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M itä on tutkimus? on 
tutkimustekstien ana-
lyyttisen lukemisen 
avuksi tarkoitettu al-

keisoppikirja. Laadultaan se on huo-
mattavan epätasainen. Jaksot, joissa 
kirjoittajat yrittävät sijoittautua tie-
teenfilosofian kentälle, erityisesti joh-
danto ja luku III, ovat käsitteellisesti 
sekavia ja täynnä ristiriitaisuuksia. 
Pääpaino on kuitenkin lukijan tul-
kintataitojen kehittämisessä konk-
reettisin esimerkein – ja hyvä niin. 
Lukuväleihin sijoitellut pohdintateh-
tävät vaikuttavat tarkoituksenmukai-
silta ja toimivilta, samoin erillinen ai-
neistotehtäväliite. Vain se ihmetyttää, 
miksi niin pieni osa esimerkeistä on 
otettu tieteen piiristä (tai edes tiede-
popularisaatioista tai selvitys- ja ke-
hitystutkimuksesta, jonka kirjoittajat 
usein mainitsevat varsinaisen tieteen 
ja arkiajattelun välitasona). Enim-
mäkseen lähiluetaan sanomalehti-
tyyppistä tekstiä.

Lähtökohta on sinänsä kiin-
nostava: pyrkimyksenä on tarkastella 
argumentaatiota, väittelyä ja reto-
riikkaa tutkimusmenetelminä, jotka 
ovat avainroolissa missä tahansa ih-
mistieteellisessä tutkimuksessa riip-
pumatta siitä, millaisia metodeita 
muutoin sovelletaan. Kun argumen-
taatioanalyysin alkeet opetetaan ny-
kyisin jo lukiotasolla, niitä esittelevä 
luku I on ehkä vähän turha ainakin 
yliopisto-opiskelijalle. Joka tapauk-
sessa se ja luku II muodostavat esi-
merkillisen selkeän ja toimivan koko-
naisuuden. Tutkimustyö ja tutkimus-
raportin kirjoittaminen rinnastetaan 
rakenteeltaan väittelyyn. Tulosten 
lisäksi tutkimuksessa puolustetaan ja 
perustellaan aina myös tutkimuson-
gelman ja sen ratkaisumenetelmien 
valintaa.

Heinlahti ja Kakkuri-Knuuttila 
käyttävät paljon hypoteesin ja syn-
teesin käsitteitä, mutta antavat niille 
niin väljän tulkinnan, ettei tieteen 
kuvauksesta tule ongelmallisen 
normittavaa tai ulossulkevaa. Kun 
tunnistetaan tarpeeksi monenlaisia 
hypoteeseja (esim. ”menetelmähy-
poteesit”) ja niiden koettelemisen 
tapoja, ei edes tieteellisen toiminnan 
palauttaminen pelkäksi hypoteesien 
testaamiseksi (tai hypoteettis-deduk-
tiivisen metodin tyrkyttäminen 
tieteen yleismenetelmäksi) tuntuisi 
kovin väkivaltaiselta. Eivätkä kirjoit-
tajat edes puolusta tällaista kantaa: 
vaikka he keskittyvätkin kuvaamaan 
hypoteeseja testaavaa tutkimusta, he 
lisäksi erottavat myös kuvailevan, 
kertovan, selittävän ja etsivän tutki-
mustyypin.

Yksimielisyyden ihanne

Synteesin käsitteen väljällä käytöllä 
sen sijaan on hieman arveluttaviakin 
seurauksia. Kirjoittajat antavat ym-
märtää, että kaikki hyvä tutkimus 
tähtää jonkinlaiseen synteesiin, jonka 
perusmuoto on aristoteelinen ilmi-
öiden pelastaminen. Koska ”ilmiö”, 
joka pelastetaan, voi olla lähes mitä 
tahansa (teoria, teorian elementti, 
havainto, metodologinen väite), 
tämäkin kuvaus on joustava: olisi 
vaikea kuvitella tutkimusta, joka 
ei olisi periaatteessa kuvattavissa 
juuri näin. Mutta kun kaikki vuo-
ropuhelu aiemman tutkimuksen 
kanssa nähdään määritelmänomai-
sesti ilmiöiden pelastamisena, ei 
kyetä erottamaan, missä hengessä 
eri tutkimukset tosiasiallisesti linkit-
tyvät aiempaan tutkimukseen. Jos 
uusi tutkimus esimerkiksi päätyy 
osoittamaan, että jokin teoria pätee 

vain ehdoilla, jotka todellisuudessa 
vallitsevat marginaalisesti tai eivät 
lainkaan, eikö ole hieman tarkoi-
tushakuista kutsua uutta tutkimusta 
synteesiksi, joka muka vain täs-
mentää vanhan teorian sovellusalaa? 
Eikö olisi reilumpaa esiintyä avoi-
mesti vanhan teorian haastajana?

