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nykyaikaisen sensuurin muoto on itsesensuuri. Kenenkään ei enää 
tarvitse tukkia suutani tai kertoa, mitä saa ja mitä ei saa sanoa, 
sillä tiedän sen jo ennestään. Arkipäivän toimet sujuvat kuin itses-
tään, kun osaan pitää suuni soukalla – tai liittyä niiden seuraan, 
joilla on valta. Filosofit Gilles Deleuze ja Felix Guattari kirjoittivat 
vanhoina miehinä kirjan siitä, mitä filosofia on. Alussa he kirjoit-
tavat: ”Kysymykseen, mitä filosofia on, voidaan ehkä vastata vasta 
vanhalla iällä, kun on tullut aika puhua konkreettisesti” (Deleuze 
& Guattari 1994, 1, kursivointi alkuperäisessä). Jos näin on, onko 
muulloin vain nimettävä olemassaolevia asioita ja käyttäydyttävä 
korrektisti? Vastaus on ei – ei ainakaan taistelevan tutkijan.

7 .  TO iMi  yHdESSä

Ollakseen taisteleva on tutkijan osattava liittyä yhteen muiden 

ihmisten kanssa ja tartuttava heidän kanssaan konkreettisiin 

ongelmiin. yhdessä toimimisen ja tutkimuksen yhdistämiseen 

on olemassa useita mahdollisuuksia, joita esittelemme tässä 

luvussa. lähestymistapoja yhdistää ”osallistuva maailmankuva”: 

näkemys yhteisestä maailmasta, ihmisten keskinäisestä 

riippuvuudesta (ledwith & Springett 2010) sekä kaikkien osapuolten 

mahdollisuudesta oppia ja kehittyä yhdessä. Tutkijat toimivat ja 

toimijat tutkivat samasta radikaalin tasa-arvon lähtökohdasta, jonka 

mukaan kaikki ovat alusta asti yhdenvertaisia ja saavat edistää 

yhteistä asiaa: kaikille tasa-arvoista ja oikeudenmukaista maailmaa. 

K R i i T T i N E N ,  O S A l l i S T U V A  T O i M i N T A T U T K i M U S

Vuonna 1970 kolumbialainen sosiologi Orlando Fals Borda jätti yli-
opistotyön kahdeksantoista vuoden ajaksi omistautuakseen osallistu-
van (toiminta)tutkimuksen kehittämiseen Kolumbian maaseudulla. 
Hän halusi paneutua sellaiseen työhön, jota hänen kokemuksensa 
mukainen yliopistotyö ei ollut: maailman muuttamisen aktiiviseen 
edistämiseen. Epäoikeudenmukaisuuksien ja hyväksikäytön lei-
maama kolumbialainen todellisuus suorastaan vaati tarttumista toi-
meen (Cendales, Torres & Torres 2006, 78). Fals Borda kertoo tuon 
ajanjakson merkittävimmästä oppimis kokemuksestaan näin:

Vaatimus siitä, että teorian ja käytännön tulee olla yhdessä, ei 
erillään – erillisinä vaiheina tai hetkinä – että olisi saavutettava 
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tulkinnallinen rytmi, yhteinen prosessi, yksi ainoa prosessi. 
Tuota rytmiä kutsuimme reflektion ja toiminnan rytmiksi. Se 
oli kuin kylvös, joka myöhemmin kehittyi edelleen käytännössä 
ja konkreettisten seurausten myötä, tietoa soveltaessa. Ero yli-
opistomaailmaan oli valtava. Keskeinen kysymys oli: mitä varten 
tieto on ja kenelle se on? Näitä kysymyksiä ei yliopistossa kysytty. 
(Cendales, Torres & Torres 2006, 81.)

Toimintatutkimus on todellisuuden muuttamiseen suuntautu-
vaa toimintaa, jonka tavoite on yksittäisten ihmisten, yhteisöjen 
ja koko ekosysteemin kukoistamisen varmistaminen (Reason 
& Bradbury 2006, 1–2). Kysymys on aina osallistuvasta, demo-
kraattisesta prosessista, jossa ollaan kiinnostuneita käytännöllisen 
tiedon tuottamisesta hyödyllisiin tarkoituksiin, aivan erityisesti 
niiden ihmisten tilanteen parantamiseksi, joiden kanssa tutki-
musta tehdään. Käytännössä toimintatutkijat tekevät tutkimusta 
monista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista.

