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1. Käytännöllinen toiminta

Käytännöstä ei ole helppoa puhua, koska sen harjoittajakin on siitä vain
osin tietoinen.

‘Käytännöllisen toiminnan’ käsite on yksi apuväline oman toiminnan
sanoittamiseen ja reflektointiin.

Kun arkinen toiminta koetaan kokonaisuutena, tällaisten käsitteiden 
avulla voidaan kiinnittää huomio sen erilaisiin aspekteihin.

Olemme kokeneet hyödylliseksi keskittyä neljään työnteon aspektiin:
taktiikkaan, politiikkaan, moraaliin ja tekijään.

Käsite on kehitetty palvelemaan erilaisten töiden tutkimista ja samalla
ammattilaisten kouluttamista ja heidän työnsä kehittämistä.

Kun nykyisillä työpaikoilla – ja rahoitusjärjestelmissä – ammattilaiset
pakotetaan kertomaan tekemisistään muiden ja erityisesti johtamispuheen
ehdoilla, tämä käsite antaa ammattilaisille mahdollisuuden tulkita työtään
omaehtoisemmin.



Perus- Orientaatio        Relevantteja Käytäntöteoreetikkoja
kysymys    ja ote                  kategorioita 

Käytännöllisen toiminnan neljä aspektia

Miten?        Taktinen Tavat/Keinot Certeau, Goffman, Garfinkel

Mitä? Poliittinen Intressit/Tavoitteet                 Bourdieu, Foucault

Miksi? Moraalinen          Oikeutukset/Motiivit             Thévenot, MacIntyre, Taylor

Kuka? Persoonallinen    Habitukset/Subjektiviteetit   Holland, Dreier, Harré

Ks. kattavaa esitystä Räsänen & Trux (2012), ja tuoreempia versioita myöhemmistä
julkaisuista.



Subjekti: Kuka?

Taktiikka: Miten?

Politiikka: Mitä?

Moraali: Miksi?

Michel de Certeau

Pierre Bourdieu

Alasdair

MacIntyre

Dorothy Holland

Moninäkökulmainen käytännöllisen toiminnan käsite

(Ks. esim. Räsänen & Trux 2012)



Perusajatus on se, että missä tahansa käytännöllisessä toiminnassa
toiminnan harjoittaja joutuu ratkaisemaan neljä em. peruspulmaa.

Tanssin osalta kysmykset voidaan esittää seuraavasti:

Miten tanssin (tai tanssimme)?
Mitä yritän tanssiessani saada aikaan ja saavuttaa?
Miksi pyrin näihin tavoitteisiin näillä keinoin?
Kuka olen (tai keneksi olen tulossa) tanssiessani?

Ellei käytänön harjoittaja itse ratkaise näitä pulmia, muut tekevät sen
hänen puolestaan, tai hän vain toistaa alan perinteisiin käytänteisiin
sisältyviä ratkaisuja.

Käytännöllisen toiminnan käsite tukee osaltaan sitä, että ammattilaiset
voivat yhteisvoimin sanoittaa tekemisiään ja reflektoida niitä.

Erilaiset käsitykset hyvästä tanssista tulevat esiin ja niistä voidaan 
keskustella ilman, että joku on jo ennakkoon määrittänyt ne hyvät,
joiden mukaan tanssia arvioidaan.



Esimerkki käsitteen käytöstä: akateemisen työn kurssi.

Tutkija-opettajille 2009-2019 järjestetty kurssi, jossa osallistujat
ovat artikuloineet omaa työntekoaan, reflektoineet sitä ja
hakeneet omia, itse kullekin sopivia ratkaisuja työnsä peruspulmiin.

Ensin tarkastellaan omaa toimintaa puolitietoisena ja “tavan-omaisena”
pärjäilynä. 
Sitten edetään vaiheittain tutkailemaan poliittisen eli tavoitteellisen
toiminnan, moraalisen toiminnan ja lopulta omaa identiteettiä
ilmaisevan, ekspressiivisen toiminnan mahdollisuutta.

