERKITYKSISSÄ

Tulkkiutuminen on se tapa, jolla mielet asettuvat horisonttiin
ilman, että niitä erityisesti pyritään tulkitsemaan.
Elämismaailma on suurelta osalta hahmottunut juuri tällä
tavoin.
Mutta tärkeämpää on kuitenkin huomata, että merkitykset
elävät kaiken aikaa ja saavat uusia tulkkiutumisia: koska
elämismaailma on koko ajan muuttuva, merkitykset ovat myös
koko ajan kietoutumassa uusiin suhteisiin ja siten saamassa
uutta kokonaisuutta, jossa ne ovat sitä, mitä kulloinkin ovat.
Yksinkertainen esimerkki tästä on, kuinka jokin kielteinen
merkitys

muuttuu

yhdentekeväksi

tai

myönteiseksi

(tai

päinvastoin) ilman, että ihmisen tarvitsee erikseen ajatella ja
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tulkita asiaa; elämismaailman moninainen ja monikerroksinen
rakenne toimii itseohjautuvasti ja on koko lailla mahdotonta
selvittää, kuinka merkitykset uudelleenjäsentyvät ja tulkkiutuvat
subjektiivisessa elämismaailmassa.
Tulkkiutuminen on tutkimuksen kannalta tärkeä tekijä, sillä
sekä

tutkimuskohteen

että

tutkijan

kohdalla

tällä

uudelleenjäsentymisellä on ratkaiseva merkitys.
Tutkimuskohteet ovat tutkijan kannalta aina tulkkiutuvia,
koska niissä - on sitten kyse yksilöistä, ryhmistä tai mistä
tahansa elämismaailman ilmiöistä - aina on kyse omassa
ympäristössään

tulkkiutuneesta

merkityskokonaisuudesta:

tutkija ei pysty jäljittämään niitä tapoja, joilla esine- ja
ilmiömaailma on tulkittu, joten lopputulos on tutkijan kannalta
aina tulkkiutunut, siis tekijöiltään ja järjestykseltään vieras.
Meillä on useinkin tapana ajatella, että merkitykset asettuvat
ainakin toisten ihmisten maailmoissa selkeään järjestykseen
kuin huonekalut tai muut esineet ja tätä ajatustapaa me yleensä
myös käytämme eritellessämme näitä merkityksiä.
Tämä reifioinnin vaara on aina olemassa tulkitsemisen
kohdalla.
Merkitykset eivät ole esineen kaltaisia yksiköitä vaan koko
ajan muuttuvia mielellisiä sisältöjä, joiden muuttumistavasta
meillä

ei

ole

selkeää
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käsitystä.

Usein

ulkoapäin

epäjohdonmukaiselta vaikuttava toiminta, jota tutkittava ei
pysty

itsekään

selittämään,

johdonmukaiseksi
tulkkiutuminen

on

paljastuvaa
on

ja

hahmottunut

myöhemmin

täysin

selitettävissä,
tutkittavalle

kun

itselleen

kokonaisena merkitysyhteytenä.
Tutkijan itsensä kannalta tulkkiutuminen liittyy tapaan, jolla
tutkimuskohde

tulee

tutkimuksen

aikana

tutummaksi

ja

läheisemmäksi; tällöin hitaasti ja usein huomaamatta monet
tutkimuskohteen maailmaan liittyvät tekijät ja tutkijan omat
suhtautumistavat kohtaavat ja saavat uudenlaisen jäsennyksen.
Laadullisessa tutkimuksessa tällä on tärkeä tehtävä: koska
tutkimuksessa on aina kyse tavalla tai toisella vieraasta
merkitysyhteydestä, toisesta, tämä uudelleen jäsentyminen on
välttämätöntä,

jotta

tutkijalla

olisi

minkäänlaisia

mahdollisuuksia saavuttaa tutkimuskohdettaan.
Menetelmällisesti on mahdollista hallita tätä tulkkiutumista
niin,

että

hermeneutiikan

vaatimukset

tulevat

edelleen

täytetyiksi eikä tutkija putoa kokonaan tutkittavan maailmaan.
Tutkijan ja tutkittavan suhteen uudelleen jäsentyminen
näkyy erityisen selvästi laadullisessa tutkimuksessa, jossa
käytetään menetelmänä dialogia. Erityisesti subjektiivisen
maailmankuvan

tutkimuksessa
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-

käsitysten,

uskomusten,

minäkäsityksen, odotusten ja vastaavien aiheiden kohdalla dialogi on tärkein yksittäinen menetelmä, sillä se mahdollistaa
hallitun kohtaamisen tutkijan ja tutkittavan välillä; hallittu tämä
kohtaaminen on, koska molemmat voivat lähestyä yhteistä
aluetta

itse

ratkaisemallaan

vauhdilla.

Dialogissa

tulkkiutuminen tapahtuu osittain huomaamatta ja osittain niin,
että sen voi jäljittää. Lopputulos joka tapauksessa on
kompleksisempi kuin välivaiheet: tutkittavan maailma on
muuttunut,

ja

tätä

voidaan

pitää

ihmistutkimuksen

terapialuonteena, ja tutkija on päässyt lähemmäksi sitä
merkitysyhteyttä, jossa hänellä on mahdollisuus ymmärtää
tutkimuskohdettaan.
Tämä muutos ei ole menetelmällisestä kulustaan huolimatta
ole seurattavissa kohta kohdalta, joten kyse on tulkkiutumisesta
menetelmällisen tulkinnan ohella.
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5

YLEINEN JA YKSITTÄINEN
LAADULLISESSA TUTKIMUKSESSA

Tutkimuksen eräs tarkoitus on saada tietoa, jolla on
merkitystä

myös

muiden

kuin

tutkitun

kohteen

ymmärtämisessä, selittämisessä ja soveltamisessa (auttamisessa,
korjaamisessa,

tehostamisessa

jne.).

Vaikka

tutkimus

pääasiallisesti pyrkiikin saamaan vastauksen tutkimuskohteen
herättämään kysymykseen, pyrkii johtamaan tutkimuskohteen
parempaan ymmärtämiseen ja selittämiseen ja tästä johtuviin
käytännöllisiin

toimenpiteisiin,

on

selvää,

että

juuri

sovellutukset edellyttävät, että tutkimustieto on yleistettävää.
Tutkimuskohteet ovat aina yksittäisiä ja näin tutkimuksessa
saatu tieto on yksittäisestä. Tutkimuksen tekee kuitenkin juuri
tutkimukseksi se, että tämä tieto yksittäisestä ei ole sidottu
kokonaan niihin tapauksiin, joista se on saatu. Tutkimuksessa
tapahtuva

tietämisen

muodonmuutos

syntyy

tietoisesta

käsitteellistämisestä, jolla tarkoitetaan edellä esitettyä ketjua
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tematisoiminen  laadun tunnistaminen  tulkinta oikeassa
yhteydessä  ymmärtäminen
ja tämän saattaminen kielelliseen muotoon, ja tämän
käsitteellistämisen

jatkuvasta

arvioinnista

vasten

tutkijan

ymmärtämisyhteyttä.
Yleistäminen ja yleinen eivät kuitenkaan ole täysin
ongelmattomia tutkimuksen kannalta. On tavallista, että
yleistämistä tutkimuksen teossa ja sovellutuksissa ei mitenkään
ongelmallisteta vaan oletetaan, että mikä tahansa tutkimus
tuottaa

itsestään

yleistä,

tai,

että

mistä

tahansa

tutkimustuloksesta voidaan yleistää "vastaaviin populaatioihin",
kuten tieteen slangissa sanotaan.
Laadullisessa
"vastaavia

tutkimuksessa

populaatioita",

kyseenalaista,

onko

ei

joihin

sellaisia

ole

olemassa

yleistys
missään

osuisi,

mitään
ja

on

tutkimuksessa

osoitettavissa.
Vastaavuuden

olettaminen

perustuu

aina

sellaiseen

yleistykseen, jota ei ole erikseen tutkittu, ja joka ei tutkimusta
kestä.
Tämän

vuoksi

on

tarpeellista

tarkastella

erikseen,

minkälaisia yleisiä ja yleistyksiä voidaan tutkimuksessa olettaa,
katsoa mahdollisiksi ja erittelyä kestävällä tavalla luvallisiksi.
Yleistys saattaa vakavasti vaarantaa laadullisen tutkimuksen
ankaruuden vaatimuksen.
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MÄÄRÄLLINEN YLEINEN ELI YLEISTETTY

Tavanomaisin yleinen on yleistetty, jolla tarkoitetaan tietystä
tutkimuskohteiden joukosta tehtyä määrällistämistä, joista
useimmin tapaamme jonkinlaisen keskiarvon ja jonkinlaisen
jakauman.

Keskiarvo

on

hyvä

esimerkki

määrällisestä

yleistämisestä: keskiarvossa on tutkimuskohde määrällistetty
yksiköiksi, joita on mahdollista tarkastella lukuina. Tällöin
keskiarvo kertoo, kuinka nämä näin saadut luvut asettuvat
tietystä

tilastomatemaattisesta

näkökulmasta

tietyssä

populaatiossa.
Esimerkiksi

tutkittaessa

sataa

infarktipotilasta

on

mahdollista määrällistää heidän prognoosinsa käyttämällä jotain
yksinkertaista asteikkoa, joka perustuu sattumanvaraiseen, usein
käytännöstä

peräisin

olevaan

käsitykseen

mahdollisista

seurauksista ja niiden tärkeysjärjestyksestä. Näin saamme
tulokseksi, että sadasta tutkitusta infarktipotilaasta kuntoutui
täysin 36 eli keskiarvopotilaalla on melko hyvä prognoosi.
Tämä tulos on saatu erilaisista ja eri-ikäisistä, erilaisissa
elämäntilanteissa

kuntoutuvista

yksittäisistä

ihmisistä,

ja

tutkimustuloksen pitäisi kertoa meille, että tietyllä varmuudella
jokaisesta muustakin sadasta potilaasta tilanne on sama.
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Jokainen tietää intuitiivisesti - ja asian tutkiminen varmentaa
tämän intuition - että näin saatu yleistys ei kerro mitään
muista sadoista potilaista, yhdestäkään yksittäisestä potilaasta
tai muista joukoista potilaita. Erityisestikään se ei kerro mitään
niistä laaduista, joissa yksittäinen ihminen voi saada infarktin,
selvitä siitä, kuntoutua tästä ja ymmärtää tämän oman elämänsä
kannalta.
Erilaiset

määrälliset

jakaumat

ovat

samankaltaisia

tietoarvoltaan. Niitäkin voidaan tarkentaa ja hioa muodollisesti,
mutta

niiden

merkitys

on

kyseenalainen.

Esimerkiksi

tavanomaisin jakauma lienee Gaussin käyrä, jota käytetään sekä
arvioinneissa että selittämisessä: jollekin joukolle tutkittavia on
etukäteen ajateltu normaalijakauma ja tutkittavat asetetaan
tähän siitä riippumatta, minkälaisista laaduista on kyse.
Jokainen tuntee tämän kouluarvostelusta, jossa opettajat
yleensä käsittämättömin tuloksin käyttivät Gaussin käyrää
antaessaan arvosanoja.
Käyrä kertoo tietyn "normaalijakauman" jossain suuressa
populaatiossa, mutta mikään tällainen käyrä ei pysty ottaman
huomioon niitä laatuja, joista tutkittavissa tai arvioitavissa on
kyse.
Määrällinen yleinen on muodollinen yleistetty, jonka
yleisyyskriteerit ovat matemaattiset, joten tällainen yleistäminen
voi

perustua

ainoastaan
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oletukseen, että

tutkittavat

tai

tutkittavien piirteet ovat laaduttomia yksiköitä, jotka voi korvata
luvuilla. Lopputulos kertoo näistä luvuista, lukusuhteista, ja
tämän muuttaminen takaisin laaduiksi kohdallisella tavalla on
kutakuinkin mahdotonta. Keskiarvon tulkitseminen yksittäiselle
tapaukselle tai tapahtumalle on vaikeasti perusteltavissa:
tulkinnan

perusteet

tilastomatemaattisessa

eivät

ole

teoriassa

annetut

keskiarvon

eivätkä

tutkittavassa

aineistossa, joten ne on otettava jostain muualta, sellaisesta,
mikä

ei

ole

tutkimuksen

kohteena;

näin

määrällinen

yleistäminen edellyttää jonkin uuden, tuntemattoman, perustan
etsimistä tai luomista. Sama pätee jakaumiin, korrelaatioihin ja
muihin tilastomatemaattisiin tapoihin yleistää.
On huomattava, että määrällinen yleistäminen on kuitenkin
olennainen osa tieteellistä perinnettämme. Syy tähän on osittain
luonnontieteellisen
vallitseva

tutkimuksen

usko

esikuva-asema

luonnonilmiöiden

ja

siinä

"matemaattiseen

olemukseen", osittain se tarve, jonka hallinto synnyttää ja jossa
ei ole mahdollista edes ihmisten ja elämismaailman ilmiöiden
kohdalla ottaa huomioon yksittäisiä laatuja vaan ainoastaan
hallinnollisia yksiköitä, jotka ovat aina määrällisesti yleistettyjä
yksittäisistä tapauksista. Nämä syyt eivät kuitenkaan perustele
mitenkään

määrällisen

yleisen

tutkimuksessa.
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käyttämistä

laadullisessa

KÄSITTEELLINEN YLEINEN ELI YLEISKÄSITE

Käsitteellinen yleinen eli yleiskäsite on tärkeä ajattelun
väline, joka luonnehtii hyvin ihmisen tapaa ajatella: vaikka me
olemme konkreettisesti tekemisissä ainoastaan yksittäisten
tapahtumisten, ilmiöiden ja olioiden kanssa, me pystymme
näkemään

näissä

tapahtumissa,

ilmiöissä

ja

olioissa

samankaltaisuutta, jonka avulla on mahdollistaa tunnistaa toisia
tapahtumisia, ilmiöitä ja olioita. Mikäli tämä kyky puuttuisi,
jokainen tapahtuminen, ilmiö ja olio olisi kokemuksessa
täydellisesti ainutlaatuinen, täysin uusi ja tunnistamaton, sillä
kokemus osoittaa meille, ettei ole olemassa mitään täydellisesti
samaa kokemusmailmassa. Samankaltaisuus siis perustuu
ihmisen kykyyn ajatella yleiskäsitteiden avulla.
Tämä

saa

tietenkin

ihmisen

ihmettelemään,

mitä

yleiskäsitteet ovat: ovatko ne ihmisen omia kykyjä, rakennelmia
tai kuvitelmia, vai ovatko ne itsessään, ihmisestä riippumatta
jotain.
Tutkimuksen kannalta tämä filosofinen ongelma on tärkeä
sen

vuoksi,

samankaltaisuutta

että

yleiskäsitteiden

tutkimuskohteissa,

piirteiden välillä, merkitysten avulla.
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avulla
kohteiden

osoitetaan
välillä,

Yleiskäsitteiden valinta - kuten käsitejärjestelmän valinta on ratkaisu, jonka on seurattava ontologista ratkaisua, sillä
samankaltaisuudet

voivat

kohdallisesti

tulla

ainoastaan

tutkimuskohteesta, niitä ei voi konstruoida tutkimuskohteisiin.
Esimerkiksi: virheellisesti valittujen yleiskäsitteiden avulla on
mahdollista

tarkastella, tutkia

ja

saada

tutkimustuloksia

ihmisestä koneanalogiana, jolloin yleiskäsitteet on valittu
(lasku-, tieto-) koneiden kuvaamisesta ("muistin viimeisellä
raidalla", "väärin ohjelmoitu lapsi"); tai, hallinnollisia rakenteita
ja organisaatioita koskevia tutkimuksia voidaan epäkohdallistaa
käyttämällä yksilöpsykologisia tai -biologisia yleiskäsitteitä
("organisaation elämä", "hallinnollinen motiivi").
Yleiskäsitteiden

tuoma

yleisyys

on

siis

seurausta

ontologisesta ratkaisusta ja käsitejärjestelmän valinnasta.
Hallittu

käsitteellinen

yleisyys

voi

laadullisessa

tutkimuksessa antaa vakaimman pohjan sille, että tutkimuksessa
tehdyt yleistykset ja tuloksista johdettavat sovellutukset osuvat
oikeaan.
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LAADULLINEN YLEINEN ELI LAATU

Laadullisessa

tutkimuksessa

on

kyse

yleisen

erityistapauksesta, laadusta. Laatu on itsessään yleinen, sillä
yksittäisiä

laatuja

ei

ole.