Taistelevan tutkimuksen näkökulmasta kiinnostavia ovat 
 toimintatutkimukset, joissa tutkijat edistävät yhteiskunnan tasa-
arvoa ja oikeudenmukaisuutta sekä vallitsevan tilanteen reuna-
ehtojen muuttamista (esim. Brandão 2006, 32, 43; Fals Borda 2006; 
Freire 1978; lisahunter ym. 2013, 16, 69). Fals Borda ilmaisee asian 
näin: 

Kansojen emansipaation suureen seikkailuun tarvitaan edelleen 
aktiivisia ristiretkeläisiä ja harhaoppisia, jotta voidaan murtaa se 
hyväksikäytön eetos, joka on kylvänyt maailmaan köyhyyttä, sor-
toa ja väkivaltaa jo aivan liian kauan (Fals Borda 2006, 32). 

Erityisesti kahden koulukunnan piirissä on tehty yhteiskunnal-
lisesti edistävää tutkimusta: yhtäällä latinalaisamerikkalaisen 
ja laajemmin globaalin etelän osallistuvan tutkimuksen suun-
tauksessa, jonka keskushahmoja ovat Paulo Freire ja Orlando 
Fals Borda, ja toisaalla englanninkielisen kielialueen kriittisen ja 

yhteistoiminnallisen tutkimuksen suuntauksessa, jota ovat kehit-
täneet esimerkiksi englantilaiset John Heron ja Peter Reason, 
kanadalainen Budd Hall sekä australialainen Stephen Kemmis. 
Näiden perinteiden teoreettiset juuret ja kumppanuudet ulottuvat 
laajalle, kriittisen teorian muodostamasta kivijalasta esimerkiksi 
alkuperäiskansojen ajatteluun, radikaalipedagogiikkaan ja -filo-
sofiaan, ekologisiin toimijoihin sekä feministisiin ja rasismin vas-
taisiin yhteiskunnallisiin liikkeisiin (Gordon 2007, 282).*

Englanninkielisessä keskustelussa jotkut tutkijat ovat pyrki-
neet palauttamaan ”taistelevan” toimintatutkimuksen kriittisille ja 
emansipatorisille juurilleen aktivistitutkimuksen ja praksistutki-
muksen käsittein (ks. lisahunter ym. 2013; Torres & Reyes 2011). 
Osallistuva toimintatutkimus on keskustelijoiden mukaan ohen-
tunut pelkäksi tiedonkeruun ja ongelmanratkaisun menetelmäksi 
sen sijaan, että se ymmärrettäisiin maailman muuttamisen väli-
neeksi (Torres & Reyes 2011, 7). Nämä uudelleen nimeämiset ovat 
kutsu tehdä poliittista ja ideologisesti sitoutunutta tutkimusta, 
luoda tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen maailma. (lisahunter 
ym. 2013, 6–8, 69.) Liian innokkaassa tutkimusotteiden uudelleen 
nimeämisessä on myös varjopuoli: yhteistoiminnan sijaan luo-
daan yhä ”uusia” tutkimusparadigmoja (Torres & Reyes 2011, 7).

Yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Kurt Lewin (1890–1947) 
kuuluu toimintatutkimuksen ensimmäisiin kehittäjiin (ks. esim. 
Kuula 1999; Reason & Bradbury 2006, 3). Lewinin tutkimukset 
ovat kiinnostavia myös taistelevan tutkimuksen kannalta, sillä 
tehdastyöläisten parissa työskennellyt, vasemmistolaisesti suun-
tautunut Lewin halusi tehdä tutkimusta, jolla olisi arvoa työläisten 

