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Mitä on tieteellinen tutkimus?

• Rationaalisuuteen pyrkivää 
havainnointia ja siihen perustuvaa 
argumentaatiota

• pyrkii jonkin mysteerin ratkaisuun, 
siis uuden tiedon tuottamiseen

• tiedolla jotain yksittäistapausta 
yleisempää relevanssia



Mitä on tieteellinen tutkimus?

• tiede ei tuota varmaa tietoa vaan on 
enemmänkin systemaattista epäilyä

• havaintoja tarkastellaan johtolankoina, 
joiden pohjalta niille etsitään 
selitysmalleja

• pyritään myös aktiivisesti tuottamaan 
havaintoja, pakottamaan todellisuuden 
vastaamaan sille esitettyihin 
kysymyksiin



Mitä on kvantitatiivinen
tutkimus?

Taulukko: Iän yhteys uskonnollisten ohjelmien
kuunteluun (%)

Nuoret Vanhat
Kuuntelee usk. ohjelmia kuuntelijat kuuntelijat
Kyllä 17 26
Ei 83 74
Yhteensä 100 100



TAULUKKO: Iän yhteys uskonnollisten ohjelmien
kuunteluun, koulutustason mukaan (%)

Korkea koulutustaso Matala koulutustaso
Kuuntelee usk.
ohjelmia nuoret vanhat nuoret vanhat

Kyllä 9 11 29 32
Ei 91 89 71 68
Total 100 100 100 100



Esimerkki 1: Vanhusten avun tarve 
asioinnissa

Avun tarve asioinnissa iän mukaan, %

65-74 75-84 85-

Tarvitsee apua 20 45 40

Ei tarvitse apua 80 55 60



Esimerkki 2: Lasten tv:n katselun 
kontrolli

• Lomaketutkimusten tulos: vain 
harvat vanhemmat kontrolloivat 
lastensa tv:n katselua

• Kytömäen kvalitatiiviset 
haastattelut: vanhemmat yleensä 
tyytyväisiä, vain 32 prosenttia 
katsoi olleen tarvetta kontrolloida



Esimerkki 2: Lasten tv:n katselun 
kontrolli 

Kontrolloi 32%
Ei kontrolloi 68%

Ei-vastaukset:
- ei mutta (a) menevät aikaisin nukkumaan

(b) eivät haluakaan katsoa ...
Kyllä-vastaukset:
- mutta ei ole ollut tehokasta
- esiintyy ristiriitoja ja kiistoja



• argumentoidaan (myös) muilla 
kuin määrällisillä suhteilla

• jonkinlaisen "tapauksen" 
analysointia
– jokainen johtolanka omaa lajiaan
– absoluuttinen selittäminen
– aineiston keruun ja analyysin 

rinnakkaisuus

Mitä on laadullinen 
tutkimus?



Mitä on laadullinen 
analyysi?

• ”Aamulla neljällä, päivällä
kahdella, illalla kolmella jalalla.”

• Arvoituksen ratkaisemista tai 
palapelin kokoamista

• Kysytään, miten kokonaisuuden eri 
osat liittyvät toisiinsa

• Yksikin havainto on tärkeä



• Laadullinen ja kvantitatiivinen
tutkimus

Laadullinen tutkimus

Laadullinen
analyysi

Kvantitatiivinen tutkimus

Lomaketutkimus

tapausten
laskeminen



Laadullinen ja kvantitatiivinen 
tutkimus

• molemmat ovat konstruktioita
• kaikki tutkimus koostuu 

käytännöistä ja argumentaation 
logiikoista

• frekvenssien laskeminen ja 
tilastollisten yhteyksien etsiminen 
on yksi tapa tuottaa johtolankoja

• aina myös argumentoidaan muilla 
kuin määrällisillä suhteilla



Sosiaalitutkimuksen tehtävät 
Raginin mukaan

Lähde: Charles Ragin, Constructing Social Research, Pine
Forge Press 1994, 51



• Aiheesta ja ongelmanasettelusta 
päättäminen
– induktiivinen tutkimusote tekee tämän 

vaativaksi
– toisaalta aineiston keruun ja analyysin 

rinnakkaisuus helpottaa
• Sama aineisto, monta pientä 

tutkimusongelmaa
– pitää löytää ihmettelyn aiheita tai vastauksia, 

joihin löytyy kiinnostava kysymys
– kysymys määrää, mitkä havainnot ovat 

kulloinkin relevantteja

Laadullinen tutkimusprosessi



• Pelkistäminen
– rajaudutaan yhteen näkökulmaan eli keskitytään 

”olennaiseen”
– makrohavaintojen formulointi

• Esimerkki 1:
– mikä yhdistää numeroita 27, -9, 45, 81 ja –36?
– Ei todeta että keskiarvo on 21,6

