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Juha Suorannan ja Sanna Ryynäsen tuore kirja tais‑
televasta tutkimuksesta on laaja, freskon omainen 
läpileikkaus erilaisista tutkimuksen muodoista, joi‑
den yhteinen nimittäjä on kiinnostus yhteiskunnal‑
lisia ongelmia kohtaan. Kirjoittajat nimittävät täl‑
laista tutkimusta taistelevaksi tutkimukseksi, joka 
on sellaisenaan vähän vanhahtava ja yksipuolinen 
termi kuvaamaan kaikkea sitä, mitä kirjassa tarkas‑
tellaan. Poliittinen konfrontaatio ja yhteiskunnalli‑
nen osallistuminen on osa tällaista tutkimusta, mut‑
ta sen muodot voivat vaihdella tilanteesta toiseen. 
Siksi on ehkä vähän liioittelua puhua taistelevasta 
tutkimuksesta, ellei sillä sitten haluta jotenkin ni‑
puttaa yhteen laajaa kirjoa erilaisia osallistumisen 
muotoja alkaen kansalais aktiivisuudesta osallistu‑
vaan toimintatutkimukseen. Itse ainakin puhuisin 
vain osallistuvasta tutkimuksesta, jonka yhteiskun‑
nallinen aspekti tai osallistumisen intensiivisyys voi 
vaihdella.

Kirja on suunnattu kirjoittajien omien sanojen 
mukaan ensi sijassa yhteiskunta‑, kasvatus‑ ja vies‑
tintätieteiden opiskelijoille sekä yhteiskunnallisesti 
ajatteleville lukiolaisille. Tekijöiden mukaan myös 
”perinteisesti” suuntautuvat tutkijat, mitä ilmaisulla 
sitten ymmärretäänkin, voivat oppia teoksesta. Nä‑
kemys on ongelmallinen, sillä kirja on kirjoitettu 
perinteisen monografian muotoon eikä ole ehkä 
kovin helppoa luettavaa esimerkiksi yhteiskunta‑
tieteitä opiskelevalle toisen vuoden opiskelijalle. 
Muoto ja sisältö ovat jotain tutkielman ja kantaa 
ottavan pamfletin väliltä – kuitenkin siten, että 
erilaisten tutkimusperinteiden esittely on pääroo‑
lissa. Kaksinaisuudesta johtuen teos saattaa jäädä 
paitsioon. Taistelevan tutkimuksen sisältöjen laaja 
ja yksityiskohtainen kuvaaminen luultavasti puu‑
duttaa nykyopiskelijoita, kun taas ”perinteisempi” 
tutkija ehkä jää miettimään argumentaation kulkua 

ja tekstin ajoittain avoimen julistavaa, jopa juhlavan 
paatoksellista sävyä.

Kirja on kirjoitettu tarkoituksellisesti tai tahat‑
tomasti opetuskertomuksen muotoon. Ensin ku‑
vataan, mitä taisteleva tutkimus on, millainen sen 
historia on, mikä tehtävä taistelevalla tutkijalla on ja 
miten taistelevalle tutkijalle voi käydä yliopistossa. 
Toisessa osassa mennään taistelevan tutkimuksen 
muotoihin, vaikka kyse ei ole mistään erityisistä 
tutkimusmenetelmistä vaan enemmänkin yhteis‑
kunnallisen osallistumisen vaihtelevista muodoista. 
Kolmannessa osassa palataan kysymykseen yhteis‑
kunnallisesta muutoksesta ja sen toteuttamisesta. 
Kirja päättyy vähän paradoksaalisesti siihen, että 
vaikka taistelevalle tutkijalle voi käydä huonosti 
yliopistossa ja muutenkin tutkija urallaan, kan‑
nattaa jatkaa työtä, kerätä ympärilleen sosiaalisia 
verkostoja ja luottaa positiiviseen lopputulokseen 
– kaikesta huolimatta. Kyse on vähän samasta ope‑
tuksesta, jota Sigmund Freudkin käytti Johdatus 
psykoanalyysiin ‑teoksessaan. Lukijaa varoitellaan 
moneen otteeseen vaaroista ennen kuin mennään 
varsinaiseen asiaan.