* Osallistuvan toimintatutkimuksen, josta englanninkielisissä maissa käytetään 
yleisesti lyhennettä PAR (participatory action research) ja osallistuvan tai yhteistoi-
minnallisen tutkimuksen (PA, participatory research) käsitteitä käytetään joskus 
synonyymeinä (esim. Reason & Bradbury 2006). Toisinaan niillä viitataan toisistaan 
poikkeaviin tutkimusorientaatioihin (esim. Thiollent 2011). Tässä yhteydessä ymmär-
rämme yllä mainitut käsitteet synonyymeiksi silloin, kun niillä tarkoitetaan sitoutu-
nutta, kriittisesti orientoitunutta ja muutokseen suuntautuvaa tutkimustoimintaa. 
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työ- ja elinolosuhteiden parantamisessa. Hänen varhaisten toimin-
tatutkimustensa emansipatorinen eli vapauttava ja ”taistelullinen” 
intressi kuitenkin hukkui, ainakin joidenkin tulkintojen mukaan, 
teknis-positivistiseen tutkimusotteeseen ja laajempien yhteiskun-
takriittisten näköalojen puutteeseen (esim. Brandão 2006, 28; 
Torres & Reyes 2011, 179; ks. myös Hart & Bond 1995, ref. Kuula 
1999, 35–38). Onkin ehdotettu, että kriittisen ja osallistuvan toi-
mintatutkimuksen juuria kannattaa etsiä Lewinin perinnön sijaan 
marxilaisesta työläistutkimuksesta ja Gandhin väkivallattoman 
vastarinnan toimintamalleista (Brandão 2006, 22–28). Jo kir-
jamme ensimmäisessä osassa esillä ollut Marxin tunnettu isku-
lause filosofeista, jotka ”ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, 
mutta tehtävänä on sen muuttaminen”, on paitsi toimintatutki-
muksen myös muun taistelevan tutkimuksen  kiteytys (ks. esim. 
Reason & Bradbury 2006, 3; Torres & Reyes 2011).

Toimintatutkimuksen historian kuvaukset on yleensä kirjoi-
tettu länsimaisesta näkökulmasta ja ikään kuin suoraviivaisena 
kehityksenä, vaikkei näin välttämättä ole (Reason & Bradbury 
2006, 3; Torres & Reyes 2011, 52). Toimintatutkimuksen ”vasta-
historioissa” korostetaan, ettei mitään yhtä alkupistettä tai perus-
tajaa ole olemassa, eikä sellaista ole tarpeellista edes etsiä. Lisäksi 
todetaan, että eri puolilla maailmaa vahvistui 1960-luvulta alkaen 
paikallisia ominaispiirteitä noudattavia liikehdintöjä, joista kaikki 
voidaan käsittää toimintatutkimukseksi. ”Se oli kuin telepatiaa, 
joka kumpusi äkillisestä tarpeesta ymmärtää muotoutumassa 
olevaa traagista ja tasapainotonta maailmaa ja toisaalta hiljattain 
tapahtuneista vallankumouksista.” (Fals Borda 2006, 28; myös 
esim. Brandão 2006.) Toimintatutkimuksen historiankirjoituk-
sessa voi kurottaa kauemmaskin. Esimerkiksi Reason ja Bradbury 
(2006, 3) huomauttavat, että osallistuvia, käytännöllisten kysy-
mysten ratkaisemiseen suuntautuvia tutkimuksellisen toiminnan 
muotoja on ollut olemassa käytännöllisesti katsoen ”aina”. 

* * *

Latinalaisessa Amerikassa toimintatutkimus ja osallistuva tutki-
mus olivat osa yhteiskunnallisia vapautuspyrkimyksiä. Liikeh-
dinnän kasvatuksellisissa suuntauksissa vastustettiin kasvatuksen 
perinteisiä muotoja ja korostettiin yhteistoiminnallista ja kaikkien 
tasa-arvon huomioivaa kasvatusta. Sosiologisessa suuntauksessa 
kyseenalaistettiin vallitseva ymmärrys yhteiskunnasta. (Esim. 
Gajardo 1986, 12; myös Gabarrón & Landa 2006, 106–107.) 
Molemmat suuntaukset kehittyivät ruohonjuuritason yhteiskun-
nallisissa liikkeissä, niin kutsutun kansankasvatuksen (educação/
educación popular) ohella (esim. Brandão 2006; Fals Borda 2006, 
28). Kehittelyjen yhtenä kimmokkeena olivat pohdinnat siitä, että 
yhteiskuntatieteiden lähestymistavoilla ja menetelmillä voisi ja 
pitäisi olla käytännöllistä sovellusarvoa yhteiskunnallisesti sitou-
tuneen kasvatuksen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistumisen tuke-
misessa. Tavoitteena oli luoda erityinen ”kansan tiede” erotuksena 
valtaapitävien eliittien etuja ajaville ja pönkittäville tieteellisen toi-
minnan muodoille. (Gajardo 1986, 38.) Kehitys kertoo sosiaalisten 
liikkeiden, tai Raúl Zibechin (2010, 11) termein ”liikkeessä olevien 
yhteiskuntien”, ja toimintatutkimuksen yhteiselosta monissa Lati-
nalaisen Amerikan maissa, erityisesti kumouksellisina aikoina. 