Laadut

voidaan

ymmärtää

yleiskäsitteinä, mutta tutkimustoiminnallisista syistä laadut
otetaan tässä eri asiana kuin yleiskäsitteet; toisaalta näyttää
myös perustellulta ajatella, että yleiskäsitteet liittyvät tutkijan
tapaan ymmärtää tutkimuskohdetta ja laadut tutkittavaan, jota
pyritään ymmärtämään.
Laadut eivät ratkea sellaisinaan ontologisen ratkaisun myötä,
vaan tutkimus pyrkii juuri selvittämään, mitä laadut kulloinkin
ovat ja kuinka ne voidaan käsittää merkityksinä.
Koska

tutkimuskohteet

ovat

yksittäisiä,

yleistäminen

edellyttää, että kohteissa itsessään on jotain sellaista, jossa on jo
yleistä tai johon nähden yleisellä voi olla merkitys.
Tämä ei voi olla mikään yksilöistävä piirre, esimerkiksi aika
tai paikka, joten sen on oltava se laatu, joka tekee
tutkimuskohteesta ihmiselle merkityksellisen ja johon nähden
tutkimuksessa kohde tematisoidaan.
Esimerkiksi:

Lehtovaaran

tutkimuksessa

minän

itseohjautuvuus ymmärretään tutkimuksellisena laatuna, jonka
todentaminen ja kuvaaminen oli eräs tutkimuksen päämäärä.
Tällaista ei voi ottaa yleiskäsitteenä, siis ajattelun välineenä,
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koska tarkoituksena on saada tutkimustoiminnalliset ohjeet
minän itseohjautuvuuden esillesaamiseksi. Tällainen laatu ei
paljastu sellaisenaan vaan useina eri piirteinä tai tekijöinä,
joilla on merkitystä vasta, kun tutkija osaa asettaa ne oikein
yleistyksen alle, joka yleistys antaa niille tämän täsmällisen
merkityksen.
Esimerkiksi:

Kiikkalan tutkimuksessa tarkoitusperäinen

hoitotyö oli tärkein tutkimuksen yleinen laatu. Tämä ei sinänsä
ollut tutkittavissa Kiikkalan aineistossa, mutta se osoittautui
siksi laaduksi, joka antoi merkitykset niille lukuisille yksittäisille
piirteille, jotka tematisointi paljasti. Tutkimustoiminnallisina
ohjeina tarkoitusperäisen hoitotyön piirteet tähtäsivät kaikki
tämän laadun esille saamiseen.
Esimerkiksi:

Åstedt-Kurjen

tutkimuksessa

tutkimuksen

esiinnostamat laadut saavat laajan erittelyn: Luvussa 6 tutkija
vertailee näitä laatuja suhteessa niihin käsitteisiin, joita
empiirinen aineisto nosti esille. Tällöin kokemukselliset hyvän
olon ja terveyden laadut saivat keskeisen aseman ja tutkija
pyrki selvittämään näiden suhteen tietämiseen ja toimintaan.
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VAATIVA YLEINEN ELI YLEISPÄTEVÄ

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu ensimmäisen filosofian
vaatimus: tutkimus, tutkimuskohde ja tutkija ovat samassa
maailmassa, joten tutkimukselta edellytetään yleispätevyyttä.
Tämä

tarkoittaa,

elämismaailmaan

että
siten,

tutkimuksen
että

mikään

on
siinä

asetettuva
ei

rakennu

elämismaailman ilmiöitä ohentaen, muihin ilmiöihin palauttaen
tai johdattaen tutkimuksellisiin tulkintoihin, jotka voisivat viedä
tällaiseen. Tämä on eräänlainen yleisinhimillinen vaatimus, joka
tähtää elämismaailman ja tutkimuksen eettisten vaatimusten
yhdenmukaistamiseen.
Vaikka kussakin tutkimuksessa on mahdollista tutkia
elämismaailmasta vain pientä osaa ja tätäkin vain tutkijan
valitseman

teeman

kautta,

voidaan

tällaiselle

rajatulle

tutkimisellekin hyvin asettaa päämääräksi, ettei se vääristä,
virheellistä, väärin mitoita tai väärin painota sitä, mikä on tullut
tutkituksi. On selvää, että tässä suhteessa kelvoton tutkimus saa
aikanaan vastaiskun, joka osoittaa yleispätevyyden puuttumisen,
mutta laadullisessa tutkimuksessa ei voida lähteä siitä
luonnontieteissä

omaksutusta

-

ja

sielläkin

jo

meille

kohtalokkaasta - lohdutuksesta, että "tiede korjaa itse itsensä".
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Laadullinen tutkimus tulkitsee ihmisen omaa merkitysten
todellisuutta

ja

puhumattakaan

jo

pelkkä

tuloksista,

tutkimukseen

muuuttaa

ryhtyminen,

tätä

todellisuutta

palautumattomasti.
Vaativa

yleinen

on

tarkoitettu

suojelemaan

tutkimustoiminnasta syntyvää ihmis- ja maailmakuvaa, joka
aina kertautuvasti vaikuttaa tulevaan tutkimustoimintaan.
Vaikka

länsimainen

tutkimusperinne

nykyisessä

muodossaan ei ole vanha, sen kehittyessä on esiintynyt lukuisia
tämän vaatimuksen laiminlyömisiä, jotka olisi voitu välttää;
yleispätevyyden

vaatimusta

laiminlyödään

yleensä

välinpitämättömyydestä, ei niinkään tietämättömyydestä. Usein
taustalla on tieteeseen liittyviä pyrkimyksiä (mekaanisia
tutkimussuorituksia,
tutkimuksellisesta

urakunnianhimoa),
kiinnostuksesta

muusta

syntyvää

kuin

tematisoimista

(poliittisesta innosta, julkisuuden tarpeesta), tutkimustoiminnan
merkityksen

täydellinen

väärinymmärtäminen

(tutkimus

lasihelmipelinä) tai yleinen välinpitämättömyys.
Näin olemme saaneet paljon eettisesti kestämättömiä
"tutkimustuloksia"
ihmisten

esimerkiksi

sukupuolisuudesta,

muuttamisesta,

eri

rotujen

häiriintyneen

erilaisista

älykkyydestä,
käyttäytymisen

hoitotekniikoista,

organisaatiomalleista, kasvatuksen periaatteista ja lukuisista
muista välittömästi ja palautumattomasti elämismaailmaan
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vaikuttaneista asioista, jotka - vaikka myöhempi tutkimus ja
terve

järki

ovatkin

osoittaneet

nämä

tutkimukset

kestämättömiksi - ovat muuttaneet ajatustapoja, kokemistapoja
ja esitulkintaa tutkittavista ilmiöistä.

YKSITTÄISEN

JA

AINUTKERTAISEN

MERKITYS

TUTKIMUKSESSA

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuskohde on yksittäinen ja
ainutkertainen tai tällaisten joukko.
Vaikka pyrkimyksenä on saada esille laadullinen yleinen ja
saada tämä käsitteellisen yleisen ilmaisemaksi, on myös tärkeää,
että yksittäisen yksittäisyys ja ainutkertaisen ainutkertaisuus
samalla säilytetään.
Juuri nuo ovat ne piirteet, jonka vuoksi tutkimukseen
kulloinkin ryhdytään ja juuri noiden vuoksi tutkimus asettuu
elämismaailman

osaksi

ilman

muita

tulkintoja:

vastaavankaltaiset muut yksittäiset ja ainutkertaiset tulevat
tunnistettaviksi laadullisten yleisten piirteittensä avulla mutta
ainoastaan

yksittäisinä

ja

ainutkertaisina,

koska

kokemustodellisuutemme koostuu senkaltaisista ilmiöistä.
Tämän vuoksi yksittäisen ja ainutkertaisen huomioon
ottaminen juuri sellaisena, kokemusmaailman aitona osana, on
laadullisen tutkimuksen piirre.
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Elämismaailman ilmiöiden yleistäminen ja niistä yleisellä
tasolla puhuminen on omiaan johtamaan ajattelun ja mahdolliset
sovellutukset manipuloivaan ja hallinnolliseen suuntaan, sillä
yleinen ymmärretään herkästi ohjeeksi tai peräti normiksi,
vaikka tutkimus ei suoraan osoittaisi, että löytyy yhtään tämän
yleisen mallitapausta.
Elämismaailman

ilmiöt

ovat

herkkiä

tällaisille

merkitysmuutoksille, koska jokaisella ihmisellä - ja siis
tutkijallakin - on vain oma kokemuksensa, johon voi nojata
tutkimustulosten kokemuksellisen ilmeisyyden tarkastelussa.
Jotta tutkija ei tällaista normittamista rohkaisisi, on
tutkimuksen

perusaineiston

luonne

-

yksittäisyys

ja

ainutkertaisuus - pidettävä selvästi esillä.

IHMISEN YKSITTÄINEN, IHMISEN YLEINEN

Sekä tieteellisessä käytännössä että arkikielessä puhutaan
usein siitä, mitä ihminen perimmältään on.
Tämä kaikkia ihmisiä koskettava ihmisen yleinen on
puhujasta riippuen hieman eri tasolla ihmistä tarkastelevaa,
mutta yhtä kaikki eräs olennainen tekijä ihmiskuvassa, joka vain
vähäisesti vaihtelee eri tieteenalojen välillä.
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Toisaalta

tämä

yleinen

voidaan

ymmärtää

ihmisiä

yhdistäväksi pienimmäksi yhteiseksi tekijäksi, jonka perusteella
on mahdollista erottaa ihminen esimerkiksi eläimistä ja tällöin
voidaan kiinnittää huomio (esimerkiksi) ihmisen puhekykyyn ja
symboliseen ajatteluun.
Toisaalta tässä on kyse eräänlaisesta normittavasta "ihmisen
mahdollisuudesta", jossa esitetään, millainen ihmisen pitäisi
olla, siis ideaalista.
Nämä

saattavat

mennä

myös

sekaisin

niin,

että

tutkimuksessa saatu mahdollisuus yleistää ihmisen piirteitä tai
elämismaailman käytäntöjä tulee vertailluksi ideaaliin, jota
pidetään sinä, mikä erilaistaa ihmiset muusta luonnosta. Tällöin
käsitys yksittäisen ihmisen ominaislaadusta hämärtyy ja sen
tilalle astuu täysin kuviteltu yleinen, usein normittava ideaali.
Yksittäisen
kokonaisuuksia,
järjestyksessä

ihmisen
joita

elämä
voi

(historiallisina)

ja

elämismaailma

ymmärtää
ja

vain

kokonaisina,

ovat

ajallisessa
ja

joiden

yleistykset voivat olla ainoastaan ohjeellisia tulkinnoille ja
ymmärtämiselle, eivät koskaan normeja.
Tässä pätee sama kuin edellä: jokainen tutkittava yksilö on
todellinen ja tiedettävissä ja tutkittavissa ainoastaan yksittäisenä
ihmisenä; sama pätee yksittäisiin elämismaailman tapahtumiin
ja muihin ilmiöihin.
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Tämän vuoksi tutkimuksessa arviointiperustana voidaan
käyttää ainoastaan yksittäistä (yksilöä, tapahtumista).
Ihmisen yleinen - siinä määrin kuin kyse on ideaalista - voi
olla ainoastaan ihmiskäsityksen liittyvä uskomus, jota ei voi
empiirisesti todentaa tai osoittaa virheelliseksi.
TAPAUSKOHTAINEN TUTKIMUS

Erityisen

tutkimustyypin

tässä

yhteydessä

muodostaa

sellainen tapauskohtainen tutkimus, jossa tutkimuksen kohteena
on yksittäinen ihminen ja hänenkin kohdallaan vain yksittäinen
ilmiökokonaisuus. Tällaisia

tapauksia

voi

olla

hyvinkin

erilaisia,
esimerkiksi:
1) yksilön psyykkinen häiriötila, jolloin tutkittavana on
tapahtumasarja, jona tila ilmenee, ja jossa päämääränä on saada
potilas terveeksi selvittämällä sairauden syy eli se mahdollinen
epäsuotuisa maailmasuhde, joka ymmärretään häiriönä tai
sairautena. Tutkimus koskee tätä yhtä tapausta, jota se pyrkii
ymmärtämään ja selittämään. Tutkimus päättyy luonnollisella
tavalla sillon, kun epäsuotuisa maailmasuhde on saatu terapialla
suotuisaksi.

Tutkimus

koskee

tällöin

tämän

yksilön

elämismaailmaa, joka on ainutkertainen. Tällaisen tutkimuksen
päämääränä on terapia - ymmärrettynä hyvin laajasti olotilan
muuttamisena - eikä tällaisella tutkimuksella ole mitään
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pyrkimystä muuhun yleisyyteen kuin siihen, mikä saavutetaan
dialogissa tutkijan ja tutkittavan välillä;
2)

yksilön

henkilöhistorian

rekonstruointi,

jolloin

tarkoituksena on rakentaa uudelleen tutkimuksellisesti ne
mielelliset

kokonaisuudet,

joista

yksilön

toimintaa

voi

jälkikäteen ymmärtää ja arvioida.
Tällainen
tutkittaessa

tutkimustehtävä

voi

käsittämättömältä

tulla

tuntuvaa

eteen

vaikkapa

käyttäytymistä,

esimerkiksi sitä kokonaisuutta, joka johtaa ihmisen itselleenkin
yllättäviin väkivaltaisiin tekoihin.
Tällöin yksilön merkitystodellisuus saattaa antaa vastauksen
tutkijalle, mikäli hän pystyy rakentamaan uudelleen tarvittavat
mielelliset kokonaisuudet. Koska tällainen tutkimus tähtää
tietyn

tapahtumasarjan

jälkeenpäin

ymmärtämiseen

sinä

mielellisenä kokonaisuutena, jona se oli tutkittavalle, on selvää,
että mitään tämän yleisempää vastausta tutkimus ei voi tuoda.
Vastaavia tapauksia on useanlaisia, joskin useimmin
tapauskohtainen tutkimus tulee esille yksittäisen ihmisen tietyn
rajatun ongelman tutkimisessa.
Tällöin koko tutkimuksen kohde eräällä tavalla kulutetaan
loppuun - esimerkiksi terapiana - tutkimuksen kuluessa eikä
tutkimuksesta

voi

jäädä

mitään

yleistettävää.

Kaikki

tutkimuksellinen toiminta, se kontrolli, jota tutkija tarvitsee
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tutkimuksessaan, tapahtuu yksittäisessä, se alkaa yksilöstä ja
päättyy yksilöön.
Kaikki yleistäminen on tällaisessa tapauksessa joko liian
karkesyistä tai triviaalia johtaakseen mihinkään sellaiseen, mikä
yleisenä antaisi tutkimukseen uuden, merkittävän tason.
Kaikki

dialoginen

terapia

käy

esimerkistä

tällaiselle

tutkimukselle: tutkimus tapahtuu kahden ihmisen kesken ja
tutkijan kurinalaisuus tutkijana takaa tällaisen tutkimuksen
onnistumisen.

OLEMUSKÄSITTEET JA YKSITTÄISEN KUVAUS

Ihmistä tutkittaessa ovat hyvin lähellä olemuskäsitteet, siis
ajatus, että ihmisellä on jokin muuttumaton olemus, jonka
ilmauksia ihmisen piirteet ja toiminnat ovat. Tämä on hyvin
vakaasti länsimaiseen ajatelutapaan juurtunut ajatus, joka näkyy
ihmiskäsityksissä ja myös tieteellisissä ihmiskuvissa. On selvää,
ettei tällaiselle ajatukselle ole mitään empiiristä perustaa, vaan
on kyse ajatustavasta, joka ohjaa empiiristä tarkastelua. Koska
kuitenkin on kyse hyvin ratkaisevasta ajattelutavasta, tämä
ohjaavuus saattaa olla niin voimakasta, ettei tutkija itse näe,
kuinka selvästi hän seuraa oletustaan.
Epämääräisemmältä

puolelta

tällaisia

olemuskäsityksiä

ilmaisevat muiden muassa dualistiset perusoletukset (ihmisen
kahtalaisuus: henki ja ruumis), ihmisen peruspahuuden oletus
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("perisynnin" ajatus) ja ajatus ihmisen eläimellisyydestä.
Ihmiskuvissa tulee esille vastaavanlaisia ajatuksia: ihminen
koneena (mekanismi), ihminen jonkin suuremman välineenä
(järjestelmän osa), ihminen piirrejoukkona tai kokoelmana.
Samalla tavalla myös sukupuolen mukaan määrätyt piirteet
(joko yleistyksinä ihmisestä tai yleistyksinä erikseen miehestä ja
naisesta;

miestutkimus,

naistutkimus)

toimivat

olemus-

uskomuksina.
Nämä käsitykset liittyvät esiymmärrykseen ja tulkitsevat
tutkimuskohdetta jo esitulkinnassa, mutta näillä on merkitystä
myös tutkimuksen kuluessa, koska tällainen uskomus saattaa
toimia kriteerinä ratkaistaessa tutkimuksen yleistyskysymyksiä.
Kun näihin olemuskäsityksiin liittyy voimakas kulttuurinen
normitus, tutkijan voi olla melko vaikea huomata, missä kohdin
hän nojaa pelkkiin uskomuksiin.
Erityisesti selvän yksiarvoisissa kulttuurikoonaisuuksissa,
pienillä kielialueilla kuten Suomessa, normittavat piirteet
kietoutuvat olemususkomuksiin niin, että itsestäänselvinä
pidetään

asioita,

joita

moniarvoisemmissa

kulttuureissa

järjestelmällisesti tutkimuksissa asetetaan kyseenalaisiksi.
Tällaisia ovat kaikki välittömään arkielämään liittyvät
rakenteet ja niiden arvot, esimerkiksi perheeseen, lapsiin,
sukupuolikäyttäytymiseen, terveyteen, sairauteen, kuolemaan,
ravintoon ja hallinnollisiin käytäntöihin liittyvät piirteet.
131

Yksiarvoisessa
muuttumattoman

kulttuurissa
olemuksen

nämä

nähdään

objektiivisina

ihmisen

ilmauksina

ja

tutkijakin saattaa olla täysin tämän uskon vallassa.
Tällä on vaikutuksia tutkimuksessa monella tavalla. Kun
tutkimus

kuvaa

yksittäistä

ihmistä

tai

yksittäistä

elämismaailman tapahtumista, mikään muu kuin tämä ihminen
tai tapahtuminen ei voi toimia tutkimuksen normina. On
olemassa lukuisia esimerkkejä tutkimuksista, joissa jokin
olemuskäsitys on lausumattomana taustakriteerinä ratkaissut
esitulkinnasta lähtien koko tutkimuksen kulun niin tarkasti, että
empiirisellä materiaalilla ei ole ollut mitään vaikutuksia.
Tällainen ennakkoratkaistu tutkimus ei täytä mitään laadullisen
tutkimuksen

kriteerejä.