Mitä analyysista voisi sitten sanoa kokonaisuute‑
na? Laajan sisällön läpikäyminen on tässä mahdo‑
tonta. Ehkä keskeistä on se, että kirjassa esitellään 
monia yhteiskunnallisesti osallistuvan tutkimuksen 
perinteitä. Pääosa näistä on peräisin Yhdysvalloista 
ja Latinalaisesta Amerikasta. Muutamia taistelevan 
tutkimuksen esimerkkejä on toki poimittu Euroo‑
pasta ja jopa Suomesta, mutta kovin paljon niitä ei 
ole. Suurin osa taistelevan tutkimuksen muodoista 
liittyy laajoihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten 
Latinalaisen Amerikan maiden köyhyys‑ ja eriar‑
voisuusongelmiin, joiden seurauksena ihmiset jou‑
tuvat kadulle, kohtaavat etnistä sortoa tai ovat muu‑
toin esimerkiksi koulutusjärjestelmän ulkopuolella. 
Vastaavasti Yhdysvalloista poimitut muodot liitty‑
vät naistutkimukseen, seksuaalisten vähemmistöjen 
tutkimukseen tai alkuperäisväestön asemaan, kun 
tutkija on oman tutkimustyönsä johdosta joutunut 
kohtaamaan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden seu‑
rauksia. 

Kulttuurisesti ja historiallisesti kirjan yhteis‑
kunnallisen osallistumisen ja optimismin painotus 
kumpuaa paljolti nuoren Marxin ajattelusta, Lati‑
nalaisen Amerikan uudistusperinteistä ja 1960‑lu‑
vun uusvasemmistolaisesta radikalismista. Näiden 
perinteiden ongelmia tai puutteita ei juuri pohdita. 
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Analyysin toisessa osassa sukelletaan suoraan tais‑
televan tutkimuksen käytäntö ulottuvuuksiin, joita 
ovat valta, tarkkojen havaintojen tekeminen, yhdes‑
sä toimiminen ja vastarintaan ryhtyminen. Nämä 
teemat liittyvät tutkimuksen tekemiseen yhteis‑
kunnallisista ongelmista. Tekijät erittelevät kunkin 
teeman osalta erilaisia perinteitä, jotka liittyvät 
monimuotoisesti tutkimuksen käytäntösuhteeseen. 
Kehysten esittelyä olisi voinut miettiä tarkemmin, 
sillä yhteys tutkimukseen jää osin epäselväksi joi‑
denkin perinteiden, kuten kansalaistarkkailun tai 
anarkistisen metodologian, osalta. Muutenkin olisi 
ollut selvempää puhua vain osallistumisesta kuin 
menetelmäoppikirjasta.

Kokonaisuus on laaja. Luettavuutta olisi paran‑
tanut tiivistäminen ja sisällön tarkempi pohdinta. 
Pulmallista on lisäksi se, että kirjoittajat eivät juuri 
pohdi sitä, miten hyvin toisenlaisissa yhteiskunnal‑
lis‑historiallisissa olosuhteissa syntyneet osallistu‑
misen muodot ovat siirrettävissä pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion kontekstiin tai mitä taisteleva 
tutkimus voisi tarkoittaa hyvinvointivaltion arjes‑
sa tänään. Onko sellaiseen ylipäänsä edes tarvetta? 
Kirjan sivuilla kummittelee silloin tällöin uuslibe‑
ralismin peikko, mikä on aika epämääräinen termi 
kuvaamaan erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Vas‑
taavasti yhteiskunnallinen osallistuminen on avoin 
käsite kuvaamaan konkreettisesti sitä, miten vaik‑
kapa vanhuspalveluiden tilasta huolestunut tutkija 
voisi edistää omassa kotikunnassaan palveluiden 
kehittämistä tai miten lapsiperheiden asemasta 
huolestunut sosiaalityön tutkija voisi toimia tilan‑
teen muuttamiseksi rakenteellisesti. Tutkimuksen 
tarkempi kontekstualisointi ja kysymysten viemi‑
nen käytännön tasolle olisi ollut kenties järkevämpi 
vaihtoehto kuin Meksikon zapatistien toiminnan 
tai campesino a campesino ‑liikkeen kuvaaminen.