Lyhyesti sanoen, liikkeessä olevat yhteiskunnat osoittavat sosiaa-
liset ongelmat, jotka paljastuvat yhteiskunnan siirtyessä entiseltä 
paikaltaan. Luovat hetket, joina sosiaaliset ryhmät vapauttavat 
paljon energiaa, toimivat salamaniskun tavoin valaisten maan-
alaista   molekulaarista yhteistyötä, joka muutoin on ollut peitty-
neenä arjen vitkaan. (Mt.)

Paulo Freiren vuonna 1977 ilmestynyt kirja Kirjeitä Guinea- 
Bissauhun on yksi ikkuna toimintatutkimuksen historiaan. Se 
on kirjoitettu aikana, jolloin osallistuvan tutkimuksen ja toi-
mintatutkimuksen lähestymistapoja jäsennettiin ja täsmennet-
tiin Latinalaisessa Amerikassa ja muualla globaalissa etelässä. 
Työskennellessään Brasilian sotilasvallankaappauksen jälkeen 
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Kirkkojen maailmanneuvostossa Genevessä (1970–1979) Freire 
osallistui useiden itsenäistyneiden Afrikan maiden kasvatuksel-
liseen ja kulttuuriseen jälleenrakennukseen, erityisesti lukutaito-
opetuksen kehittämiseen ja lukutaito-ohjelmien rakentamiseen. 
Hänen roolinsa oli olla ”aktivisti, ei koskaan ’neutraali’ asian-
tuntija”, sillä aktivistina hänen oli mahdollista tehdä ja vaikuttaa 
enemmän kuin asiantuntijana (Freire 1978, 15, 165). 

Aktivismi tarkoitti Freirelle toimintatutkimuksellista, kul-
loisenkin tilanteen ominaispiirteisiin huolellisesti perehtyvää 
osallistumista olosuhteiden kohentamiseen. Se oli tietoisuutta 
siitä, että hänellä oli jotain tarjottavaa tuohon taisteluun yhdessä 
muiden kanssa, paikallisten ihmisten rinnalla ja paikallistodelli-
suuteen tiiviisti juurtuen. Toimintamalleja ja -tapoja ei ollut val-
miina. (Mt., 19.) 

Läksimme liikkeelle radikaalisti: kieltäydyimme kaikenlai-
sista ”paketoiduista” tai ennalta rakennetuista ratkaisuista; kai-
kenlaisesta kulttuurisesta invaasiosta, näkyvästä tai viekkaasti 
piilotetusta. Poliittisella valinnallamme ja käytännön toimin-
nassa torjuimme myös ajattelun, jossa kasvattajille ja kasvatet-
taville Guinea-Bissaussa opetettaisiin jotain ilman, että samalla 
oppisimme heidän kanssaan. (Mt., 16.)

Kirjeitä Guinea-Bissauhun -kirjan ensimmäinen osa koostuu 
 Freiren omista, päiväkirjamaisista pohdinnoista maassa toteute-
tun lukutaito-ohjelman taustoista, tavoitteista ja toiminta malleista. 
Hän luonnostelee näkymää Guinea-Bissaun palautumisesta 
omalle kulttuuriselle radalleen vuosisatoja kestäneen siirtomaa-
ajan ja sen kulttuurisen sorron, alistamisen ja vieraannuttamisen 
jälkeen. Tämänkaltainen tavoite vaatii Freiren mukaan paneutu-
mista sekä rakenteisiin että vallitseviin ideologioihin. Koulutus-
järjestelmän ja erityisesti lukutaito-opetuksen uudistaminen on 
keskeistä ”mielten dekolonisaation” ja ”mentaliteettien uudelleen-
afrikkalaistamisen” saavuttamiseksi (mt., 20). 