Halu venyttää synteesin käsitettä 
antaa esimakua tulevasta: kaikin-
puolista yhteisymmärrystä korostava 
hymistely pääsee valloilleen luvun II 
viimeisessä alaluvussa ”Vuoropuhelun 
kehittäminen”. Heinlahti ja Kakkuri-
Knuuttila ottavat etäisyyttä siihen 
saakka soveltamaansa tiede väittelynä 
-analogiaan ja alkavatkin puhua 
vuoropuhelusta. Aidon dialogin 
teoretisoinnin mallinsa he jostain 
käsittämättömästä syystä valitsevat 
liike-elämän organisaatioiden kehit-
tämispuheesta – siis juuri siitä kon-
tekstista, jossa vuoropuheluun pa-
kottaminen kaikkein ilmeisimmin ja 
läpinäkyvimmin toimii vallankäytön 
muotona. Kirjoittajat siteeraavat in-
nostuneeseen sävyyn teorioita, joihin 
vedoten työntekijöitä voidaan hieno-
varaisen manipulatiivisesti sitouttaa 
päätöksiin hierarkiattomissa ”jaetun 
johtajuuden” organisaatioissa. Tästä 
sitten vedetään analogioita tiedeyh-
teisöön: tutkimus rinnastuu arjen 
ja työelämän ”sovittelutilanteisiin”, 
joissa keskustelut on osattava käydä 
positiivisessa hengessä tunneulottu-
vuudet huomioiden.

Tätä on vaikea olla näkemättä 
tieteen perustavimpien ihanteiden 
tarkoituksellisena ivaamisena. Eikö 
tiedeyhteisön erota ”muista työyh-
teisöistä” vahvimmin juuri se, että 
vaikka yksimielisyys ehkä siintääkin 
horisontissa jonkinlaisena lopullisena 
ihanteena, ei ulkoapäin ole asetettu 
mitään määräaikoja, joihin mennessä 
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sisällöllisissä kysymyksissä pitäisi 
saada aikaan yksimielisiä päätöksiä 
tai pakkokompromisseja? Eikö juuri 
tiede pyri olemaan instituutio, jossa 
kaikki yhdenmukaisuuspaine koh-
distetaan väitteiden esitysmuotoon 
ja joka on sitoutunut sisältöjen osalta 
sietämään soraääniä loputtomiin? Ja 
ennen kaikkea: eikö tiedeyhteisö ole 
yrittänyt yhdenmukaistavaa valtaa 
käyttäessään pitäytyä strategioissa, 
joiden avulla epätiede rajataan sen 
ulkopuolelle? Onko tämän ulossul-
kevan vallan rinnalle tosiaankin tar-
peellista tuoda myös erilaisia toisin-
ajattelun lempeän kuoliaaksisyleilyn 
strategioita – niin välttämättömiä 
kuin ne toki saattavatkin olla mo-
nissa muissa (tehokasta ja nopeaa 
kollektiivista päätöksentekoa edellyt-
tävissä) instituutioissa?

Ongelmallisena pidän myös kir-
joittajien taipumusta sotkea paikoin 
psykologistista käsitteistöä metodolo-
gisiin tarkasteluihin. He esimerkiksi 
ottavat käyttöön käsitteen ’reilu argu-
mentaatio’, joka määrittyy argumen-
toijan intentioiden vilpittömyyden 
perusteella: hän uskoo itse väitteensä 
ja sille antamiensa perusteluiden 
hyväksyttävyyteen. Mutta pitääkö 
tieteellisen argumentaation tosiaan 
olla tällä tapaa reilua? Eikö tiede ole 
perinteisesti yrittänyt tarjota toimin-
taympäristön, jossa epävarmuus on 
hyve ja jokaisella on oikeus ajatus-
kokeenomaisesti esittää argumentteja 
epätodennäköisinäkin pitämiensä 
kantojen puolesta luottaen tiedeinsti-
tuution omaan itsekorjautuvuuteen? 
Pitäisikö tieteelliseen keskusteluun 
osallistujilta alkaa vaatia jonkinlaisia 
uskontunnustuksia, alistumista ku-
vitellulle inkvisitiolle, jonka tehtävä 
on koetella esitettyjen väitteiden to-

tuuden sijaan sitä, että väittäjän usko 
asiaansa on riittävän vahva?

