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Tutkimusharrastelua vai yhteiskunnallisesti
osallistuvaa tutkimusta?
Merja Karjalainen

Valtavan kiitollinen! Noin otsikoin viime syksynä LinkedIn-postaukseni saatuani

tutkimusapurahan vuodelle 2023, tutkijana ensimmäiseni. Moni jakoi iloni, tsemppasi

ja toivo� onnea, kuten Linkkarissa on tapana. Kannustuksen katkaisi

tutkimusprofessori, joka totesi, e�ä väitöstutkimukseni on silkkaa harrastustoimintaa

– viitaten ymmärtääkseni keski-ikäisyyteeni ja pitkään työuraani ”toisaalla”.

Väitöskirja on opinnäytetyö, ei sen kummempaa, kui�asi luonnon�eteilijä.

Ve�pä mie�eliääksi. Edustammeko me tutkimusaloinemme niin ääripäitä, e�ä emme

tavoita toisiamme? Onko kilpailu apurahoista niin veristä, e�ä hurme roiskuu yli

�eteenalojen? Onko akateeminen tutkimus haaraton putki, jonka alkupäähän pääsee

sisään vain rajatun ajan ja rajatuin kokemuksin? Olenko aivan kuutamolla – ja sen

myötä myös yliopistoni, �edekuntani, ohjaajani ja rahoi�ajani?

Työkokemus kartu�aa hiljaista �etoa ja hiljaista �etämistä, joskin noille käsi�eille on

vaikea löytää yksiseli�eisiä määritelmiä. Kyse on tekemällä oppimisesta, kokemuksen

tuo�amasta �etopohjasta, kumuloituvasta kokemuspohjaisesta �edosta. Hiljaista �etoa on usein vaikea pukea sanoiksi, ja

se on subjek�ivista.

Kun kokenut amma�lainen osaa yhdistää käytännön �edon ja teoree�sen �edon ja saa ne vuorovaikutukseen keskenään,

syntyy �etämisen prosessi. Kokemuspohjaises� käynnistynyt prosessi voi johtaa �edon avoimeen reflektoin�in,

sanoi�amiseen, jakamiseen ja jalostamiseen. Se au�aa työpaikkoja kehi�ämään toimintaansa, sitä hyödynnetään

amma�korkeakoulujen TKI- eli tutkimus, kehitys ja innovaa�o -toiminnassa – ja siitä voi syntyä myös uu�a akateemista

tutkimusta.

Kokemuksen tuo�aman �edon syvenemistä voinee kuvata spiraalin kaltaiseksi prosessiksi – vaan kuljetaanko spiraalissa silloin

koko ajan vain yhteen suuntaan?
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Omaa tutkimusaihe�ani ei olisi olemassa ilman aiempaa työuraani ja sen tuo�amaa kokemuksellista �etoa. Uskallan jopa

väi�ää, e�ä pitkä työura on tuo�anut myös ainutkertaista näkemyksellistä �etoa, jonka nyt al�stan lähdeaineistolleni.

Tunnen tutkimuskohteeni eli työsuojelun nykyrakenteet ja -käytännöt ja olen seurannut työelämän tutkimusta ja

kehi�ämistä liki kolmen vuosikymmenen ajan. Tietotyön ja teknologian muutokset ovat tu�uja omakohtaises�, samoin työn

uuvu�avuuden kokemus.

Lähden taustoi�amaan henkistä työsuojelua aikamme �lastoista, joissa mielenterveyden ongelmat ovat yleisin syy jäädä

työkyvy�ömyyseläkkeelle ja palkansaajista yli puolet aja�elee työuupumusta uhkana itselleen. Mitä yhteiskunnassa ja

erityises� työsuojelussa on tapahtunut menneinä vuosikymmeninä, kun työturvallisuuslaki on kuitenkin edelly�änyt

työnantajia poistamaan työpaikoilta sekä henkisen e�ä fyysisen terveyden uhat vuodesta 2002 – tai oikeammin jo vuodesta

1987?

Kokemuksesta kumpuavaan �etoon ja näkemyksiin sisältyy toki vaaransa. Kuka tai mikä tutkijaa kulje�aa, mille hän on

sokea ja kuuro, manipuloiko hän lähteitä todistaakseen kokemusperäiset käsityksensä? Vastaavien kysymysten äärellä lienee

tosin jokainen tutkija.

Omasta ajasta kumpuavan historian tutkijalle jo käsi�eiden sitominen ajallisiin ja yhteiskunnallisiin viitekehyksiinsä vaa�i

tarkkuu�a. Samoin se, e�ä lähihistoriantutkija tosiaankin tutkii historiaa ja luo uu�a, ehkä poikki�eteellisyy�ä hyödyntävää

historiankirjoitusta hurahtama�a liian syvälle jonkin muun �eteenalan käytäntöihin ja teorioihin.

Harrastelenko siis historiantutkimusta? Ainakin historiaa olen harrastellut koko työurani: kussakin ajassa ja hetkessä

pintaan kuohuvien ilmiöiden taustojen perään pitää kysellä. Mikään ei synny tyhjästä eikä edes yhtäkkiä, vaikka tulisimme

yllätetyiksi ja saisimme sokkiherätyksen todellisuuteen.

Aivan toinen asia on, miten me �etoon suhtaudumme – ja miten päätöksenteossa ja yhteiskuntaa ohjailevien normien

toteu�amisessa tutkimukseen suhtaudutaan.

Otan esimerkiksi oman tutkimusaiheeni. Tilastoissa ja työelämätutkimuksissa työntekijöiden kollek�ivinen kokemus työn

henkisen kuormi�avuuden lisääntymisestä on näkynyt vähintään 1990-luvulta alkaen. Kokemusperäistä �etoa on ollut

tarjolla vuosikymmeniä, ja työelämätutkijat ovat sen pohjalta pystyneet piirtämään pitkiä kehityslinjoja – ja varoi�amaan,

mihin kehitys voi johtaa. Tästä hetkestä katso�una työelämän kuormi�avuuden kumuloituminen on kuin Titanicin matka

täy�ä höyryä päin jäävuorta.

Varsinkin lähihistorian tutkiminen voi au�aa näkemään rakenteiden ja aiempien päätösten vaikutuksia siihen, missä ollaan

nyt. Parhaimmillaan lähihistorian tutkimus voi au�aa ymmärtämään tämän hetken päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen.

Tosin samalla ollaan tekemisissä kulloistenkin polii�sten vallankäy�äjien arvojen, tavoi�eiden, näkemysten ja taitojen

kanssa. Vaikka �etoa on – sekä kokemusperäistä e�ä �eteellistä – eri asia on, mitä sillä tehdään, vai tehdäänkö mitään.

Nähtäväksi jää, harrastelenko vain vai onko tutkimuksellani yhteiskunnallistakin merkitystä.

Kirjoi�aja on historian ja etnologian laitoksen väitöskirjatutkija, tutkimusaiheena henkisen työn työsuojelun historia osana

työsuojeluhallinnon toimintaa 1980-luvun lopulta 2010-luvun alkuun. Esi�ely Helan verkkosivulla. Kirjoi�ajan omat verkkosivut.
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