Kirja perustuu Freiren kirjeenvaihtoon Guinea-Bissaun kasva-
tus- ja kulttuuriministeri Mário Cabralin sekä lukutaito-ohjelman 
suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneen työryhmän kanssa 
vuosina 1975–1976. Kirjeissään hän pohdiskelee paitsi Guinea-
Bissaun hanketta ja sen etenemistä, myös kasvatusajattelunsa 
ydinkohtia: kriittistä ajattelua, yhteistoiminnallisuutta ja radikaa-
lia demokratiaa. Kirjeessään Mário Cabralille hän kirjoittaa:

Sain muutama päivä sitten henkilökohtaisen kirjeen henkilöltä, 
jolla on yhteyksiä Guinea-Bissauhun ja joka oli hiljattain osallistu-
nut siellä kokoukseen teidän ja valtioneuvoston päämiehen kanssa 
keskustellen mahdollisuudesta koota tiimi, jossa myös minä olisin 
mukana ja joka osallistuisi Guinea-Bissaun  hallituksen ponnis-
teluihin aikuisten lukutaito-opetukseen liittyen. Tämä henkilö 
ehdotti, että kirjoittaisin teille aloittaakseni keskustelut, kuinka 
tuosta ajatuksesta voitaisiin tehdä totta. (Mt., 91.)

Myöhemmässä kirjeessään Cabralille Freire kirjoittaa lähtö-
kohdistaan:

Tulisimme Guinea-Bissauhun tovereina ja aktivisteina, uteliaina 
ja nöyrinä, emme ulkomaalaisina teknikoina, jotka olettavat 
tietävänsä totuuden ja toisivat tullessaan raportin, jossa olisi jo 
hahmoteltu yleisellä tasolla resepti sille, mitä tehdään ja miten 
toimitaan. (…) Koska toimimme ja ajattelemme tiimissämme 
näin, mukaan ei ole tarkoituksenmukaista liittää luonnosta 
Guinea- Bissaun aikuisväestön lukutaito-ohjelmaksi. Se on pro-
jekti, jonka tulee olla teidän itsenne laatima, ja jonka luonnos-
telussa ja toteuttamisessa voimme olla mukana, kun alamme 
tuntea paremmin maanne todellisuutta. (Mt., 93–94.)

Kirjeissään Freire hahmottelee myös kolme tukipuuta, joiden 
varaan prosessia voisi ryhtyä rakentamaan. Ensimmäisessä hän 
kehottaa sukeltamaan Guinea-Bissaun todellisuuteen. Keskeiseksi 
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hän arvioi guineabissaulaisen, kansan parissa toimineen vallan-
kumouksellisen aktivistin Amílcar Cabralin (1924–1973) ”erityis-
laatuisen” ajattelun. Toinen tukipuu on eri maissa toteutettujen 
lukutaito-ohjelmien vahvuuksien ja heikkouksien kriittinen tar-
kastelu. Kolmanneksi Freire ehdottaa aikuisten lukutaito-opetuk-
sen tavoitteiden täsmentämistä Guinea- Bissaussa. (Mt., 96–97.) 
Hän korostaa, miten tärkeää on toimia niin, että  guineabissaulaiset 
tuntisivat hankkeen omakseen ja kokisivat voivansa osallistua 
sen suunnitteluun. Siksi Freire ehdottaa paikallisjaostoja, joiden 
toimintaan kuka tahansa voisi tulla mukaan. (Mt., 161.) Näiden 
näkemysten roolia hän täsmentää kirjeen vaihdon loppupuolella. 
Keväällä 1976 kirjoitettu kommentti kuuluu: ”Kuten olen aina 
alleviivannut, kirjeilläni ei ole muuta tarkoitusta kuin ehdot-
taa kysymyksiä, ei koskaan tarjota ratkaisuja, ei silloinkaan, kun 
ehdotan tietyn tyyppistä toimintaa” (mt., 172). 

Koulutusjärjestelmän kehitystyön ensimmäisinä askeleina ryh-
dyttiin muuttamaan esimerkiksi historian ja maantiedon opetuksen 
sisältöjä. Entisen siirtomaaisäntä Portugalin näkö kulmasta raken-
nettujen oppimateriaalien sijaan alettiin opiskella ensi sijaisesti Gui-
nea-Bissauta koskevia asioita maan omista lähtö kohdista. Lisäksi 
perustettiin työkoulukokeiluja, joiden tarkoituksena oli tukea maan 
jälleenrakentamista. Lukutaito-opetusta uudistettiin tukemaan 
mekaanisen sisälukutaidon ohella kriittistä lukutaitoa. (Mt., 19–35.)

