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Laadulliset tutkimusmenetel-
mät oyat viime vuosiin saakka

olleet suomalaisen sosiaalitutki-
muksen "keisari ilman vaattei-

ta". Melkein kaikki ovat vanno-

neet niiden nimeen vaikka eivät
ole aina tienneetkään. mitä
muuta niihin sisältyy kuin arvo-
ja. jotka ovat vastakkaisia posi-

tivismille ja eräille marxismin
ikävimmille piirteille. Epämää-

räinen yhteinen käsitys on vain
ollut, että laadulliset menetel-

mät ovat jonkinlaisia vapaan in-
tellektuellin empiirisen tiedon-
hankinnan välineitä, joiden
käyttoa eivät formaalit säännöt

saa kovin paljon ohjata. Tämä
onkin suonut kätevän mahdol-
lisuuden luoda nopeasti "uusia"

("vanhoista" erottuvia) käsite-

arsenaaleja. kun ei ole tarvin-
nut säännönmukaisia ja vaival-
loisia rutiineja noudattaen koe-

tella niiden empiiristä kanta-
vuutta. Silloinkin kun sääntöjä

on kehitetty, ne ovat koskeneet

lähinnä sitä, millä keinoin tut-
kijan tulee lähestyä tutkimaan-
sa "kulttuurin kenttää", niin et-

teivät autenttiset kulttuuriset
muodostumat tule ylijyrätyiksi
tutkimuksen kulttuurin voimin.

Monia tämä vapaus on alka-
nut kuitenkin ahdistaa. Eikö
yhteiskuntatieteissä tarvitakaan
enää erityistä instituutiota ni-
meltä "empiirisen tutkimuksen
menetelmät"? Onko sosiaalitut-

kijan tyOlla (tieteellä) ja esimer-

kiksi kirjailijan työllä (taiteella)

mitään todellista eroa, jos mo-

lemmat perustavat tuloksensa

vapaaseen havainnointiin esittä-

mät1ä missään muodossa niitä
sääntöjä, joiden varassa havain-

not on koottu ja järjestetty tu-
kemaan niitä väitteitä, joita
maailmasta esitetään? Tiillä ta-
valla ahdistuneiden tutkijoiden
vapauttavia kokemuksia on kä-

sittääkseni Klaus Mäkelä kir-
jaansa koonnut. Kirja on siis ar-
tikkelikokoelma, jossa kulttuu-
rintutkimuksen edustajat esitte-

levät omia ratkaisujaan ns. laa-

dullisten aineistojen käsitte-
lyssä.

Tiissä ei ole tilaa esitellä, saa-

ti arvioida kaikkien artikkelei-
den sanomia. mutta todetaan
silti teküät ja aihealueet. Kolme

ensimmäistä artikkelia, Risto
Heiskalan, Jari Ehrnroothin ja
Klaus Mäkelän tarinat, pyrkivät
osoittamaan sosiologisen kult-
tuurintutkimuksen ja laadullis-
ten analyysimenetelmien paikan
ja erityispiirteet. Muut näyttä-
vät käytännössä, miten laadul-
lista analyysiä voi tehdä. Satu
Apo, Anni Vilkko ja Christoffer
Tigerstedt kuvaavat kokemuksi-
aan kertomusten ja omaelämä-

kertojen analysoinnista. Pirkko
Nuolijärvi ja Tommi Hoikkala
paljastayat keskusteluntutki-
mukselliset erittelynsä. Katari-
na Eskola, Marjatta Montonen,

Jari Ehrnrooth ja Risto Heiska-

la puolestaan esittelevät tapo-
jaan analysoida joukkoviesti-
mien välittämää sanomaa. Lo-
puksi Pekka Sulkunen tarkas-
telee ryhmähaastattelujen ana-

lysointikeinoja.
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Koska kolmessa ensiksi mai-
nitussa artikkelissa käsitellään
yleisellä tasolla kvalitatiivisten
analyysimenetelmien paikkaa ja
soveltamisperiaatteitao koetan

sanoa niistä jotain.

Heiskalan osuudessa luodaan
lyhyt mutta harvinaisen selkeä
ja analyyttinenkin katsaus sosi-

ologisen kulttuurintutkimuksen
suuntauksiin. Jaksoa on helppo
perustella laadullisista menetel-

mistä keskustelevan kirjan joh-
dannoksi. Menetelmien sovellu-

tustavathan ovat usein vahvasti

sidoksissa siihen tapaan, jolla
tutkija kohteensa teoreettisesti
ymmärtää.