En itse näe tutkimuksen ja sen yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden välillä välttämättä sellaista ongel‑
maa, että kaivattaisiin isoja muutoksia. Suomessa 
on laaja kirjo erilaisia osallistuvan tutkimuksen 
muotoja työelämätutkimuksessa, sosiaalityön sisäl‑
lä tai Euroopan unionin rahoittamissa hankkeissa, 

puhutaan sitten tutkimuslähtöisestä kehittämisestä, 
toimintatutkimuksesta, dialogisesta kehittämisestä, 
arviointitutkimuksesta tai toiminnan teoriaan pe‑
rustuvasta kehittävästä työntutkimuksesta. Kaikki‑
en näiden suuntausten näkökulma on ”perinteistä” 
tutkimusta laajempi. Oma kysymyksensä on, että 
marxilaisesta perinteestä syntynyt toiminnan psy‑
kologinen tutkimus on vienyt tutkijoita tarkastele‑
maan työtä ja sen ristiriitoja sekä kehittämään tältä 
pohjalta uusia käytännön ratkaisuja laajemman 
yhteiskunnallisen osallistumisen sijasta. Vastaavas‑
ti arviointitutkimuksessa on pohdittu paljon inter‑
ventioiden vaikuttavuutta ja niiden arviointia, eikä 
ole sinänsä mitään uutta, että toimijoilta itseltään 
voidaan kysyä toimenpiteiden vaikuttavuudesta tai 
että tutkijoilta edellytetään monipuolista osaamista 
raportoinnin osalta. Lisäksi arviointitutkimuksen 
teoriassa on hahmotettu kumuloituvan oppimisen 
näkökulmasta tutkijoiden, käytännön toimijoiden 
ja politiikan monimuotoista kenttää ilman mitään 
erityistä yhteiskunnallista eetosta tai muutoshuu‑
maa.

Kirjan ehkä paras puoli on se, että se haastaa 
miettimään omia käsityksiä yhteiskuntatieteiden 
luonteesta ja paikasta nyky‑yhteiskunnassa. Aina‑
kin itse huomasin tekeväni jatkuvasti mielessäni 
reunamerkintöjä ja ajattelevani aika tavalla toisin 
monesta asiasta, oli sitten kyse nyky‑yhteiskunnan 
tilasta, tutkimuksen metodologisista kysymyksistä 
tai pragmatismin ja marxismin perinteestä. Kirja on 
kirjoitettu tässä suhteessa varsin kärjistäen ja asioita 
yksinkertaistaen. Vaikea sanoa, mikä on sen ajan‑
kohtaisuus. Aika iso askel opiskelujaan aloittavalle 
sosiaalipsykologian tai psykologian opiskelijalle 
olisi varmasti lähteä taistelevan tutkimuksen kelk‑
kaan, jos lähtökohtana olisi vapautuksen psykologia 
tai kriittinen psykologia. Sopiva konteksti tällaiselle 
tarkastelulle voisi olla esimerkiksi kehitysmaatutki‑
mus, kasvatustieteellinen tutkimus ja globaali sosi‑
aalipolitiikka. Siitä huolimatta sopii toivoa, että teos 
eksyisi myös niin psykologian, sosiaalipsykologian 
kuin muidenkin yhteiskuntatieteiden opettajien ja 
opiskelijoiden käsiin.


