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Artikkelissa
kkelissa l�hestyt��n ei-empiirist� teoreettista tutkimusta metodologisesta n�k�kulmasta. �i-empiirisen tutkimuksen metodologia ja metodit ovat toistaiseksi suhteellisen heikosti tunnettuja. Liiketaloustieteellisen teoreettisen tutkimuksen haastetta lis�� my�s se, ett� alalla kohtaavat talouden ja tieteellisyyden usein ristiriitaiset p��m��r�t. Artikkelissa k�sitell��n teoreettista tutkimusta mm. liiketaloustieteellisen tutkimusotekeskustelun ja tiedonintressien n�k�kulmista. �rityist� huomiota tarkastelussa kiinnitet��n teoreettiseen argumentointiin ja teoreettisen tutkimuksen logiikkaan. Muita
keskeisi� tutkimuksessa k�sitelt�vi� aihepiirej� ovat teorian kerrostumat, teorian rooli eksakteissa ja
ei-eksakteissa tieteiss�, teorian ja empirian suhde, teoreettisen tutkimuksen arvioitavuus sek� teoreettisen tutkimuksen lajityypit.
Vaikka ei-empiirisiss� teoreettisissa tutkimuksissa ei usein juurikaan k�sitell� tutkimukseen liittyvi�
metodologisia ja metodisia n�k�kohtia, teoreettis-k�sitteellinen l�hestymistapa ei sin�ll��n ole peruste metodologisen ja metodisen tarkastelun sivuuttamiselle. Kuten empiirist� laadullista tutkimusta, my�s
ei-empiirist� teoreettista tutkimusta koskettavat mm. tutkimuksen metodeihin, prosessiin, tulkintoihin,
rajoitteisiin sek� arvioitavuuteen liittyv�t seikat, jotka tutkijan on kyett�v� tekem��n lukijalle n�kyviksi ja argumentoimaan kest�v�sti. Tutkimuksessa esitet��n kolme teoreettisen tutkimuksen kannalta
merkitt�v�� kulminaatiopistett�, aineiston valikointi, argumentointi ja teorian kerrostumien ylitt�minen,
joihin teoreettista tutkimusta laadittaessa on kiinnitett�v� erityist� huomiota. Artikkelissa ei-empiirist�
teoreettista tutkimusta verrataan erityisesti laadulliseen empiiriseen tutkimukseen, jonka kanssa teoreettisella tutkimuksella todetaan olevan monia merkitt�vi� yhtym�kohtia.
Avainsanat: Teoria,
a, metodologia, liiketaloustiede, tutkimusote, tieteenﬁlosoﬁa.
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1. JOhDanTO
e�ity�i���ti �u�t����a mui�in y��t�i�kuntati�t�i�iin �n �ik�ut�ttua �an�a liik�tal�u�ti�t�id�n m�t�d�l�gian �l�van vi�lä t�i�tai��k�i �u�t��lli��n ��ik��ti jä��nty�ny�t k�k�nai�uu�, j��ta �n li�äk�i ki�j�it�ttu m�lk� �ajalli���ti� muid�n y��t�i�kuntati�t�id�n pii�i��ä tu�t�tut julkai�ut ta�j�avat ti�t�nkin
�inällään liik�tal�u�ti�t�i�iin käy�tännö��ä �u��aan ��v�ll�ttavaa m�t�diki�jalli�uutta, �ikä ��im��kik�i j��tami�- ja ��gani�aati�tutkimuk��n p��bl�matiikka m�t�d�l�gi���ti p�ikk�akaan m��kittävä�ti ��im��kik�i ���i�l�gian tai ka�vatu�ti�t��n va�taavi�ta� e�ity�i���ti kvalitatiivi���ta, ��kä j���ain
mää�in my�ö� kvantitatiivi���ta, tutkimuk���ta löy�ty�y� ny�ky�ään ta��ka�ta �u�m�nki�li�tä m�t�di- ja
m�t�d�l�giaki�jalli�uutta� ei-�mpii�in�n tutkimu�m�t�diikka ja -m�t�d�l�gia mu�d��tavat tä��ä
�u�t����a kuit�nkin m��kittävän p�ikk�uk��n; vaikka kä�it�tutkimu�ta ja t�����tti�ta tutkimu�ta
lä���ty�mi�tap�ina ��v�ll�taan y�l�i���ti niin ti�t��lli�i��ä julkai�ui��a kuin �pinnäy�t�töi��äkin, �n
ai��pii�iin liitty�vä ki�jalli�uu� ja �p�tu� �d�ll��n va��in puutt��lli�ta� s�u�auk��na juu�i viim�k�i
mainitu�ta, m�n�t g�aduaan ki�j�ittavat �pi�k�lijat �vat ilmai����t, �tt�ivät �� �d�� mi�ltän��t
�i-�mpii�i�tä lä���ty�mi�tapaa ma�d�lli��k�i tutki�lma��aan�
su�t����a �mpii�i��n tutkimuk��n ki�jalli�uut��n �i-�mpii�i��n tutkimuk��n m�t�d�l�gia�ta
ja m�t�d�i�ta �n �ii� ki�j�it�ttu ��ittäin vä�än� Liik�tal�u�ti�t�id�n pii�i��ä tu�t�ttu k�timain�n
ai��pii�iä kä�itt�l�vä ki�jalli�uu� �u��a�taan l�i�taa p�i��a�l�llaan, �ajautu�n käy�tännö��ä muutamaan y�k�ittäi���n julkai�uun (k�� nä�i 1980; Takala – Läm�ä 2001; A��n�n – Kalli� 2002)� Kan�ainväli��llä ta��lla �i-�mpii�i���tä tutkimuk���ta lä���ty�mi�tapana �n t�ki ki�j�it�ttu laaj�mmin,
ja �npa mm� a�v��t�ttu ti�t��llin�n aikakau�ki�ja Academy of Management Review �mi�tanut
k�lm� t��manum���a t�����tti���n tutkimuk���n liitty�vill� t��m�ill��2 valit�ttava�ti l�imalli�ta
ai��pii�iä kä�itt�l�vill� julkai�uill� �n niid�n vaik�a��lk�i�uu�� mainittu �n ainakin ��in ��u�au�ta
t�����tti��n tutkimuk��n linkittämi���tä y�l�i��mpään ti�t��n��l��������n k��ku�t�luun (k�� ��im�
p�pp�� 1968; niinilu�t� 1983; 1984)�
su�m�nki�li�t�n julkai�uj�n vä�äi�y�y�� ja k��ku�t�lun ti�tty� vaik�a��lk�i�uu� �ankal�ittavat
��ity�i���ti p��u�tutkint�-�pi�k�lij�id�n ma�d�lli�uutta y�mmä�tää, �mak�ua ja ��v�ltaa �i-�mpii�i�tä tutkimu�ta �pinnäy�tt�i��ään� T�i�aalta my�ö� �u�malai��n liik�tal�u�ti�t��n pii�i��ä �n
vallinnut y�l�i��mmin ilm�in�n ��kaannu� ja �ämm�nny�� liitty��n �i-�mpii�i��n tutkimuk��n kä�itt�i�töön, m�t�d�i�in ja m�t�d�l�giaan� mainittak��n näi�tä ��kaannuk�i�ta ��ity�i���ti kak�i:
y��täältä kä�it�tutkimu� u��in �inna�t�taan �u��aan t�����tti���n tutkimuk���n (tai t�i�inpäin),
ja t�i�aalta aj�ittain kä�it�analy�y�tti�tä tutkimu�ta käy�t�tään �y�n�ny�y�minä y�lipäätään kaik�ll�
kä�it�tutkimuk��ll� ja t�����tti��ll� tutkimuk��ll�� vaikka t�����tti��n tutkimuk��n ja kä�it�- ja
t�k�titutkimuk��n �amai�tami��ll� t�i�iin�a �n my�ö� ti�tty�jä m�t�d�l�gi�ia p��u�t�ita, �i a�ia
2 A�ad�my� �� manag�m�nt R�vi�� �n julkai��ut ai��pii�ill� �mi�t�tun t��manum���n vu�nna 1989 (v�l� 19, n� 4)
ja kak�i t��manum���a vu�nna 1999 (v�l� 24, n�� 2; v�l� 24, n� 4)�
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kuit�nkaan �l� näin y�k�ink��tain�n� ei li�n� �a��aanj��tavaa väittää y�k�ink��tai�tu�t�n ja �u��anai�t�n ��kaannu�t�n �l�van ��u�au�ta ainakin ��altaan t�����tti��n- ja kä�it�tutkimuk��n �u�n��ta m�t�di���ta tunn�ttuud��ta, ��kä t�i�aalta �pä��lvä�tä ja ��ik��ti jä��nty�n���tä ai��pii�in
m�t�d�l�gi���ta k�ntä�tä�
m�t�d�l�gia �i �l� va��inai���ti y�k�ittäi�t�n m�t�di�n tutkimu�ta, vaan laaj�mmin m�t�di�n tau�talla �l�vi�n lä�tök��ti�n ja �l�tu�t�n ta�ka�t�lua (hi��jä�vi �t al� 1997, 183)� mainitu��a m��kity�k����ä tämän a�tikk�lin päämää�ät �vat lu�nt��ltaan m�t�d�l�gi�ia; a�tikk�li��a
ta�ka�t�llaan �i-�mpii�i�tä teoreettista tutkimusta ��ity�i���ti m�t�d�l�gi���ta näkökulma�ta� K��ka ky������ä �n ti�ty���ä mi�l���ä �aman ilmiön ��i pu�l�t, ta�ka�t�lu��a �ivutaan lu�nn�lli���ti
my�ö� kä�it�tutkimuk��n t��m�ja, �lk��nkin, �ttä ta�ka�t�lun va��inain�n ��ku� ja mi�l�nkiint�
k��di�tuvat nim�n�mai���ti t�����tti���n lä���ty�mi�tapaan� A�tikk�li��a py��itään �a�m�tt�l�maan
ja jä��ntämään t�����tti��n tutkimuk��n �l�mu�ta ja ��v�ltami�ta� A�tikk�li��a y��it�tään välttää
t�����tti��n tutkimuk��n m�t�d�l�giall� �minain�n vaik�a��lk�i�uu�, �lk��nkin, �ttä ti�tty� ti�t��n��l��������nkin�n k��ku�t�lu �n t�ki välttämätöntä my�ö� tä��ä tutkimuk����a�
vaikka a�tikk�li �nkin ai��pii�in�ä, t�����tti��n tutkimuk��n m�t�d�l�gian ��alta kii�tatta
kan�ainvälin�n, kiinn��tuk��n k��t��na tutkimuk����a �n my�ö� �u�malain�n liik�tal�u�ti�t��llin�n
m�t�d�l�giadi�ku���i� Tämä ilm�n�� a�tikk�li��a ��ity�i���ti �u�malai��n liik�tal�u�ti�t��lli��n
tutkimu��t�k��ku�t�lun ta�ka�t�lun y��t�y�d���ä� On �y�y�tä �d�ll��n �u�mauttaa, �tt�i my�ö�kään
liik�tal�u�ti�t�id�n �ma k�nttä �l� �uinkaan ��m�g��nin�n, ja �ttä j� y�k�i�tään ki�j�ittajan �ma
ti�t��nala, j��tamin�n ja ��gani��inti, �n �i�äi���ti va��in m�ni�ä�mäin�n� A�tikk�lin ta�ka�t�lu
�i kuit�nkaan ��ku��idu minkään y�k�ittäi��n liik�tal�u�ti�t��n ��ity�i�näkökulmaan� näin �iitäkin
�u�limatta, �ttä analy�y��i��ä – ain�a�taan lu�nn�lli�i�ta �y�i�tä j��tu�n – �aattaa k����tua tutkijan
�ma tau�ta, ja �ttä tutkimuk����a ��iintu�tavat t��mat p��u�tuvat pitkälti tutkijan �miin �avaint�i�in ja k�k�muk�iin �u�t����a t�����tti���n tutkimuk���n�
Kut�n ti�t��lli��n tutkimuk��n m�t�d�l�gia y�l�i��mminkin, my�ö� t�����tti��n tutkimuk��n
m�t�d�l�gia �n ai��pii�inä niin laaja ja univ���aali, �tt�i �itä �l� p��u�t�ltua analy���ida kat�g��i���ti ain�a�taan liik�tal�u�ti�t�i�iin – �aati y�k�ittäi���n liik�tal�u�ti�t�����n – liitty��n� niinpä
�iitäkin �u�limatta, �ttä a�tikk�li��a �n �d�llä kuvatulla tavalla kiinn��tuk��n k��t��na �u�malain�n liik�tal�u�ti�d�, tutkimuk��n ta�ka�t�lu p��iti�ituu m�nin ��in va��in y�l�i��ll� ta��ll� ja
�n �ik�i �inän�ä �y�vin ��v�ll�ttavi��a my�ö� mui�in y��t�i�kuntati�t�i�iin� T�����tti��n tutkimuk��n
m�niti�t��lli�tä p��u�lu�nn�tta ��ija�t�l�� ��altaan my�ö� a�tikk�li��a käy�t�tty� ki�jalli�uu� ja ��im��kit, j�ita �n ti�t�i���ti k��ttu my�ö� muid�n ti�t��nal�j�n pii�i�tä� T�i�aalta viim�k�i mainitull�
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�n my�ö� va��in käy�tännöllin�n �y�y�� nimittäin ��, �ttä liik�tal�u�ti�t�id�n pii�i�tä löy�ty�y� ainakin
t�i�tai��k�i y�k�ink��tai���ti m�lk� �ajalli���ti �y�viä t�����tti���n tutkimuk���n liitty�viä ��im��kk�jä
ja t�����tti�ta tutkimu�ta kä�itt�l�vää ta��ka�ta m�t�d�l�giaki�jalli�uutta�
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2. TIeDOnInTRessIT Ja TUTkIMUsOTTeeT lIIkeTalOUsTIeTeIssä
2.1 Teoria� tiede ja intressi
Ai�ak�i��n (1998, 54) mukaan t���ia-kä�it� �n alun p��in ta�k�ittanut k��ikkalai��n kaupunkivalti�n ta�kkailijaa, j�ka �n lä��t�tty� t�i��n kaupunkivalti�n u�k�nn�lli�iin ju�liin� Ta�kkailijalla
�i �l� ��nkilök��tai�ta int����iä ��alli�tua ju�liin; �än ain�a�taan ta�kkail�� niitä v�idak���n
k��t�a my�ö��mmin näk�mä�tään �man kaupunkivalti�n�a �du�tajill�� Tä��ä m��kity�k����ä kä�it� ilm�ntää ��uva�ti A�i�t�t�l��n int����itöntä kat��l�mi�ta �li kontemplaatiota� T���ia �n �it�n
�i�t��ialli���ti m��kinny�t ti�d�n i���ttami�ta kaiki�ta välittömi�tä käy�tännön int�����i�tä, kut�n
u�k�nn��ta, tal�ud��ta ja p�litiika�ta� Kut�n Ai�ak�in�n t�t�aa, t���ialla �n y��ä �d�ll��n tämä
m��kity�� ��ity�i���ti �ill�in, kun pu�utaan p��u�tutkimuk���ta ��v�ltavan tutkimuk��n va�tak��tana�
siinä mi��ä t���ialla v�idaan y��ä �d�ll��n p��u�tutkimuk��n y��t�y�d���ä ta�k�ittaa A�i�t�t�l��n
ta�k�ittamaa int����itöntä kat��lua, �n m�d��ni näk�my�� ti�t��n �y�ödy�nn�ttävy�y�d��tä, int�����i�tä,
muuttanut t���ian m��kity�k��n, t��d�n �iitä �nn�n kaikk�a �y�ödy�n palv�lijan� (ibid�)
Tunn�tun ��l�����n ja ���i�l�gin jü�g�n hab��ma�in (1972) ajatu�t�n mukaan �n �l�ma��a
k�lm� ��ity�i�tä ti�d�nint����iä, j�i�ta lu�nn�nti�t��ll� ja ��äill� ”�y��t�maatti�ill�” y��t�i�kuntati�t�ill�, j�llai�ik�i my�ö� liik�tal�u�ti�t��t v�idaan luk�a, �n �minain�n tekninen tiedonintressi (niinilu�t� 1984, 71)� Tu�m�lan ja pat�lu�d�n (1976) mukaan t�kni��n ti�d�nint����in tau�talla �n
maailmaa k��k�van in���maati�n k��äämin�n ja in���maati�n in�t�um�ntaalin�n käy�ttämin�n: �nnu�tamin�n ja �d�ll��n lu�nn�n ja y��t�i�kunnan k�nt��ll�imin�n� humani�ti�ill� ti�t�ill� �minain�n ti�d�nint����i �n pu�l��taan hermeneuttinen, y�mmä�tämään ja tulkit��maan py��kivä int����i,
j�nka päämää�äk�i v�idaan tulkita i�mi�t�n it��y�mmä��y�k��n li�äämin�n (niinilu�t� 1984, 71)�
h��m�n�uttin�n ja tulkit��va tutkimu� �n �itt�mmin l�vinny�t v�imakkaa�ti my�ö� liik�tal�u�ti�t�i�iin ja mui�in y��t�i�kuntati�t�i�iin�
K�lma�, k�iitti��n y��t�i�kuntati�t��n ti�d�nint����i �n lu�nt��ltaan emansipatorinen; ti�d�n
�unkti�na �n tällöin id��l�giak�itiikki ja päämää�änä vää�ä�tä ti�t�i�uud��ta vapautumin�n� niinilu�t� (1984) ��ittää hab��ma�in k�lm�n ti�d�nint����in ���lla n�ljänt�nä ti�d�n päämää�änä
verismin, j�nka �unkti�na �n ilmiöid�n ��littämin�n ja l�pulli��na ta�k�ituk��na t�tuud�n �t�intä�
niinilu�d�n mukaan v��i�min k��dalla ky��� �i kuit�nkaan �l� va��inai���ta ti�d�nintressistä, �illä
��n päämää�ä �i �l� in�t�um�ntali�tin�n vaan it����ään t�����ttin�n� siinä mi��ä niin t�kni��llä,
���m�n�utti��lla kuin �man�ipat��i��llakin ti�d�nint����illä �n aina my�ö� m��kittävä t�����ttin�n
ul�ttuvuu� (v�t� jä�vin�n – jä�vin�n 2000), �n niid�n lu�nn� l�pulta tavalla tai t�i��lla in�t�um�ntaalin�n, t�i�in kuin v��i�min tapauk����a, j���a A�i�t�t�l��n ajatuk�ia ��u�at�n �n �ii� ky��� aid��ta
k�nt�mplaati��ta�

