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Johdanto
Yleistä:

Tutkimusmenetelmillä tarkoitetaan empiirisen tutkimuksen konkreettisia aineiston:
a) hankintamenetelmiä
b) aineiston analyysimetodeja
c) analyysitekniikoita .

Tutkimusmenetelmät voivat olla joko laadullisia (kvalitatiivisia) tai määrällisiä (kvantitatiivisia).

Tutkimusmenetelmät eivät voi olla riippumattomia aineistosta, tutkimuskysymyksistä ja 
tutkijasta � valmista menetelmää ei ole olemassa.
Tutkimusmenetelmät kuvaat tutkimuksen menetelmällistä kulkua : mitä ratkaisuja tutkija 
tekee, miksi niitä tehdään ja mitä ratkaisuista & valinnoista seuraa. Asettaessaan 
tutkimuskysymystä tutkija tekee jo merkittäviä valintoja mm. menetelmien suhteen.
Metodologisilla ratkaisuilla & valinnoilla pitää olla järkevä selitys.

IMRD –kaava eli tieteellisen julkaisun rakenne
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Johdanto

Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rahoitus:
Metodologiset valinnat ovat osa tutkimusasetelmaa , jota 
kuvaavat menetelmien lisäksi tutkimusstrategiat, tutkimukselle 
annetut tarkoitukset sekä tieteenalan tieteenfilosofiset ja 
tietoteoreettiset lähtökohdat.

Suomen Akatemian tutkimussuunnitelman jäsentelyohje: 
…”käytettävät tutkimusmenetelmät kuvattuna siten, että käy ilmi 
miten ne edistävät tutkimuskysymyksiin vastaamista / 
hypoteesien todentamista tai tukevat valittua näkökulmaa”.
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Menetelmällinen sivistyneisyys osana 
akateemisia siirrettäviä taitoja

IHME : Ihmistieteiden metodikeskus pyrkii 
vastaamaan metodologisen osaamisen 
tarpeeseen meidän yliopistossamme. 
Metodologisen tuntemuksen ja taidon 
merkitys on tutkijan työn kannalta 
oleellinen . 
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Location of Printed Methods Books
Collection in Main Linbrary
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Tutkimusmenetelmän nimi / tutkimusmenetelmä 
hakusanana

YSA (yleinen suomalainen asiasanasto)
� tutkimusmenetelmän nimi on lähtökohtaisesti asiasana, mikä tarkoittaa sitä, että 

kun osaat nimetä menetelmän, sitä kannattaa käyttää ainakin yhtenä 
hakuterminä

Kansainvälisten tietokantojen asiasanastot (Thesaurus, Subject Terms, Subject
Headings jne) neuvovat menetelmiä koskevien julkaisujen hakemisessa (ks. 
seuraava dia)

Käytä apunasi oman tieteenalasi sanastoja tai yleisiä hakuteoksia 
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Menetelmät kansainvälissä tieteenalakohtaisissa 
tietokannoissa 

ProQuest PsycInfo: 

Methodology as a subject term (thesaurus, subject headings) in
databases :Example: Database: CINAHL (Ebsco); CINAHL Headings:
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Mahdollisimman laaja hakutulos JYKDOKista, kun 
hakukomentona on *metod*
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Mahdollisimman laaja hakutulos JYKDOKista, kun 
hakukomentona on *method*
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Mistä ja miten. Esim. JYKDOK
Jos käytät JYKDOKia, niin muista muutama sääntö:

� Uudessa JYKDOK:ssa mukana kotimaiset & ulkomaiset & painetut & e-kirjat sekä 
tieteellisten lehtien artikkelit

� Esimerkkihaku tieteenaloittain esim:
• Communication* AND method*”
• Business* tai economics* AND method*
• Education* AND method*
• jne

Huom! Uudessa JYKDOKissa katkaisumerkki on * eli tätä merkkiä käyttäen voit laajentaa hakuasi 
eli annat tietokannalle mahdollisuuden suorittaa hakukomentosi:
1. esim. komento method* sisältää mm. methods, methodology, methodological jne.
2. Esim. *method* sisältäisi mm. mix methods, qualitative methods
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Käytä hyväksesi hakutulosten metatietoa

9.5.2014 Marja Kokko

11



Tutkimusmenetelmiin keskittyviä lehtiä JYKDOKista:
JYKDOKin perushaku ja kohdennetaan haku nimenomaan lehtiin 

(valikosta). Hakukomento tässä esimerkissä *method*
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SRMO
About SAGE Research Methods

SAGE Research Methods is a research methods tool created to help researchers, faculty and students with 
their research projects. SAGE Research Methods links over 175,000 pages of SAGE’s renowned book, 
journal and reference content with truly advanced search and discovery tools. Researchers can explore 
methods concepts to help them design research projects, understand particular methods or identify a new 
method, conduct their research, and write up their findings. Since SAGE Research Methods focuses on 
methodology rather than disciplines, it can be used across the social sciences, health sciences, and more.

With SAGE Research Methods, researchers can explore their chosen method across the depth and 
breadth of content, expanding or refining their search as needed; read online, print, or email full-text 
content ; utilize suggested related methods and links to related authors from SAGE Research Methods' 
robust library and unique features; and even share their own collections of content through Methods 
Lists. SAGE Research Methods contains content from over 720 books, dictionaries, encyclopedias, and 
handbooks, the entire “Little Green Book,” and "Little Blue Book” series, two Major Works collating a 
selection of journal articles, and specially commissioned videos.

About SAGE Research Methods Cases
SAGE Research Methods Cases is a collection of case studies of real social research that faculty can use 
in their teaching. Cases are original, specially commissioned, and designed to help students understand 
often abstract methodological concepts by introducing them to case studies of real research projects.
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SRMOn lisäohjeita

SAGE Research Methods LibGuide
(tietokannan oma lyhyehkö verkko -
oppimateriaali)

SAGE Research Methods Cases (ei ole 
vielä nyt erityisen toimiva, mutta hyvä 
muistaa tulevaisuudessa)
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Muuta asiaan liittyvää

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkiston Menetelmäopetuksen tietovaranto.
Organizing Your Social Sciences Research Paper (sivusto on verkko-
oppimateriaali tieteellisestä kirjoittamisesta, mutta hyviä huomioita myös
seurvista: The Methodology ; Knowing the Relationship Between Theories and 
Methods)

Menetelmäpolkuja humanisteille eli MEHU -sivusto keskittyy osoittamaan, miten 
tutkimuksen ongelmanasettelu, tutkimusstrategiat, aineistonhankintamenetelmät, 
aineiston analyysimenetelmät ja näiden taustalla vaikuttavat tieteenfilosofiset 
suuntaukset kytkeytyvät toisiinsa. (päivityksen tarpeessa!)

IT-palveluiden:
1. Tutkimuksen tuki
2. Dataverse Network
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KIITOS!

Jos haluat materiaalin itsellesi, laita 
sähköpostiviesti osoitteeseen 
marja.kokko@jyu.fi
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