Kriittisen ja osallistuvan toimintatutkimuksen näkökul-
masta Kirjeitä Guinea-Bissauhun -kirjan arvo ja merkitys on 
siinä tavassa, jolla Freire jäsentää laajamittaista muutosta tavoit-
televaa hanketta nimenomaan prosessina, eikä ”valmiina” paket-
tina. Toimintatutkimuksen spiraalimallin (ks. esim. lisahunter 
ym. 2013) mukaisesti Freire kuvaa prosessia analyysin, syntee-
sin ja uusien analyysien virraksi, jossa eri vaiheet sulautuvat ja 
limittyvät toisiinsa ollen jatkuvassa muutosliikkeessä. Kirja avaa 
myös näkymän siihen, millainen tutkijan tai ”konsultin” rooli 
toimintatutkimuksessa voi olla. Tutkijoiden ja tutkittavien sijaan 
prosessien osallistujat ovat kanssatoimijoita, jotka rakentavat ja 

reflektoivat prosessia yhdessä ja oppivat yhdessä.
Kirjeitä Guinea-Bissauhun on herättänyt myös kritiikkiä. 

Puerto ricolainen Blanca Facundo (1984) on kritisoinut sitä, miten 
Freire on toimintaympäristön merkitystä korostaessaan saattanut 
ohittaa – ainakin kirjassa – Guinea-Bissaun maantieteellisten ja 
demografisten ominaispiirteiden tarkastelun. Hän kysyy, oliko 
vuosisatoja kolonialismin ikeessä eläneessä Guinea-Bissaussa 
voinut kehittyä sellaista yhteistä kansallista ja kulttuurista oma-
leimaisuutta, jonka ”palauttamiseen” Freire nojautui, vai sortuiko 
hän idealisoivaan ja romantisoivaan ajatteluun. Lisäksi Facundo 
kyseenalaistaa, aiheesta tehtyyn väitöstutkimukseen viitaten, 
Guinea- Bissaussa toteutetun lukutaito-ohjelman todelliset tulok-
set ja merkityksen maan kehitykselle. (Mt.) 

* * *

Kriittinen, osallistuva toimintatutkimus on monen muun tais-
televan tutkimuksen suuntauksen lailla enemmän maailman-
kuvallinen suuntaus kuin metodologia: se on tapa olla ja toimia 
maailmassa. Reason ja Bradbury (2006) jäsentävät tätä toiminta-
tutkimuksen ominaispiirrettä ”osallistuvan maailmankuvan” 
käsitteellä. He tarkoittavat sillä syvään juurtunutta näkemystä, että 
maailma ei koostu erillisyyksistä vaan suhteista, joissa me kaikki 
olemme itse toimijoina ja tekijöinä mukana. Toimintatutkimus on 
sen työstämistä, millä tavoin olemme mukana maailman rakenta-
misessa ja millaista maailmaa rakennamme:

Teoriat, jotka edistävät inhimillistä emansipaatiota (vapautu-
mista) ja yhteisöjen kukoistamista, tai jotka auttavat meitä ref-
lektoimaan paikkaamme planetaarisissa suhteissa ja ohjaavat 
pohtimaan spirituaalisia päämääriämme, voivat johtaa uuden-
laisiin yhteiselon tapoihin sekä ohjata ja inspiroida käytäntöjen 
muotoutumista (mt., 2). 
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Osallistuva toimintatutkimus on myös kutsu katsoa vallitsevan 
maailmankuvan (tai -kuvien) ohi ja yli, reflektoida kriittisesti sitä, 
millaista todellisuutta vallitsevat maailman ymmärtämisen ja tie-
tämisen tavat rakentavat. Reason ja Bradbury (mt., 9) kirjoittavat 
myös ”laajennetusta epistemologiasta”, jolla he tarkoittavat, että 
yhden yksittäisen tietämisen tavan, eli valistuksen ideaalien mukai-
sen järkikeskeisyyden, huomioiminen ei riitä tutkimus- ja muussa 
toiminnassa. Sen sijaan tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä tietämi-
sestä, joka voi tapahtua monin eri tavoin. ”Laajennetun epistemo-
logian” huomioiminen on myös vallan ja vallankäytön kysymys: 
sillä pyritään rikkomaan tiedon tuottamisen monopoleja ja kyseen-
alaistetaan vallitsevia tietohierarkioita (Torres & Reyes 2011, 54).