2.2 Mercurius haastaa Minervan
s�v�lta�n eng�allin (1992) kii�tatta pu�utt�l�vaa m�ta���aa, liik�tal�u�ti�t�i��ä v�idaan �an�a
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Mercuriuksen, tal�ud�n �u�j�lijan, k��taavan Minervan, vii�aud�n, jä�j�n, tait��n ja ti�t��n
jumalatta��n� Liik�tal�u�ti�t�i��ä �mpii�i�y�y�ttä ja p�akti�uutta �n a�v��t�ttu p��int�i���ti ��ity�i��n v�imakkaa�ti� Tämä �n m��kittävä �aa�t� my�ö� t�����tti��n tutkimuk��n kannalta, �illä
t�����tti�uut��n liit�tään y�l�i���ti tulkinta ab�t�aktiud��ta ja �it�n vä�intäänkin �pä�u��a�ti ajatu�
�päkäy�tännölli�y�y�d��tä� Liik�tal�u�ti�t�id�n ��ity�i��aa�t��na �nkin ta�apain�illa m���u�iuk��n
ja min��van – tal�ud�n ja ti�t��n – välillä, �illä j�� alalla antaudutaan liik�-�lämän �du�taji�n
ja p�akti�uud�n kannattaji�n t�i�tuva�ti ��ittämi�n vaatimu�t�n �an�l�maan lä���ty�mi�tapaan, ja
m���u�iuk��n ann�taan näin �ll�n �ttaa y�li�t� min��va�ta, muuttuu liik�tal�u�ti�d� pu�taak�i
tilau�tutkimuk��k�i, tu��t�n �amalla �d�ll��n �man ti�t��lli��n p��u�tan�a� T�����tti���ti ja ��l��������ti vä�itty�n��llä ta�ka�t�lulla �nkin �ltava paikka my�ö� liik�tal�u�ti�t��lli����ä tutkimuk����a,
�illä kut�n K�valain�n (1990, 11) a�ian ��ittää: ”kiinn��tu� ��l������ta t�aditi�ta k��taan an sich,
�n pait�i �ik�ut�ttu my�ö� välttämätön, j�� py��kimy�k��nä �n py��y�ttää liik�tal�u�ti�d� y��t�i�kuntat�����tti��n k��ku�t�lun ��ana�” Tämän t�d�ttuamm� v�imm�kin l�pulta ��ittää ��n ilm�i��n
kii�tatt�man ��ikan, �tt�i ilman t���iaa y�k�ink��tai���ti �l� my�ö�kään liik�tal�u�ti�d�ttä�
y�tä kaikki, v���attuna muid�n y��t�i�kuntati�t�id�n �du�tajiin, liik�tal�u�ti�t�ilijät �vat
p��int�i���ti tunt�n��t ilm�i�tä �täi�y�y�ttä t�����tti�ta tutkimu�ta k��taan� näin �iitäkin �u�limatta,
�ttä t�����ttin�n tutkimu� �n y��t�i�kuntati�t�ill� y�lipäätään va��in �minain�n lä���ty�mi�tapa�
Tämän v�idaan tulkita �l�van ��u�au�ta liik�tal�u�ti�t�ilijöid�n vilpittömä�tä �alu�ta �lla k��kimää�äi�tä p�akti��mmin �uuntautun�ita, minkä ilm�nty�mänä �mpii�i�tä tutkimu�ta u��in pid�tään�
T�i�aalta ky������ä �aattaa �lla my�ö� – j� uu�i�n tutkija�ukup�lvi�n k�ulutu�vai�����a �mak�uttu
– �anat�n �y�väk�y�ntä �iitä, �ttä �mpii�in�n tutkimu� �n �itt�nkin j�t�nkin t�d�nmukai��mpaa tai
ainakin �y�ödy�lli��mpää ja näin �ll�n my�ö� välin��lli���ti a�v�kkaampaa� T�i�aalta �n ��lvää,
�ttä my�ö� liik�tal�u�ti�t�i��ä �a�j�it�taan m�lk� �un�aa�tikin t�����tti�-kä�itt��lli�tä, �i-�mpii�i�tä
tutkimu�ta� T�i�aalta t�d�lla va�t��n�t�ttava, laaja-alain�n ja �y�vällin�n t�����ttin�n tutkimu� �n
��lvä�ti �mpii�i�tä tutkimu�ta �a�vinai��mpaa� Tä�tä vi��tii ��lk�ää ki�ltään mm� ��, �ttä liik�tal�u�ti�t�i��ä ��v�ll�ttavat t�����tti��t viit�k��y�k��t, kut�n vaikkapa in�tituti�naalin�n t���ia,
t�imijav��kk�t���ia ja k�iittin�n t���ia, �vat lä��� p�ikk�uk��tta lainattu muilta ti�t��nal�ilta, ja
�ttä ��im��kik�i j��tami�- ja ��gani�aati�tutkimuk��n kla��ik�ik�i tulkitui�ta ��nkilöi�tä vain muutama �n t�d�lla �llut ti�t��nalan �du�taja (v�t� hat�� 1997)�

2.3 ei-empiirinen tutkimus ja tutkimusotteet
ed�llä t�d�ttu t�����ttin�n ky�p�y�mättömy�y�� ��ija�tuu ��lk�ä�ti my�ö� �u�malai��n liik�tal�u�ti�514

t��n pii�i��ä käy�dy��tä tutkimu��t�k��ku�t�lu�ta� Tutkimu��t� �n nä�in (1980) ta�k�ittama��a mi�l���ä �ilta ti�t��n��l�����an ja tutkimu�käy�tännön välillä� y�t�i�kuntati�t�id�n lä���ty�mi�tavat �n
u��in ja�ttu va��in mu�tavalk�i���ti kvantitatiivi�iin ja kvalitatiivi�iin� jak� mää�älli�iin ja laadulli�iin
jättää kuit�nkin m��kittäviä näkökulmia vaill� �u�mi�ta, ja liik�tal�u�ti�t�i��ä tutkimu��tt��t �n-
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kin u��in nä�ty� jä�k�väk�i mää�it�llä �i�n�jak�i��mmin, p��u�tu�n niid�n ��ity�i���n l�giikkaan�
Ai��pii�i�tä �i kuit�nkaan �l� laadittu ��ity�i��n jä��nty�n�itä ja �y�välli�iä ��ity�k�iä, ja n�ilim�n ja
nä�in (1980) ��kä nä�in (1980; 1983) j� kak�i vu��iky�mm�ntä vu�tta van�at jä��nny�k��t li�n�vät
�d�ll��nkin k�k�nai�valtai�impia kat�auk�ia� nä�i (1980) ja n�ilim� ja nä�i (1980) k�k��ivat ja
lu�kitt�livat tutkimu��tt�ita p��u�tu�n muid�n tutkij�id�n aikai��mpiin ty�p�l�gi�i�in ��kä ti�t��nalan tutkimuk�iin� Analy�y��in�ä p��jalta n�ilim� ja nä�i (1980) ja nä�i (1980; 1983) pääty�vät
jakamaan tutkimu��tt��t kä�it�analy�y�tti���n, n�m�t��tti���n, päätök��nt�k�m�t�d�l�gi���n ja
t�iminta-analy�y�tti���n�
Ka�a��n ja kumppan�id�n (1991) mukaan n�ilim�n ja nä�in jä��nny�� tutkimu��tt�i�ta �y�väk�y�ttiin ka�k�alla ja �uuntaa-antavalla ta��lla liik�tal�u�ti�t�i��ä 1980-luvun alu��a� Ty�p�l�gian v�i
kuit�nkin t�d�ta �l�van lu�nt��ltaan �pätäy�d�llin�n, �illä �iitä puuttuu m��kittäviä tutkimu��tt�ik�i
tulkittavia lä���ty�mi�tap�ja� e�im��kik�i Ka�an�n ja kumppanit (1991) k��itt�livät k�n�t�uktiivi��k�i
kut�umaan�a tutkimu��t�tta� Li�ätty�ään k�n�t�uktiivi��n tutkimu��tt��n tutkimu��t�ty�p�l�giaan ki�j�ittajat �a�m�tt�livat liik�tal�u�ti�t��lli�t�n tutkimu��tt�id�n k�ntän ��u�aava�ti�
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KuVIO 1. Kasasen ja kumppaneiden hahmotelma tutkimusotteiden kentästä.3
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3 Lä�d�: Ka�an�n �t al� (1991, 317)�
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Kuvi���a 1 ��it�ty�t tutkimu��tt��t �vat vakiinnuttan��t ��ity�i���ti t��min�l�gi��lla ta��lla
paikkan�a �u�malai����a liik�tal�u�ti�t����ä� Rajaamalla �mpii�i��t tutkimu��tt��t p�i�, Ka�a��n
ja kumppan�id�n ty�p�l�gia��a jää jälj�ll� kä�it�analy�y�ttin�n ja päätök��nt�k�m�t�d�l�gin�n
tutkimu��t�, j�tka ainakin lä�tök��tai���ti �n tulkittavi��a �i-�mpii�i�ik�i (k�� kuit�nkin ��im�
Lukka 1991)� päätök��nt�k�m�t�d�l�gin�n tutkimu��t� py��kii j�nkin ti�ty�n, y�l��n�ä a�kimaailman
”päätök��nt�k�-�ng�lman” �atkai�uun (n�ilim� – nä�i 1980) ja �n tä��ä �u�t����a lu�nt��ltaan
n��matiivin�n� n�ilim�n ja nä�in mukaan päätök��nt�k�m�t�d�l�gi�ta tutkimu��t�tta lu�nn��tivat ��llai��t �uuntauk��t kuin mik��t���ia, päätö�t���ia, p�lit���ia ja p��itivi�mi; ky��� �n �ii�
kii�tatta t�kni���tä ti�d�nint����i�tä kumpuava�ta lä���ty�mi�tava�ta� my�ö� kä�it�analy�y�ttin�n tutkimu��t� py��kii ��ää��ä mi�l���ä �ng�lman�atkai�uun, mutta ky��� �n tällöin pik�mminkin kä�it��ng�lman �atkai�u�ta� Kä�it�analy�y�ttin�n tutkimu��t� �n lu�nt��ltaan d��k�iptiivin�n ja �� py��kii
n��matiivi�uud�n, ”mit�n tul�� t�imia” -��nki�t�n ky��y�my��t�n �ijaan va�taamaan ”mit�n �n” ja
”mik�i �n” -ky��y�my�k�iin, ja �n tä��ä �u�t����a pa��mminkin ���m�n�utti���ta kuin t�kni���tä
ti�d�nint����i�tä vi�iävä �t� (v�t� Lukka 1991)�
sikäli kun kä�it�analy�y��i y�mmä���tään �ty�m�l�gian�a mukai���ti nim�n�mai���ti kä�itt�id�n
analy���innik�i, j���a ta�k�ituk��na �n ��lkiy�ttää kä�itt�id�n m��kity�k�iä ja tu�ttaa ��lk�itä kä�itt�itä (n�ilim� – nä�i 1980; nä�i 1980), �i kä�it�analy�y��ia ti�t�nkään v�ida käy�ttää �y�n�ny�y�mina
t�����tti��ll� tutkimuk��ll�� Oma��a analy�y��i��ään nä�i (1980) ant�ikin kä�it�analy�y��ill� niin
ikään my�ö� �d�llä mainittuja laaj�mpia m��kity�k�iä, �ikä �än l�pulta tulkinnutkaan kä�it�analy�y��iä ain�a�taan p�lkäk�i kä�itt�id�n ja kä�it�jä�j��t�lmi�n analy���innik�i ja k�n�t�u�innik�i� Ta�ka�t�lu��aan n�ilim� ja nä�i (1980) �täänty�vät �upp�a�ta kä�it�analy�y��in tulkinna�ta ja lä���ty�vät
kii�tatta �itä, mikä y�mmä���tään y�l�i��mmin t�����tti��k�i tutkimuk��k�i� Tämä käy� ��ity�i���ti ilmi
tava�ta, j�lla nä�i (1980, 32) ��ittää, �ttä ”kä�it�analy�y�ttin�n tutkimu� j���akin ��ity�i�ti�t����ä
�du�taa tu�n ��ity�i�ti�t��n ��l������ta p��dintaa tai ��l�������n m�t�din ��v�ltami�ta tu�n ��ity�i�ti�t��n p��u�t�i�iin”� ed�ll��n nä�in (ibid�) mukaan tutkimuk�ia, j���a kä�it�analy�y��ia �n �a�j�it�ttu
pääa�ialli��na lä���ty�mi�tapana, v�itai�iin kut�ua ”liik�tal�u�ti�t��n ��l������ik�i tutkimuk�ik�i”�
Omana tutkimu��tt��naan n�ilim� ja nä�i (1980, 32) ���ttavat kä�it�analy�y��ill� ��u�aavat
��ity�i�pii�t��t: 1) d�kt�iinip��ja �n pää��in ai�mpaa kä�it�analy�y��ia, mutta v�i �i�ältää my�ö�
�mpi�iapain�tt�i�ia k�k�muk�ia ja tutkimu�tul�k�ia; 2) m�t�dina �n �nn�n muuta ajatt�lun m�t�di, analy�y��in ja �y�nt���in avulla uu�ia kä�itt�itä ja k��y�k�iä tu�ttava m�n�t�lmä; 3) k��tt�lu �i
�l� va��inai�ta v��i���intia, vaan lä�innä a�gum�nt�intia; 4) tutkimu�k��t�ina v�ivat �lla t��ia�iat,
a�v�t tai n��mit; 5) tutkimu�tul�k��t �aattavat �lla ��kä t�t�avia �ttä �u��itt�l�via� L�pulta �nkin
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��lvää, �ttä ti�ty�i��ä tapauk�i��a kä�it�tutkimu� v�i tulla �y�vin lä��ll� t�����tti�ta tutkimu�ta, kut�n �n ilm�i�tä ��im��kik�i Takalan ja Läm�än (2001) tulkitsevaksi käsitetutkimukseksi nim�ämän
lä���ty�mi�tavan k��dalla�
su�malai��n liik�tal�u�ti�t��n pii�i��ä ��ity�i���ti 1980-luvulla ja 1990-luvun alkuvu��ina
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vaikuttan����a tutkimu��t�ty�p�l�gia��a ��kä kä�it�analy�y�ttin�n �ttä päätök��nt�k�m�t�d�l�gin�n
tutkimu��t� �n �ii� ��it�tty� lu�nt��ltaan pääa�ia��a t�����tti��na� e�im��kik�i nä�in (1980; 1983)
ja Lukan (1991) ta�k�ittama��a mi�l���ä kä�it�analy�y�ttin�n tutkimu��t� tä�tää kä�itt�i�iin ja kä�it�jä�j��t�lmiin liitty�vi�n �ng�lmi�n �atkai�uun, ja päätök��nt�k�m�t�d�l�gin�n tutkimu��t� ilm�i��n �ajattuj�n, �u�l�lli���ti �k�plik�ituj�n a�kimaailman �ng�lmi�n �atkai�uun mat�matiikan ja
l�giikan id�aalia mukaill�n� m��kittävä ��a t�����tti���ta tutkimuk���ta �n kuit�nkin lu�nt��ltaan
��llai�ta, �ttä �� �n va��in �u�n��ti ��vit�ttavi��a mainittui�in tutkimu��tt�i�iin; �an�ttu pät�� ��im��kik�i lukui�iin �u�malai�iin y��t�i�kuntati�t��lli��n alan �i-�mpii�i�iin väitö�ki�jatutkimuk�iin
(k�� ��im� Kuu��la 1996; hi�tani�mi 1998; A��n�n 2001; Kalli� 2004)� T�����ttin�n tutkimu�
�n ti�t�nkin lu�nt��ltaan aina my�ö� kä�it��ng�lmi�n �atkai�ua, mutta �li�i ilm�i��n vi����lli�tä
y��di�tää t�����ttin�n tutkimu� ain�a�taan kä�it��ng�lmiin� va�taavalla tavalla t�����tti��lla tutkimuk��lla �n käy�tännö��ä aina ainakin j�nkinlain�n y��t�y�� my�ö� a�kimaailman �ng�lmiin, mutta
jäll��n �li�i ilm�i��n ly��y�tnäköi�tä y�mmä�tää t�����ttin�n tutkimu� ain�a�taan a�kimaailman
�ng�lmi�n, tai �d�� ta�kkaan �k�plik�ituj�n �ng�lmi�n, �atkai�una� Tä��ä �u�t����a �i vaikuta
p��u�t�llulta y��ty�ä �ii��n nä�in (1980) tulkintaan, �ttä y�k�in�maan kä�it�analy�y�tti�tä – ��n pa��mmin kuin n�m�t��tti�takaan – tutkimu��t�tta ��v�ltavi�n tutkimu�t�n y��t�y�d���ä pu�uttai�iin
”liik�tal�u�ti�t��n ��l������i�ta tutkimuk�i�ta”�
Ol�nnai�ta �n, �tt�i �u�malai����a liik�tal�ud�lli����a tutkimu��t�k��ku�t�lu��a, ��n pa��mmin kuin m�t�d�l�gi����a k��ku�t�lu��a y�lipäätäänkään, juu�ikaan pu�uta va��inai���ta t�����tti���ta tutkimuk���ta� vaikka �anan va��inai����a mi�l���ä t�����tti�ta tutkimu�ta �u�malai��n
liik�tal�u�ti�t��n pii�i��ä �ii� �nkin �a�j�it�ttu, ti�t��nalan m�t�di����a kä�itt�i�tö��ä y�l�i���ti
ja tutkimu��t�ty�p�l�gia��a ��ity�i���ti vaikuttai�i �l�van j�nkinlain�n t�����tti��n tutkimuk��n
m�ntävä aukk�� niin �alutta���a tätä aukk�a v�idaan ti�t�nkin paikkailla uud�lla, ��in y�k�ink��tai�t�tulla m�t�d�l�gi��lla ty�p�l�gialla, j�ka �i �ta kantaa ai�mman ty�p�l�gian tav�in ��i lä���ty�mi�tap�j�n ti�t��n��l������iin tau�t�i�in (k�� K�valain�n 1990; A��n�n – Kalli� 2002), �ikä �iinä
mi�l���ä kuvaa va��inai�ia tutkimu��tt�ita�
Kuvi���a 2 �n �n�in ���t�ltu t�i�i�taan �mpii�i��t ja �i-�mpii�i��t tutkimuk��t, näid�n alakat�g��i�ina kvantitatiivi��t ja kvalitatiivi��t tutkimuk��t, ��kä t�i�aalta kä�it�- ja t�k�titutkimuk��t
ja muut t�����tti��t tutkimuk��t �min� alakat�g��i�in��n� Alakat�g��iat (A��n) v�idaan tulkita
y�k�ittäi�ik�i m�t�d�ik�i, kut�n �akt��ianaly�y��ik�i (kvantitatiivin�n tutkimu�), �y�vä�aa�tatt�luk�i
(kvalitatiivin�n tutkimu�), kuvail�vak�i tulkit��vak�i kä�it�tutkimuk��k�i (kä�it�- ja t�k�titutkimu�)
tai t�����tti��k�i p��u�tutkimuk��k�i (t�����ttin�n tutkimu�)�4 On �y�y�tä k����taa, �ttä kuvi�n 2
malli �n lu�nn�lli���ti kä�j�kä� y�k�ink��tai�tu�, ja �ttä käy�tännö��ä ��im��kik�i niin kä�it�- ja