Kun

yksittäinen

ihminen

tai

tapahtuminen on aina perimmäisin tutkimuskohde, tästä
saatavan

tiedon

myös

olisi

ratkaistava

ne

mahdolliset

olettamukset, joita tehdään ihmisen olemuksesta.
Tämän vuoksi - ja osittain myös filosofisen erittelyn
perusteella - onkin vahvasti puolustettavissa lähtökohta, että
mitään ihmisen olemusta ei ole ulkopuolella historiallisen
kulun: yksittäiset ihmiset ovat aidosti yksilöllisiä eikä heidän
vertaamisensa johonkin ajateltuun tai tilastolliseen ideaaliin tai
normiin anna mitään sellaista tietoa, joka auttaisi ymmärtämään
näitä yksittäisiä ihmisiä tai muita ihmisiä.
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6

MENETELMIEN MERKITYS
LAADULLISESSA TUTKIMUKSESSA

ILMIÖN KÄSITE

Tutkimuskohde on tutkijalle ilmiö. Tällä tarkoitetaan, että
tutkimuksessa otetaan huomioon, että tematisoitu kokonaisuus,
tapa kysyä ja tutkia eivät suoraan väitä mitään siitä, mitä
luonnossa on, vaan koskettavat merkityksiä, jotka ovat olemassa
ihmiselle. Ilmiö on se merkitys, joka tutkimuskohde on
tutkijalle.
Ilmiö muistuttaa ilmiasusta, siis tavasta, jolla tutkija näkee
tutkimuskohteensa; tässäkin jää väittämättä, että ilmiö olisi
sinänsä

jotain

juuri

sinä,

minä

sitä

tutkitaan.

Koska

ihmistutkimus ei ole luonnontieteellistä eikä -historiallista
esinetutkimusta, ihmistutkimus on aina ilmiöiden tutkimusta,
sen tutkimista, kuinka mailma on ihmiselle merkityksinä.
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Mikäli ajatus ilmiöistä otetaan hyvin tiukasti, saatamme
esittää, että kaikki tieto on vain ilmiötietoa ja että se taas on
tietoa vain ihmisen tavasta luoda ilmiöitä ja tietää niistä.
Tällöin

kaikki

tietäminen

olisi

kehämäistä,

peräti

umpikehämäistä, jossa ei esiintyisi mitään tiedon lavenemista.
Itse kunkin kokemus kuitenkin vakuuttaa, että tiedossa on kyse
myös muusta.
Erityisesti fenomenologiassa (fenomeeni = ilmiö) on
kiinnitetty

huomiota

siihen,

kuinka

ilmiöt

saattavat

merkityksinä antaa tietoa, joka kertoo muustakin kuin ihmisten
tavasta nähdä asiat.
Fenomenologiassa on pyritty erottamaan toisistaan se, mikä
ilmiössä on tietämisen edellytystä ja siis liittyy vain tutkijaan, ja
se, mikä ilmiössä on aidosti sitä, mitä tutkitaan, siis varsinaista
merkitystä, joka on sidoksissa tutkijasta riippumattomaan
asiaintilaan.
Kyseessä on siis filosofinen tarkastelu, jonka kohteena on
mikä tahansa ilmiö, mutta tällä tarkastelulla on annettavaa myös
yksittäisen empiirisen ilmiön tutkijalle, joka tahtoo selvittää
tutkimuksensa rakennetta ja tutkimuskohteensa rakentumista.
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Fenomenologinen menetelmä
Fenomenologiassa

on

esitetty

ilmiön

tunnistamiseksi

menetelmä, jonka tärkein päämäärä on ollut välttää kaikenlaista
redusointia,

erityisesti

laadullisten

tutkimuskohteiden

muuttamista määrällisiksi. Samalla on korostettu, että ilmiön
tärkein tehtävä tutkimuksessa on saada tutkija suoraan itse
asiaan, vailla etukäteen lukkoonlyötyjä teorioita tai käsityksiä;
tästä iskusana zu den Sachen selbst!, jolla luonnehditaan
fenomenologista menetelmää.
Fenomenologiassa
tutkimuksen

on

myös

muodollisista

pyritty

piirteistä,

eroon

jotka

ovat

sellaisista
omiaan

johtamaan tutkijaa kiinnittämään huomionsa vain ennen
tutkimusta tuntemaansa teoreettiseen tai menetelmälliseen
tietoon tai symbolismiin. Tämän sijaan esitetään, että myös
tutkijan olisi palattava ennakkoluulottomaan havainnoimiseen,
jossa ilmiön pitäisi päästä itse antautumaan tutkijalle sellaisena
kuin

se

on,

kaikessa

alkuperäisessä

rikkaudessaan

ja

moninkertaisuudessaan, ilman teoreettista ohentamista. Tämä ei
suinkaan ole niin naivia kuin aluksi kuulostaa eikä tässä
myöskään ohiteta hermeneutiikan kaanoneja. Päinvastoin,
fenomenologinen menetelmä ilmiöiden tutkimisessa osoittaa
meille askelittain, kuinka ennakkoluulottomasta havainnoimisesta päästään ilmiöiden merkityksen tulkintaan:
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(1) Menetelmässä lähdetään yksittäisistä ilmiöistä, jotka
tutkija on saanut aineistona joko välillisesti (testein ymv.) tai
välittömästi
tutkiminen

(käytännöstä).
sisältää

Tämä yksittäisten ilmiöiden
oivaltavan30 havainnoimisen, tämän

erittelemisen ja näiden kuvaamisen. Oivaltava havainnoiminen
on vaikein osa koko menetelmää; helposta nimestään huolimatta
se vaatii selvimmin ponnisteluja. Meillä on yleensä tapana
lähestyä tutkittavaa kohdetta tietyin ennakkoasetuksin ja vaikka
olisimme näistä tietoisia, ne värittävät jokaisen havinnon, jolle
tutkimus rakentuu. Oivaltavuus tässä menetelmässä tarkoittaa
selkeää irtautumista ennakkoasetuksista ja pyrkimystä katsella
tutkittavaa avoimesti. Tämä vaikea menetelmä, joka on kaikin
tavoin arkitoiminnan ja tavanomaisen tieteellisen perinteen
vastainen, paljastaa ilmiöstä sellaista, mitä emme olisi tulleet
ajatelleeksikaan ennakkokäsitystemme perusteella ja tämän
eritteleminen

ja

saattaminen

yhteensopivaksi

ennakko-

asetustemme kanssa pakottaa meidät kuvailemaan ilmiötä
usealla eri tavalla, joista tavoista jokin sitten motivoituu
oikeaksi.

30 vastakohtana passiiviselle havainnon vastaanottamiselle;
sanalla ei siis ole mitään sen runollisempia lisämerkityksiä.
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Tällainen ilmiön kuvaileminen on tutkimuksen ensivaihe ja
vasta

kuvailemisen

jälkeen

on

mahdollista

lähteä

tarkastelemaan, onko ilmiössä sellaisia piirteitä, jotka voidaan
yleistää, ja kulloisiakin yleistämisen keinoja. Sanotaan, että
fenomenologinen

menetelmä

alkaa

hiljaisuudessa;

tämä

korostaa sitä, että kuvailemisen voi kohdallisesti tehdä vasta
havainnoimisen ja tämän erittelyn jälkeen.
Kuvailussa ei voi käyttää mitään yksiselitteistä käsitteistöä,
sillä tällainen kiinnittää ilmiön johonkin yleisempään yhteyteen
ennen aikojaan. Kuvailemisen kieli on täsmällistä, tavallista
arkikieltä, johon otetaan mukaan tarvittavia erityisiä tässä
määriteltäviä kuvauskäsitteitä (laatukäsitteitä).
(2) Kuvailemisen perusteella on mahdollista päätellä,
minkälainen yleistäminen on mahdollista.
Menetelmässä

pyritään

nyt

tutkimaan

niitä

yleisiä

olemuksia, joissa ilmiön laadut ovat nähtävissä.
Tämä tarkoittaa sekä kuvailuun sopivien yleiskäsitteiden
etsimistä että laadullisen yleisen erottamista siitä satunnaisesta,
joka aina kuuluu jokaiseen aineistoon.
Tämän vuoksi tutkittavaa yksittäistä ilmiötä on tarkasteltava
esimerkkinä yleisestä.
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Esimerkki tarkoittaa tällöin lähtökohtaa, josta voidaan edetä
siinä

löydettyjen

laatujen

perusteella

näiden

laatujen

käsitteellistämiseen.
Me voimme siis ikäänkuin "katsella ulos" yksittäisestä
ilmiöstä sen, mitä sen laadullinen yleisyys on.
(3) Tämän perusteella me tiedämme, minkälainen yleinen
kuuluu tähän ilmiöön.
Mutta tämä tarkastelu on edelleen kiinni ilmiössä ikäänkuin
ilmiö olisi irrallinen yksikkö.
Seuraava vaihe on löytää ne merkitykselliset suhteet, joissa
ilmiö todellistuu juuri näissä löydetyissä laaduissa.
Merkitykselliset suhteet paljastuvat osittain jo havainnoinnin
avulla, mutta pääasiassa ne saadaan esille kuvittelemalla kaikki
mahdolliset suhteet, joissa ilmiö voi tulla esille kuvatuissa
laaduissa. Tämä ei ole pelkkää fantasiaa vaan järjestelmällistä
etsimistä, jossa tutkija rajaa ilmiön todellistumista käyttäen
hyväkseen lukuisia erilaisia välineitä: päättelyä, kokemustietoa,
kuvittelukykyä, sovellutuksia jne.31 Kysymys on sen
ratkaisemisesta, voiko ilmiö olla edelleen sama ilmiö, jos sillä
on nämä ja nämä suhteet, tai jos siltä puuttuu tämä suhde. Tästä
jo voi huomata, että suhteita voi olla ilmiön sisäisiä

31

Katso laadullisen aineiston kohdalla rajaamisen
perusteluista, tavoista ja otaksumista esimerkkinä ÅstedtKurki, emt. ss. 23-27.
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("ominaisuuksia")

ja

suhteita

ulospäin

(suhteita

muihin

ilmiöihin).
(4) Kun nyt on tavoitettu se, mitä ilmiö on, on tarpeen tutkia,
kuinka se ilmenee. Ilmiön ilmeneminen voi olla kahdenlaista:
tutkija voi pakottaa ilmiön esille jollakin sellaisella tavalla,
jonka tutkija päättää, esimerkiksi testein, kokein, luokituksin;
tällöin testeihin, kokeisiin ja luokituksiin perusteina kuuluva
ajatustapa pitkälti määrää, kuinka ilmiö voi ilmetä, siis minä
ilmiö ilmenee.
Tutkija voi myös oivaltavan havainnoimisen kautta antaa
ilmiön ilmetä ja tutkii sitä sellaisena kuin se näin ilmenee.
Jälkimmäinen on fenomenologisen menetelmän mukaista.
Vastakkainasettelu jo osoittaa, ettei ole yhdentekevää, millä
tavoin ilmiö ilmenee. Ja metodologinen tutkimus on osoittanut,
että on olemassa useammanlaisia merkityksellisiä ilmenemisen
tapoja:
i. ilmeneminen tunnetun kokonaisuuden osana, josta
kokonaisuudesta voi havainnoida kerrallaan vain näitä osia
(jotka siis ovat ilmiöt, joita tutkitaan). Esimerkiksi pallosta
näemme vain yhden puolen vaikka tunnistamme sen
palloksi; monet elämismaailman ilmiöt ilmenevät kaltaisella
tavalla osina vaikka meillä ei yleensä ole ongelmaa "nähdä",
mikä on kokonaisuus;
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ii. se tapa, jolla ilmiö ilmenee, on kokonaan tai osittain
"epämuotoinen" tai epäspesifisti virheellinen. Esimerkiksi
väärä

valaistus

estää

näkemästä

elämismaailmassa

monet

keholliset

sosiaalisina

häiriöinä,

vaikka

värejä
vaivat

oikein;
ilmenevät

pystyisimmekin

ne

intuitiivisesti paikantamaan oikein.
iii.

ilmeneminen

voi

olla

selkeää

tai

sameaa.

Kompleksiset ja tutkijalle liian läheiset ilmiöt (esimerkiksi
kulttuuriin sisältyvät itsestäänselvyydet) jäävät yleensä
sameiksi, koska ne liittyvät sekä ilmiön näkemiseen että
ilmiöön itseensä. Samean ilmenemisenkin tapauksessa
tutkija usein tietää intuitiivisesti, mikä ilmiö on, vaikka ei
saisikaan sitä paljastumaan kokonaisuudessaan selkeänä.

(5) Tämän jälkeen seuraa sen tutkiminen, kuinka tutkittava
ilmiö rakentuu merkityssuhteisiinsa tutkijan tietoisuudessa.
Tämä liittyy tulkitsemisen, ymmärtämisen ja tulkkiutumisen
kysymyksiin.

(6)

Tutkija

ratkaisee

ilmiön

olemassaoloa

koskevan

kysymyksen. Tutkittavat ilmiöthän voivat olla todellisesti
(esineet, oliot), käsitteellisesti (kulttuurisesti, aatteellisesti) tai
mielikuvituksessa olemassaolevia. Tutkijalla on yleensä jokin
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käsitys

asiasta

tutkimuksen

alussa, mutta

vasta

viiden

ensimmäisen kohdan jälkeen hän voi ratkaista perustellusti
tämän kysymyksen. Tällöin myös selviää, mikä merkitys on
olemassaolotavalla. Mikäli tutkimus koskee reaalitodellisuutta
mutta paljastaakin, että ilmiö on kuviteltu, löytö on tärkeä;
epäilemättä samoin toisinpäin.
Tämän ratkaisun seurauksena tutkija voi tietenkin sulkea
löytämänsä tavan kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle. Itse
ilmiön ymmärtämisessä olemassaolon tapa ei ole ratkaiseva
vaikka

se

onkin

ratkaiseva

tutkimuksen

kohdentamisen

kannalta.
(7)

Viimeisenä

tulkitseminen,

kohtana

jotka

eivät

on

sellaisten

ole

merkitysten

välittömästi

esillä

havainnointiamme, erittelemistämme ja kuvailuamme varten.
Tässä kohdassa tutkijan on siis mentävä alueelle, joka ei ole
välittömästi annettu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi
turvauduttava

tutkimuksellisiin

rakennelmiin

tai

mielikuvituksellisiin hypoteeseihin; nämä ovat aina omiaan
johdattamaan tutkimuksen harhateille. Tutkimus ei saa missään
vaiheessa

tarttua

kuvitelmiin,

joissa

tosiasiat

esitetään

vertauskuvallisesti ja sitten rakennetaan näille vertauskuville
ikäänkuin ne olisivat tosiasioita.32 Tämä viimein kohta

32 Yourcenar, Käy kohti pimeää, 102. Suom. Irene Sorsa.
Hki:WSOY 1969.
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fenomenologista menetelmää tarkoittaa, että tutkijan on
mentävä syvemmälle itse ilmiöön ja rohkeasti osattava nähdä
sellaisia rakenteita ja merkityskokonaisuuksia, jotka aidosti
liittyvät erittelyn antamaan tietoon kooten sitä tai selvittäen
siinä olevat epävarmat kohdat.
Kaikessa

elämismaailman

tapahtumisessa

ja

elämän

ilmiöissä on lukuisasti aidosti epäselviä ja sekavia piirteitä,
joiden muuksi muuttaminen muuttaa itse ilmiötä. Näissä
piirteissä saattaa kuitenkin piillä se syvempi merkitys, jonka
kautta itse elämänilmöt voidaan ymmärtää. Monesti tämä
tarkoittaa metafyysisiä merkityksiä, joita empiirinen tutkija
luonnostaan kavahtaa. Kuitenkin tutkimuksen kannalta saattaa
olla hyvin tärkeää, että tutkija ottaa kantaa tällaisiinkin
kysymyksiin, mikäli näillä kannanotoilla voidaan paremmin
selittää

tutkittavaa

ilmiötä.