Ehrnroothin artikkeli herät-
ti enemmän kysymyksiä, vaik-
ka sen perussanomassa oli kyl-
lä paljon sellaista, jonka saatoin

hyväksyä. Ehrnroothin mukaan
pelkkä intuitiivinen yleisiksi
tarkoitettujen lauseiden johta-
mistapa ei tieteellisen tiedon
tuottajalle sovi, vaikka mieliku-
vitus onkin tutkijan tärkeä työ-
väline. On pystyttävä osoitta-
maan ne säännöt, joita seuraa-

malla tutkimustulokseen on

päädytty, jotta saatu tulos olisi
toistettavissa tai ainakin karke-
asti jäljitettävissä. Kuulostaa hy-

vältä. ?issä yhteydessä tärkeä
tarkennus, joka Ehrnroothilta
jää käsittääkseni tekemättä, olisi
kuitenkin ollut paikallaan.

Tutkimus on suurelta osaltaan
ja kaikissa vaiheissaan sattu-
manvaraisesti etenevä luova

työprosessi. jonka tarkka sään-

nönmukaistaminen etukäteen
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tai edes yksityiskohtainen ku-

vaaminen jälkikäteen on lähes

mahdotonta. Jokainen, joka on

tehnyt yhdenkin tutkimuksen,
tietää tämän kokemuksestaan.

Tutkimuksen muodollinen pää-

tös ja tulos on tietenkin tutki-
musraportti, johon tieteen pe-

lisääntöjen mukaisesti tulee kir-
jata tutkimus loogisesti ja rati-

onaalisesti etenevänä prosessi-

na. Niiden sääntöjen nojalla,
joita raportissa kyetään par-

haimmillaankin esittämään, voi-

daan tuskin koskaan viedä min-

käänlaista (edes kivikovaa luon-

nontieteellistä) tutkimusproses-

sia uudelleen läpi sillä tavoin.

kuin se on kerran viety. Toinen

asia - ja se, jota Ehrnrooth ym-

märtääkseni ajaa pääasiassa ta-

kaa - on se, että tutkija voi (ia

mielestäni hänen mahdollisuuk-

siensa mukaan myös pitää) esit-

tää ne säännöt, joiden varassa

hän on lopullisen tulkintansa

empiirisestä havaintoaineistos-

taan nostanut. Tämä menettely

mahdollistaa kriittisen suhtau-

tumisen siihen tulkintaan, jon-

ka tutkija raportissaan omasta

havaintoaineistostaan esittää.

Mutta miten esittää näiden lo-

pullisten tulkintasääntöjen

muotoutumisen historia. kas sii-

näpä kysymys. Ehrnrooth vastaa

ongelmaan omalta osaltaan an-

tamalla varmaankin monia kult-

tuurintutkijoita hämmästyttä-

vän ohjeen kenttätyöhön valmis-

tautuvalle (s. 39): "On syytä sel-

vittää kysymyksenasettelu val-

miiksi. suunnitella aineiston kä-

sittelysäännöt ja muodostaa

alustavat tulkintasäännöt ennen

kuin tekee keruupäätöksen. Jos

asiat eivät vielä ole selviä, ei ai-

neistokaan auta."
Minä olen luullut, että sosio-

loginen kulttuurintutkimus ete-

nee kokonaan toisessa järjestyk-

sessä. Käsittääkseni havaintoai-

neiston keruu ja järjestämrnen

on silloin kiinnostavimmillaan,
kun se tuottaa yllätyksiä, pakot-

taa suuntaamaan työtä käsitteel-

lisesti uudella tavalla. Tämä sa-

ma koskee myös tilastollista ana-

lyysiä, jossa havaintoaineiston

todellinen luonne paljastuu vain

intuitiivisesti materiaaliin tutus-

tumalla ja kaiken aikaa oletuk-

sia tarkistelemalla.