4 jälj�mpänä kappal����a 6 �a�m�t�llaan lä��mmin �itä, mitä t�����tti��n tutkimuk��n ”alakat�g��iat” v�i�ivat
käy�tännö��ä �lla�
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KuVIO 2. Hahmotelma liiketaloudellisesta metodologiatypologiasta.

t�k�titutkimuk��lla kuin t�����tti��llakin tutkimuk��lla �n y��t�y�k�iä pait�i t�i�iin�a, my�ö� ��ity�i���ti kvalitatiivi���n �mpii�i���n tutkimuk���n�5

3. TeORIan OleMUksesTa
3.1 Mitä on teoria – mitä teoria ei ole?
T���iat k���tuvat kä�itt�i�tä ja kä�itt��nmu�d��tu� �n välttämätön ��a t���iaa� T���ian- ja kä�itt��nmu�d��tu� v�idaan y��täältä tulkita ��lvä�ti ��illi�ik�i p�������ik�i, t�i�aalta taa� �aman ilmiön
��i pu�lik�i; mitä �y�v�mmällä, ab�t�aktimmalla t�����tti��lla k�����tumalla liikutaan, �itä lä��mpänä t�i�iaan t���ian- ja kä�itt��nmu�d��tu� �vat� T���iat �vat �nn�n muuta kä�itt�i�tä mu�d��tuvia konstruktioita t�d�lli�uud��ta� h�i�kala (2000, 11, 206) kut�uu y��t�i�kuntat���i�ita ��d�lli�ik�i �nt�l�gi�ik�i� T���iat �vat ontologioita, �illä n� nim�ävät ja mää�itt�l�vät y��t�i�kunnalli�t�n
ilmiöid�n k��k�i�iä �l�m�ntt�jä ja näid�n k��kinäi�iä �u�t�ita� Ehdollisia t���iat taa� �vat �ik�i,
�ttä n� �vat �nn�n kaikk�a laatij�id�n�a tulkintoja, �ikä niid�n paikkan�apitävy�y�ttä v�ida ��lvittää
�u��anai���ti v��taamalla niitä t�d�lli�uut��n� (ibid�)
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Käy�tännö��ä kaikilla p��u��ivi�ty�k��n �maavilla ��nkilöillä pitäi�i �lla vä�intäänkin intui-

5 Tä�tä �y�y��tä kuvi���a �n käy�t�tty� katk�viiv�ja ���ttamaan ��i lä���ty�mi�tap�ja ja m�t�d�ja t�i�i�taan ��n �ijaan,
�ttä �d�llä mainitut �li�i �ij�it�ttu �miin ��illi�iin ”l�k���i�in�a”�
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tiivi��n ta��n �k��ma �iitä mitä t���ialla ta�k�it�taan� s�, mitä t���ia l�pulta �n, �n kuit�nkin
kä�itt��lli���ti �ankala�ti mää�it�ltävi��ä� On nimittäin vaik�aa, ��käpä j�pa ma�d�t�nta, y��ittää
ilmai�ta muutamalla lau���lla j�takin k�k�nai�valtai�ta ja ��uvaa, mutta �amalla ta�kkaa kuvau�ta
ilmiö�tä, j��ta ��n m�nimutkai�uud�n ja m�ni��litt�i�y�y�d�n vu�k�i v�i�i ki�j�ittaa �y�lly�m�t��ittäin ki�j�ja� K��ka mää�it�lmi�n k�iti��imin�n ja niid�n puutt��lli�uud�n ���ittamin�n �n juu�i
tä�tä �y�y��tä ��ity�i���ti a�iaan vi�kiy�ty�n��ll� va��in ��lpp�a – aina löy�ty�y� j�kin näkökulma j�ka
”jäi �an�matta” – vaikuttaakin ilm�i��n jä�k�vältä pitäy�ty�ä mää�itt�l�mä�tä m�nimutkai�ia ja
�ankalia kä�itt�itä� ed�llä mainitu�ta �u�limatta t�d�ttak��n, �ttä tä��ä tutkimuk����a t���ialla
ta�k�it�taan ��u�aavaa:
Teoria on tutkijan k�sitteellinen perusty�kalu t�m�n pyrkiess� kuvaamaan ja tutkimaan
tutkimuskohdettaan tai tutkimuskohteen kannalta muuta mielenkiintoista ilmi�t�. Teoria
on tieteellinen ja k�sitteellinen konstruktio, joka ottaa kantaa todellisuuden olemukseen:
teoria ilmaisee v�itt�m�n todellisuudesta.
e�it�tty� t���ian mää�it�lmä �n k��tuulli��n laaja, �ikä li�n� y�lipäätään ta�k�ituk��nmukai�ta mää�it�llä t���iaa k�vin kap�a�ti ja ��k��itun���ti (v�t� W�i�k 1995)� T�i�aalta, kut�n j� m��t�n (1967,
39) ��itti, �n �l�ma��a ��lk�ä vaa�a, �ttä t���ia -kä�itt���tä tul�� m��kity�k��tön j�� �itä käy�t�tään
liian lav�a�ti ja m�nim��kity�k�i���ti� T���ian kä�it�ttä käy�t�tään kuit�nkin de facto y�l�i���ti �tta�n
va��in lav�a�ti, ja ��im��kik�i uu�ital� (1991, 41–43) �n ���ttanut t���ian kä�itt��ll� viid�nlai�ia
m��kity�k�iä, j�tka ul�ttuvat aina va��in y�mpä�ipy�ö��ä�tä ”k��d�ilmiötä k��k�va�ta ai�mma�ta
ti�t��lli���tä k��ku�t�lu�ta” va��in vaativaan ”�mpii�i�tä t�d�lli�uutta k��k�vi�n p��p��iti�id�n
(va�vi�tu�ta �aan�id�n �y�p�t���i�n) �y��t�maatti���ti ja l��gi���ti jä�j��t�tty�y�n k�k�nai�uut��n”�
Liitty��n m��t�nin ��ittämään �ng�lmaan, sutt�n ja sta� (1995) �vat julkai����t a�v�valtai����a
Administrative Science Quarterly -l��d���ä a�tikk�lin, j�nka �� �vat va�ta va�t�n �mi�tan��t �ill�,
mitä t���ia ei �l�� Ki�j�ittaji�n mukaan tutkij�id�n �nkin y�l�i���ti �tta�n ��lp�mpaa �aavuttaa
y��t�i�y�mmä��y�� �iitä, mitä t���ia �i �l� kuin �iitä, mitä t���ia �n�
sutt�nin ja sta�’n mukaan t���iaa �i y�k�i�tään k�n�titu�i ��n pa��mmin viittauk��t aikai��mpiin tutkimuk�iin ja t���i�i�in, �mpii�in�n ain�i�t�, lu�tt�l�t muuttuji�ta ja kä�itt�i�tä, diag�ammit
ja kuvi�t kuin �y�p�t���itkaan� Kaikki �d�llä mainitut �vat ki�j�ittaji�n mukaan tä�k�itä t�kijöitä
tutkimuk����a, mutta t���iaa n� �ivät it����ään mu�d��ta� T���ian k�n�t�u�idak���n tutkijan täy�ty�y� �ak�ntaa �i�äi���ti l��gin�n a�gum�ntti, j��ta käy� ilmi miten ja miksi ky���i��t t�kijät ��littävät
kiinn��tuk��n k��t��na �l�vaa ilmiötä ja j��tavat tutkijan ��ittämiin�ä päät�lmiin (sutt�n – sta�
1995)� T�i�aalta, kut�n W�i�k (1995) �n �u�mauttanut, mää�it�ll���ään t���ian näin vaativa�ti
sutt�n ja sta� ajatt�l�vat t���iaa �n�i�ijai���ti ”l�pputu�tt��na”, j�ll�in t���ia p������ina jää
vaill� �u�mi�ta� Tä�än t��maan a�tikk�li��a palataan lä��mmin t�����tti��n a�gum�ntaati�n
ta�ka�t�lun y��t�y�d���ä�
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3.2 empiirisyyden ja ei-empiirisyyden häilyvä rajalinja
Kut�n �d�llä �n ��it�tty�, ti�ty�i��ä tapauk�i��a �n ilm�i��n �pä��lvää, �nk� ky������ä �n�i�ijai���ti
kä�it�tutkimu� vai t�����ttin�n tutkimu�� va�taavalla tavalla my�ö� ja�n �mpii�i�iin ja �i-�mpii�i�iin
tutkimuk�iin v�i nä�dä ��äi��ä tapauk�i��a v�t��n pii���tty�nä (v�t� uu�ital� 1991)� On kuit�nkin
�y�y�tä k����taa, �tt�i k��ku�t�lua �mpii�i�y�y�d�n ja �i-�mpii�i�y�y�d�n �u�t���ta pidä ��tk�a t���ian
ja �mpi�ian vastakkaisasetteluun – �lk��nkin, �ttä t���ia mi�ll�tään u��in �mpi�ian, k�k�mu�p��äi�y�y�d�n va�tak��tana� Ky������ä �n kuit�nkin ilm�in�n vää�inkä�ity��, �illä laajimpaankaan ma�d�lli���n �mpii�i���n ain�i�t��n p��jautuva tutkimu� �i �l� va��inai���ti ti�t��llin�n, �ll�i k�k�mu�p��äi�iä �avaint�ja y��di�t�tä t���iaan ja �ll�i tutkimu� �it�n k�mmunik�i my�ö� t�����tti��lla ta��lla
(sutt�n – sta� 1995)� On �y�y�tä �u�mauttaa, �ttä my�ö� �mpii�i��n tutkimuk��n �n�i�ijai��na päämää�änä��tul�k��na v�i �lla t���ia (Rauni� 1999), �ikä �mpii�i�y�y�d�n l��gin�n va�tak��ta �it�n
va��inai���ti �l� t�����tti�uu� vaan �i-�mpii�i�y�y���
On lu�nn�lli���ti ��lvää, �ttä tutkimuk��t, j�id�n a�gum�ntaati� �ak�ntuu n�� ensikäden
k�k�mu�p��äi��n ain�i�t�n va�aan, v�idaan lu�kit�lla lu�nt��ltaan �mpii�i�ik�i� va�taava�ti tutkimuk��t, j�tka �ivät �i�ällä �n�ikäd�n �mpii�i�tä ain�i�t�a, ja j�id�n a�gum�ntaati� �ak�ntuu
�n�i�ijai���ti n�. ajattelun metodin (v�t� n�ilim� – nä�i 1980) �li tutkijan intuiti�n, p��dinnan ��kä
analy�y��in ja��tai �y�nt���in tul�k��na �y�nty�n�id�n �ivallu�t�n va�aan, v�idaan lu�kit�lla �i-�mpii�i�ik�i� Lääk�ti�d� �n käy�pä ��im��kki ti�t��nala�ta, j�ka ��v�ltaa pääa�ialli���ti �n�in mainittua
lä���ty�mi�tapaa, kun taa� ��l�����a �n ��käpä pa�a� ��im��kki viim�k�i mainittua lä���ty�mi�tapaa
��v�ltava�ta ti�t���tä�
Kumma��akin �d�llä mainitui�ta tilant�i�ta �mpii�i�y�y�d�n ja �i-�mpii�i�y�y�d�n �aja �n mää�it�ttävi��ä k��tuulli��n ��lk�ä�ti� empii�i�y�y�d�n ja �i-�mpii�i�y�y�d�n �aja muuttuu kuit�nkin �äily�väk�i tilant�i��a, j�i��a tutkimuk��n a�gum�ntaati� �ak�ntuu va�va�ti ai�mpi�n tutkimu�t�n va�aan,
eikä tutkimuk��lla �l� m��kittävää ensikäden �mpii�i�tä ain�i�t�a� Käy�tännö��ä kaikki tutkimuk��t
�ak�ntuvat ti�t�nkin ainakin j���ain mää�in muid�n tutkij�id�n aikai��mpi�n tutkimu�tul��t�n va�aan; ky���i��t tutkimu�tul�k��t v�ivat �lla lu�nt��ltaan y��tä �y�vin t�����tti�ia kuin �mpii�i�iäkin�
Kun tutkija viittaa t�i��n tutkijan ai�mpaan �mpii�i���n tutkimuk���n, �n ky��� a�gum�nt�inni�ta
n�� toisen käden k�k�mu�p��äi��n ain�i�t�n p��jalta, j�nka ��lity��v�ima �i v�i y�ltää aivan �amall�
ta��ll� �n�ikäd�n �mpii�i���n ain�i�t��n v���attuna� valit�ttavan u��in t�i��n käd�n �mpii�i�iä
tutkimu�tul�k�ia ������id���aan tutkijat un��tavat li�äk�i mainita n� tutkimuk���n liitty�vät �aj�itt��t, j�tka alkup��äi��n tutkimuk��n laatija �n maininnut�
Tapauk�i��a, j�i��a tutkija �ak�ntaa a�gum�ntaati�n�a y�k�in�maan aikai��mman tutkimuk520