Tällöin

elämän

merkitystä,

tasapainoisuutta, onnea, kuolemaa koskevat merkitykset voivat
auttaa selittämään ilmiöitä. Tällaisiin metafyysisiin merkityksiin
liittyvät

selitysapuvälineet

eivät

koskaan

ole

kokonaan

vältettävissä, kun ihminen tutkii ihmistä tai elämismaailman
ilmiöitä; ne ovat mukana joko lausuttuina tai lausumattomia,
tutkimuksesta syntyneinä tai sen ennakko-oletuksina, ja on
selvää, että tutkimuksesta itsestään syntyneinä ja siten
lausuttuina niillä on tutkimuksen kannalta hedelmällinen panos.
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Ilmiön luonne
Jokainen tutkimuksen kohde rakentuu periaatteessa samalla
tavalla,

tavalla,

joka

muistuttaa

yleisesti

merkityksen

rakentumista:
On olemassa
1) jokin ilmiö, josta tutkittava mieli on, sekä
2) mielellinen sisältö, jonka kautta tuo asia ymmärretään
joksikin ja jonakin, sekä
3) tutkijan ymmärrys, jolle tämä mielellinen sisältö on,
ja
4) kielellinen muoto, jolla mieli voidaan kiinnittää.
Se merkitys, jona ilmiö tällöin ymmärretään, muodostuu
näistä kaikista, mutta näillä on jokaisella oma erityisasemansa
merkityksessä.
1) Tutkittava ilmiö on perimmäisesti se, minkä selvittämistä
tutkimus yrittää toteuttaa. Laadullisessakin tutkimuksessa
voivat tulla kyseeseen hyvin monet erilaiset asiat: luonnolliset
ilmiöt (ihmisen kasvaminen, sairastuminen), kulttuuriset asiat
(kulttuuriset

sisällöt,

tavat,

moraali),

sosiaaliset

asiat

(riippuvuudet, vuorovaikutukset), organisaatioita koskevat asiat
(rakenteet,

kehityskulut,
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muutokset),

subjektiivista

maailmankuvaa koskevat asiat (minäkuva, psyykkiset häiriöt) ja
lukuisat

vastaavanlaiset.

tarkastelemaan

tällaisia

Perimmäisesti
asioita,

tutkimus

joskin

pyrkii

laadullisessa

tutkimuksessa nämä kaikki asiat tulevat tutkimuksen kohteiksi
laatuina, eli siinä mielellisyydessä, jossa tutkija ne pystyy
käsittämään. Tutkija ei tutki kasvamista fysiologisesti tai
organisaatiota muodollisena rakenteena vaan sinä mielenä, jona
nämä ihmiselle ovat. Kuitenkin on tärkeä huomata jälleen, että
side konkreettiseen on jokaisessa tapauksessa tärkeä, koska
muutoin tutkimuskohteen tunnistaminen häiriintyy.
2) Mielellinen sisältö antaa tutkijalle sen laadun, joka vastaa
reaalista tutkimuskohdetta. Me oletamme, että laatu tällöin on
sama

kuin

reaalinen

tutkimuskohde

muuten

kuin

olemassaolonsa suhteen: reaalinen tutkimuskohde on olemassa
meistä riippumatta, mutta laatu on vain meille. Mielellinen
sisältö rakentuu omalla tavallaan, joka tapa on suurimmaksi
osaksi selvittämätön, mutta jota voitaan tutkimuksellisin
tarkoituksiin jossain määrin kontrolloida: jatkuva vertailu
havainnon tai tarkkailun ja näin saadun mielen välillä tarkentaa
mielellistä

sisältöä.

Useat

tutkimukselliset

tekniikat

ja

menetelmät ovat tämän yksinkertaisen kontrollin toteuttamista.
Fenomenologiassa on erityisesti kiinnitetty huomiota siihen,
että kaikki ihmisen tietoisuus on aina tietoisuutta jostakin ja
kaikki tieto on aina tietoa jonakin. Mielellinen sisältö on siis
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aina tavalla tai toisella kiinni jossain tajunnan ulkopuolisessa ja
kaikki sisältö on tietona aina jotenkin jo muotoutunut. Niinpä
voidaan sanoa, että mielellinen sisältö on outo monisyntyinen
olio, jonka ymmärtäminen sellaisenaan on mahdotonta.
3) Tutkijan tietoisuus on se, jolle tämä sisältö on ja jossa
tämä sisältö saa jäsentyneen hahmon ja menettää outoutensa:
tutkija pyrkii luomaan mielellisistä sisällöistä käsitteellisiä
kokonaisuuksia, mahdollisesti

käsitteitäkin, joiden

avulla

tutkimus voi edetä ja joiden avulla tutkimuskohde tulee
ymmärretyksi yleisemmästä kulmasta.
4) Kieleen kiinnittäminen tekee käsitteistä selkeämpi ja
pysyvämpiä välineitä, joilla on myös yksilöiden kesken
merkitystä.

Nämä

taas

voivat

tulla

uuden

laadullisen

tutkimuksen kohteiksi.
Tutkimuksen kohteen rakentuminen ja tämän ymmärtäminen
ovat selvästi vastavuoroisia tapahtumia: tutkijalle ilmiö tulee
selvemmäksi ja käsitettävämmäksi sen mukaan, kuinka hän
ymmärtää tämän rakentumisen, jossa ilmiö on kiinni jossain
tutkijasta riippumattomassa, mutta jossa ilmiö suureksi osaksi
muotoutuu

tutkijan

elämismaailmassa

tutkimustyössä.
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ja

kulloisessakin

Ilmiön olennainen merkitys on joka tapauksessa siinä,
kuinka se kantaa mukanaan ja paljastaa tutkijasta riippumatonta
sisältöä.

Tämän

paljastamisen

varmistamiseksi

kaikki

tutkimustyö edellyttää johdonmukaista kulkua eli menetelmää.

KÄSITTEIDEN REIFIKAATION ONGELMAN

Käsitteiden esilletulo merkitysrakenteessa on tärkeä kohta
tutkimusta:

oikeilla

käsitteillä

(oikein

valituilla,

oikein

määritellyillä ja oikein tunnistetuilla) on mahdollista saada
paljastetuksi tutkimuskohdetta paremmin kuin hapuilevilla
käsitteillä. Tämän vuoksi tutkimuksen kuluessa käsitteiden
tarkennus on aina tarpeen. Tämän on synnyttävä itse
tutkimustyön ja paremman ymmärtämisen kautta, jotta se voi
johtaa

tutkimuskohteen

parempaan

ymmärtämiseen.

On

nimittäin olemassa selvä vaara, että valmiit käsitteet jähmettävät
ja halvaannuttavat tutkimuksen toistamaan sellaista, mitä on jo
tehty, tai pakottamaan tutkimuskohdetta sellaiseen muottiin,
jonne se ei sovi.
Esimerkiksi

aiempi

arkinen

kielenkäyttö,

kuvalehti-

"filosofia" ja vanhentunut tutkimus hellivät monia sellaisia
käsittellisiä erotteluja, joilla ei ole pätevyyttä mihinkään
tutkimuskohteisiin nähden, mutta jotka tottumuksen tai vallan
vuoksi elävät edelleen.
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Esimerkiksi kehityksen, edistyksen, normaaliuden käsitteet
ovat tällaisia.
Tällaiset ja vastaavat käsitteet ovat muuttuneet esineiksi, ne
ovat reifioituneet, ja elävät omaa elämäänsä todellisuudesta
riippumatta. Luonnontieteestä tunnetaan tällaisia esineitä, joiden
on

sittemmin

havaittu

perustuneen

väärinkäsityksiin:

esimerkiksi flogiston selitti palamisen, ihmisruumiin nesteet
elämän, sfäärien harmonia tähtien liikkeet jne., vaikka mitään
tällaisia

olioita

tai

ilmiöitä

ei

ole

olemassa.

Lisäksi

luonnontieteissä on käytössä lukuisia sellaisia kuvailevia tai
oivaltavia käsitteitä, joiden tarkkaa vastaavuutta ei tunneta ja
joita melko vapaasti käytetään yli tiederajojen ilman, että näillä
siirreltävillä käsitteillä olisi selvää tunnistettavuutta (esimerkiksi
monet termodynamiikan käsitteet ovat tällaisia).
Ihmistutkimuksessa on vaikeampi osoittaa vastaavia käsiteesineitä, mutta voisimme olettaa, että eräät käsitteet esimerkiksi yliminän, vuorovaikutuksen, henkisen kypsyyden,
sielullisen tasapainon, sairauden, edistyksen käsitteet - ovat
pelkkiä jähmettyneitä esineitä, joita käytetään tutkimuksessa,
mutta joilla ei ole asiallista vastaavutta minkään todellisesti
olevan kanssa.
Tästä jo huomaamme, että ihmistutkimuksessa on vaikea
todistaa, että näillä on tai ei ole vastaavuutta, koska
ihmistutkimus operoi merkityksillä.
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Tämän vuoksi laadullinen tutkimus on erityisen herkkä
kariutumaan esineellistyneisiin käsitteisiin. Tällaisia otetaan
arkikielestä, oman alan ja muusta tutkimuksesta sekä luodaan
alustavia tunnusteluja varten ja sittemmin kivetetään pysyviksi.
Koska laadullisen tutkimuksen kohteena ja välineenä ovat
merkitykset ja eräänä keskeisenä päämääränä luoda sellaisia
käsitteellisiä

välineitä,

joiden

avulla

kulloinenkin

tutkimuskohde voi tulla paremmin ymmärretyksi, mikään
valmis

käsitejärjestelmä

tai

käsitteiden

kokoelma

ei

sellaisenaan, siis ilman tulkintaa kulloisellekin tutkimukselle,
voi

tulla

kysymykseen

tutkimustyössä.

Jokainen

käsitejärjestelmä ja jokainen yksittäinen käsite on väliaikainen
tutkimuksellinen muodoste, jonka suhde sen esille tuomaan
mielelliseen sisältöön joutuu tutkimuksen eri vaiheissa eri
tavoin kritiikin kohteeksi.
Niinpä
sellaisenaan

laadullisessa
valmiita

tutkimusmenetelmiä

tai

tutkimuksessa
käsitejärjestelmiä,

ei

voida

ottaa

näiden

tukemia

raportointitapoja, koska

tällainen

tarkoittaisi, että tutkija luovuttaa jo heti tutkimuksen alussa
koko

kriittisen

ajattelunsa

jollekin

(esineellistyneelle)

taholle,

jonka

jo

valmiille
pätevyydestä

kyseessä olevassa tutkimuksessa tai missään muuallakaan ei ole
takeita.
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On varsin yleisesti vallalla käsitys, että tutkia voi vain siten,
että "valitsee" jonkin yleisen käsitejärjestelmän ja sen tukeman
metodin ja "käyttää" näitä tutkimusaineistoon kuin jonkinlaista
separaattoria;

lopputuloksena

pitäisi

aina

olla

käypää

tutkimusta.
Esimerkiksi freudilaista käsitejärjestelmää käytetään kuin
konetta selvittelemään milloin mitäkin, samoin marksilaista
talousteoriaa.
Tällä

mielellä

myös

yleensä

kirjoitetaan

ja luetaan

tutkimuksessa

jokainen

menetelmäoppaita.
Kuitenkin

laadullisessa

tutkimustilanne on omansalainen ja jokainen tutkimus on aina
uusi tutkimus uudesta alusta, koska mitkään merkitykset eivät
pysy samoina ajasta ja paikasta toiseen. Tämän vuoksi mitään
käsitejärjestelmiä tai menetelmiä ei voi käyttää esineellisessä
mielessä: ne eivät ole neutraaleja välineitä tai sisällöltään
itsestäänselviä.
Jokaisen tutkijan on jokaisen tutkimuksensa yhteydessä
kokonaan ja alusta alkaen eriteltävä se suhde, joka tällaisilla
valmiilla käsitejärjestelmillä on kulloisenkin tutkimuskohteen ja
tematisointitavan kanssa.
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MENETELMIEN JA TESTIEN
OBJEKTIIVISUUS:
ESINEELLISTÄMISTÄ VAI ASIALLISTAMISTA

Edellä kävi ilmeiseksi, ettei menetelmillä ole sellaista
yleispätevyyttä, että ne voisi ottaa käyttöönsä ilman kriittistä
erittelyä. Mutta tutkimus tarvitsee joka tapauksessa menetelmiä
ja ihmistutkimuksessa usein myös testejä, joiden avulla saadaan
se aineisto, jona tutkimuskohdetta tutkitaan.
Kaikkien menetelmien ja testien arviointiperustana voidaan
käyttää niiden soveltuvuutta säilyttämään tutkimuskohde sinä,
mikä se on. Menetelmät ja testit eivät saa määritellä paljaasti tai
peitetysti

tutkimuskohdetta

uudelleen

ohi

sen,

miten

tutkimuskohde on tematisoinnissa tullut määritellyksi. Varsin
tavallista kuitenkin on sekä määrällisissä että niin sanotuissa
"kvalitatiivisissa"33 menetelmissä, että ne - tutkimusasetelmista
ja tematisoinnista riippumatta - esineellistävät tutkimuskohteen
omalla tavallaan, tavalla, joka ei pidä yhtä tutkijan ääneen
lausumien ja olettamien asettamisten kanssa.

33 Ks. esim. Klaus Mäkelä, toim., Kvalitatiivisen aineiston
analyysi ja tulkinta. Hki-Gaudeamus 1990, Antti Eskola,
Sosiologian tutkimusmentelmät II, Hki: sekä Field & Morse,
Hoitotyön kvalitatiivinen tutkimus. Hki:Kirjayhtymä 1985.
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Esineellistäminen tarkoittaa tällöin tutkimuskohteen tai sen
piirteen yleistämistä ennen tutkimusta, siis yksilöllisten ja
ainutkertaisten piirteiden poistamista siinä vaiheessa, kun
tutkimus ei ole vielä edes edennyt siihen vaiheeseen, jossa
yleistämisen periaatteet olisivat paljastuneet ja yleistäminen
olisi mahdollista. Tämä tapahtuu yleensä menetelmiin ja
testeihin sisäänrakennettujen uudelleen-määrittelyjen kautta:
menetelmissä ja testeissä on tehty olettamuksia, jotka johtavat
jokaisen näitä käyttävän esineellistämään tutkimuskohteensa
samalla tavalla. Testien ja menetelmien tutkimuksellinen voima
on tällöin kiinni tästä esineellistämisestä eikä näitä ole
mahdollista käyttää muulla tavoin.
Kun tutkimuksen yhteydessä kuitenkin usein puhutaan
"objektiivisuudesta", on kysyttävä, minkälaista voisi olla
laadullisen tutkimuksen vaatima objektiivisuus, mikäli se ei ole
esineellistämistä. Päämääränähän on, että tutkimus koskisi sitä
tutkimuskohdetta, joka on tematisoitu kohteeksi ja siinä
mielessä

kuin

tämä

tematisoiminen

on

tapahtunut.