Klaus Mäkelän artikkeli oli
minulle kiinnostavinta ja uskot-

tavinta luettavaa. Kiinnostavin-

ta siksi, että Mäkelä pyrkii luo-

maan yleisiä kvalitatiivisen ana-

lyysin arviointiperusteita, joita

hänen mukaansa ovat l) aineis-

ton merkittävyys ja yhteiskun-

nallinen tai kulttuurinen paik-

ka, 2) aineiston riittävyys, 3)

analyysin kattavuus ja 4) ana-

lyysin arvioitavuus ja toistetta-

vuus, Samalla nämä perusteet

ovat käsittäkseni kuitenkin sel-

laisia, joiden pitäisi soveltua yli-

päätään sosiaalitutkimusten (siis

myös "kvantitatiivisten") ar-

viointiin.
Aineiston merkittävyyttä ja

yhteiskunnallista tai kulttuuris-
ta paikkaa tulisi Mäkelän mu-

kaan pohtia mm. tarkastelemal-

la havaintoaineiston tuotantoeh-

toja, joilla hän tarkoittanee

kaikkein yleisimmällä tasolla

niitä sosiaalisia tai kulttuurisia
"taustamuuttujia", jotka saatta-

vat mitätöidä esimerkiksi muu-

ten hyvän vertailuasetelman, el-

lei tutkija tiedosta niiden vaiku-

tusta. Aineiston riitt?ivyyden ar-

viointi on puolestaan sukua ti-

lastollisen tutkimuksen otannan

laatimiselle. Makelan mukaan

erona on kuitenkin se, että laa-

dullisessa tutkimuksessa aineis-

ton riittävJyden kriteerinä ei ole

sen kyky tuottaa luotettavia ti-
lastollisia säännönmukaisuuk-

sia, vaan tavoitteena on sen riit-
tävä kattavuus, kyky tuottaa

riittävän vaihtelevia havaintoja

samasta ilmiöalueesta vaihtele-

vien tuotantoehtojen vallitessa

(ymmärtääkseni). Ollakseen

kattava aineiston tulee olla siis

sellainen, että se kykenee otta-

maan huomioon mm. vaihtele-

vista tuotantoehdoista johtuvat

erot. Tässä kohtaa jäin mietti-

mään, että eikös survey-tutki-
mus pyri periaatteessa samaan

ia sen lisäksi myös tilastolliseen

yleistettävyyteen? Aineiston ar-

vioitavuudella ja toistettavuu-

della Mäkela ymmärtääkseni

tarkoittaa tutkimusraportin
ominaisuuksiao jotka lisäävät

tutkimuksen kriitikon mahdol-

lisuuksia nostaa nimenomaises-

ta empiirisestä havaintoaineis-

tosta esiin samoja johtoPäätök-

siä kuin tutkija. Tiihän voidaan

päästä esimerkiksi tuomalla

esiin ne luokittelusäännöt, joi-

den avulla havaintoaineisto on

ryhmitelty. Jos otetaan huomi-

oon sq mitä jo edellä tuli todet-

tua Ehrnroothin artikkelin yh-

teydessä ylipäätään tutkimusten

toistettavuudesta, ei Mäkelän

suosituksesta ole muuta kuin

hyvää sanottavaa.

Mäkelan artikkelin uskotta-

vuus nousi saamastani vaikutel-

masta, että hän on ilmeisen ha-

luton tekemään jyrkkää eroa

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen

tutkimuksen välille. Mäkelän

mukaan sosiaalitutkimus on

parhaimmillaan "historiallisesti

spesifin kohteen hyvin jäsenty-

nyt kuvausoo (s. 42), jonka väli-

neeksi sopivat yhtä hyvin laa-

dulliset kuin määrällisetkin ha-

vaintoaineistot. Tilastollisenkin

tutkimuksen tavoitteena on ni-

menomaan käsitteellisesti kiin-
nostava ja historiallisesti ainut-
kertainen tulos. Enemmän tä-

mänsuuntaista eksplisiittistä
pohdiskelua laadullisen ja mää-

rällisen aineistonkeruun ja ana-
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lys«rinnin perinteiden eriytynri-
sestä jäin kuitenkin kaipaa-
maan. Miksi ihmeessä suhtau-
<hrrnme niirr kak"ijakoisesli enr-

piiriseen sosiaalitutkimukseen ?

[,ukemani perusteella en kven-

nyt myiiskään liiytämään vas-

tausta siihen. rnikseivät laadul-
linen ja tilastollinen tutkirnus
voisi todella aidosti tävdentää

toisiaan esinrerkiksi niin. että

laadullisen aineiston avulla ke-

hitettyä teoreettisesti perustel-
tua nrallia to(lella testattaisiin ti-
lastollisen tutkinruksen keinoin.