��n ja��tai t�i��n käd�n �mpii�i��n ain�i�t�n p��jall�, �ajaa �mpii�i�y�y�d�n ja �i-�mpii�i�y�y�d�n
välillä �n u��in �y�vin vaik�a y�k�i��litt�i���ti mää�ittää� Käy�tännö��ä ain�a�taan lä���ty�mi�tavan
systemaattisuuden astetta v�idaan käy�ttää k�it���inä �mpii�i�y�y�d�n���i-�mpii�i�y�y�d�n �ng�lmaa
�atkai�ta���a (Kalli� 2006)� Tutkimuk�ia, j�i��a �n systemaattisesti käy�ty� läpi alan aikai��mpaa
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ki�jalli�uutta ja tutkimu�tul�k�ia (n�� ��vi�� -tutkimu�), �am�in kuin tutkimu�ta, j���n �n k��ttu
�y��t�maatti���ti ti�tty�ä ai��pii�iä kä�itt�l�viä muita d�kum�ntt�ja, kut�n �an�mal��tia�tikk�l�ita
tai vu��ik��t�muk�ia, v�idaan va�auk�in pitää lu�nt��ltaan �mpii�i��nä tutkimuk��na� Tapauk�i��a, j�i��a mainittua lä���ty�mi�tapaa ��v�ll�tta���a �i kuit�nkaan �l� n�udat�ttu �u�mattavaa
�y��t�maatti�uutta ja��tai k��ätty� ain�i�t� �n �upp�a, �n taa� ilm�i��n p��u�t��t�nta pu�ua �mpii�i���tä tutkimuk���ta�

3.3 Teoria eksakteissa ja ei-eksakteissa tieteissä
T���ian �n p��int�i���ti ajat�ltu välittävän tietoa� sikäli kun ti�t� y�mmä���tään ��n p��int�i����ä
m��kity�k����ä l��gi���ti ja k��tävä�ti p��u�t�ltuna a�gum�nttina t�d�lli�uud��ta, ti�t� ja �itä ”kantava” t���ia �ivät v�i �lla �l��lli����a �i�ti�iida��a muun ti�d�k�i y�mmä���ty�n kan��a, ceteris
paribus� j�� �l��llin�n ja l��gi���ti k��tämätön �i�ti�iita vallit��� ka�d�n (tai u��amman) ti�d�k�i
��it�ty�n a�iaintilan välillä, v�idaan p��u�t�llu�ti ��ittää ainakin t�i��n väitt��n, ja �it�n my�ö� �itä
kantavan t���ian, �l�van vää�ä� ed�llä �an�ttu pät�� kuit�nkin lä�innä luonnontieteelliseen ti�t��n
ja n�� �k�akt�i�in ti�t�i�iin� Yhteiskuntatieteissä ja n�� �i-�k�akt�i��a ti�t�i��ä ti�t� ei �l� lu�nt��ltaan y�liaikai�ta ja univ���aalia, vaan ajan ja paikan mukaan muuttuvaa� (v�t� uu�ital� 1991, 48�)
Wittg�n�t�inilai����a mi�l���ä ti�t� y��t�i�kuntati�t�i��ä �ii� pik�mminkin �y�väk�y�tään kuin ti�d�tään �ik�ak�i (Kuu��la 1996)� y�t�i�kuntati�t�i��ä ti�d�n �ijaan tuli�ikin u��in pu�ua tulkinnoista
(pal�n�n 1988)� y�t�i�kunnalli��n ti�d�n tulkinnalli�uu� ma�d�lli�taa my�ö� ��n, �ttä ��i t���iat
v�ivat �lla k��k�nään �l�nnai���tikin �i�ti�iitai�ia, ceteris paribus, ilman, �ttä y��tä tai u��ampaa
nii�tä �li�i p��u�t�ltua pitää �inällään vää�änä� Li�äk�i t���i�id�n k��kinäi�tä pa��mmuu�jä�j��ty��tä
�n y��t�i�kuntati�t�i��ä käy�tännö��ä ma�d�t�nta auk�tt�ma�ti ���ittaa� ed�llä mainitui�ta �y�i�tä
j��tu�n �n tä�k�ää ���ttaa t�i�i�taan lu�nn�nti�t��lli��t ja y��t�i�kuntati�t��lli��t t���iat�
ek�akt�i��a ti�t�i��ä a�iat �vat y�l��n�ä lu�nt��ltaan j�k���tai -ty�y�ppi�iä� ei-�k�akt�i��a y��t�i�kuntati�t�i��ä taa� a�iat �vat u��in ��kä �ttä -ty�y�ppi�iä, j��t�päätö�t�n �ak�ntu���a pa��mminkin
��i näkökulmi�n ja tulkint�j�n kuin �k�akti�n t�tuuk�i�n va�aan� Käy�tännö��ä my�ö� �k�akti�n
ti�t�id�n t���iat kuit�nkin u��in p��jautuvat ”vali�tun�i�iin a�vauk�iin”, �illä va��inain�n ti�t� �n
u��in vaillinai�ta� Tämä �n tilann� käy�tännö��ä kaikilla lu�nn�nti�t�id�n �a��illa aina pal��nt�l�gia�ta lääk�ti�t�����n ja t�����tti���n �y��iikkaan� uu�i�n tutkimu�tul��t�n ja löy�dö�t�n my�ötä aikai��mpi ti�t� j�utuu uud�ll��na�vi�innin all� ja �amalla van�at t���iat tul�vat k��vatuik�i uu�illa�
Lu�nn�nti�t�id�n k��dalla v�idaankin pu�ua p��u�t�llu�ti aid��ta ti�d�n kumul�itumi���ta ja
t�tuud�n a�t�ittai���ta lä���ty�mi���tä� On kuvaavaa, �ttä �y�y��ik�t, mat�maatik�t ja tä�titi�t�ilijät
�vat ky��nn��t viim�i��n �adan vu�d�n aikana mulli�tamaan kä�ity�k��mm� maailmankaikk�ud��ta
ja �ak�ntamaan ilm�i��n u�k�ttavia ��lity�k�iä aina univ���umin �y�nty�ä k��k�vaa t���iaa my�öt�n�
ek�akt�i��a ti�t�i��ä �n näin �ll�n ma�d�llin�n my�ö� n�� kaik�n t���ia, j�ka univ���aalina ��pii
kaikkiin y�k�ittäi�iinkin tapauk�iin, ceteris paribus�
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y�t�i�kuntati�t�id�n t���i�ita taa� �n j��ku� kut�uttu �i�man i��ni���tikin ”�i minkään t���i�ik�i”, �illä �i-�k�akt�i��a ti�t�i��ä t���iat �vat lu�nt��ltaan ideaalityyppimäisiä ja �it�n y�l��n�ä
��llai��naan �u��aan ��pimatt�mia mi�inkään t��imaailman tapauk���n (k�� my�ö� Lukka – Ka�an�n 1993)� max W�b��in int��du��imalla id�aality�y�pillä ta�k�it�taan t�����tti�ta k�n�t�ukti�ta,
j�ta �ak�nn�tta���a k����t�taan ilmiöid�n pii�t�i�tä ti�tty�jä ul�ttuvuuk�ia �amalla, kun muut pii�t��t jät�tään �u�mi�tta� näin id�aality�y�ppi �ati�nali��i ja kä�ji�tää ilmiötä ti�tty�y�n �uuntaan ja
��ittää ��n ”pu�taampana” ja ”täy�d�lli��mpänä” kuin �� t�d�lli�uud���a �n� (g��n�� – Töttö
1996, 277�) id�aality�y�ppimäi�y�y�d��tään ja mui�ta �aj�itt�i�taan �u�limatta t�����tti��lla ti�d�lla
�n kii�tatt�mia ��v�lluk�ia my�ö� y��t�i�kuntati�t�id�n pii�i��ä� e�im��kik�i j� W�b�� (1988) ���tti
tap�ja, j�illa y��t�i�kuntati�t��t v�ivat kä�itt��lli�-t�����tti�i�ta lä�tök��di�taan �u�limatta �di�tää
käy�tännölli�t�n �ng�lmi�n �atkai�ua�
W�b��in mukaan 1) ti�d� v�i �n�innäkin k��t�a, mitkä �vat a�ianmukai��t k�in�t (x,y�,z)
j���nkin päämää�ään (A) py��ittä���ä; ti�d� v�i ainakin valai�ta �itä, mikä käy�t�ttävi�tä k�in�i�ta
t�d�nnäköi�immin j��taa päämää�än t�t�utumi���n� 2) T�in�n tapa �n käy�tännö��ä �d�lli��n p�ilikuva: mikäli käy�t�ttävi��ä �l�vi�n k�in�j�n (x,y�,z) avulla päät�täänkin tav�it�lla t�i�ta päämää�ää
(B), ti�d� v�i ma�d�lli���ti ���ittaa a��t�lman ma�d�tt�mak�i tai mi�l�ttömäk�i� 3) ed�ll��n ti�d�
v�i ���ittaa, �ttä valitta���a käy�t�ttävi��ä �l�vi�ta k�in�i�ta (x,y�,z) y�k�i (x) ti�ty�n päämää�än (c)
�aavuttami��k�i tä�tä ai��utuu tai �aattaa ai��utua ��llai�ia �ivuvaikutuk�ia tai ��u�au�vaikutuk�ia,
j�tka �vat �i�ti�iida��a j�nkin t�i��n y�l�i���ti �y�väk�y�ty�n päämää�än (d) kan��a� näin �ll�n ti�d�
v�i k��t�a ��n ”�innan”, j�ka ti�ty��tä valinna�ta väi�tämättä j�udutaan mak�amaan� 4) Ti�d� v�i
valai�ta t�imijan tav�itt�l�mi�n päämää�i�n tau�talla �l�vi�n aatt�id�n m��kity��tä, �i�t��iaa ja
k��kinäi�iä �u�t�ita� 5) L�puk�i ti�d� v�i �p�ttaa k�iitti����ä ��ng���ä a�vi�imaan tav�it�ltuja
päämää�iä ja näid�n tau�talla �l�via i�ant�ita� (W�b�� 1988; Töttö 1997, 145–147�)
K�lm�a �n�in mainittua ti�t��n käy�ttötapaa W�b�� kut�uu tekniseksi kritiikiksi� On kii�tat�nta,
�ttä t�kni��llä k�itiikillä �n va�va�ti kä�itt��lli�-t�����ttin�n p��u�lu�nn�� Ka�ta viim�k�i mainittua
ti�t��n käy�ttötapaa W�b�� taa� kut�uu dialektiseksi kritiikiksi� W�b��in mukaan dial�kti��n k�itiikin ta�k�ituk��na �n �nn�n kaikk�a auttaa �avait��maan p�t�ntiaali�ia �i�ti�iit�ja �mak�uttuj�n
tav�itt�id�n välillä� T�i�in �an��n lä��mpi analy�y��i v�i ���ittaa, �tt�i t�imija �l� j��d�nmukain�n
tav�it�ll���aan B:tä ja c:tä y��tä aikaa, k��ka B:n ma�d�llin�n t�t�utumin�n �li�i va�t�in c:n
p��immäi�tä id�aa� my�ö� dial�kti��n k�itiikin �l�mu� �n ��lk�ä�ti t�����ttin�n, j��kin ��in ��i
ab�t�akti�ta��lla �u�t����a t�kni���n k�itiikkiin� (ibid�)
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4. TeORIan keRROsTUMaT
Ajatu� t���i�id�n ta��i�ta tai t���i�id�n k����k�ittain �ak�ntun���ta lu�nt���ta �i �inällään �l�
uu�i (k�� ��im� p�pp�� 1968; Kl�in 1999)� T�i�aalta, vaikka t���i�id�n k�����tunut lu�nn� �nkin
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tunni�t�ttu, va��inai�ia �k�pli�iitti�iä �a�m�t�lmia ai����ta �i juu�i �l� löy�d�ttävi��ä (k�� kuit�nkin
L��t�vu��i 1973, 16–34; pind�� – m���� 1979)� T���i�id�n k�����tumia v�idaan – ��in kä�ji�t�ty��ti ja y�k�ink��tai�t�tu�ti t�ki – �avainn�lli�taa kuvi���a 3 ��it�ty�llä ty�p�l�gialla�

SOVELTAVAT
TEORIAT
TUTKIMUSTEORIAT
TIETEENALAN PERUSTEORIAT
TIETEENALAN METATEORIAT
TIETEEN METATEORIAT
KuVIO 3. Tieteellisten teorioiden kerrostumat.