Tematisointihan joka tapauksessa ottaa esille, tekee objektiksi,
sellaista, mikä ei muussa mielessä ole "esillä" tai objektina.
Jos tässä olisi kyse esineestä, voisimme puhua tästä kaikilla
kappaleita koskevilla ilmauksilla, määrillä ja tavoilla; sama
pätisi

menetelmiin

ja

testeihin.
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Esineellistäminen

tekee

kohteesta esineen, irrottaa sen ympäristöstään ja määrällistää
sen.
Kun tutkimuksen kohteena ovat laadut, tätä ei voi tehdä.
Kuitenkin objektiivisuus edellyttää, että meillä on jokin
"tutkimuksen objekti", joka ei ole sama asia kuin tutkijan
mielipide vaan "objektiivisesti" olemassa; myös merkitykset ja
laadut, mielet ja yhteydet ovat tutkimusta varten objektiivisesti
olemassa.
Laadullisen tutkimuksen kohdalla vaaditaan menetelmiltä ja
testeiltä, että ne asiallistavat tutkimuskohteen. Asiallistaminen
tarkoittaa,

että

tutkimuskohde

saatetaan

sellaisen

johdonmukaisen ja järjestelmällisen tarkastelun alle, jossa
pyritään irti tutkijan tai tutkimusyhteisön elämyksellisistä
tavoista katsoa tätä tutkimuskohdetta. Jokainen mahdollinen
tutkimuskohde elämismaailmassa on aina jollakin tavalla
elämyksellinen ja usein juuri elämyksen voimakkuus saa sen
näyttämään tutkimusta kaipaavalta.
Elämyksen laadut - into, ilo, viha, etominen, palvonta,
uteliaisuus ja muut näiden kaltaiset - vaikuttavat usein
voimakkaastikin kysymyksen asettelussa, rajaamisessa ja itse
tematisoinnissakin.
Tutkimuksen kannalta elämyksen laatu saattaa kuitenkin olla
este: elämyksen laatu suuntaa mielenkiintoa yleensä vain
tiettyyn suuntaan, sallii vain yhden näkökulman ja tuo esille
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korostuksia tavalla, jota voi olla vaikea puolustaa muille asiaa
tarkasteleville.
Tämän

vuoksi

menetelmät

ja

testit

tähtäävät

tutkimuskohteen vapauttamiseen tutkijan tai tutkimusyhteisössä
vallitsevista elämyslaaduista. Tuloksena pitäisi tällöin olla
asiallistettu tutkimuskohde, joka ei ole kiinni elämyslaaduissa
eikä ole muuttunut tunnistamattomaksi esineeksi.
Tämä

ei

tutkimuksen

tarkoita,

etteikö

kohteiksi,

mutta

elämyslaatuja
tällöin

voisi

tutkimusteema

ottaa
on

asetettava niin, että tutkimuksessa elämyslaadut voidaan
asiallistaa tutkimista varten.
Esimerkiksi: Irma Kiikkalan tutkimuksessa asiallistaminen
tarkoitti sitä

menetelmällistä

otetta, jolla

tutkija

jakoi

informaation (Kiikkala, luku 5.), jota saattoi käyttää aineistona
tutkiessaan

MBD-lasten

hoitotyötä

tarkoitusperäisenä

toimintana. Hän ei esineellistänyt lapsia yksiköiksi tai
hoitamista hoitamisyksiköiksi, mutta ei myöskään voinut
jättäytyä omien tuntemustensa ja elämyslaatujensa varaan
etsiessään niitä tiedon lähteitä, jona tutkimuskohteen piti
paljastua. Niinpä hän asiallisti tutkimuskohteen kuusiosaisella
jaolla, joka tarjosi näin menetelmän. Testeinä hän oli käyttänyt
haastatteluja, jotka asiallistivat hänen oman kokemuksensa
tästä hoitotyöstä.
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Esimerkiksi:

Åstedt-Kurjen

tutkimuksessa

asiallistettiin

hoitotyö ja sen kokeminen

käyttämällä teemahaastattelua

terveyspalvelujen

asiakkaille

valituille

ja

työntekijöille.

Haastateltava joukko oli suppea (60 henkeä), mutta se edusti
hyvin tematisoitua kohdetta (4.1.). Teemahaastattelussa on
aiheisto

rajattu

tutkimusteeman

mukaan,

jolloin

itse

haastattelun sisällöt asiallistuvat koskemaan tutkimusteemaa ja
näin haastattelussa esille tulevat elämyslaadut voidaan myös
asiallistaa

tutkimukseen

valittujen

kuvauskategorioiden

mukaisiksi.
Esimerkiksi: Maija Lehtovaaran tutkimuksen perustana
olleessa empiirisessä kartoituksessa testit ensin esineellistivät
tutkimuskohteen ja tämän huomattuaan tutkija valitsi näitä
testejä korvaamaan menetelmän, joka korvasi testein saadun
aineiston

asiallistamalla

tutkimuskohteen.

Tutkija

esittää

molempien erittelyn työssään ja havainnollistaa eroa.

MENETELMIEN MUODOLLINEN MERKITYS:
ONKO SELLAISTA?

Tutkimusmenetelmiä

käsittelevässä

kirjallisuudessa

on

nykyisin selvästi esillä vakaumus, että kaikki menetelmät,
erityisesti

kaikki

määrälliset
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menetelmät,

antavat

vain

ohjeellisia tietoja tai ohjeellisia aineistoa tutkijalle. Kuitenkin
metodiopetuksessa kiinnitetään edelleen runsaasti huomiota
yksityiskohtaisten
tutkimusten

menetelmien

kritiikissä

opettamiseen,

arvioidaan

erityisesti

samoin
valittuja

menetelmiä ja niiden yleistä pitävyyttä tai pätevyyttä. Tämä
antaa olettaa, että menetelmillä on muunkinlaista merkitystä
kuin niiden asiallistava tehtävä kulloisessakin tutkimuksessa.
Menetelmillä on tieteiden perinteessä muodollinen merkitys:
tiedon

kasvu

ja

muuttuminen

on

tieteiden

historiassa

helpoimmin nähtävissä juuri menetelmien löytymisen ja
luomisen tuloksena. On kuitenkin perusteltua olettaa, että
tapahtumien kulku historiassa ei ole tällainen, sillä useat
käänteentekevistä menetelmistä on tunnistettu menetelmiksi
vasta tutkimustulosten paljastuttua muita teitä oikeiksi. Tämä
myös kertoo paljon menetelmien luonteesta: käänteentekevät ja
muutoin merkittävät menetelmät eivät näy läpi tutkimuksessa
vaan liittyvät saumattomasti sisältöön, josta ne näyttävät jopa
syntyvän.

Tämä

väite

edellyttää

epäilemättä

tarkempaa

tarkastelua.

Menetelmien kontekstivapaus ja -sidonnaisuus
Menetelmien muodollisesta pätevyydestä voisi päätellä, että
menetelmät olisivat vapaita niistä merkitysyhteyksistä, joita
niiden avulla tutkitaan. Tätä tukee myös ajatus, että menetelmiä
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voidaan opettaa (ja

ehkä oppiakin) sellaisinaan, ilman

kulloistakin tutkittavaa sisältöä.
Tällöin menetelmä ymmärretään muodollisena välineenä,
joka oikealla tavalla kulloiseenkin sisältöön liitettynä antaa tästä
sisällöstä kohdallisia tietoja.
Tämä korostuu entisestään, kun huomataan, että suuri osa
esimerkiksi ihmisen käyttäytymisen tutkimisesta tapahtuu
jonkinlaisissa laboratorio-olosuhteissa, joissa on noudatettu
ceteris paribus -periaatetta äärimmilleen vietynä; tämä kuva
koskee testejä, tarkkailua, havainnointia, haastatteluja ja muita
tavanomaisia menetelmiä.
Kuitenkin näin saaduista tuloksista tehdään yleistyksiä,
joiden olisi oltava päteviä normaaliympäristössä tavallisessa
elämässä eläville ihmisille.
Yhteiskunnallisia

vähemmistöjä

edustavien

ihmisten

tutkimisessa on edelleen sääntönä, että heitä ja heidän
elämismaailmansa muotoja ja sisältöjä tutkitaan laitoksiin
(sairaaloihin, vankiloihin, leireille ymv. paikkoihin) suljettujen
ihmisten tapauksina ja tästä yleistetään tutkimustulokset
koskemaan myös muita näiden vähemmistöjen edustajia.
Tällainen laboratoriointi perustuu ajatukseen menetelmien
kontekstivapaudesta.
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Tämän ajatuksen toteutumia empiirisessä tutkimuksessa on
kritisoitu jonkin verran 34, mutta mitään laajempaa pyrkimystä
eritellä kontekstivapauden ajatusta ei ole esiintynyt.
Pahinta tässä, lähes taikauskoisessa, suhtautumistavassa
menetelmiin on, että tutkimuksella tulee näin ollen olemaan
pääasiassa manipulatiivinen asenne: menetelmät katsotaan
sinänsä päteviksi ja tutkimuskohde voidaan irrottaa kaikista
luonnollisista suhteistaan, jotta menetelmää voidaan tehokkaasti
käyttää.
Tämä

tarkoittaa

kahdenkertaista

kontekstivapautta:

menetelmillä on muodollinen pätevyys ja tutkimuskohde on
sekin vapaa merkitysyhteydestään.
Menetelmien

kontekstivapaus

antaa

olettaa,

että

tutkimustilanne on suljettu järjestelmä, jossa on mahdollista
rajata hallittavalla tavalla tutkimuskohde.35 Tämä oletus on
laadullisessa tutkimuksessa virheellinen kuten olemme jo
huomanneet tulkinnan ja ymmärtämisen kohdalla.

34

Esimerkiksi Bronfenbrenner, Sosialisaatiotutkimus.
Hki:WG 1981 & Neisser, Kognitio ja todellisuus. Hki.WG
1981
&
Rauhala,
Filosofinen
orientoituminen
psykosomatiikan ongelmaan. Hki 1976 & Valsiner, Culture
and development of children's action. Chichester:Wiley &
Sons 1987.
35 Ks. yllä: ihmisen kompleksisuus, sekä Oresto, emt.
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Laadullisessa tutkimuksessa menetelmien kelvollisuus on
suoraan riippuvainen tavasta, jolla ne liittyvät tutkittaviin
merkitysyhteyksiin. Millään menetelmällä ei ole muodollista
pätevyyttä,

joka

ohittaisi

kulloisenkin

sovellutuksen

kulloiseenkin tutkimuskohteeseen.
Menetelmät eivät siis ole separaattoreita, jotka erottavat
tutkimustulokset kohdallisesti vaan on jokaista yksittäistä
tutkimusta varten luotava omat menetelmänsä, jotka syntyvät
tematisoinnista ja aineiston alustavasta erittelemisestä.
Oppikirjamenetelmiä on mahdollista käyttää eräänlaisina
tyyppimalleina, jotka kuvaavat menetelmien tyyppejä, mutta
tällainen

tyyppi

ei

voi

koskaan

paljastaa

yksittäisen

tutkimuskohteen tutkittavia piirteitä.
Jokainen tutkimus ja jokainen tutkimuskohde edellyttää
oman menetelmänsä, joka motivoituu tutkimuskohteesta ja
korjautuu tutkimuksen kuluessa.
Tämä koskee yhtä lailla periaatteellisia menetelmiä, kuten
hermeneuttista ja fenomenologista menetelmää, kuin myös
teknisempiä

menetelmiä,

vastaavia.
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kuten

testejä,

haastatteluja

ja

Menetelmien staattisuus ja dynaamisuus
Toinen

menetelmien

luonnetta

kuvaava

piirre

on

menetelmien dynaamisuus ja staattisuus.
Tämäkin liittyy suoraan kysymykseen, kuinka itse sisältö
vaikuttaa menetelmien luonteeeseen: jos ymmärrämme, että
tutkimuskohde on esineellinen, samana pysyvä, invariantein
esitettävissä oleva, on ymmärettävää, että menetelmien voidaan
kuvitella olevan staattisia, muuttumattomia, mekaanisesti
tutkimusta toteuttavia, mutta mikäli tutkimuskohde on muuttuva
ja tämä olennaisesti liittyy tutkimuskohteen luonteeseen, on
myös menetelmiltä oletettava dynaamisuutta.
Laadullisessa

tutkimuksessa

tutkimuskohteet

ovat

muuttuvia, koska ne ovat eläviä (ihmiset, elämismaailman
ilmiöt).
Tämän vuoksi staattiset, lähinnä malleihin perustuvat
ajatukset menetelmistä on jätettävä, koska staattinen menetelmä
jäykistää myös tutkittavan.
Kaikki yksiköistävät, esineellistävät menetelmät ovat siis
hylättäviä tämänkin perusteella.

159

Dynaamiset menetelmät ovat epävalmiita ja ne saavat
muotonsa ja toimintavoimansa suoraan tutkittavasta aineistosta
ja tematisointitavasta.
Niillä ei ole mitään muodollista pätevyyttä eikä niitä voida
esittää

ikäänkuin

ne

osoittaisivat

jonkinlaisen

mallin

tutkimuskohteesta.
Ihmiset ja elämismaailman ilmiöt - kuten muutkin avoimet
järjestelmät - muuttuvat kaiken aikaa ja tämä muutos on
olennainen piirre niitä; nämä tutkimuskohteet ovat myös pitkälti
itseohjautuvia, joten niiden muutoksia ei ole mahdollista
päätellä ulkoisista tekijöistä.
Menetelmien olisi tämän vuoksi pystyttävä venymään ja
sopeutumaan

myös

niihin

mahdollisuuksiin,

joita

tutkimuskohteissa on jo toteutuneiden piirteiden lisäksi, sillä
usein

juuri

mahdollisuudet

paljastavat

selkeimmin

ne

kokonaiset merkitysyhteydet, joissa jo toteutuneellä elämällä on
mieli.
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MENETELMIEN LUOMINEN: AINA UUDELLEEN

Edellä kävi ilmeiseksi, että oli valittu menetelmä mikä
tahansa, se ei koskaan sellaisenaan voi olla kulloisenkin
tutkimuksen menetelmä.
Jokainen tutkimus edellyttää oman menetelmän luomisen
vaikka

tällaisen

perustana

voikin

käyttää

eräitä

oppikirjamenetelmiä ja malleja.
Mutta menetelmän luominen ei pääty tähän vaan edellyttää
laadullinen

tutkimus

aina

myös

menetelmän

jatkuvaa

täsmentämistä, tarkistamista ja kohdentamista.
Tästä ei ole mahdollista esittää esimerkkejä, koska jokainen
esimerkki selittää ainoastaan sen omaa tutkittavaa aineistoa.
Kuitenkin on olemassa eräitä menetelmiä, joiden avulla on
ehkä mahdollista kuvata, miksi menetelmän kokoaikainen
parantaminen on välttämätöntä ja kuinka sen voi motivoida
tutkimuksen kuluessa.
Eräs

tällainen

menetelmä

on

osallistuvan

filosofian

menetelmä. Vaikka nimi saakin menetelmän kuulostamaan
kaikkea muuta kuin empiiriseltä, kyseessä on kuitenkin
menetelmämalli, joka on tarkoitettu teoreettiseen ja empiiriseen
tutkimukseen.

Osallistuvan
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filosofian

menetelmä

tähtää

toteuttamaan sitä tutkijan suhdetta, jota Johdanto-luvussa
luonnehdittiin "kysyväksi": tutkija käsittää tutkimuksensa
kietoutuvan elämänkäytäntöihin ja sen vuoksi hän myös
ymmärtää itsensä elävän tutkijana keskellä sitä ilmiötä, jota
tutkii. Tällöin tutkimuksessa ilmenevät puolet, kokemuksellinen
ja käsitteellinen, antavat merkityksen toisilleen eikä niitä voi
ajatella erillisinä. Niinpä aineisto - oli se syntynyt millä tavalla
tahansa - saa varsinaisen merkityksensä vasta, kun tutkija
pystyy menetelmällisesti soveltamaan sen tulkinnassa ja
ymmärtämisessä sitä elämänkokemusta, joka hänellä itsellään
on omassa historiassaan. Tämä ei tarkoita kahden eri asian
sotkemista

keskenään,

minun

ja

toisen,

vaan

koetun

ymmärtämistä käyttäen apuna koko sitä arsenaalia, joka
tutkijalla

on,

ihmisenä

ja

koulittuna

tutkijana.

Kuten

hermeneuttisen menetelmän yhteydessä selvisi, nämä kaksi
puolta voidaan menetelmällisesti pitää erillään, mutta silti antaa
niiden

molempien

vaikuttaa

tulkitsemisessa.