Osallistuvassa toimintatutkimuksessa osallistuminen tarkoittaa 
tietynlaisen maailmankuvan ja sen vahvistamisen lisäksi ainakin 
kahta asiaa. Se on ensinnäkin yhdessä toimimista tavoitteenaan 
edistää mukanaoloa omaa elämää ja laajemmin yhteiskuntaa 
koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa (esim. Fals Borda 
2006). Toimintatutkijoiden ”tarkoitus on vapauttaa ihmisen ruu-
mis, mieli ja henki paremman, vapaamman maailman etsintään” 
( Reason & Bradbury 2006, 2). Osallistuvaa toimintatutkimusta 
voi ajatella liikkeenä, joka valmistaa ja vahvistaa ihmisiä ottamaan 
roolinsa historian subjekteina (Torres & Reyes 2011, 170). 

Toiseksi osallistumisessa onkin kysymys tutkijoiden osal-
listumisesta asiantilojen muuttamiseen. Toimintatutkimus on 
menemistä mukaan tavallisten ihmisten kamppailuihin oikeuden-
mukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman saavuttamiseksi. 
(Brandão 2006, 31; Reason & Bradbury 2006, 10.) Tavoitteena 
on yhteiskunnallinen muutos, joka kykenee takaamaan kaikille 
arvokkaan elämän edellytykset (ks. Silva e Silva 2006, 130). Keskei-
sintä ei ole niinkään ihmisten osallistuminen (tai osallistaminen) 
tutkimusprosessiin – kuten osallistuva tutkimus joskus kapeasti 
ja tutkimuksen hierarkkisuutta korostaen tulkitaan – vaan tutki-
muksen oleminen osa kansalaistoimintaa ja yhteiskunnallisia liik-
keitä (Torres & Reyes 2011, 162). 

Toimintatutkimuksellinen osallistuminen kasvattaa ja muuttaa 
sen kaikkia osapuolia. Toimintatutkimuksessa itse prosessi onkin 
merkityksellisempi kuin kokoelma ”tuloksia”, joita välitetään esi-
merkiksi erilaisina kirjallisina tuotoksina laajemmalle yleisölle. 
(Esim. Reason & Bradbury 2006, 2.) 

* * *

Toimintatutkimuksen kriittistä perinnettä voi myös tulkita kriit-
tisesti, kuten esimerkiksi Arja Kuula (1999) tekee esittämällä 
kriittisten teoriaperinteiden kritiikeistä tutun kysymyksen: ”Mitä 
ihmisten tekeminen itsensä ja toimintansa omaehtoisiksi sub-
jekteiksi – emansipoiminen – tarkoittaa, kun lähtökohtana on 
kriittisen teorian jo ennalta lukkoon lyömä ajattelumalli todelli-
suudesta” (mt., 26). Lukkoonlyödyllä ajattelumallilla hän viittaa 
oletukseen yhteiskunnallisten tuotantomuotojen tai instituutioi-
den tukahduttavista vaikutuksista ja näkemykseen niistä vapautu-
misesta edellytyksenä minuuden vapaalle kehittymiselle. 

Lisahunter, elke emerald ja Gregory Martins (2013, 7) puolestaan 
toteavat, että Freiren ja Fals Bordan perintö on saavuttanut lähes 
myyttiset mittasuhteet kriittisessä, muutokseen suuntautuvassa 
toimintatutkimuksessa. Joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta toimintatutkimuksen radikaalia perintöä edustavat ja 
huolellisesti raportoidut käytännön esimerkit ovat sen sijaan vielä 
melko harvinaisia. Samaa asiaa on puntaroinut latinalaisamerikka-
laisesta osallistuvan tutkimuksen perinteestä kirjoittanut Marcela 
Gajardo (1986, 39), jonka arvion mukaan 1970-luvun radikaalit 
osallistuvan (toiminta)tutkimuksen kehittelyt tuntuvat paradoksaa-
lisesti vaikuttaneen enemmän yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun 
kuin kansan järjestäytymiseen ja liikkeelle panemiseen, johon ne oli 
ensisijaisesti suunnattu. Yhdeksi syyksi hän näkee sen, että käsitteel-
lisissä kehittelyissä on sorruttu ylikorostamaan yhteiskuntatieteili-
jän mahdollisuuksia yhteiskunnallisten muutosten aikaansaajana. 