Kuvi���a �y�vimmän t���i�id�n ta��n (ta�� 1) mu�d��tavat tieteen metateoriat, j�tka v�idaan
y�mmä�tää kä�ity�k�ik�i ti�t��n �pi�t�m�l�gia�ta ja �nt�l�gia�ta� Tällai�ia �vat ��im��kik�i ky��y�my�k��t t�d�lli�uud�n lu�nt���ta (��im� m�ni�mi, duali�mi ja plu�ali�mi) ��kä k�in�i�ta ja ma�d�lli�uuk�i�ta �aavuttaa lu�t�ttavaa ti�t�a (��im� �ati�nali�mi v�� �mpi�i�mi) ja �d�ll��n näk�my�k��t
ti�t��n �l�muk���ta ja t��tävä�tä� s�u�aavan t���i�id�n k�����tuman (ta�� 2) mu�d��tavat tieteen
alojen metateoriat: k��k�i��t tulkinnat �man tutkimu�k��t��n (j�k� laaj�mmin ��im��kik�i k�k�
y��t�i�kuntati�d�ttä k��k�vana tai �upp�ammin �maa ��ity�i�ti�t��nalaa k��k�vana) �nt�l�gia�ta
(��im� �bj�ktivi�mi v�� �ubj�ktivi�mi) ja �pi�t�m�l�gia�ta, �ik�a�ta tava�ta tu�ttaa ti�t�a tutkimu�k��t���ta (��im� p��itivi�mi v�� ���m�n�utti���n�m�n�l�gin�n �t�)� K�lmann�n ta��n mu�d��tavat
ti�t��nalan tutkimu�ta ��jaavat tieteenalan perusteoriat, j�tka �ak�ntuvat kä�ity�k��ll� tutkimu�k��t��n k��k�i�i�tä �minai�uuk�i�ta (��im� tay�l��i�mi & �ati�naalin�n i�min�n v�� i�mi��u�d�k�ulukunta & �umani�tin�n i�min�n)� n�ljä�, tutkimusteorioiden k�����tuma �ak�ntuu k�lmann�n
ta��n ti�t��nalan p��u�t���i�id�n p��jalta� e�im��kik�i j��tami�- ja ��gani�aati�tutkimuk����a viim�i�täänkin ha�t���n�n tutkimuk�i��a �y�nty�ny�t �umani�ti��n i�mi��n tulkintak��y�� ja pa�adigma
�n �y�nny�ttäny�t mm� hRm-tutkimuk��n �min� lukui�in� t���i�in��n ja ju�nt�in��n, j�tka taa� �vat
��altaan �n�mmän tai vä��mmän ��v�ll�ttavi��a käy�tännön liikk��nj��t�ty�ö��ä (k�� ��im� A��n�n
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2001)� Ty�p�l�gian viid�� ja p�akti�in ta�� �n soveltava teoria, j���a ti�t��lli�iä t���i�ita py��itään
muuttamaan vi�läkin aktiivi��mmin n�� a�kipäivän t���i�ik�i, ja j�ka liikk��nj��d�n alalla �n
��ity�i���ti k�uluttaji�n ja k�n�ultti�n �allinn�ima k�nttä�
vaikka �nkin ilm�i�tä, �ttä kuvi���a 3 �y�v�mmät ta��t mää�ittävät v�imakkaa�ti – j�pa n��matiivi���ti – y�l�mpiä ta��ja, �n my�ö� �u�mattava, �ttä y�l�mmät ta��t vaikuttavat ainakin j���ain
mää�in my�ö� �y�v�mpiin ta��i�in� Tä��ä k��taa tö�mätään kuit�nkin jäll��n ti�t��nal�j�n ���i�in�
ek�akt�i��a ti�t�i��ä v�idaan tutkimu�t���i�ita �mpii�i���ti k��tt�l�malla ���ittaa ti�t��nalan p��u�t���iat ja �d�ll��n ti�t��nalan m�tat���iat �ik�ik�i� ei-�k�akt�i��a ti�t�i��ä tämä ��n �ijaan �i
näy�ttäi�i �l�van va��inai���ti ma�d�lli�ta, mikä lu�kin �t�lli��t puitt��t kilpail�vi�n pa�adigm�j�n
�innakkai��l�ll�� T�i�aalta my�ö�kään lu�nn�nti�t�i��ä �i �l� ma�d�lli�ta v��i���ida alimman, ti�t��n m�tat���i�id�n ta��n t�tuutta, ja �it�n ��im��kik�i ky��y�my�� maailman tai jumalan �l�ma��a�l��ta �n ti�t��lli���ti y�k�ink��tai���ti ma�d�t�nta t�di�taa� valta�jan (2001) ilm�i��n �nni�tunutta
anal�giaa lainat�n v�idaan ��ittää, �ttä vaikka maailmankaikk�ud�n kaava �n ki�j�it�ttavi��a
pi�n�ll� pap��ilapull� ��, mit�n kaava �n �y�nty�ny�t, mik�i �� �n juu�i ��llain�n kuin �� �n tai kuka
a�ia�ta �n päättäny�t jää ti�t��ll� �pä��lväk�i�
T�����tti�ta tutkimu�ta v�idaan ��v�ltaa kaikilla kuvi�n 3 ��ittämillä ta��illa – �lk��nkin, �ttä
ta��n vii�i t�����tti�uud��ta ja ti�t��lli�y�y�d��tä v�idaan t�ki �lla p��u�t�llu�ti m�ntaa mi�ltä – kun
taa� �mpii�in�n tutkimu� �aj�ittuu lä�innä ta��ill� k�lm�, n�ljä ja vii�i� K��ka liik�tal�u�ti�t��t
�vat pää��in soveltavia y��t�i�kuntati�t�itä, liikkuu my�ö� liik�tal�u�ti�t��llin�n tutkimu� ��im��kik�i p��u�y��t�i�kuntati�d� ���i�l�giaa ja p��u�ti�d� ��l�����aa �a�v�mmin tutkimu�t���ian ta��a
�y�v�mmillä t���ian k�����tumilla� Tämä �n �ikäli �a�milli�ta, �ttä �i�t��ialli���ti ��d�t�n valta��a
ti�t��lli���ti mi�l�nkiint�i�immi�ta ja m��kittävimmi�tä löy�dök�i�tä �n �llut lu�nt��ltaan t�����tti�ia, vi�it�n ilm�i��n u��in j�nkinlai���ta �allit��van m�tata��n t���ian ky����nalai�tami���ta� e�im��kk�jä viim�k�i mainitu�ta löy�ty�y� m�d��nin ti�t��n pii�i�tä lukui�ia, mutta mainittak��n tä��ä
ain�a�taan ��ä� kii�tatta m��kittävimmi�tä, nimittäin ein�t�inin �nnakk�luul�t�n ja p��int�i�iä
�aj�ja �ikk�va ajatu� �iitä, �ttä pain�v�ima �nkin it�� a�ia��a univ���umin �minai�uu�� Tämä ajatu�
j��ti ein�t�inin l�pulta y�l�i��n �u�t��lli�uu�t���ian läpimu�t��n� (maalampi 2005�)
siinä mi��ä t���ia�ta v�idaan ���ttaa �d�llä ta�ka�t�ltuja ��äänlai�ia �i��a�kki�ia k�����tumia,
v�idaan t�����tti���ta tutkimuk���ta ���ttaa my�ö� k�����tumia, j�tka �ivät �l� �u��anai���ti �i��a�kki�ia� Tätä v�idaan �avainn�lli�taa t�imiva�ti alun p��in n���n (2000) laatimalla ja h�i�kalan
(2000) �d�ll��n mu�kkaamalla mallilla y��t�i�kuntatutkimuk��n ty�y�p�i�tä�
n��� (2000) ���ttaa ta�ka�t�lu��aan k�lm�nlai�ia ���i�l�gi��n t���ian ty�y�pp�jä� Tutkimusteo
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ria �du�taa �i�ällölli�tä y��t�i�kuntati�t��lli�tä tutkimu�ta, j�lla �n aina �u��a y��t�y�� �mpi�iaan,
mutta j�ka �i jää ain�a�taan �mpii�i�t�n �avaint�j�n �ap��t�innin ta��ll�, vaan n�u��� aina
m�nidim�n�i�naali�iin id�aality�y�pp�i�in ja t�����tti�iin kau�aali�iin �y�p�t����i�in (n��� 2000;
h�i�kala 2000)� suu�in ��a ���i�l�gian t�����tti���ta k��ku�t�lu�ta käy�dään n���n mukaan juu�i
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yleinen
yhteiskuntateoria