Tässä

menetelmässä huomaa kuitenkin, kuinka itse tutkimustyö ja sen
arviointi työn kuluessa muuttaa myös omia käsityksiä omista
kokemuksista, joten tämä menetelmä pakottaa tutkijan myös
muuttamaan tutkimustapaa, oletuksia, menetelmien käyttöä ja
arviointiperusteita koko tutkimuksen ajan.
Osallistuvan filosofian menetelmä on empiiriselle tutkijalle
eräänlainen oman toiminnan kontrollimenetelmä, jonka avulla
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on mahdollista kohdentaa tutkimusta ja sen yksittäisiä
menetelmiä koko tutkimuksen ajan.36

36 Tämän menetelmän filosofisesta perustasta, ks. Tapio
Koski, Liikunta ja kehollisuus perenniaalisessa filosofiassa,
10 jss. sekä sovelluksesta empiiriseen tutkimukseen,
Lehtovaara, emt. 14-24 ja passim.
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7

TEORIANMUODOSTUKSEN ERITYISPIIRTEET
LAADULLISESSA TUTKIMUKSESSA

Laadullinen

tutkimus

tähtää

teorianmuodostukseen:

pyrkimyksenä on saada yksittäisistä tutkimustuloksista sellainen
yleistys, joka mahdollistaa myös muiden kuin kulloisessakin
tutkimuksessa

esiintyneiden

ilmiöiden

tunnistamisen,

selittämisen, ymmärtämisen ja ehkä myös ennakoimisen.
Vaikka laadullisessa tutkimuksessa on kyse ainutkertaisista
historiallisista tapahtumista - ihmisestä, elämismaailmasta ja
elämismaailman ilmiöistä - näissä esiintyvät laadut ovat
kuitenkin yleisiä siinäkin mielessä, että ne esiintyvät aina
uudelleen uusissa yhteyksissä.
Yleistykset, joihin teorianmuodostuksessa pyritään, on siis
saatava sellaiseen muotoon, että ne samalla johdattavat
huomion sekä jokaisen kohteen ainutlaatuisuuteen että tämän
käsitteelliseen yleisyyteen.
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Teorianmuodostukseen ei sinänsä ole mitään kaavaa, jonka
avulla pitäisi edetä. Laadullisessa tutkimuksessa tämä pitää
erityisen hyvin paikkansa. Samoin ei teorian muodolla ole
mitään sääntöä, sillä yleisyys, joka tutkimuksessa tavoitetaan,
voidaan tuoda esille monilla eri tavoilla. Määrällisistä
tutkimuksista tutut teorianmuodostuksen tiet - hypoteesi +
laki + teoria - eivät millään tavalla sido tai ole ohjeena
laadullisen tutkimuksen teorianmuodostuksessa. Tämä johtuu
siitä, että - selvemmin kuin määrällisessä - laadullisessa
tutkimuksessa

edellytetään

tutkimuksen

kuluessa

aluksi

asetettujen lähtökohtien uudelleenarviointia sekä menetelmien
arviointia, joten alussa esitetyt hypoteesit vain harvoin säilyvät
tutkimuksen loppuun asti eivätkä näin ollen voi toimia lakien
luomisen tai teorian alkupisteenä.
Koska laadullinen tutkimus koskee ainutkertaisia ilmiöitä, se
ei voi tuottaa tulokseksi lakeja, jotka kuvaisivat jonkin
tapahtumisen lainomaisuutta. Niinpä määrällisistä tutkimuksista
tutut pyrkimykset saada

hypoteesien avulla luoduksi lakeja

eivät ole kohdallisia laadullisessa tutkimuksessa.
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Laadullisessa tutkimuksessa teoria voi olla muodoltaan teesi,
maksiimi tai ohje, tai teoria voi olla yleinen kuvaus niistä
laaduista tai laatujen rakentumisista, joita tutkimuskohteena
tematisoitiin.
Ensinmainitut ovat tyypillisiä laadullisen tutkimuksen
teoriamuotoja.

Tämä

johtuu

tutkimuksen

alasta:

koska

laadullisessa tutkimuksessa ihminen tutkii ihmistä tai ihmisen
maailmaa merkityksinä, tutkimus tähtää aina tavalla tai toisella
muuttamaan tätä, tai ainakin tuloksena on näiden merkitysten
muuttuminen. Tämän vuoksi erilaiset ohjeelliset, joskus jopa
suorastaan toimintaan tähtäävät toimintaohjeet voivat täyttää
sen yleisyysvaatimuksen, joka laadullisen tutkimuksen teorialle
asetetaan. Tämä on erityisen ilmeistä, mikäli ajattelemme
esimerkkeinä kasvatuksen, ihmisten hoitamisen, subjektiivisen
maailmankuvan,

toimimisen

syiden

ja

organisaation

rakentumisen tutkimista.
Teoria voi olla yleinen kuvaus, jolloin se myös johtaa
muutokseen, mutta tällöin tutkija on jättänyt ratkaisematta ne
suunnat tai vaatimukset, joita muutokselle voidaan osoittaa.
Tällainen kuvaus voidaan ymmärtää avoimeksi tehtäväksi.
Tämä teoriamuoto on yleinen esimerkiksi yhteiskunnallista
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todellisuutta koskevissa tutkimuksissa ja muissa vastaavissa,
erityisen kompleksisissa tutkimuskohteissa.
Kaikissa

näissä

-

ja

tässä

mainitsemattomissa

-

teoriamuodoissa on toteuduttava ankaran tieteen vaatimus. On
kyse teesin tai ohjeen kaltaisista teorioista tai kuvauksista,
niiden on selkeästi noudatettava tutkimuksen pätevyyden ja
luotettavuuden vaatimusta, jotta ne voivat niin tutkimuksena
kuin

teorianmuodostuksessakin

osoittaa

kohdallisuutensa

elämismaailmassa. Tämä huomautus lienee tarpeen, jotta ei jäisi
sellaista kuvaa, että teoria voi olla myös uudenlaisen
ihmisteknologian tai manipulaatiotekniikan esitys.

TUTKIMUKSEN PÄTEVYYS

Tutkimukselta edellytetään pätevyyttä ja pätevyys on
perusteltava teorianmuodostamisen yhteydessä. Tutkimuksen
pätevyydellä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jossa tutkimuksen
tulos vastaa hyvin tutkimukselle asetettuja päämääriä ja
tutkimuskohdetta. Tutkimus ei ole pätevä, mikäli se vastaa
kokonaan eri kysymykseen kuin tematisoinnissa on asetettu ja
tämän lisäksi vastaa huonosti tutkimuskohdetta. Laadullisessa
tutkimuksessa pätevyys on keskeinen piirre: yleistykset, joita
tutkimuksessa tehdään tutkimuksen kuluessa ja esitetään
tutkimustuloksina, edellyttävät, että tutkimuksen kulku ja siinä
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saadut päätelmät syntyvät vain tematisoidusta kokonaisuudesta,
eivät mistään muualta.
Tutkimuksen pätevyys liittyy ankaran tieteen vaatimukseen:
laadullinen

tutkimus

koskee

elämänkäytäntöjä

ja

näin

tutkimustulokset muuttavat elämismaailmaa. Tämän vuoksi
tutkimus, jota ei voi pitää pätevänä, tulkitsee elämänkäytäntöjä
tavalla, joka saattaa vaikuttaa elämismaailmaan kielteisesti ja
vaikuttaa vääristävästi siihen tosiasiallisuuden tulkkiutumiseen,
jota

tutkimus

ajaa

takaa. Tällöin

tutkimuksen

eettinen

velvoittavuus jää toteutumatta.
Tutkimus, joka

ei täytä pätevyyden vaatimusta, on

vaarallista tutkimusta, koska se muuttaa elämismaailmaa
tavalla, jonka perusteista ei ole selkoa.
Tutkimuksissa, jotka eivät tähtää teoriaan, on myös
pätevyyden vaatimus.
Terapiaan liittyvän tapauskohtaisen tutkimuksen pätevyys
paljastuu tutkijalle siinä, onko terapian tulos sellainen suotuisa
maailmasuhde, johon tutkija on tähdännyt.
Yleisesti

tapaustutkimuksessa

tapauksen

kuvaus

on

osoitettava päteväksi kuvaamalla, kuinka tutkijan uudelleen
konstruointi tapauksesta vastaa sitä aineistoa - dokumentteja,
dialogia, jne. - joka on tutkimuksen perustana: tällöin on
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osoitettava merkitysten rakentuminen kokonaisuudeksi, joka voi
olla tapauksen mieli.
Kyse ei siis ole dokumentoimisesta vaan dokumenttien
merkityksen asettamisesta tapauksen sisällöksi.

TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS

Tutkimuksen on oltava luotettava ja teorianmuodostuksen
yhteydessä on esitettävä ne perusteet, joilla tutkimus katsotaan
luotettavaksi. Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan sen
vapautta satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä. Koska
elämänkäytännöt ovat ainutkertaisia, ne sisältävät välttämättä
piirteitä,

joilla

ei

ole

elimellistä

yhteyttä

kulloisenkin

tematisoinnin kanssa, mutta jotka kuitenkin liittyvät ajan
mukaan tematisoituun kohteeseen. Tutkimuksen kuluessa nämä
piirteet normaalisti paljastuvat satunnaisiksi tai epäolennaisiksi,
mikäli tutkimus etenee menetelmällisesti johdonmukaisesti ja
tutkijan arviointiperusteet ovat riittävät. Koska laadullisessa
tutkimuksessa itse tutkimus on koko ajan arvioinnin alla,
satunnaisuudet

yleensä

karsiutuvat

omalla

ajallaan

pois

tutkimusaineistosta. Vaikka aineistonhankinnassa (testeissä,
haastatteluissa ja rajaamisissa yleensä) sattuisikin tutkimuksen
luotettavuuden kannalta tutkimusta heikentäviä virheitä, nämä
yleensä

paljastuessaan

pakottavat

tutkijan

korjaamaan

aineistonsa luotettavaksi uudella aineistonhankinnalla.
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Eräs ongelma, joka on viimeisten parinkymmenen vuoden
aikana heikentänyt tutkimusten luotettavuutta, on automaattisen
tietojenkäsittelyn yleistyminen aineistojen peruskäsittelyssä.
Laadullisia tutkimuksia varten on välttämätöntä tällaista
käsittelyä varten erikseen räätälöidä omat käsittelyohjelmat.
Tämä on kuitenkin kallista ja asiantuntija-apua vaativaa.
Seurauksena on ollut, että hyvinkin vaikeaselkoisten tai
herkkien merkitysten tutkijat ovat turvautuneet valmiisiin
standardiohjelmiin, jotka on luotu määrällisiä aineistoja varten
ja samalla he ovat joutuneet "korjaamaan" omaa laadullista
aineistoaan, jotta se sopisi ohjelman käsiteltäväksi.
Tämä ymmärrettävästi tuhoaa alkutekijöihinsä tutkimuksen
luotettavuuden

mutta

ei

välttämättä

koskaan

paljastu

sijaan

huomata

tutkimuksen kuluessa.
Tutkimuksen

lukija

saattaa

sen

yhteensopimattomuuksia aineistoksi sanotun tutkimuskohteen ja
tulkitun materiaalin välillä.

TEORIANMUODOSTUS JA TIEDE: SUHDE PERINTEESEEN

Teorianmuodostuksen suurin ongelma lienee kulloisenkin
tutkimuksen vaatiman teorian muodostamisen suhde oman
tieteen (tai mallitieteen) perinteeseen. Kuten yllä olen pyrkinyt
vakuuttamaan, tieteen perinteellä on tutkimukseen nähden vain
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ohjeenkaltainen asema, kaikki tutkimus tehdään tutkimuksena,
ei tieteenä. Tiede on rakennelma, joka on olemassa vain
tutkimuksen jälkeen, tutkimusta kanonisoivasti, opettamassa ja
pitämässä yllä.
Tämä sama pätee myös tässä kohdassa: mikään tieteen
perinteessä tai muuten jo toteutuneissa tutkimuksissa ei määrää,
minkälainen uuden tutkimuksen teorian rakenne, muoto tai
sisältö on.
Perinne voi antaa ohjeita, eräitä yksittäisiä vaatimuksia
(kuten yllä luotettavuuden ja pätevyyden vaatimukset), mutta
tiede ei anna muita rajoja.
Tämä asia koskettaa tutkimusta ja teorianmuodostusta
syvältä: vaikka tieteen historiassa ja tieteen tutkimuksessa
(esimerkiksi

tieteen

filosofiassa)

on

esitetty

lukuisia

vaatimuksia teorialle (kuten muulle tutkimukseen liittyvälle),
nämä kaikki vaatimukset ovat syntyneet jo toteutuneesta
tutkimuksesta ja siitä johdetuista idealisaatioista.
Vaikka tieteellinen toiminta pyrkii johdonmukaiseen tiedon
esille saamiseen, se on kuitenkin historiallisesti ja satunnaisesti
toteutuva, joten siitä itsestään ei voi johtaa suoranaisia
vaatimuksia, sillä yksikin uusi tutkimus voi saattaa koko tieteen
historian uudelleenarvioitavaksi.
Vaikka jokapäiväisessä tutkimustyössä harvoin (tai ei
koskaan!) tapahtuu mitään perinnettä mullistavaa, on kuitenkin
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parempi pitää lähtökohtana tiettyä vapautta muodollisissa
kysymyksissä kuin tukeutua menneeseen niin, että se kahlitsee.
Tiedeyhteisö ei tunnetusti palkitse tällaista vapautta, mutta
itse tutkimustyön mielekkyyden kannalta vapaus on parempi
vaihtoehto.

IHMISTÄ KOSKEVAT TEORIAT:
ERITYISVAATIMUKSET

Ihmistä koskevissa tieteissä on erityisiä vaatimuksia myös
teorian rakentamisessa. Nämä vaatimukset koskevat ihmisen ja
elämismaailman monitasoisuuden huomioonottamista, teorian
eettistä vaativuutta ja yleistä kokonaisvaltaisuuden vaatimusta.
Laadullisen tutkimuksen edellyttämä kokonaisvaltaisuus on
säilytettävä myös teorianmuodostuksessa.
Tämä tarkoittaa, että vaikka itse empiirinen tutkimus
koskettaisikin välittömästi vain tiettyjä piirteitä tai tekijöitä
elämismaailmassa, teorianmuodostuksessa ei voida turvautua
tällaisten osien yleistämiseen vaan on yleistykset aina tehtävä
suhteessa osien merkitysyhteyksiin. Jonkin ihmisen toiminnon
tutkiminen voi tulla teoriatasolle ainoastaan silloin, kun se
liitetään ihmisen olemistapoihin kokonaisuudessaan.
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Elämismaailman piirteet voivat tulla järkevällä tavalla
yleistetyiksi ainoastaan silloin, kun yleistäminen tapahtuu
suhteessa

koko

siihen

merkitystodellisuuteen,

joka

elämismaailma on.
Tämä

kokonaisvaltaisuuden

vaatimus

osoittaa,

että

empiirisessä tutkimuksessa oleva filosofinen osa on tärkeä sekä
lähtökohtien että lopputulosten vuoksi: kun lähtökohdat on
tarkasteltu filosofisesti, teorianmuodostus on jo siinä saanut
tukea ja perustan.
Mikäli tämä filosofinen tarkastelu (esimerkiksi ontologinen
ratkaisu ja siitä seuraavat tutkimustoiminnalliset ohjeet) on
tehty selkeästi ja halliten, sen jo pitäisi osoittaa, mikä on se
kokonaisuus, jossa teorianmuodostus tapahtuu.
Itse tutkittava

voidaan näin palauttaa luontevasti siihen

kokonaisuuteen, jossa se on alunperin ymmärretty jonain, ja
välitön tutkimustulos tulee luontevasti ymmärretyksi siinä
kokonaisuudessa, jossa sen merkitysyhteydet ovat tallella.
Toinen

seikka

koskee

ihmisen

ja

elämismaailman

kompleksisuutta.
Koska laadullisen tutkimuksen kohteet ovat pääsääntöisesti
itseohjautuvia kokonaisuuksia tai näiden valikoituja osia,
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koskee teorianmuodostus avoimia järjestelmiä, jotka ovat
aidosti kompleksisia.
Tämän

asian

huomioon

ottaminen

liittyy

myös

teorianmuodostamiseen: teoriat eivät voi esiintyä kohteensa
kertakaikkisina kuvauksina tai normatiivisina esityksinä, koska
mikään teoria ei voi tavoittaa kokonaisuudessaan kompleksista
ja itseohjautuvaa tutkimuskohdetta.
Tämä on loogisesti mahdotonta, koska teoria muuttaa
tutkimuskohdetta.
Tämän vuoksi ihmisen ja elämismaailman kompleksisuus on
tuotava teorianmuodostuksessa esille siten, että kohteen eri tasot
ja näiden tasojen suhteet paljastuvat teoriassa ja itse kohteen
laatu - se, onko se kompleksinen vaiko ei ja missä suhteessa se
on omaan kokonaisuuteensa - paljastuu selkeästi.
Tämä

tarkoittaa

esimerkiksi

ihmisen

tutkimisessa

tutkimusaiheeksi tematisoidun piirteen tai toiminnan asettamista
ihmisen todellistumistapojen problematiikkatyyppeihin ja sen
osoittamista, kuinka kyseinen tutkimusaihe todellistuu näihin
nähden ja ihmisen kokonaisvaltaisuudessa, siis siinä, että
jokainen osa saa merkityksellisyytensä kokonaisuudesta.
Näin esimerkiksi terveyden kokeminen tai kansalaisena
oleminen voidaan teoriassa yleistää ainoastaan ihmisen kaikkien
todellistumistapojen avulla, jolloin mahdolliset sovellutukset
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muiden ihmisten kohdalla voidaan perustella koko ihmiskuvasta
lähtien.
Pelkkien

osien

tai

piirteiden

yleistäminen

ilman

kompleksisuuden huomioon ottamista johtaa mekanistiseen
teoriaan ja manipuloivaan sovellutukseen.
Teorian on myös sisällettävä se eettinen vaatimus, joka
liittyy kullloisenkin tutkimuksen ankaruuteen.
Teoria ei voi olla tässä suhteessa neutraali, koska juuri siitä
tehdään ennakoinnit ja sovellutukset.
Eettinen vaatimus tarkoittaa yleensä kokonaisvaltaisuuden ja
kompleksisuuden huomioon ottamista, siis koko tutkimuksen
ihmiskäsityksen sisällyttämistä teorianmuodostukseen.
Kun nämä kaksi on otettu huomioon, teoria yleensä kestää
arvioinnin eettiseltä kannalta. Kuitenkin on perusteltua esittää
teoriassa myös selkeästi omana ongelmanaan se vaatimus, jonka
elämismaailman muuttaminen aina synnyttää.
Teorialla voi olla sellaisenaan, siis pelkkänä käsitteellisenä
rakennelmana,

terapeuttinen

merkitys

ihmisille

ja

merkitystodellisuuden uudelleen jäsentymiselle, joten eettisen
vaatimuksen esille ottaminen teoriassa ainakin paljastaa sen,
kuinka tutkija on itse ymmärtänyt tutkimuksensa ja teorian
terapia-luonteen, ja näin ongelma ei jää piilovaikuttajaksi.
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Teoriaan

liittyy

tutkimuksen

aina

kohteen

(kokonaisvaltaisuuden,

laadullisessa
ja

tutkimuksessa

sen

ymmärtämisen

kompleksisuuden

ja

eettisen

vaatimuksen) asettuminen varsinaiseen merkitysyhteyteen, siis
elämismaailmaan

kokonaisuutena.