Laadullinen tutkimusprosessi



• Esimerkki 2:
– Maalle muuttaneista haastateltavista jotkut korostavat 

hyvänä puolena läheisiä naapuruussuhteita, toiset taas 
valittelevat että mikään ei pysy kyläyhteisöltä salassa

– Miten pelkistät?
– käsitys naapuruussuhteiden tiiviydestä yhdistää
– Entä poikkeusyksilö, joka valittaa yksinäisyyttä?
– poikkeaako muutenkin muista?
– toisaalta kaikki tarkastelevat maalaiselämää sosiaalisten 

suhteiden tiiviyden näkökulmasta

Laadullinen tutkimusprosessi



• Arvoituksen ratkaiseminen
– edellyttää että on muotoiltu mysteeri
– selittää miten johtolangat liittyvät toisiinsa
– tyypillisesti rekonstruoidaan toimijoiden 

yhteinen merkitysmaailma tai viitekehys, jotta 
voi löytää toiminnan sisäisen mielen

Laadullinen tutkimusprosessi



• Esimerkki 1: päämäärärationaalinen toiminta
– Jos henkilön toimenpiteillä A, B ja C havaitaan olevan 

yhteinen tavoite X, nämä toimenpiteet muodostavat 
rakennekokonaisuuden (Renvall 1965)

• Esimerkki 2:
– Mitähän kello mahtaa olla?
– Iltajuna meni jo silloin kun oltiin vielä kahvilla.

Laadullinen tutkimusprosessi



• Esimerkki 3: Maalla-asujat
1. ihmissuhteiden tiiviys         millä 

kehyksillä maalais- ja kaupunkielämää
jäsennetään?
• Miten tämä näkyy erilaisissa ilmiöissä ja 

puheenaiheissa ja tekee sen sitä kautta 
ymmärrettäväksi?

Laadullinen tutkimusprosessi



2. ketkä pitävät naapuruussuhteita tiiviinä
maalaiskylän sosiaalinen rakenne ja hierarkia
• erot haastateltavien tavassa kuvata 

harrastuksiaan, ajankäyttöään tai 
suhtautumistaan yhteiskunnallisiin asioihin?

• Mitkä tekijät yleensä jakavat kyläläisiä
erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin, ja miten tiivistä
on kanssakäyminen näiden eri ryhmien välillä?

• Löytyisikö tilastoista tai muista tutkimuksista 
tukea aineiston pohjalta konstruoidulle 
selitysmallille? 

Laadullinen tutkimusprosessi



• Aineiston keruun ja analysoinnin rinnakkaisuus
– kysymykset täsmentyvät aineiston keruun 

edetessä
– ei edustavan otoksen logiikkaa, vaan tapaukset 

ovat esimerkkejä
– teoreettinen otanta
– maksimaalinen variaatio (josta huolimatta jokin 

sääntö pätee)

Laadullinen tutkimusprosessi



Tyypittelystä ja koodaamisesta
• Pyri kattavaan typologiaan

– yritä katsoa asioita matkan päästä
– löytyisikö loogisesti mahdollisia, 

puuttuvia tyyppejä?
– eri ulottuvuuksien ristiintaulukointi on 

tässä hyvä keino



• Pyri ”läpinäkyvään koodaamiseen”
– ei määrällisiä vaan laadullisia eroja 

tyyppien välillä
– vältä piilevästi hierarkkisia typologioita
– jos joudut punnitsemaan, kumpaan 

tyyppiin tapaus kuuluu, typologia on 
huono

– tapaus voi kuulua useaan luokkaan

Tyypittelystä ja koodaamisesta



Reliabiliteetti ja validiteetti

• Mikä tahansa yksittäisistä vihjeistä tai 
johtolangoista voisi sopia kuvaamaan moniakin eri 
asioita

• Mitä useampia vihjeitä arvoitus sisältää, sitä
enemmän mahdollisten ratkaisujen joukko 
supistuu

• Kaikki tiede on vain (perustelujen) hypoteesien 
esittämistä, tiedeyhteisö on viimekätinen tuomari



• kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 
argumentointi jatkumona
– frekvenssien laskeminen edellyttää, että 

on monta samaa lajia edustavaa tapausta 
jollakin tasolla

– osuuksien jakauma voi tukea jotain 
tulkintaa, mutta määrien tulee olla 
riittävät

– mitä suurempi N, sitä moniulotteisempi 
tilastollinen analyysikin mahdollinen



Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen 
tutkimus jatkumona

Lähde: Charles Ragin, Constructing Social Research, Pine Forge Press 
1994, 49



Harjoitustehtävä

• Tee tutkimussuunnitelma, jonka 
tarkoituksena on laadullisen 
tutkimuksen keinoin selvittää, mistä 
Tony Halmeen saamassa suuressa 
äänimäärässä on kysymys:

1. Muotoile tutkimuskysymykset
2. Miten hyödyntäisit myös 

kvantitatiivista analyysiä?