aikalaisdiagnoosi

tutkimusteoria

empiirinen evidenssi
KuVIO 4. Yhteiskuntatutkimuksen tyypit.6

tutkimu�t���ian ta��lla, ja �n ��lvää, �ttä my�ö� liik�tal�u�ti�t�id�n t�����ttin�n k��ku�t�lu liikkuu
pääa�ialli���ti tällä ta��lla�
Yleiset (yhteiskunta)teoriat taa� �ivät n���n (2000) mukaan liity� �u��aan �mpii�i���n �vid�n��iin, vaikka ky�lläkin ��v�ltavat ja käy�ttävät tutkimu�t���ian tul�k�ia mat��iaalinaan� e��
tutkimu�t���ian ja y�l�i��n t���ian välillä �n �iinä, �ttä ”y�l�i��t t���iat �vat y�l�i�iä �iinä mi�l���ä,
�ttä n� a��ttavat ky��y�my�k��n �iitä kuinka ”y��t�i�kunta”, ”���iaalin�n” tai ”kulttuu�i” k�n�titu�ituu
ja y��ittävät va�tata �ii��n” (n��� 2000, 321)� Tutkimu�t���ia ja y�l�in�n t���ia ta�vit��vat t�i�iaan;
y�l�in�n t���ia ta�vit��� tutkimu�t���ian käy�tännölli��n ja �mpii�i��n tutkimuk��n tul�k�ia ja tutkimu�t���ia taa� y�l�i��n t���ian laaj�mpaa �d�lly�ty��t�n ja ��t�j�n ta�ka�t�luun ��v�ltuvaa kä�itt�i�töä ja viit�k��y��tä� ell�i �uuntau�t�n välillä �l� t�imivaa y��t�y�ttä, �n �l�ma��a ��lk�ä vaa�a,
�ttä tutkimu�t���ia ty�pi�ty�y� ��lvity��tutkimuk��k�i ja y�l�in�n t���ia laaj�n�� y�l�i��k�i ��l�����ak�i�
(ibid�, 322; h�i�kala 2000, 208–210�)
y�t�i�kuntatutkimuk��n k�lma� ty�y�ppi �li aikalaisdiagnoosi py��kii n���n (2000) mukaan va�taamaan ky��y�my�k�iin ”k�itä m� �l�mm�?” ja ”mikä �n tämä aika?”� Ta�v� tällai��ll� t�����tti��ll�
tutkimuk��ll� ja p��di�k�lull� �y�nty�i n���n mukaan m�d��nin mu���k��n my�ötä, kun y��t�i�kunnalli�t�n k�k�mu�t�n ja �avaint�j�n ��kä �d�tu����i��ntti�n välill� �y�nty�i �i�ti�iita� e�im��kk�inä
aikalai�diagn��ti�ta k��ku�t�lua käy�vi�tä t�����tik�i�ta n��� ��ittää mm� Ant��ny� gidd�n�in,
��ity�i���ti �i�kiy��t�i�kunnan t���ia�taan tunn�tun ul�i�� B��kin ��kä ��idän kan��aan �amalla
t�����tti��lla aalt�pituud�lla ki�j�ittavan Zy�gmunt Baumanin� s��i�l�gi��n t�����tti��n tutkimuk��n laj�i�ta aikalai�diagn���in välitön y��t�y�� �mpii�i���n tutkimuk���n �n ��lk�ä�ti �ajatuin�
6 Alkup��äin�n lä�d� n��� (2000, 328), j�nka p��jalta kuvi�ta �n �d�ll��n mu�t�illut h�i�kala (2000, 209)�
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5. TeOReeTTInen aRGUMenTaaTIO Ja TUlkInnallIsUUs
5.1 Teoreettisen tutkimuksen logiikka� teorian loogisuus ja argumentointi
vaikka m��kittävä ��a y��t�i�kuntat�����tti���ti mi�l�nkiint�i�i�ta ky��y�my�k�i�tä �n lu�nt��ltaan
�n�mmän tai vä��mmän �mpii�i��n m�t�din tav�ittamatt�mi��a, �mpi�ialla �n y�l��n�ä va��in
m��kittävä ���li my�ö� �i-�mpii�i��n t�����tti��n tutkimuk��n kannalta� T�����ttin�n tutkimu� my�ö�
mui�tuttaa m�n���a �u�t����a laadulli�ta �mpii�i�tä tutkimu�ta� pu�utta���a t�����tti��n tutkimuk��n ja �mpii�i��n laadulli��n tutkimuk��n �amankaltai�uud��ta �n tä�k�ää ���ttaa ��, �nk� t���ia tutkimuk����a päämääränä vai keinona (v�t� e�k�la – su��anta 1998, 82–84; Rauni� 1999,
308–312)� Kut�n t�d�ttua, kaik�n ti�t��lli��n tutkimuk��n �n k��ku�t�ltava my�ö� t���ian ta��lla;
tutkimu�t�n �n �ii� t�i�in �an��n pait�i �ltava jatkuva��a vu���vaikutuk����a t�����tti��n k��ku�t�lun kan��a, my�ö� lu�tava it�� j�nkinlai�ta, vä�intäänkin �pä�u��aa t�����tti�ta k�nt�ibuuti�ta�
T�����tti��n tutkimuk��n tapauk����a viim�k�i mainittu �n kuit�nkin aivan ��ity�i��n m��kittävä��ä
���li��a, �illä mikäpä muukaan lä���ty�mi�tavan päämää�änä ja tul�k��na �li�i kuin t���ia� va�taava�ti lu�nt��ltaan �mpii�i�i��ä tutkimuk�i��a t���ian ���li �n u��in t�imia pa��mmin lä�tök��tana
tai k�in�na kuin va��inai��na päämää�änä��tul�k��na (e�k�la – su��anta 1998, 82)�
On lu�nn�lli���ti k��ku�t�ltu palj�n �iitä, mikä �n y�k�ittäi��ll� tutkimuk��ll� �iittävä t�����ttin�n k�nt�ibuuti� (W��tt�n 1989)� s�v�ltavina ti�t�inä liik�tal�u�ti�t��t �vat �u�tautun��t a�iaan
käy�tännönlä��i��mmin kuin u��immat muut y��t�i�kuntati�t��t, ja p�akti���ti mi�l�nkiint�i��t
tul�k��t �nkin u��in nä�ty� liik�tal�u�ti�t��n alalla �iittävinä, vaikka tutkimuk��n t�����ttin�n
k�nt�ibuuti� �li�ikin �aj�ittunut� T�i�aalta ��im��kik�i väitö�ki�jatutkimuk�ilta �d�lly�t�tään alalla
ainakin t�i�tai��k�i my�ö� �u�t��lli��n va�vaa t�����tti�ta pan��ta� On kuit�nkin ain�a�taan �ik�ut�ttua �an�a, �tt�i alalla tulkinta t�����tti���ti �iittävä�tä k�nt�ibuuti��ta ainakaan vi�lä y�l�i���ti
�tta�n täy�tä ��im��kik�i niitä vaatimuk�ia, j�tka sutt�n ja sta� (1995) t���iall� a��ttavat�
Ta�ka�t�lu��aan sutt�n ja sta� (1995) k����tavat, �tt�i �y�p�t���i�ta it����ään �l� t���iak�i�
Ki�j�ittaji�n mukaan �y�p�t���i �ttaa kantaa �ii��n, mitä �l�t�taan tapa�tuvan, ei �ii��n, miksi
�l�t�taan tapa�tuvan� va�ta kun ��kä ”mitä” �ttä ”mik�i” -ul�ttuvuud�t y��di�ty�vät �ama��a �i�äi���ti l��gi����a ti�t��lli����ä k�n�t�ukti���a, v�idaan ki�j�ittaji�n mukaan pu�ua t���ia�ta� s�u�at�n ky���i�tä sutt�nin ja sta�’n ajatu�ta, t���ian v�i�i mää�it�llä kä�itt��lli��k�i k�n�t�ukti�k�i,
j�ka ilmai��� t�d�lli�uud��ta väittämän x, ta�j�t�n �d�ll��n �i�äi���ti �i�ti�iidatt�man, l��gi��n
��lity�k��n �ill�, mik�i x� T�����tti��n a�gum�ntaati�n �i�äin�n loogisuus ja ��n y�k�ittäi�t�n ��i�n
kausaalisuus �vatkin ��ikk�ja, j�id�n ���lia m�n�t tunn�tut t�����tik�t �vat k����tan��t (k�� ��im�
p�pp�� 1968; W�i�k 1989) ja j�tka käy�vät tavalla tai t�i��lla ��ill� käy�tännö��ä kaiki�ta t���ian
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k�n�t�u�intia ta�ka�t�l�vi�ta tutkimuk�i�ta�7 Kut�n W�i�k (1995) �ii� kuit�nkin �n �u�mauttanut,
7 On �y�y�tä �u�mauttaa, �tt�i t�����tti��n tutkimuk��n y��t�y�d���ä ��llai�ia kä�itt�itä kut�n kau�aali�uu� ja ��littämin�n tul� y�mmä�tää p��itivi�ti��n ti�d�kä�ity�k��n mukai����a tiuka��a m��kity�k����ä�
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sutt�nin ja sta�’n tapa kä�ittää t���ia valmiina tu�tt��na jättää t�����tti��n tutkimuk��n mää�it�lmän ulk�pu�l�ll� t�����tti��n p������in, teoretisoinnin. Onkin l�pulta vaik�a nä�dä, �ttä ain�a�taan valmi�, �i�äi���ti l��gin�n ja kau�aalin�n t���ia v�itai�iin tulkita y�k�ittäi��n tutkimuk��n
näkökulma�ta �iittäväk�i t�����tti��k�i k�nt�ibuuti�k�i� Käy�tännö��ä t���ian �ak�nnu� vaatiikin
aikaa ja k��itt�ly�ä, ja y��t�i�kuntati�t��n alalla �n y�lipäätään vaik�aa nä�dä m�ntaakaan t�d�lla
”valmi�ta” ja ”l�pulli�ta” t���iaa (ibid�)�
T�����tti��n tutkimuk��n m�t�d�l�giak��ku�t�lu��a �n ��i p���p�ktiiv�i�tä kä�in kiinnit�tty�
��ity�i���ti �u�mi�ta juu�i t���i�id�n �ak�ntami���n (k�� ��im� ei��n�a�dt 1989; gi�ia – pit�� 1990;
dan����au �t al� 1999)� vaikka t���ian �ak�ntami��ll� v�idaan ���ittaa ti�tty�jä y�l�i�iä l��gi�ia ja
käy�tännölli�iä �uuntaviiv�ja, mitään ti�tty�ä univ���aalia kaavaa t�imivan t���ian �ak�ntami���n
�i ti�t�nkään �l�� ei �l� �l�ma��a my�ö�kään y�l�i�tä kaavaa uud�n kantavan id�an k�k�imi��ll�,
j�nka p��jalta t���ia v�itai�iin �ak�ntaa, �illä l��gi�ta ��u�i�tiikkaa �i tunn�tu�ti �l�� s�n �ijaan
ti�tty�jä �uuntaviiv�ja my�ö� ”t�����tti��ll� id��innill�” v�idaan ��ittää� e�im��kik�i p��l� ja van d�
v�n (1989) ��ittävät �l�ma��a �l�vi�n t���i�id�n jännitt��t, �päj��d�nmukai�uud�t ja �i�ti�iidat
��d�lmälli�ik�i k��t�ik�i, j�id�n p��jalta uutta t���iaa kannattaa lä�t�ä k��itt�l�mään�
p������ina t�����ttin�n tutkimu� �t�n�� analy�y��in ja �y�nt���in vu���pu��luna� Kut�n uu�ital� (1991) �n t�d�nnut, m�d��nin ti�t��n v�itt�kulku �n ��u�au�ta pitkälti juu�i analy�y��in
m�n�t�lmä�tä, k�k�nai�uud�n �aj�ttami���ta pa��mmin �allittaviin ��iin� Analy�y��in va�tak��ta,
�y�nt���i �n k�k�ava �t�, j�nka t��tävänä �n mu�d��taa k�k�nai�kuva mi�l�nkiinn�n k��t��na
�l�va�ta ilmiö�tä� vaikka län�imain�n ti�d� �n ��ku��itunut j�pa �u�l��tuttavi��a mää�in analy�y��iin �y�nt���in ku�tannuk��lla (ibid�), �n my�ö� ti�tty� �y�nt��ttin�n ta�ka�t�lu t���ian �ak�nnuk��n
kannalta aina välttämätöntä� näin �ik�i, �ttä t���ia�ta py��ty�tään �ak�ntamaan l��gin�n ain�a�taan
�illä �d�lly�ty�k��llä, �ttä ��n y�k�ittäi��t ��at �vat linja��a t�i�t�n�a kan��a; tämä �d�lly�ttää t���ian
laatijalta �y�nt��tti�tä ajatt�lua� s�, �nk� l�pputul�k��na lu�nt��ltaan analy�y�ttin�n vai �y�nt��ttin�n
t���ia �iippuu �iitä, kumpi m�n�t�lmi�tä �n �allit��va��a a��ma��a�
T�����tti��n tutkimuk��n näkökulma�ta v�idaan ��ittää k�lm� y�l�i�tä, ��ity�i��n m��kittävää
kulminaati�k��taa: ain�i�t�n valik�inti, a�gum�nt�inti ja t���ian k�����tumi�n y�littämin�n� Kut�n
kaik���a tutkimuk����a, my�ö� t�����tti����a tutkimuk����a aineiston valikointi ja ti�t�in�n �ajaamin�n käy�t�ty�n lä�d�mat��iaalin j�uk��ta �n ��ity�i��n m��kittävä vai��, �illä tutkimuk��n mat��iaali���i��ntin �ajauk��n kautta �p��i���ituu ��, mitä tutkija �aluaa ja v�i �an�a �y�y�lli�ty�mättä ”univ���ali��intiin”� Ky��y�my�k��na��tt�lu �ajaa �nnalta ain�i�t�n valintaa ja t�i�aalta käy�t�ttävi��ä �l�va
ain�i�t� �ajaa ky��y�my�k��na��tt�lua� T�i�in �an��n ain�i�t�a ja ky��y�my�k��na��tt�lua �n p��dittava
y��d���ä, ja nämä y�l��n�ä ki�t�utuvatkin t�i�iin�a m�nik����k�i����a ja vä�ittäi����ä valintap������i��a� (e��n���t� 1990, 39; pal�n�n 1988, 132–135; A��n�n – Kalli� 2002, 21–27�)
T�in�n m��kittävä kulminaati�pi�t� t���ian �ak�ntami��n kannalta �n argumentointi� A�gum�nt�intiky�ky� �n t�ki �inällään kii�tatt�man tä�k�ää kaik�ll� ti�t��lli��ll� tutkimuk��ll�, mutta
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t�����tti��n tutkimuk��n tapauk����a a�gum�nt�innin m��kity�� k����tuu vi�lä �nti���tään �iitä
y�k�ink��tai���ta �y�y��tä, �tt�i tutkimuk��n a�gum�nttia �l� ma�d�lli�ta �ak�ntaa ainakaan �n�ikäd�n �mpii�i��n ain�i�t�n va�aan – tai vai�t���t�i���ti �audata a�gum�ntaati�n puutt�ita ��n
all� (sutt�n – sta� 1995)� Kut�n A�� (1994, 42–44) �n t�d�nnut, y��t�i�kuntati�t�id�n alalla
m��kittävä ��a a�gum�nt�inni�ta tapa�tuu retorisesti, �illä valta��a alan päätt�ly��tä y�k�ink��tai���ti �n lu�nt��ltaan muuta kuin mat�maatti�ta tai ���maalia� näin �ll�n tutkijan �n p��u�t�ltava
pa��mminkin ��t��i���ti kuin l��gi���ti my�ö� tutkimuk��n k��t��n �ajau� �li ��, mitkä t�kijät tutkimuk����a �t�taan �u�mi��n ja mitkä taa� jät�tään �u�mi�tta (A�� 1994, 42–44; k�� my�ö� Kakku�i-Knuuttila 1999�) Tä��ä �u�t����a tutkijan m��kittävin t��tävä �n ��t��iikan k�in�in vakuuttaa
lukijan�a: �ak�ntaa tutkimuk���taan u�k�ttava (v�t� Lukka – Ka�an�n 1993)�
K�lma� t�����tti��n tutkimuk��n kannalta ��ity�i��n k�iittin�n k��ta, teorian kerrosten ylit
täminen ta�k�ittaa tilann�tta, j���a tutkija �ii�ty�y� ta�ka�t�lu��aan y��d�ltä t���ian ta��lta t�i��ll��
Käy�tännö��ä kaiki��a tieteellisissä tutkimuk�i��a tutkij�id�n �n �t�ttava vä�intään impli�iitti���ti
kantaa ti�t��nalan m�tata��n ky��y�my�k�iin, ��ity�i���ti valit���aan tutkimuk��n�a lä���ty�mi�tapaa�
sy�vimpään t���ian ta���n tutkija tö�mää viim�i�tään �ill�in, kun �än päättää mikä �n ��l�vantti
näkökulma tutkimu��ng�lmaan (�nt�l�gia) ja millai��lla lä���ty�mi�tavalla tutkimu��ng�lma�ta
v�idaan tu�ttaa u�k�ttava kuvau� (�pi�t�m�l�gia)� Liikku���aan t���ian k�����tumi�n y�li, tutkijan
tul�� ky��tä t�imimaan l��gi���ti valint�j�n�a �u�t��n ja ky��tä p��u�t�l�maan valint�jaan u�k�ttava�ti� (k�� Kalli� 2002, 248–254�) samalla �n my�ö� ��lvää, �ttä ��t��iikka y��di�tää t�i�iin�a kaikki
k�lm� �d�llä kuvattua t�����tti��n tutkimuk��n kulminaati�pi�t�ttä �li ain�i�t�n valinnan, a�gum�nt�innin ja t���ian k�����t�n y�littämi��n: ��t��in�n p��u�t�lu �nkin välttämätöntä aina kun
a�gum�nt�idaan tutkimuk��n k��k�i�iä valint�ja�
L�giikaltaan ja tutkimu�p������iltaan t�����ttin�n tutkimu� �i p�ikk�a �l��lli���ti laadulli���ta �mpii�i���tä tutkimuk���ta� Aivan kut�n tulkit��va��a tutkimuk����a, my�ö� t�����tti����a
tutkimuk����a �n �y�y�tä �u�tautua va�auk��lli���ti kä�ity�k���n, j�nka mukaan ky��y�my�k��na��tt�lu
l��gi���ti �d�ltää ai���n kä�itt�ly�ä �ikä ”�y�p�t����ja” �l� ��pivaa ��vi��ida jälkikät��n tul�k�iin
��pivak�i� Tällain�n id�aali �n käy�tännö��ä y�lipäätään ma�d�t�n, �illä jä�k�viä �y�p�t����ja �i
v�i a��ttaa ilman va��in p��u�t��lli�ta p����ty�mi�tä ai��pii�iin ja ain�i�t��n� Kut�n tulkit��va��a
tutkimuk����a my�ö� t�����tti����a tutkimuk����a ky��y�my�k��na��tt�lu �n �ii� ��it�ttävä ��lvä�ti,
mutta �itä v�idaan ja y�l��n�ä my�ö� j�udutaan ��vi��imaan tutkimu�p������in �d�t���ä� sit�n laadulli��n tutkimuk��n ajatuk��n mukai���ti my�ö� t�����ttin�n tutkimu� �t�n�� ���m�n�utti����a
k��ä��ä, j���a alkup��äin�n ”tulkintaid�a” tai ”��iy�mmä��y��” ta�k�ntuu ja muuntuu j�kai��lla
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a�k�l��lla� K�k�avan ky��y�my�k��na��tt�lun t�k�min�n �nkin ma�d�lli�ta va�ta, kun tutkija va��in
ta�kkaan ti�tää, mitä �än�n ain�i�t��taan ja tulkintaid�a�taan y�lipäätään �n ma�d�lli�ta �aada
i�ti� (pal�n�n 1998, 139–147; K�����n�-van d��ng�l�n 2001�)
On tä�k�ää �u�mata, �ttä vi�lä k�k�avan ky��y�my�k��na��tt�lun jälk��nkin t�����ttin�n ai-
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n�i�t� y�l��n�ä t�k�� ”va�ta�intaa”, k��ka y��t�i�kuntati�t�i��ä k��k�i�i�täkään a�i�i�ta �i vallit��
y�k�imi�li�y�y�ttä tutkij�id�n k��kuud���a (v�t� A�� 1994, 42)� L�pulta v�idaan ��ittää �� pa�ad�k�aalin�n ny��kki�ääntö, �ttä j�� lä�d�ain�i�t� �i t�� lainkaan va�ta�intaa, j�tain �n vialla� T�����tti����a tutkimuk����a, aivan kut�n laadulli����a tutkimuk����a, tutkija t�k�� tulkint�ja ain�i�t��taan, y��di�t�l�� ja lu�kitt�l�� ti�t�a ���k�ämättä, py��kii �y�klin�mai����a p������i��a pää��mään
y��ä �y�v�mmäll� y�mmä��y�k��n ta��ll�, ky�k�n�mättä kuit�nkaan l�pulta ��ity�i��n p��u�t��lli���ti
���ittamaan niitä k�iitti�iä t�kijöitä tai p�������ja, j�id�n p��jalta �än pääty�i ��ittämiin�ä j��t�päätök�iin� (pal�n�n 1998; A��n�n 2001, 28�) Kut�n laadulli����a tutkimuk����a, my�ö� t�����tti����a tutkimuk����a käy�tännö��ä ain�a tapa �d��auttaa �bj�ktiivi�uu�py��kimy��tä �n t��dä päätt�ly�p������i�ta ma�d�lli�imman av�in ja läpinäky�vä�8

5.2 Teorian tulkinnallisuus ja arvioitavuus
Tunn�ttu ��l����� j�an-f�anç�i� Ly��ta�d (1985, 62) �n k����tanut ti�d�n ja ti�t��n int����i�id�nnai�uutta t�d�t���aan, �ttä ti�d� vaj�aa id��l�gian ja vallan välin��n ta��ll� aina, kun ��n ”�mpii�i�ik�i nimittämät p�li�äännöt käänn�tään �itä it��ään va�taan�” Kut�n Ly��ta�din t�t�amuk���ta
käy� ilmi, my�ö�kään k�k�mu�p��äi�y�y�� �i t�� �inällään ti�t���tä �bj�ktiivi�ta� vaikka ilmiö nim�ltä
t�d�lli�uu� y�mmä���ttäi�iinkin ��ali�ti���ti, i�mi��n ti�t�i�uud��ta p��iaatt����a �iippumatt�mana,
�n kii�tat�nta, �ttä t�d�lli�uu� välitty�y� �avait�ijall� ain�a�taan �än�n ti�t�i�uut�n�a kautta, �ll�n
�amalla ���iaali�t�n p������i�n ja ilmiöid�n vä�ittämää� Win�� (1979, 36) �n all�viivannut tätä
��ikkaa mui�tuttamalla, �ttä ”kun pu�umm� maailma�ta, pu�umm� it�� a�ia��a �iitä mitä ta�k�itamm� ilmauk��lla ”maailma”: �i �l� mit�nkään ma�d�lli�ta pää�tä niid�n kä�itt�id�n ulk�pu�l�ll�, j�id�n �aj�i��a ajatt�l�mm� maailmaa”� vaikka ti�t����ä tunn�tu�ti py��itään �bj�ktiivi�uut��n
ja a�v�vapaut��n, �i ti�d� käy�tännö��ä kuit�nkaan �l� i��alli�ta ���iaali���ta t�iminna�ta, vaan
päinva�t�in ���iaali��n t�iminnan läpäi��mää, ��ija�t�ll�n �it�n my�ö� y�k�ilöid�n �ubj�ktiivi�ia
päämää�iä ja id��l�gi�ita� san�ttu käy� ��uva�ti ilmi ��u�aava�ta pal���n �itaati�ta:
[T]utkimu� �i m��kit�� ”kä�ity��t�n” tul�mi�ta k��vatuik�i ”ti�d�lla”, vaan y��d�nlai�t�n
kä�ity��t�n a��ttami�ta t�i��nlai�t�n tilall�� juu�i tämän vu�k�i kaikki tutkimu� �n (ain�a�taan) tulkintaa: �illä �i �l� mitään ”k��tävää p��u�taa” tai ”ab��luutti�ta mittapuuta”� Tulkinta �n aina ��d�llin�n, vajavain�n ja y�k�ipu�lin�n kä�ity�� ilmiö�tä� Tulkinnall� v�idaankin a��ttaa kak�i p��u�pii���ttä� j�kain�n tulkinta �n kii�t�ttävi��ä, j�kai��ll� tulkinnall�
v�idaan ��ittää va�taväitt�itä ja vai�t���t�ja� mikään tulkinta ilmiö�tä �i anna �iitä ty��j�ntävää kä�ity��tä� (pal�n�n 1988, 15�)
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8 Av�imuud�lla ja läpinäky�vy�y�d�llä ta�k�it�taan tä��ä �itä, �ttä lukijan �n ma�d�lli�ta ��u�ata tutkijan päätt�ly�k�tjuja
ja a�gum�nt�innin �ak�ntumi�ta� Tällöin k��k�i���n a��maan n�u��� tutkijan tapa k��t�a av�im��ti t�k�mi�tään
valinn�i�ta�
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On ilm�i��n kii�tat�nta, �tt�i mi��ään y��t�i�kuntati�t��lli����ä tutkimuk����a ky��tä �iivilöimään kaikk�a �ubj�ktiivi��n ulk�i��n ain�k��n vaikutu�ta tutkimuk��n �i�äi���tä päätt�ly�p������i�ta� samalla �n my�ö� ilm�i�tä, �ttä tutkimuk��n �i�äi��n l�giikan ja ulk�i��n id��l�gian
y��ty�mäk��ti�n �aumat �vat ��ity�i��n alttiita k�itiikill�, �ikä tutkimuk��n �i�äi�tä ja ulk�i�ta ul�ttuvuutta �l� mi�l�kä�tä a�vi�ida t�i�i�taan täy��in ��illi�inä ��a-alu�ina� Tutkimuk����a ��it�tty�j�n
tulkint�j�n �y�väk�y�min�n p��u�t�lluik�i �d�lly�ttääkin �ii� väi�tämättä ainakin j���akin mää�in
my�ö� tutkimuk��n ulk�i��n ul�ttuvuud�n, a�v�j�n ja id��l�gian �y�väk�y�mi�tä (v�t� pal�n�n 1988;
Lu��ta�in�n – väliv����n�n 1991)� Tämä j��taa l�pulta my�ö� �ii��n, �ttä ”t���i�id�n a�vi�intik�it���inä �nkin pakk� käy�ttää �n�innäkin imman�nttia k�itiikkiä, j�ka kiinnittää �u�mi�n�a
t���ian �i�äi���n j��d�nmukai�uut��n ja ky�ky�y�n �atkai�ta it�� a��ttaman�a �ng�lmat” (h�i�kala
2000, 206)� T���ian �i�äi��n j��d�nmukai�uud�n ���lla t�i��na k��k�i��nä t���i�id�n a�vi�innin k��t��na h�i�kala (ibid�) ��ittää niid�n ky�vy�n ”ta�ttua ��d�lmälli��llä tavalla ajank��tai�iin
�ng�lmiin”�
Kut�n kaik���a tutkimuk����a, my�ö� t�����tti����a tutkimuk����a �n aina j�ukk� ��lmuk��tia,
�t�at�gi�ia valintatilant�ita, j�tka tutkijan �n py��ty�ttävä �k�pli�iitti���ti p��u�t�l�maan� juu�i näi�in
��lmuk��tiin k��di�tuu my�ö� t���i�id�n a�vi�innin imman�ntti k�itiikki� m�n�liitti��n t�tuud�n ma�d�lli�uud�n kii�tämin�n ja �man a�gum�ntin �ij�ittamin�n ”ain�a�taan” tulkinnak�i
tulkint�j�n j�ukk��n (v�t� pal�n�n 1988) �i �ii� ta�k�ita tutkimuk��n a�gum�ntin ��lativ�imi�ta
an sich, pu�umattakaan �iitä, �ttä �mak�uttu lä���ty�mi�tapa tai tau�ta�it�umuk��t ta�j�ai�ivat
va�tuuvapaud�n k�itiikiltä tai �ttä tutkija v�i�i p��äti l�gitiimi�ti �an�a ”mitä ta�an�a”� Kut�n
A��n�n (2001, 321) �n t�d�nnut ”�iitä, �tt�i kukaan tutkija �l� k��kaan �nni�tunut täy��in täy�ttämään �bj�ktiivi��n ti�t��n ja jä�j�n id�aalik�it����itä, �i v�ida l��gi���ti ja �it�va�ti t��dä �itä
j��t�päätö�tä, �ttä näid�n k�it���i�n tavoittelusta tuli�i k�k�naan lu�pua”�9
T�����ttin�n tutkimu� �i �ik�uta tutkijaa vapautumaan päätt�ly�n l��gi�uud�n vaatimuk�i�ta,
vaikka tutkimuk��n l��gi�uud�n ”tu�vaavaa” päätt�ly�k�tjua �i v�idakaan mää�it�llä �y�p�t���i�n a��ttami���ta niid�n �y�väk�y�mi���n tai �y�lkäämi���n, kut�n ��im��kik�i kvantitatiivi����a tutkimuk����a�
Ti�t�nkin aivan kut�n �mpii�i�tä tutkimu�ta, my�ö� t�����tti�ta tutkimu�ta v�idaan t��dä �u�n��ti�
vakava�ti �t�ttava t�����ttin�n tutkimu� �i kuit�nkaan �l� ain�a�taan lä�d�mat��iaalin ������intia;
kut�n �mpii�i����ä tutkimuk����a, my�ö� t�����tti����a tutkimuk����a lä�d�mat��iaalia tulkitaan
ja analy���idaan ti�tty�j�n t�����tti�t�n �ilmäla�i�n läpi ja liikutaan �it�n ain�i�t�n ”y�läpu�l�lla”,