Tämä

tarkoittaa

tutkimusaiheen ja - kohteen kietoutumista siihen kaikkien
merkitysten

todellisuuteen,

josta

ne

alunperin

tutkijan

kokemuksessa olivat esiymmärryksenä. Tutkimus on aina
rajaamista tästä kokonaisuudesta, mutta samalla tutkimus on
myös tämän lisäämistä, merkitysten lisäämistä ja uudelleen
jäsentämistä.
Teorianmuodostuksessa

tutkija

palaa

takaisin

siihen

kokonaisuuteen, josta lähti, ja asettaa tutkimuksensa, sen
tulokset ja mahdolliset seuraukset takaisin siihen maailmaan,
josta ne rajattiin. Tämä on se varsinainen merkitysyhteys, jossa
keskustelu tutkimuksesta, sen kriteereistä, onnistumisesta,
kohdallisuudesta ja kestävyydestä voidaan käydä.
Tutkijan on teorianmuodostuksessa otettava huomioon tämä
yhteinen merkitysten maailma, koska ainoastaan siihen teorian
sitomalla tutkija asettaa tutkimuksensa ja sen synnyttämän
teorian yhteiseksi omaisuudeksi.
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Tässä ei ole kyse mistään kauniista pyrkimyksestä vaan
hyvin käytännöllisestä tilanteesta: rajaaminen tuottaa yleensä
jonkinlaisen merkitysvammaisen kokonaisuuden, silloinkin, kun
kaikki kokonaisvaltaisuuteen ja kompleksisuuteen liittyvät asiat
otetaan huomioon. Merkitysten kokonaisuus on aina suurempi
kuin sen synnyttämien osien summa ja tämän vuoksi tutkijan on
palautettava (esimerkiksi jokin) ihmisen toiminta ihmisen koko
yhteyteen ja todellistumisen tasoihin ja tämän lisäksi vielä
sosiaaliseen ja kulttuuriseen merkityskokonaisuuteen, josta
erään osan muodostavat tieteelliset diskurssit. Näin on
mahdollista saada tutkimuksella esillesaatu asettumaan selvästi
muuallekin kuin tieteelliseen yhteyteensä.
Tieteelliset diskurssit ovat aina vain yksi rajaava konteksti,
jolla

ei

ole

mitään

erityisasemaa

tutkimuksellisessa

keskustelussa eikä edes merkitystä, jollei palauttamisella saada
osoitetuksi yhteyttä laajempaan merkityskokonaisuuteen.
Vain tällaisella palauttamisella teoria voi tulla osaksi
tutkimuksellista keskustelua ja siinä tapahtuvia muutoksia (joita
ei voi kuvata edistyksenä vaan merkitysten muuttumisina).
Jos tutkija ei tätä ota huomioon teorianmuodostuksessa,
hänen teoriansa joko jää huomiotta tai esiintyy esineellistyneenä
- yhteyksistään irroitettuna - tulkintojen kohteena.
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Varsinaiseen

merkitysyhteyteen

saattaminen

voi

eri

tapauksissa tarkoittaa eri asioita. Varsin usein se tarkoittaa
teorian kohdalla kannan ottamista aiempaan tutkimukseen,
rajankäyntiä toisten tutkimustulosten kanssa, kannan ottamista
normatiivisiin ohjeisiin (lakeihin, sääntöihin, kirjoittamattomiin
"lakeihin") tai tieteelliseen käytäntöön. Erityisesti näissä
tapauksissa tutkija teoriaa muodostaessaan näkyvästi muokkaa
merkityksiä. Vaikka itse teoreettinen puoli syntyykin aina
pelkästään empiirisestä aineistosta, sen rakentuminen liittyy
merkitysten

kokonaisuuteen.

Teoria

ei

synny

rajatussa

maailmassa.
HERMENEUTIIKAN VAIKUTUS
TEORIANMUODOSTUKSESSA

Hermeneutiikka

antaa

teorianmuodostukselle

eräitä

erityispiirteitä.
Koska ymmärtäminen ja siis tutkimuskohteen tavoittaminen
käsitteellisesti on tapahtunut kehämäisesti, teoria syntyy siitä,
että tutkimuksen lähtökohtaoletukset ylitetään. Teoria ei siis ole
sidoksissa niihin oletuksiin, joita kulloinenkin tutkija on tehnyt
tutkimuksensa alussa, vaan teoria syntyy tutkimuksesta, siis
tutkimisen

tapahtumisesta

ja

jatkuvasta

edellisen

tason

ylittämisestä. Teorianmuodostuksessa tällä on merkitystä, sillä
tämä antaa olettaa, että teoria koskee ainoastaan tutkittavaa
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aineistoa, ei tutkijan lähtökäsityksiä. Tiukasti ottaen juuri näin
onkin, sillä yleistäminen ja sitä kautta teorian muodostamiseen
päätyminen

on

mahdollista

vain,

mikäli

hermeneuttista

käytäntöä on noudatettu; jos ei ole noudatettu hermeneuttista
käytäntöä, mikään yleistäminen - siis laatujen löytyminen ja
kuvaaminen - ei ole mahdollista.
Niinpä voidaan sanoa, että laadullisessa tutkimuksessa
teorian

muodostamisen

hermeneuttisen

mahdollisuus

menetelmän

seuraa

onnistumisesta

suoraan

kulloisessakin

tutkimuksessa. Teorian rakenteelle tällä on myös merkitystä,
koska tällöin voidaan olettaa, että tutkittava aineisto määrää
teorian rakenteen.

TIETEELLISEN REALISMI, DISKURSSITODELLISUUS
JA
LAADULLINEN TUTKIMUS

Tieteellinen

realismi

on

vankan

jalansijan

saanut

tieteenfilosofinen uskomus, jossa oletetaan, että maailma ei voi
tulla tiedetyksi ilman teoreettista kehikkoa, teoriaa tai kuvaa,
joka jo asettaa maailman tietyllä tavalla. Luonnontieteellinen
tutkimus näyttää jossain määrin tukevan tätä uskomusta ja
esimerkiksi

suhteellisuusteorian

mailmakuva

perustuu

uskomukselle, että todellisuus havaintoinakin on riippuvainen
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ihmisen

paikasta

ja

tavasta

asennoitua

havainnointiin.

Tieteellisen realismin ajatusta on myöhemmin laajennettu niin,
että sen periaate tarkoittaisi kaikkea kulttuurista toimintaa:
tieteelliset

käytännöt, kulttuuriset toiminnot

ovat

tämän

laajennuksen mukaan diskurssitodellisuuksia, joissa käydään
tietynlaista keskustelua tietynlaisin periaattein, mutta samalla
vältetään väittämästä, että tämä keskustelu koskisi jotain
maailmaa tai todellisuutta, joka itsessään olisi jotain.
Nämä ajatukset perustuvat aiheelliseen epäluuloon, joka
ihmisellä on aina ollut: onko meillä mitään mahdollisuutta
saavuttaa todellisuutta tai sanoa siitä jotain? Erityisesti teorian
kohdalla tämä epäluulo on voimakas, sillä yleiskäsitteet ja
teoriat eivät välttämättä ole niin läpinäkyviä, että todellisuus tai
maailma näkyisi niistä. Toisaalta näyttää myös siltä, että meidän
merkitysten mailmamme on niin monikerroksinen tai tiheä, että
sen läpi ei näy mitään.
Kuitenkin

tutkimustoiminta

ja

erityisesti

teorian

muodostaminen perustuvat oletukselle, että nämä kohtaavat
muutakin kuin tiheän merkitysten maailman: oletuksena on, että
merkitysten maailmalla on referentti, maailma, jossa eläminen
ja toiminnot ovat yhtaikaa konkreettisia tapahtumia ja näiden
kantamia merkityksiä. Nämä kaksi ovat samaa tässä oletetussa
maailmassa ja vain yhdessä niillä on merkitystä ihmiselle.
Vaikka ihminen ihmisenä elää merkitysten kokonaisuudessa,
hänellä on myös välitön, konkreettinen kokemuksensa sisäisenä
ja ulkoisena aistimisena, jossa merkitykset tulevat toissijaisina.
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Tämä on se maailman kohtaaminen, johon merkitykset
viittaavat ja josta ne saavat lähtökohtansa. Ilman tätä
tutkimustoiminnalla tuskin olisi mitään mieltä.
On syytä olettaa, että ajatus tieteellisestä realismista ja
diskurssitodellisuuksista voi syntyä ainoastaan siitä, että
pidetään teoriaa normina, tieteellistä ja kulttuurista keskustelua
ohjeena

ja

omaa

kokemusta

erheenä.

Laadullisessa

tutkimuksessa tutkimuksen tavoittamat laadut eivät voi olla
teorian laatuja ja silti merkityksellisiä, pelkkää keskustelua tai
keskustelun

synnyttämää

virtuaalitodellisuutta.

Näin

on

yksinkertaisesti jo senkin vuoksi, että tutkimus itsessään on
tähdätty

paljastamaan

laatujen

luonne

ja

olemisentapa.

Käytettäessä fenomenologista menetelmää ja hermeneuttisia
tulkinnan välineitä tutkittava ilmiö paljastaa luonteensa tavalla,
jossa teoreettinen harha ja diskursiivinen kuvittelu eivät voi
vaikuttaa.
Tämän

vuoksi

laadullisessa

tutkimuksessa

voidaan

ontologisen ratkaisun mukaisesti olettaa, että tutkimuksen
kohde on tutkimuksessa saatu tutkituksi sinä, minä se
olemisensa

mukaan

tematisoitiin.

Teorianmuodostuksessa

voidaan näin ollen lähteä siitä, että teoria koskee todellisuutta
(ihmistä, elämismaailma) ja saa siitä merkityksellisyytensä, ei
suinkaan päinvastoin.
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LAADULLISEN TUTKIMUKSEN RAPORTOINTI

Tutkimuksen raportointi eli kirjoittaminen artikkeliksi tai
monografiaksi 37 on osa tutkimustyötä; tämä ei siis ole irrallinen
tapahtuma vaan kuuluu samaan kokonaisuuteen kuin muukin
tutkimustyö.
Varsin suuri osa tutkimuksen ratkaisevista kysymyksistä saa
lopullisen artikulointinsa ja siten lopullisen asemansa vasta
raportoinnissa.
Raportoinnin tehtävänä on kuvata tutkimuksen eri vaiheet ja
siten esittää lukijoille, minkälaisista lähtökohdista, millä
periaatteilla, millä menetelmillä ja minkälaisilla yleistyksillä
tutkimus syntyi.

37 Erilaisista tavoista julkistaa tutkimus, katso Hirsjärvi &
Remes &Liikanen & Sajavaara, Tutkimus ja sen raportointi,
sivulta 59 eteenpäin.
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Riippumatta

siitä,

onko

kyseessä

määrällinen

vaiko

laadullinen tutkimus, raportista on selvittävä, kuinka vastaava
tutkimus olisi mahdollista toteuttaa uudelleen.
Määrällisessä

tutkimuksessa

tutkimusasetelman

toistettavuutta

tällöin
niin

tarkoitetaan

lähtökohtien

kuin

menetelmienkin suhteen.
Laadullisen tutkimuksen kohdalla sana "vastaava" tarkoittaa
tutkimusta, jossa oletetaan tutkimuksen lähtökohdat kutakuinkin
samankaltaisiksi
tutkimuksessa

ja

pyritään

raportoitua

noudattamaan

tutkimustapaa,

aiemmassa
tulkintaa

ja

yleistämistä; koska tutkimuskohteet ovat ankarasti ainutkertaisia
eikä laboratorointia voida käyttää, täydellistä vastaavuutta ei voi
tavoittaa

mutta

periaatteessa

on

mahdollista

tehdä

kontrollitutkimuksia, joiden avulla voidaan osoittaa aiemman
tutkimuksen pätevyys.
Laadullisen tutkimuksen erityisyys asettaakin raportoinnille
vaatimuksia, joita ei sellaisenaan voi soveltaa muunlaiseen
tutkimukseen.

Laadullisen

välittömään

elämismaailmaan

alkulähtökohdissa

kuin

tutkimuksen

tuloksissakin

niin

kietoutuminen
tutkimuksen

edellyttää

raportin

kirjoittamiselta hyvin seikkaperäistä ja vastuullista ajatustyötä.
Tutkimuksen kulun kuvaus, käytetyt menetelmät ja tulkinnan
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perusteet on pystyttävä esittämään siten, että lukija (toinen
tutkija38) pystyy mahdollisimman aukottomasti seuraamaan
niitä ratkaisuja, joita tutkija on tehnyt ja niitä periaatteita, joille
tutkimuksen eteneminen kussakin vaiheessa on perustunut.
Tämä kuulostaa melko yksinkertaiselta, mutta käytännössä
saattaa olla varsin vaikeaa seurata itse omaa tutkimustyötään ja
siinä tehtyjä ratkaisuja, mikäli ei tutkimuksen kuluessa koko
ajan pidä kirjaa myös kaikista myöhemmin oikaisemistaan
virheratkaisuista,

umpikujista,

vääristä

tulkinnoista

ja

onnettomista käsite- tai menetelmävalinnoista. Juuri nämä
nimittäin parhaiten paljastavat niin tutkijalle itselleen kuin
lukijallekin

sen

oivaltavan

tapahtumasarjan,

joka

esiymmärryksestä raporttiin muodostaa tutkimuksen.
Seuraavassa on käsitelty eräitä erityisesti laadullisen
tutkimuksen raportointiin liittyviä vaatimuksia, jotka perustuvat
tässä kirjassa aiemmin esitettyihin periaatteisiin.

38 On huomattava, että tutkimuksen raportti kirjoitetaan
lukijalle, joka on harjaantunut lukemaan tutkimusraportteja.
Erityisesti tieteellisen tutkimusraportin kohdalla tämä
huomautus pyrkii korostamaan, että kirjoittaja voi luottaa
lukijan kykyyn seurata tutkimuksen kulkua, mikäli se on
esitetty aukottomasti. Raportti ei voi olla kansantajuistus tai
tutkimuksen kulun oikaisten esittävä katsaus.
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TUTKIMUKSEN LÄHTÖOLETUSTEN ESILLE TUOMINEN

Raportoinnissa

tuodaan

siis

esille

välittömien

tutkimustulosten ja luodun teorian lisäksi suuri joukko muuta
tutkimusta koskevaa tietoa:
Raportissa esitetään erittely tutkijan perusteista lähteä
tutkimaan juuri tietynlaista kohdetta. Tämän tarkoituksena on
paljastaa mahdollisimman paljon siitä esiymmärryksestä, joka
tutkijalla aiheestaan oli. Tämä

myös paljastaa

tutkijan

tutkijaprofiilia, siis mielenkiintoa. Koska tutkija ei voi enää tutkimuksen jälkeen - kuvata esiymmärrystään kovinkaan
sattuvasti, tämä kohta edellyttää tarkkaa harkintaa, jotta
lähtökohtien

esittäminen ei tarkoittaisi selittelyä siitä, miksi

tutkimukseen ryhdyttiin. Kirjoittajan on pidettävä silmämääränä
sitä aikeellista yritystä, josta tutkimus syntyi ja jossa pääosaa
esittivät lukuisat kysymykset ja ihmettely sekä tietynlainen
projektiivisuus, joka alustavasti näytti tutkimukselle suuntaa,
mutta jolle ei vielä ollut perusteita. Mikäli tutkija pystyy
kirjoittamaan tämän erittelyn ilman "selittelyn makua", hänellä
on hyvä mahdollisuus osoittaa tutkimuksen kulussa se
ymmärtämisen edistyminen, jota laadullinen tutkimus yleensä
tarkoittaa.
Toiseksi raportissa on tuotava esille se tapa, jolla tutkija oli
tulkinnut tutkimuskohteensa, sen merkitysyhteydet ja tärkeyden
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tutkimuksen alussa. Tämä esitulkinta edeltää menetelmien
luomista ja on siis ratkaisemassa sitä tapaa, jolla menetelmiä
valitaan ja uudelleen luodaan.
Samalla tavalla esitulkkiutuneisuus, siis tutkijan oma
tosiasiallisuus, on tuotava esille raportissa. Tämä voi tarkoittaa
esimerkiksi

kasvatustieteellisessä

tutkimuksessa

niiden

kasvatuksellisten asetelmien kuvaamista, joissa tutkija itse
kokemisensa

mukaan

on.

