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Laadullinen Tutkimus:  
Eräänlaista Muotokuvamaalausta 
 
 

Yleisesti ajatellaan, että tieteellinen tutkimus antaa varmaa ja objektiivista tietoa maailmasta ja ihmisistä. 

Tieteessä mitataan, selitetään ja ennustetaan ilmiöitä ja pyritään siten paljastamaan kaiken taustalla olevia 

universaaleja lainalaisuuksia. Objektiivista totuutta tavoitellessaan tieteellinen tutkimus uskoo vapauttavansa 

ihmisen erilaisista uskomuksista ja subjektiivisista käsityksistä. Mutta voiko tätä logiikkaa soveltaa 

mutkattomasti ihmistieteisiin? Miten mitataan esimerkiksi ihmisen sosiaalisuutta, joka ei varsinaisesti näy?  

 

Kun määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus mittaamisen jälkeen selittää jotain olemassaolevaa ilmiötä lukujen 

ja niiden välisten systemaattisten, tilastollisten yhteyksien avulla, niin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus 

pyrkii etsimään jotakin sieltä, missä ei aluksi näy mitään. Se ensin kuvailee. Kvalitatiivista työtä tekevän 

tutkijan kuvaus ja siihen perustuva selitys “sosiaalisesta” ei ole vähemmän totta kuin kvantitatiivista työtä 

tekevän tutkijan hahmottelema lukuihin ja tilastoihin perustuva selitys. Mutta kun näkymätöntä yritetään tehdä 

näkyväksi, tieteellinen prosessi alkaa lähestyä taiteellista. Kvalitatiivisessa työssä tekijän taidot ratkaisevat, 

minkälainen kuva “sosiaalisesta” piirtyy. Kun työ on valmis, tekijä lähettää sen maailmalle - kuin taideteoksen 

- ja  vastaanottajat luovat sen taas uudelleen, oman ymmärryksensä näköiseksi. 

 

Sosiaalista tai yhteiskunnallista ilmiötä ei ole helppoa muuntaa tutkimusongelmaksi - se vaatii aivan erityistä 

ammattitaitoa, tutkijan taitoa. Se vaatii “silmää” nähdä tuttukin ilmiö jostain tuoreesta näkökulmasta  - aivan 

kuten kuvataiteilija näkee kohteensa omalla persoonallisella tavallaan. Kuvataiteilija on harjaantunut näkemään 

esimerkiksi valoja ja varjoja aivan toisella tarkkuudella kuin joku muu. Samalla tavoin tutkija on harjaantunut 

kysymään kysymyksiä ja ihmettelemään ilmiöitä, jotka muista ihmisistä saattavat tuntua jokapäiväisiltä tai 

itsestäänselviltä.  

 

Kun tutkija alkaa ratkoa muotoilemaansa tutkimusongelmaa, hän menee ihmisten joukkoon tekemään heistä 

omia havaintojaan tai yksinkertaisesti kyselemään heiltä kysymyksiä. Toki muutkin ihmiset kyselevät toisiltaan 

ja tekevät havaintoja ympäristöstään, mutta tutkija erottuu muista siinä, että hän kyselee ja havainnoi 

systemaattisesti, valitsemastaan tietystä näkökulmasta käsin. Hän alkaa selvittää esimerkiksi sellaista sosiaalista 

ilmiötä kuin “matkapuhelimen käyttö”. Hän haluaa tarkastella puhelimen käyttöä esimerkiksi osana ihmisten 

välistä jokapäiväistä kanssakäymistä.  
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Tutkija alkaa nyt kysellä ja tehdä havaintoja siitä, miten ihmiset kommunikoivat matkapuhelimen avulla. Hän 

selvittää esimerkiksi puhelimen käyttöön liittyviä kirjoittamattomia sääntöjä. Löydettyjen sääntöjen tarkka 

erittely nostaa näkyviin kenties yllättäviäkin puhelimen käyttöön liittyviä symbolisia merkityksiä, jotka 

puolestaan niveltyvät erontekoon vaikkapa asia- ja tunneviestinnän välillä. Matkapuhelin osoittautuu tällöin sekä 

ihmissuhteita määrittäväksi että niitä rakentavaksi välineeksi. Kyseinen ilmiö - kutsuttakoon sitä vaikkapa 

“kännykkäkulttuuriksi” - alkaa vähitellen hahmottua tutkijan kuvaamaksi ja tulkitsemaksi muotokuvaksi tästä 

ilmiöstä. 

 

Laadullisessa tutkimustyössä tutkija siis ensin kerää tutkimaansa ilmiötä koskevaa aineistoa ja sitten alkaa ikään 

kuin maalata ilmiötä kokoamansa aineiston pohjalta. Tutkija tarkastelee ilmiöstä hahmottuvaa muotokuvaa sekä 

läheltä että kaukaa  - aivan kuten taidemaalari liikkuu kankaansa edessä. Läheltä katsominen merkitsee 

esimerkiksi haastattelutekstien lähilukua. Tuossa lähiluvussa tutkija ottaa huomioon haastateltavan 

pienimmätkin ähkäisyt tai naurahdukset ja puheen tauot. Sitten tutkija ottaa etäisyyttä työhönsä: hän alkaa 

tarkastella ja analysoida aineistoaan jostain tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta. Kysymys on 

aineiston pelkistämisestä ja kuvauksen abstraktiotason nostamisesta niin, että muotokuva alkaa piirtyä yhä 

paremmin näkyviin. 

 

Tutkijan taitoa ilmentää se, että hän tekee itsestäänselvyydestä -  tai näkymättömästä -  sellaisen muotokuvan, 

että muutkin ihmiset havahtuvat hämmästelemään tuota ilmiötä ja kenties näkemään sen uudessa ja tuoreessa 

valossa. Tieteen ja taiteen saavutukset hahmottavat ihmisille todellisuutta moniulotteisena mutta samalla eheänä 

ja käsitettävänä. Niin kuin taidemaalari, joka kohteensa maalattuaan saa kiitosta persoonallisesta tulkinnastaan ja 

näkemyksestään, tulee tutkijankin saada kiitosta siitä, että on loihtinut todellisuutta näkyviin jostain uudesta 

näkökulmasta. Työ on tekijänsä näköinen, niin taiteessa kuin tieteessä. 

 

 

 

 
Artikkeli on julkaistu Aristoksessa, Taitoakatemian taitokulttuurijulkaisussa XII                                
vuosikerrassa 2/2002. 