530

9 Tä��ä y��t�y�d���ä v�itai�iin p��u�t�llu�ti pu�ua my�ö� t�����tti��n tutkimuk��n validit��ti�ta ja ��liabilit��ti�ta� Kut�n
laadulli��n tutkimuk��n tapauk����a, my�ö� t�����tti��n tutkimuk��n k��dalla validit��tti ja ��liabilit��tti viittaavat
�nn�n kaikk�a tutkijan t�k�mi�n tulkint�j�n ja j��t�päätö�t�n pät�vy�y�t��n ja �ii��n, �tt�ivät ��it�ty�t tulkinnat ja
j��t�päätök��t �i�ällä �i�ti�iitai�uuk�ia (k�� ��im� e�k�la – su��anta 1998, 214)� validit��tin ja ��liabilit��tin kä�itt�illä �n kuit�nkin niin v�imakkaa�ti latautunut p��itivi�tin�n m��kity��, �ttä niid�n käy�ttö j��taa u��in vi���tulkint�i�in, �ikä kä�itt�itä �ik�i �l� käy�t�tty� tä��ä a�tikk�li��a�

TeOReeTTinen

T u T K i m u s j A L i i K e TA L O u s T i e T e e T

ain�i�t��ta j��t�päätök�iä ja tulkint�ja �ak�nta�n� p������in tul�k��na �y�nty�n��t k�n�t�ukti�t tutkijan �n ky��ttävä p��u�t�l�maan u�k�ttava�ti�
T�����tti����a tutkimuk����a tutkija tö�mää �amaan �ng�lmaan kuin laadulli����a tutkimuk����a� nimittäin, kut�n laadulli����a tutkimuk����a, my�ö� t�����tti��n tutkimuk��n päätt�ly���ä
j�udutaan y�l��n�ä �n�mmän tai vä��mmän käy�ttämään k�n�t�ukti�ita, j�tka �vat �i�ti�iida��a
ainakin j�id�nkin ain�i�t�n ”t��i��ikk�j�n” kan��a� Tutkijan päätt�ly� �ii� aina j���ain mää�in
vää�i�tää ain�i�t�a, mutta t�i�aalta antaa �ill� t��ävämmän p����ilin� Lu�nn�lli���ti t���i�ita k�n�t�u�ita���a �n p��dittava �itä, mi��ä mää�in ain�i�t��ta, �lipa �� �itt�n lu�nt��ltaan �n�ikäd�n
�mpii�i�tä ain�i�t�a tai alan tutkimu�ki�jalli�uutta, v�idaan p�ik�ta� yk�i��litt�i�iä va�tauk�ia �i
ti�t�nkään �l�, ja valinta �iippuu mm� tutkijan ky��y�my�k��na��tt�lu�ta, va��vai�uud�n ja ���k�ud�n
pain�tuk���ta, �alu�ta mukautua vallit��viin kä�ity�k�iin tai it��pintai���ti pu�lu�taa p��v�katiivi�ia t����jä� Tutkimuk����a j�udutaankin alati ta�apain�il�maan ka�d�n a�p�ktin välillä: y��täältä
lä�t�id�n ajatuk�ia �i �ai�i i���ttaa käy�ttöy��t�y�d��tään ja t�i�aalta liiallin�n u�k�lli�uu� lä�d�mat��iaalill� �i �ai�i ��tää �mi�n tulkint�j�n t�k�mi�tä� (Lu��ta�in�n – väliv����n�n 1991, 207;
pal�n�n 1988, 137–138; A��n�n – Kalli� 2002, 21–27�)

6. TeOReeTTIsen TUTkIMUksen laJITYYPPeJä
L�puk�i �n �y�y�tä ta�ka�t�lla tiivi�t�ty��ti �i-�mpii�i��n t�����tti��n tutkimuk��n ��ilai�ia ilm�n�mi�mu�t�ja� Ky������ä �vat t�����tti��n tutkimuk��n ”alakat�g��iat”, j�tka mainittiin kuvi�n 2
kä�itt�ly�n y��t�y�d���ä, ja j�ita �ii� ti�ty�in va�auk�in v�idaan pitää my�ö� m�t�d�ina� On kuit�nkin �y�y�tä �avaita, �ttä t�����tti��n tutkimuk��n lajity�y�ppi�n it��näin�n m�t�din�n lu�nn� �n
�aj�ittunut j� �ik�i, �ttä n� �vat t�i�iaan täy�d�ntäviä, vi�läpä niin, �ttä käy�tännön tutkimu�ty�ö��ä
�mak�uttu lä���ty�mi�tapa �i�ältää milt�i väi�tämättä u��ampia kuin y��tä nii�tä� Ky������ä �n �ii�
�nn�n kaikk�a ideaalityyppinen lu�kitt�lu y�l�i�immi�tä t�����tti��n tutkimuk��n laj�i�ta� On
�y�y�tä k����taa, �tt�i lu�tt�l�a �l� kuit�nkaan ta�k�it�ttu kattavak�i �iinä mi�l���ä, �ttä �� pitäi�i
�i�ällään kaikki ma�d�lli��t t�����tti��n tutkimuk��n ilm�n�mi�mu�d�t� ed�ll��n �n �u�mattava,
�ttä lu�kitt�lu v�itai�iin p��u�t�llu�ti laatia my�ö� t�i�in, ja �ttä ��it�tty� lu�tt�l� �n �ii� �n�i�ijai���ti
ki�j�ittajan näk�my�� t�����tti��n tutkimuk��n k��k�i�i�tä ty�y�p�i�tä, �ikä �inällään univ���aali tai
”l�pullin�n”�

6.1 Teoreettinen perustutkimus
T�����ttin�n p��u�tutkimu� �n kii�tatta ��äänlain�n t�����tti��n tutkimuk��n p��u�ty�y�ppi� e�in�main�n ��im��kki t�����tti���ta p��u�tutkimuk���ta �n ein�t�inin �u�t��lli�uu�t���ia� T�i�in kuin
u��in vi����lli���ti tunnutaan ajatt�l�van, lä���ty�mi�tapana t�����ttin�n p��u�tutkimu� �i ta�k�ita
�mpii�i��n ti�d�n �y�lkäämi�tä; päinva�t�in �l�ma��a �l�vaa k�k�mu�p��äi�tä ti�t�a käy�t�tään
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�y�väk�i t�����tti����a p��u�tutkimuk����a� e�im��kik�i �mpii�i��t �y��iikan tutkimuk��t t�imivat
va�tavu���i���ti p��u�tana uud�ll� t�����tti��ll� p��u�tutkimuk��ll� �y��iikan alalla� juu�i �y��iikka �nkin lu�nt�va ��im��kkiti�t��nala kuvatta���a t�����tti�ta p��u�tutkimu�ta, �illä lu�nt��n�a
vu�k�i ��aa �y��iikan ilmiöi�tä v�i �lla lä��� ma�d�t�nta löy�tää �mpii�i���ti, �ll�i p��jana �l�
t���iaa �iitä mitä �t�iä�
On kuit�nkin tä�k�ää �avaita, �tt�i t�����ttin�n p��u�tutkimu� �l� ain�a�taan lu�nn�nti�t�id�n y�k�ity�i��mai�uutta, �illä t�����tti�ta p��u�tutkimu�ta �a�j�it�taan mu�d���a tai t�i����a
kaikilla ti�t��nal�illa� e�im��kik�i Wittg�n�t�inin t���ia ki�l�n l�giika�ta (1972) ja gidd�n�in
�ak�nt�i�tumi�t���ia (1984) �vat t�imivia ��im��kk�jä y��t�i�kuntati�t��lli��n alan t�����tti���ta
p��u�tutkimuk���ta� Kauppati�t�id�n alalla ��ity�i���ti tal�u�ti�t��n t�����tti��n p��u�tutkimuk��n
k��dalla v�idaan pu�ua t�����tti���ta mallintami���ta, k��d�ilmiön vangit��mi���ta mat�maatti���n a�uun (uu�ital� 1991)�
K��k�i�tä t�����tti��ll� p��u�tutkimuk��ll� �n pait�i kiinn��tuk��n k��t��na �l�van ilmiön
”näky�väk�i t�k�min�n” my�ö� ��n ��littämin�n� T�����ttin�n p��u�tutkimu� �ii� t�i�in �an��n ky��y�y�
”mitä �n?” ja py��kii �k�plik�imaan a�iaintilaa� Avainkä�itt�itä t�����tti��n p��u�tutkimuk��n kannalta �vat my�ö� ilmiök��k�i�y�y��, v��i�mi ja k�nt�mplaati�� samalla kun t�����tti����a p��u�tutkimuk����a �k�plik�idaan a�iaintilaa – ”mitä �n?” – �n ky��ttävä va�taamaan kau�aali���ti my�ö�
”mik�i �n?” -ty�y�ppi�iin ky��y�my�k�iin� näin �ik�i, �ttä k��tävän a�gum�ntin �ak�ntamin�n �d�lly�ttää käy�tännö��ä aina j�nkinlai�t�n kau�aali�u�t�id�n v��k��t�a t���ian �i�ällä (sutt�n – sta�
1995)�

6.2 Ongelmanratkaisuun orientoitunut teoreettinen tutkimus
Ong�lman�atkai�uun ��i�nt�itunut t�����ttin�n tutkimu� py��kii �atkai��maan j�nkin ti�ty�n �ng�lman� L�giikaltaan ��v�ltava t�����ttin�n tutkimu� t�i�in �an��n ky��y�y�, kuinka tilant���ta x pää�tään tilant�����n y, ja tutkimuk��n tul�k��na �n y�l��n�ä j�nkinlain�n t�iminta�u��itu�� T�����tti��n tutkimuk��n lajina lä���ty�mi�tapa ���aa �it�n v�imakkaa�ti t�����tti���ta p��u�tutkimuk���ta
ja v�idaan it�� a�ia��a ��ää��ä mi�l���ä tulkita j�pa ��n �u��anai��k�i va�tak��dak�i� empi�ialla �n
�ng�lman�atkai�uun �uuntautun��n t�����tti��n tutkimuk��n kannalta ��ity�in�n ���li, �illä �atkai�tava �ng�lma �n y�l��n�ä lu�nt��ltaan a�ki�lämään liitty�vä� Lä���ty�mi�tapa �n �it�n lu�nt��ltaan
p�aktin�n, ��v�ltava�
K��ka liik�tal�u�ti�t��t �vat va�va�ti ��v�ltavia ti�t�itä, �ng�lman�atkai�uun �uuntautunut
lä���ty�mi�tapa �n niill� ��ity�i��n m��kittävä, ja my�ö� tapauk�i��a, j���a tutkimuk��n lä���ty�mi�532

tapa �n lu�nt��ltaan �mpii�in�n, liik�tal�u�ti�t��llin�n ta�ka�t�lu käy� u��in k��ku�t�lua juu�i
��v�ltavan t���ian näkökulma�ta� Liik�tal�u�ti�t��n kla��i�i�ta tutkimu��tt�i�ta päätök��nt�k�m�t�d�l�gin�n ja k�n�t�uktiivin�n tutkimu��t� tul�vat lä�immäk�i �ng�lman�atkai�uun ��i�nt�itunutta t�����tti�ta tutkimu�ta (k�� Ka�an�n �t al� 1991; n�ilim� – nä�i 1980)� Avainkä�itt�itä �ng�l-
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man�atkai�uun ��i�nt�itun��n t�����tti��n tutkimuk��n näkökulma�ta �vat mm� �ng�lmak��k�i�y�y��, t�knin�n ti�d�nint����i, in�t�um�ntali�mi, k�n�t�ukti�ni�mi ja p�akti�uu��

6.3 analyyttinen teoreettinen tutkimus
Analy�y��i, k�k�nai�uud�n �aj�ttamin�n ��iin�a, �n ti�t��n p��u�m�n�t�lmä, ja kii�tatta m��kittävä
t�kijä m�d��nin ti�t��n v�itt�kulun tau�talla (uu�ital� 1991)� u��in my�ö� t�����ttin�n tutkimu�
�t�n�� uu�i�n, y��ä �ajatumpi�n tutkimu��ng�lmi�n ää��ll�� e�ä� analy�y�tti��n t�����tti��n tutkimuk��n lu�nn�llin�n mu�t� �n �a��-tutkimu�, j�ll�in tutkittava tapau� mää�ittää my�ö� tutkimuk��n analy�y��in lu�nn�lli��t �ajat� T�i�aalta, kut�n u��in �n k����t�ttu, my�ö� �a��-tutkimuk��n tul��
k��ku�t�lla t�����tti���ti, ja t���ian�ak�nnuk���ta �a��-tutkimu�lä���ty�mi�tavan p���p�ktiivi�tä
�nkin ki�j�it�ttu k��tuulli��n �un�aa�ti viim� vu��ina (k�� ��im� ei��n�a�dt 1989; Ama�atunga
– Bald�y� 2001; W��d�id� – Wil��n 2003)�
Avainkä�itt�itä analy�y�tti��n t�����tti��n tutkimuk��n näkökulma�ta �vat mm� ��ku��itun�i�uu�, �a��-tutkimu� ja indukti�� Liik�tal�u�ti�t��n tutkimu��tt�i�ta analy�y�tti�tä t�����tti�ta tutkimu�ta �du�tavat ti�ty�in va�auk�in kä�it�analy�y�ttin�n ja k�n�t�uktiivin�n tutkimu��t� (k�� Ka�an�n
�t al� 1991; nä�i 1980)� On kuit�nkin �y�y�tä �u�mata ��ity�i���ti kak�i ��ikkaa� en�innä, kut�n
t�d�ttua, kä�it�analy�y��in �u��anain�n y��di�tämin�n t�����tti���n tutkimuk���n �n y�lipäätään
ky����nalai�ta� T�i��k�i, kä�it�analy�y��i m��kity�k����ä kä�it�jä�j��t�lmi�n ��k�n�t�ukti� �du�taa
pa��mminkin �y�nt��tti�tä kuin analy�y�tti�tä �t�tta� Li�äk�i �n �y�y�tä mui�ta, �ttä kaikki t�����ttin�n
tutkimu� �i�ältää l�pulta pait�i analy�y��ia my�ö� �y�nt���iä�

6.4 synteettinen teoreettinen tutkimus
sy�nt���i, k�k�nai�uud�n k�n�t�u�inti ��n y�k�ittäi�i�tä ��i�ta, �n analy�y��in p�ilikuva� Kut�n uu�ital� (1991, 23) �n c� W�ig�t mill�’ä lainat�n t�d�nnut, y��t�i�kuntati�d� �i k��ity� kut�n tilkkutäkki, j�ka k���tuu ��illään �l�vi�ta pal�i�ta; pala��t �ivät �uinkaan y��di�ty� m�kaani���ti, ja
�ik�i �y�nt��tti��n tutkimuk��n t��tävä �n y��di�tää n�� m�ni tunn�ttu tutkija �n viim� vu��ina
��ittäny�t �u�l�n�a juu�i ti�t��n k�ntän pi��t�utumi���ta ja ��ittäny�t �y�nt��tti�tä �t�tta lääkk��k�i
�ng�lmaan� T�����ttin�n tutkimu�m�t�di �n kii�tatta va��in lu�nt�va lä���ty�mi�tapa �y�nt��tti���n
tutkimuk���n� Avainkä�itt�itä �y�nt��tti��n t�����tti��n tutkimuk��n näkökulma�ta �vat mm� ��li�mi, g�n��ali�mi ja y�l�i�kat�auk��lli�uu��
sy�nt��tti��n t�����tti��n tutkimuk��n ��ity�i�tapauk��na v�idaan mainita ��vi�� -tutkimu��
R�vi�� -tutkimuk��n t��tävänä �n ka�t�ittaa ��im��kik�i j�nkin ti�ty�n ti�t��lli��n di�ku���in tila ja
a�gum�nt�ida tältä p��jalta k�k�nai�valtai���ti alan y�l�i�i�tä �uuntaviiv�i�ta� vaikka lä���ty�mi�tapa �n kii�tatta �y�ödy�llin�n ti�t��lli��n julkai�ut�iminnan ka�va���a lä��� �k�p�n�ntiaali���ti,
t�����tti���ta näkökulma�ta ��vi�� -tutkimuk�illa �n kuit�nkin ilm�in�n vaa�a jäädä �u�t��lli��n
köy��ik�i� sik�i ��vi�� -tutkimuk����a tuli�ikin ��v�ltaa k�iitti�tä �t�tta ja kiinnittää �u�mi�ta
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��ity�i���ti ta�ka�t�llun di�ku���in �ng�lmiin, puut�i�iin ja �i�ti�iit�i�in, ja �ak�ntaa tältä p��jalta
�d�ll��n uutta t���iaa (v�t� p��l� – van d� v�n 1989)� (k�� ta�k�mmin Kalli� 2006�)

6.5 kriittinen teoreettinen tutkimus
K�iittin�n t�����ttin�n tutkimu� �n �aman�uuntain�n t�����tti��n p��u�tutkimuk��n kan��a py��ki���ään t�k�mään a�i�ita näky�vik�i� K�iittin�n t�����ttin�n tutkimu� ���aa kuit�nkin t�����tti���ta
p��u�tutkimuk���ta �iinä, �ttä �� �d�llä mainitu�ta p�ik�t�n my�ö� problematisoi vallit��vat a�iaintilat� samalla kun vallit��vat a�iantilat p��bl�mati��idaan ja nii�tä py��itään vapautumaan, ��it�tään
vä�intäänkin impli�iitti���ti my�ö� ajatu� �iitä, kuinka a�i�id�n tuli�i �lla� Tämä taa� �d�lly�ttää
a�v�a��t�lmaa, j�ka �i �l� j��d�ttavi��a a�iaintil�i�ta it���tään (v�t� niinilu�t� 1983; h�i�kala 2000)� Tämä �n �amall� my�ö� k�iitti��n t�����tti��n tutkimuk��n k��k�in�n �aa�t�� T�in�n
lä���ty�mi�tavan k��k�in�n �aa�t� liitty�y� k�iitti��ll� tutkimuk��ll� u��in �minai���n taipumuk���n
d�k�n�t�ukti��n vailla ��k�n�t�ukti�n ma�d�lli�uutta; k�iitti��t tutkijat �vatkin u��in taipuvai�ia
pu�kamaan a�i�ita ��iin vailla py��kimy��tä niid�n uud�ll��n�ak�ntami���n (Bauman 1996; Kalli� 2004)� K��k�i�iä kä�itt�itä k�iitti��n t�����tti��n tutkimuk��n kannalta �vat mm� vallit��vi�n
a�iaintil�j�n näky�väk�i t�k�min�n, p��bl�mati��inti, k�iitti�y�y��, d�k�n�t�ukti� ja �man�ipat��in�n
ti�d�nint����i�
Aikalai�diagn���ia, aikalai�t�����tti�ta tutkimu�ta v�idaan pitää k�iitti��n t�����tti��n tutkimuk��n ��ity�i�tapauk��na� siinä mi��ä k�iitti��n t�����tti��n tutkimuk��n ��ku� �n j���akin
ti�ty���ä k��t����a, �lipa ky��� �itt�n ty�ö�lämän käy�tännöi�tä, y�mpä�i�tö�ng�lmi�ta tai vaikkapa
�ukupu�lt�n väli���tä ta�a-a�v��ta, �n aikalai�t���ialla taipumuk��na kä�it�llä tavalla tai t�i��lla
näitä kaikkia; ta�k�mmin �an��n m�d��nill� tai p��tm�d��nill� – mit�n vain – y��t�i�kunnall�
�minai�ia pii�t�itä, j�tka mää�ittävät ���iaali��n t�iminnan ��i ��a-alu�id�n �ak�ntumi�ta� e�in�main�n ��im��kki tällai���ta aikalai�t�����tti���ta k��ku�t�lu�ta �n B��kin, gidd�n�in ja La��in
(1995) t��� Nykyajan jäljillä�

6.6 Metodinen ja metodologinen teoreettinen tutkimus
m�t�di- ja m�t�d�l�giaki�jalli�uu� �n lä��� p�ikk�uk��tta it����ään lu�nt��ltaan �i-�mpii�i�tä,
�illä ky���in�n ki�jalli�uu� p��jautuu ain�a�taan �a�v�i��a tapauk�i��a ainakaan �n�ikäd�n �mpii�i���n ain�i�t��n� yl��n�ä m�t�di- ja m�t�d�l�giaki�jalli�uu� n�jaakin t�i��n käd�n �mpii�i���n
ain�i�t��n ja aikai��mpaan m�t�di- ja m�t�d�l�giaki�jalli�uut��n� p�ikk�uk�iakin t�ki löy�ty�y��
e�im��kik�i nä�in (1983) ja f��min (1994) tutkimuk��t ��ilai�t�n tutkimu��tt�id�n käy�tö�tä �u�534

malai����a liik�tal�u�ti�t����ä �ak�ntuvat tutkij�id�n it��n�ä k�k�aman ja lu�kitt�l�man ain�i�t�n
va�aan� e�ity�i��n y�l�i�tä �d�llä mainittu �i kuit�nkaan �l�, ja ��im��kik�i tämä a�tikk�li �n lu�nt��ltaan �i-�mpii�in�n tutkimu� t�����tti��n tutkimuk��n m�t�d�l�gia�ta – ��äänlai�ta t���ian
t���iaa �ii�� m�t�di�ta ja m�t�d�l�gi�ta t�����tti�ta tutkimu�ta lu�nn��tivat y�l�i���ti mm� ��llai��t

TeOReeTTinen

T u T K i m u s j A L i i K e TA L O u s T i e T e e T

kä�itt��t kuin ilmiök��k�i�y�y��, v��i�mi ja k�nt�mplaati�, j��kin �uuntauk��n pii�i��ä v�idaan t�ki
�t�iä my�ö� va�tau�ta �ii��n, millä m�n�t�lmällä ti�tty�ä �ng�lmaa v�itai�iin tutkia ja �aavuttaa
��llai�ta ti�t�a, j�lla �ng�lma v�itai�iin �atkai�ta� Tällöin lä���ty�mi�tapaa lu�nn��tivat va�taava�ti
kä�itt��t �ng�lmak��k�i�y�y��, int�um�ntali�mi ja t�knin�n ti�d�nint����i�
m�t�din�n ja m�t�d�l�gin�n t�����ttin�n tutkimu� �n ��ää��ä mi�l���ä lu�nt��ltaan ��lk�ä�ti ��ilain�n �u�t����a mui�in t�����tti��n tutkimuk��n lajity�y�pp�i�in, �illä ky������ä �n pa��mminkin �ppi ti�t��n�a�j�ittami���ta kuin �ub�tantiaali��t ti�t��lli��t ky��y�my�k��t� m�t�din�n ja
m�t�d�l�gin�n t�����ttin�n tutkimu� �i kuit�nkaan t�imi i��allaan mui�ta t�����tti��n tutkimuk��n
ty�y�p�i�tä, �aati k��ity� ���iaali����a ty��jiö��ä� päinva�t�in, ��im��kik�i �di�ty��a�k�l��t t�����tti����a
p��u�tutkimuk����a �am�in kuin ti�t��n uu�immat vi�tauk��t vaikuttavat m�t�di��n ja m�t�d�l�gi��n t�����tti��n tutkimuk��n k��ity�k���n�

7. YhTeenveTO Ja keskUsTelU
A�tikk�li��a �n ta�ka�t�ltu �i-�mpii�i�tä t�����tti�ta tutkimu�ta ��ity�i���ti m�t�d�l�gi���ta näkökulma�ta� su�malai����a liik�tal�u�ti�t��lli����ä k��ku�t�lu��a t�����ttin�n ja kä�itt��llin�n tutkimu� �n �i�t��ialli���ti �ama�t�ttu pitkälti t�i�iin�a� A�ia �i kuit�nkaan �l� näin y�k�i�ik�in�n, �illä
p�lkän kä�itt�id�n ja kä�it�jä�j��t�lmi�n analy���innin v�i tulkita t�����tti��k�i tutkimuk���ta ain�a�taan, mikäli t���ia-kä�it� y�mmä���tään �y�vin väljä�ti� T�i�aalta t���iat ja kä�itt��t �vat kii�tatta
�aman ilmiön ��i pu�lia: m�l�mpia ta�vitaan ”t�d�lli�uud�n �altuun �ttami���n”� Kut�n p�pp��
(1968, 59) �n a�ian ilmai��ut, t���iat �vat v��kk�ja, j�illa t�d�lli�uutta py��itään ��littämään ja �allit��maan; kä�itt��t taa� �vat v��k�n �ilmuk�ita, j�id�n ti��y�� �atkai��� ��n, kuinka palj�n a�i�ita
jää �aaliik�i (Kakku�i-Knuuttila 1999, 328)�
Liik�tal�u�ti�t�id�n k��dalla t�����ttin�n tutkimu� k��taa aivan ��ity�i��n �aa�t��n, �illä
ti�t��nalalla �mpii�i�y�y�ttä ja p�akti�uutta �n p��int�i���ti a�v��t�ttu va��in palj�n� T�i�aalta �n
ain�a�taan �ik�ut�ttua �an�a, �tt�i my�ö�kään liik�tal�u�ti�d�ttä �l� ilman t���iaa� Tutkij�id�n
k��kuud���a �i kuit�nkaan vallit�� y�l�i�tä �y�väk�y�ntää �iitä, mikä �n �iittävä t�����ttin�n k�nt�ibuuti� y�k�ittäi��ll� tutkimuk��ll�� T�����tti��ll� tutkimuk��ll� �i my�ö�kään �l� ma�d�lli�ta ���ittaa ��llai�ia univ���aal�ja �ääntöjä tai ��j�ita, j�tka takai�ivat k��k�ata��i��n l�pputul�k��n�
T�����tti��n tutkimuk��n a�gum�ntaati�ll� v�idaan kuit�nkin ��ittää ti�tty�jä y�l�i�iä p��iaatt�ita�
näi�tä ��ity�i���ti l��gi�uu� n�u��� y�lit�� muid�n� Tutkimuk����a �n li�äk�i tu�tu ��ill� k�lm� t�����tti��n tutkimuk��n kannalta m��kittävää kulminaati�pi�t�ttä, ain�i�t�n valik�inti, a�gum�nt�inti
ja t���ian k�����tumi�n y�littämin�n, j�i�in t�����tti�ta tutkimu�ta �a�j�it�tta���a �n kiinnit�ttävä
��ity�i�tä �u�mi�ta�
Tutkimuk����a �mak�utun tulkinnan mukaan �y�vän t���ian �minai�pii�t��t vai�t�l�vat ajan
ja paikan mukaan� Ajat�llaanpa vaikka ��llai�ia kla��i�ia ti�t��lli�iä �uuntauk�ia kuin int���p�k-
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ti�ta ja ���n�l�giaa – j�ita pid�ttiin aikanaan l�gitiim�inä ti�t��lli�inä lä���ty�mi�tap�ina – tai
vai�t���t�i���ti ny�ky�ään niin mu�dika�ta laadulli�ta tutkimu�ta, j�ka �n �y��jäy�ttäny�t alan y�tim��tä
y��t�i�kuntati�t�itä vu��iky�mm�niä �allinn��n p��itivi�min� ed�llä mainitut �vat kii�tatta ��altaan
vaikuttan��t �ii��n, mikä mill�inkin �n tulkittu �y�väk�i tavak�i �ak�ntaa t���iaa, kut�n my�ö� �ii��n, mitä �y�vältä t���ialta �n �d�lly�t�tty�� e�käpä ��u�auk��na juu�i �d�llä t�d�tu�ta, my�ö� tä��ä
tutkimuk����a �n v���attu t�����tti�ta �i-�mpii�i�tä tutkimu�ta ��ity�i���ti laadulli���n �mpii�i���n
tutkimuk���n, j�nka kan��a t�����tti��n tutkimuk��n �n t�d�ttu �maavan m�nia y��ty�mäk��tia�
A�tikk�li��a t�����tti��n tutkimuk��n �n ��it�tty� p������ina �t�n�vän analy�y��in ja �y�nt���in vu���pu��luna ���m�n�utti����a k��ä��ä, j���a ”tulkintaid�a” ta�k�ntuu ja muuntuu a�k�l a�k�l��lta�
Tutkimuk����a �n lu�nn�lli���ti ky��tty� tu�maan ��iin ain�a�taan ti�tty�jä t�����tti��n tutkimuk��n ul�ttuvuuk�ia ja niitäkin ain�a�taan �ajalli��lla �y�välli�y�y�d�llä� A�tikk�li��a kä�it�lly�t
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