Tutkimukselle

ei

voi

olla

yhdentekevää, onko kasvatusta tutkiva itse orpokodin kasvatti
vaiko perheessä elänyt, onko hän opettaja, vanginvartija,
suurperheen äiti vaiko nunna. Nämä kaikki vaikuttavat
esitulkkiutuneisuuteen

ja

ovat

sellainen

osa

tutkijan

tosiasiallisuutta, jota ei voi ohittaa. Koska tutkija ei juuri näiden
itsestäänselvyyksiensä kohdalla voi tietää tarkasti tapaa, jolla ne
vaikuttavat merkitysten muodostumiseen, hän tekee parhaiten,
kun kuvaa tämän faktisiteetin lähtökohtaoletusten joukossa.
Samasta syystä tutkimukseen liittyvät ulkoiset tekijät - missä
tutkimus suoritettiin ja kuinka se organisoitiin - kuvataan
raportissa. Näillä seikoilla voi olla ratkaiseva merkitys
tutkimuksen ymmärtämisen kannalta. Esimerkiksi aiemmin
runsaasti käytetyt laboratorio-olosuhteet asettavat tutkimusten
luotettavuuden ja pätevyyden aivan eri asemaan kuin ovat
luotettavuus ja pätevyys sellaisissa tutkimuksissa, jotka on
suoritettu tutkittavien luonnollisessa ympäristössä. Monissa
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tapauksissa tämä seikka saattaa paljastua tärkeäksi vasta
tutkimuksen jälkeen, esimerkiksi uusien tutkimusten myötä, ja
näin vanhempi tutkimus saa sattuvamman arvioinnin, mikäli
siinä on esitetty selvästi myös laajemmat tulkkiutuneisuuden
ehdot.
TUTKIMUKSEN KULUN KUVAUS

Tutkimuksen kulku kuvataan raportissa kokonaisuudessaan.
Tämä ei tarkoita minuuttiaikataulua vaan sitä tutkimuksellista
kulkua, jossa esioletuksista kuljetaan uudelleen ymmärtämisten,
menetelmien korjaamisten ja täsmentämisten kautta kohti
yleistämistä
tulkintojen

ja

teoriaa.

esilletuominen

Virheiden
kuluu

ja

epäonnistuneiden

laadullisen

tutkimuksen

raportointiin, koska ainoastaan näiden avulla voidaan täysin
motivoida ne yleistämiset, joihin lopulta päädytään. Näistä on
syytä tuoda esille lähinnä periaatteelliset piirteet, ne, jotka
osoittivat tutkijalle, että kyseessä oli epätyydyttävä tai
virheellinen oletus tai tulkinta. Tutkimuksen kehämäisen kulun
vuoksi tutkimuksen kuvaus on välttämättä myös kehämäinen ja
sisältää kaiken aikaa arviointia ja korjaamista.
Tutkimuksen kulun kuvauksessa pääpaino on saavutetuilla
tuloksilla ja niiden kulloisellakin selkeysasteella. Tämän vuoksi
raportoinnissa on tuotava esille ne eri vaiheet, joissa tulokset
saavutettiin ja kuvattava se kokonaisuus, joka kullakin tasolla
oli nähtävissä. Tällä tavoin tutkija voi motivoida omaa
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tutkimustaan edelleen ja osoittaa, kuinka aiemmassa (myös
muiden

tekemässä)

ja

myöhemmässä

tutkimuksessa

ymmärretään tutkimuskohde laadullisesti eri tavoin, ja kuinka
tämä muuttaa sitä kokonaisyhteyttä, jossa tutkimuskohde
kulloinkin voi tulla uudelleen tematisoitavaksi.
Tämä tarkoittaa tutkimuksen eri vaiheiden ja tulosten eri
tasojen selvää osoittamista ja tunnistamista.
Esimerkiksi:
raportoinnissa

Maija

Lehtovaaran

esitetty

koko

tutkimuksessa

tutkimuksen

kulku

on
aina

lähtökohtaoletuksista teoriaan asti. Lehtovaara esittää kulun
siten kuin siinä on tapahtunut aiemman tulkinnan ja
ymmärtämisen korjaamista, aineiston tarkentamista (uusin
haastatteluin)

ja

uusien

ymmärtämisyhteyksien

mukaan

ottamista. Tällä tavoin esitettynä tutkimuksen raportti kuvaa
kolmea asiaa: tutkimuksen tapahtumista, tutkijan ymmärryksen
kehittymistä ja tutkimuskohteen selkeämpää paljastumista.

TUTKIMUKSEN ANKARUUDEN OSOITTAMINEN

Tämä kohta raportointia astuu yli sen tason, jolla
teorianmuodostaminen on tapahtunut. Tutkijan on pystyttävä
osoittamaan, että tutkimus on kulkunsa osalta, yleistyksinä ja
teorian

muodostamisessa

noudattanut

ankaralle

tieteelle

asetettuja vaatimuksia. Tämä tarkoittaa samalla, että tutkijan on
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liitettävä tutkimuksensa ja sen yleistettävät tulokset ja
mahdollinen sovellettavuus elämismaailmaan, jossa jokainen
toimi muuttaa merkityksiä. Tutkimus on tapahtumisena jo
tehnyt tämän ja se tulee jatkossa jatkuvasti muuttamaan
merkityksiä

kerrannaisella

tavalla.

Jos

tutkija

pystyy

osoittamaan, että tämä tapa on kestävä ja liittyy luonnollisella
tavalla elämismaailmaan, voidaan katsoa, että hän on osoittanut
työnsä täyttävän ankaruuden vaatimukset.
Voimme palauttaa mieliin, mitä tämä vaatimus tarkoitti:
Ihmistä tutkivissa tieteissä ei ole lupa tehdä mitään sellaisia
toimia, jotka esineellistävät tai ohentavat tutkimuskohdetta
siten, että tutkimuskohteeseen kuuluva merkitysten kokonaisuus
tuhoutuu. Lisäksi ankaruus tarkoittaa, että tutkimustulokset koska ne ovat syntyneet ilman idealisaatiota ja rationalisaatiota
- liittyvät suoraan kokemustodellisuuteen ja niiden on oltava
eettisesti

hyväksyttäviä,

jotta

tutkimusta

voidaan

pitää

kelvollisena.
Tämä kohta pyrkii korostamaan, että tutkija ei jätä
tutkimustaan ja sen mahdollisia seurausvaikutuksia villiksi
maailmaan

vaan

ymmärryksensä

asettaa

mukaan

raportointinsa
ne

rajat,

joissa

päätteeksi
hänen

tutkimustuloksiaan voidaan pitää pätevinä. Hän ei tietenkään
voi tällä tavoin estää kaikenlaisia tulkintoja ja sovellutuksia,
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mutta hän voi - juuri tämän tutkimuksen tekijänä - osoittaa sen,
milloin hänen käsityksensä mukaan hänen tutkimustuloksensa
täyttävät ankaruuden vaatimukset. Tämä toimii eräänlaisena
vakuutena

siitä,

että

laadullista

tutkimusta

ei

käytetä

muodollisesti hyväksi vaan että sen tulkinnoissa pääosaa
näyttelee aina sisältö, itse tutkimus.
Tähän samaan kohtaan kuuluu tietenkin myös se valinta,
jonka tutkija on tehnyt tutkijatyyppinä. Laadullisen tutkimuksen
tekijä on alunperin valinnut kysyvän maailmasuhteen ja hänelle
kuuluu ainakin piirre, jota yllä kuvailimme näin:
Tutkimustyön päämääränä on hänen mukaansa rikastaa
inhimillistä

olemassaoloa,

syventää

ymmärrystämme

maailmasta ja itsestämme; tutkimuksella on näin ollen aina
syvä eettinen merkitys inhimillisen toiminnan arvottajana.
Tutkija ei tämänkään vuoksi voi jättää tutkimustaan
rajaamatta sen pätevyysaluetta, koska hän tutkijatyyppinsä
vuoksi

välttää

kaikkea

sellaista,

mikä

manipuloi

ymmärrystämme mailmasta. Rajaamatta jättäminen tarkoittaa
yleensä ajatusta, että tutkimuksella on itseään laajempi
sovellutusalue, ja tällainen "objektiivisuus" sallii myös sellaisen
tutkimuksen lukemisen ja soveltamisen, joka ei ota huomioon
tutkimisessa käytettyjä rajauksia, tulkintoja ja merkitysyhteyttä.
Laadullinen tutkimus on aina, yleisyysasteestaan riippumatta,
rajallinen yritys ymmärtää ihmisen kokemista ja siitä syntyneitä
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merkitystä näiden merkitysten keskellä ja niitä muuttaen.
Ankara tiede vaatii ankarat rajat, jotta ihmisten maailma pysyy
elettävänä ja keskinäinen ymmärtämys paranee.
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SANASTOA

kirjassa on käytetty mahdollisuuksien mukaan suomenkielistä
termistöä, joka paikoin saattaa olla vähemmän tunnettu kuin
angloamerikkalainen tieteellinen slangi; seuraavassa eräiden
tällaisten ja muidenkin käytettyjen sanojen selityksiä
ankara tiede

tieteen alue, jossa tutkimuksella on erityisiä

eettisiä vaatimuksia, koska tutkimus kumpuaa ja motivoituu
elämismaailmasta ja palaa elämismaailmaan muuttaen sen
merkityksiä palautumattomalla tavalla
artikulointi

oletetun tai käytetyn perustan lausuminen ääneen

ja saattaminen julkiseksi
diskursiivinen

askel askeleelta, johdonmukaisesti ja tietyn

normin mukaan tapahtuva eteneminen tutkimuksessa tai
keskustelussa
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diskurssi tutkimisen tai keskustelun perinne, jossa on omat
tapansa ja norminsa asettaa kysymykset, vastata niihin,
vakuuttaa ja pätevöittää argumentit ja arvioida tuloksia;
erityistyyppinä

tieteellinen

diskurssi;

diskurssiavaruus

tarkoittaa sitä keskustelun tai tutkimuksen aluetta, jolla
diskurssissa on lupa liikkua
erittely

analyysi,

tarkoittaa

ilmiön

järkiperäistä

ja

seikkaperäistä tarkastelemista
fenomenologia
ihmisen

filosofinen lähestymistapa, joka korostaa

tietämisen

kyvyn

sitoutumista

ihmisen

elämismaailmaan ja sen ilmiöihin (kokemiseen)
järkiperäinen

rationaalinen,

tarkoittaa

päättelemällä

saavutettavaa käsitteellistä selkeyttä, jolle ei välttämättä ole
kokemuksellista vastaavuutta missään, mutta joka voi toimia
yleistämisen välineenä
kohdallinen

adekvaatti,

tarkoittaa

tilannetta,

jossa

tutkimuksessa käytetty menetelmä tai käsitteistö kohtaa
tutkimuskohteen sellaisena kuin tämä olemukseltaan todella on
kokonaisvaltainen

holistinen,

tarkoittaa

ilmiössä

ja

tutkimuksessa sitä, että jonkin kokonaisuus määrää sen osia,
antaa niille merkityksellisyyden
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konteksti

yhteys, jossa

jollakin on

merkitys; tämän

ulkopuolella mitään luonnollista merkitystä ei ole ilman, että
joku antaa merkityksen
kriteeri arviointiperusta, se, mille voi perustaa ratkaisunsa
laadullinen vastakohtana määrälliselle tutkimustapa, joka pitää
varsinaisena tutkimuskohteena merkityksiä, jotka viittaavat
ainutkertaisiin elämismaailman ilmiöihin
lukutapa

tarkoittaa tutkimuksessa valittua tai valikoitunutta

tapaa tulkita tutkittava aineisto; lukutapoja on määrättömän
monia, mutta tutkijalle vaikoituu yleensä pari vaihtoehtoista
tapaa esiymmärryksen ja kollegiaalisten asetelmien perusteella
luotettavuus

reliabiliteetti, tarkoittaa tutkimuksen vapautta

satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä, erityisesti aineiston
hankinnassa ja rajaamisessa
merkitysyhteys konteksti, tarkoittaa sitä kokonaisuutta, jossa
jokin ilmiö saa sen luonteen, jona me tunnistamme sen; ilman
kontekstia mikään ei ole mitään; luonto tai oleminen on yleisin
konteksti, yksi tapahtuminen on pienin konteksti, jossa mitään
voi tutkia
194

metodologia tutkimuksen rakentumista, perusteita ja välineitä
koskeva teoreettinen tarkastelu
mieli tarkoittaa tässä kirjassa koko ajan sitä sisältöä, joka tulee
tutkimuskohteesta tutkijalle, noemaa, joka on se, minkä tajunta
saa tajuamastaan
monisyntyinen

heterogeeninen, tarkoittaa sellaista, mikä on

syntynyt useammasta kuin yhdesta alkuperästä; vastakohta on
yksisyntyinen tai tasalaatuinen eli homogeeninen
ontologia olioiden ja ilmiöiden olemistapaa koskeva tiede
positivismi tutkimusperinne, joka olettaa maailman rakentuvan
tosiasioista, joita voidaan tutkia suoraan (positiivisesti)
pätevyys

validiteetti, tarkoittaa tutkimuksen kohdentumista

tarkoitettuun kohteeseen
redusointi pyrkimys poistaa (kompleksisista) ilmiöistä niiden
laatuja ja saada ne muuttumaan yksiköiksi tai yksinkertaisiksi
skientismi tieteisusko, jonka mukaan tiede on totuuden kriteeri
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teema

tarkoittaa ajatusta, jonka tutkija ottaa aineistonsa

lukutavassa

johtavaksi,

johtoajatusta,

josta

muotoutuu

tutkimuksen kysymys ja tutkimusasetelma
tematisointi

tarkoittaa tapaa, jolla johtoajatus valitaan ja

perustellaan
tieteellinen

tieteen

perinteen

periaatteiden

mukainen;

ja

käytännössä

siinä

vakiintuneiden

historiallisin

syin

normitettu tapa
tieteelliset diskurssit

tieteiden perinteet muodostavat kukin

oman kokonaisuutensa, jossa on normitettu toimintatavat
tulkkiutuminen

tapa, jolla merkitykset muodostuvat ilman

tarkoituksellista tulkintaa sen mukaan kuinka ne liittyvät
yksilön kokemushorisonttiin
tunnistaa identifioida, tarkoittaa sitä toimitusta, jossa tutkija
pystyy ottamaan kohteen tutkittavaksi sinä erityisenä, jona
tämä kohde itsenään paljastuu
tutkimuksellinen muodoste

konstruktio, tarkoittaa tutkijan

luomaa tai omaksumaa kokonaisuutta, jolle ei ole osoitettavissa
selvää tunnistamistapaa, joka rajaisi muodosteen suhteessa
muihin ilmiöihin
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tutkimustoiminnallinen operationaalinen, tarkoittaa tapaa, jolla
jokin

tutkittavaa

koskeva

piirre

voidaan

saattaa

tutkimuskohteeksi, tai kuinka jokin ohje tai menetelmä voidaan
liittää juuri tämän tutkittavan tutkimiseen
tämänhetkistää

aktualisoida,

tarkoittaa

jonkin

ajassa

tapahtuvan ja toteutuvan ilmiön ottamista sellaisena kuin se on
tutkimuksen hetkellä ja tämän pitämistä edustavana ilmiön
olotilana
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KIRJALLISUUS

Kirjallisuusluettelo on

laadittu

tutkijan tarpeita varten:

päähuomio on kiinnitetty sellaiseen kirjallisuuteen, jonka avulla
voi selventää laadullisen tutkimuksen metodologisia kysymyksiä
ja tutkimuksen tekemisessä ja raportoinnissa esille tulevia
ongelmia. Luettelo on hyvin suppea, koska suurin osa
metodologista kirjallisuutta on joko suoranaisesti määrällistä
tutkimusta kuvaavaa tai sellaista seuraavaa.
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