Nlargaretha Järvisen väit,iishir-
ja prostituutiosta Helsingissä

l<ä.ittelee lrrroltopoliisirr rekiste-

röimää heteroseksuaalista pros-

tituutiota vrrodesta 1945 vuo-
teen 1986, jolloin irtolaislain-
säädäntii purettiin. Aineistona
on pääasiassa käytetty poliisin
kutrlustelupiivtäkirjoja. Alkon
tarkastajielr rap(,rtteja sekä po-

liisien ja prostituoitujen haastal-

teluja. Tutkimus koskee virano-
rnaisten rnäärittänrää ja kontrol-
krirraa prostitrrutiola. joka ei

Srromessa välttänlättä saa sa-

manlaisia turrnusmerkkejä krr in

nronissa muissa nraissa.

Järvisen tutkimuksen keskei-

siä tavoitteita on tarkastella
prostituution ja sen kontrollin
välistä suhdetta, kysymystä sii-
tä" miksi ja rniten sukuprroli-
kauppaa kontrolloidaan. [,isäk-

Onralla kohdallani kirja tuotti
pettvnrlksen oikeastaan vain

vhdessä suhteessa. ja sekin joh-
trri turhista odotuksistani. Kir-
ja ei lrimittäirr arrtanrrt kor irr-

kaan paljon suoraan sovelletta-

vissa olevia sääntöjä sen erityi-
sen lrarairrtoaineiston analr r tl i-

.elle larkastelrrlle. joka rnirrrra

itseäni nyt askarruttaa. Luulta-
vasti samaarr tulnkseen tulevat
omalta kohdaltaan monet lnuut-
hin lukijat. Tiätä "putrtetta" ei

voitane kohtuuden nirnessä pi-
tää kuitenkaarr krrirr nipirr napin
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si tutkirnus analysoi prostituu-
tiokäsitteen relatiivisuutta sekä

valottaa Helsingissä harj«ritetun

prostituution ammattilnaisuut-
ta ja amatö,iirirnäisyyttä. Järvi-
sen tutkimusote otr kuvaileva;
laajan ja riinsl ilevän oLriserr ai-

neistonsa hän pitää otteessaan

tiukalla lrrokittelrrlla. joka pai-
koitellen saattaa tuntua luette-
loinnilta.

Tutkimuksen viitekehvs ra-
kentuu kolmen näkiikulrnan
karrtla. Näistä funktionalistinerr
näkiikulrna liittyv lähinnä ty,i;-

hvpoteesiin. jonka mukaan
prostittmtion kontrolli on poh-
jautunut frrrrkliorralistiseerr

llrostituutionäkemykseen, jonka

rrojalla ntiehet korrtrolloiral
rraisten seksuaalisuutta. Tästä

näkiikulmasta prostituutio näh-

rlään normaalina ja universaa-

rnainitsemisen arvoisena. Joka
tapattksessa oli varsirr kiintoisaa
ja artloisaa lukea pääosin hr vilr
kir.joitettuja tapatrsesimerkkejä
laadullisten aineistojen analy-
soirrnista.

KLAU§ MAKEL,A {roim.)
KVALITATIIVISEN

AINEISTON ANALYYSIJA
TULKINTA

HELSINKI: GAUDEAMUS,
1990
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lina ilnriönä. jota on esiintynyt
kaikkina aikoina eri yhteiskun-
rrissa lriiden kehilrsa:teesta riiyr

l)umatta. Kyseistä näkenrvstä

edrrstaa esinrerkiksi ajatus pros-

tituutiosta naisen vanhirlpana
amrnattina. l'trnktir»ralistisessa
selitysmallissa prostituoitu näh-

dään psvvkkisesti. seksrraalises-

ti tai sosiaalisesti poikkeavana.

\Iiesterr tarpeita asioirla prosti-
tuoitujen luona puolestaan se-

litetään pääasiassa nriesten sek-

srraalisella elistr nrisellä tai tur-
harrtrrrnisella. Tarr.talla orr aja-

tus, että rniehet eivät kykene

tvvdyttämään sekstraalisia tar-
peitaan ei-Larr pal lisissa rajoissa.

l'enrinistisessä näkiikulnrassa

tätnä näkemys ntiehen seksrraa-

lisutrdesta parisuhteeseen kiin-
rritti nrättörnänä lrronnonv,rirrra-

na asetetaan kyseenalaiseksi.
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