Käsitteellistä sekavuutta

Työyhteisöjen toimintaan ja am-
mattietiikkaan liittyvät aihepiirit ja 
esimerkit ovat kirjassa keskeisessä 
roolissa mutta aina niiden rooli ei ole 
aivan selkeä: tutkimuskohteen ase-
massa olleeseen diskurssiin saatetaan 
yllättäen ottaa sisällöllisestikin kantaa 
tai tekstiesimerkkinä toiminutta työ-
yhteisöpuhetta voidaan alkaa tulkita 
ja kommentoida puheena tieteestä 
sosiaalisena toimintana. Kun käsi-
tellään tutkimustiedon ja toiminnan 
suhdetta (jonka kirjoittajat perustel-
lusti ymmärtävät keskeiseksi osaksi 
tieteenfilosofiaa), oletetaan myös 
perustelematta, että tiedon sovel-
tajina ovat erilaiset ”ammattilaiset” 
ja ”työyhteisöt”. Niinpä positivismin 
instrumentalistista käsitystä tiedosta 
ja toiminnasta kritisoidaan vetoa-
malla työyhteisöjen toimintaa kos-
keviin teorioihin ja tutkimuksiin, sen 
sijaan että puolustettaisiin refleksii-
vistä näkemystä tiedon ja toiminnan 
suhteesta jollain yleisemmällä tasolla.

Luvussa III kirjoittajat suhteut-
tavat omaa tarkastelutapaansa muin 
käsittein käytyyn tieteenfilosofiseen 
keskusteluun. He nimeävät edus-
tamansa kannan samankaltaisuus-
nominalismiksi, tieteenfilosofiset uh-
kakuvat puolestaan ovat sovinnaiseen 
tapaan positivismi ja relativismi.

Relativismimörkö ei tosin tällä 
kertaa uhkaa niinkään totuutta 
kuin juuri kirjoittajien kaipaamaa 
”yksimielisyyttä”. Ensisijaisesti he 
kuitenkin rakentavat kantaansa ver-
tailuasetelmassa positivismiksi kut-
sumaansa suuntaukseen, mikä ei ole 

järin hedelmällistä, sillä positivismi 
tarkoittaa tässä kirjassa vähän milloin 
mitäkin.

Tekijät korostavat, etteivät po-
sitivismin epistemologiset ihanteet 
ole saavutettavissa. Yhtäältä posi-
tivistinen tutkimus määrittyy tut-
kimukseksi, joka aidosti toteuttaisi 
nämä mahdottomat ihanteet, joten 
sitä ei varsinaisesti ole olemassa; on 
vain ”positivistiseksi kutsuttua tut-
kimusta”. Toisaalta läsnä on myös 
perinteisempi ajatus positivistisesta 
tutkimuksesta tutkimuksena, jota 
kyseiset ihanteet tosiasiallisesti oh-
jaavat, oltiinpa niiden saavutetta-
vuudesta metatasolla mitä mieltä 
tahansa. Positivismin käsite saa olla 
omituisessa kaksoisroolissa myös 
toisessa mielessä. Yhtäältä se tieteen-
filosofisena kantana asettuu muita 
paradigmoja (kuten samankaltaisuus-
nominalismia) vastaan, toisaalta taas 
kirjoittajat vaikuttaisivat ajattelevan 
sitä yhtenä tieteenfilosofisen tutki-
muksen metodina. Heinlahti ja Kak-
kuri-Knuuttila nimittäin esittelevät 
myös oman tieteenfilosofisen meto-
dinsa – ”maltillisen naturalismin” – 
juuri vaihtoehtona positivismille.

Lähtökohtana oleva naturalismi 
tekee tieteen olemusta koskevista 
pohdinnoista yhtäaikaisesti normit-
tavia ja kuvailevia. Ehkä juuri siksi 
kirjoittajien ajatuskulkuja on paikoin 
hyvin vaikea seurata, ellei itse ole 
sitoutunut juuri samanlaisiin lähtö-
kohtiin. Yleisvaikutelmaksi jää, että 
varsinainen tieteenfilosofinen kes-
kustelu olisi kannattanut suosiolla 
jättää väliin ja keskittyä erilaisten 
tutkimustekstien tarkasteluun argu-
mentaatioanalyysin välinein.

”Eikö tiede ole perinteisesti yrittänyt 
tarjota toimintaympäristön, jossa 
epävarmuus on hyve.” 