Julkaistu yhdeksän esseekokoelmaa, joissa osallistujat kertovat
omilla tyyleillään kokemuksistaan, huolistaan, pyrkimyksistään
ja ratkaisuistaan.

Ks. esim. Räsänen, toim. (2019) Tutkija toimii toisin. E-kirjana:
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41495



2. Osallistuva tutkimus

Tanssin hyvä-tutkimuksen tekijät sanovat tehneensä toimintatutkimusta ja
etnografista tutkimusta. Nämä molemmat tutkimusotteet edustavat ns.
“osallistuvaa tutkimusta”. Mitä se oikein on?

Osallistuvan tutkimuksen perinteet ovat vanhoja ja monimuotoisia, joten kyse
ei ole uudesta keksinnöstä. 

Lähestymistapajojen moninaisuudesta ks. esim. 
Reason P, Bradbury H (2006) Handbook of action research. Sage.

Nämä perinteet ovat kuitenkin eläneet akateemisessa maailmassa valtavirran
sivussa ja siksi kaikki tutkijatkaan eivät niitä tunne tai edes arvosta. Monissa
tutkimusperinteissä on ihanteena se, että tutkija pysyttelee ulkopuolisena,
”neutraalina” katselijana, joka kohtaa tutkimansa maailman vain standardoitu-
jen menetelmien kautta, pieninä siivuina.

Kaikki tutkimus on oikeastaan osallistuvaa tutkimusta sikäli, että elämästä
ei voi ottaa lomaa. Osallistuvaa tutkimusta tekevät vain tunnustavat olevansa
osallisia ja he käyttävät osallisuuttaan tarkoituksellisesti oppimisen keinona.
He voivat olla mukana tutkimallaan kentällä monissa asemissa ja kohdata
ko. alan konkreettisia, eläviä ihmisiä ja heidän käytäntönsä eri aspekteja.



Osallistuvat tutkimus siis eroaa sellaisesta vahvasti abstrahoivasta tutkimuksesta,
jossa huomio kohdistuu vain todellisuuden yhteen aspektiin ja tätä aspektia
tulkitaan ennakkoon määritetyssä tulkintakehyksessä.

On tärkeää ymmärtää ero “osallistamisen” ja osallistumisen välillä.

Nykyään käytetää paljon sanaa osallistaa sellaisessa yhteydessä, jossa joku
enemmän ulkona oleva taho haluaa toteuttaa omaa agendaansa “osallistamalla”
niitä, jotka jo ovat sisällä. Tämän muodikkaan termin käyttö saa välillä korneja
muotoja:

Vieraileva konsultti “osallistaa” työntekijöitä heidän oman työnsä
kehittämiseen. Nämä työntekijät ovat jo valmiiksi paljon osallisempia kuin
tuo konsultti tai hänet palkannut organisaation johto. Johtajathan voivat olla
kutakuinkin ulkona ammattilaisen työstä eikä johtajilla edes aina ole
sisäänpääsyä ammattilaisten maailmaan.

Joskus kyse on vain siitä, että sana “participatory” on käännetty väärin. 
Käännösvirhe paljastaa kuitenkin kääntäjän taustaoletukset: osallistaja on
vahvempi toimija kuin osallistettava; osallistaja tietää paremmin; hän johdattaa
osallistamalla heikommat ja tyhmemmät oikealla polulle. 



Tanssin hyvät –hankkeessa tutkijat pyrkivät käsitykseni mukaan olemaan
osallistujia sen sijaan, että olisivat ryhtyneet osallistamaan muita. Toki
heidän aikeensa on voitu tulkita toisin joissakin tilanteissa.

Kyse on asenteesta, tavasta suhtautua niihin ihmisiin, joiden toimintaa tutkitaan.

Tässä hankkeessa tutkijakokoonpano on mielenkiintoinen. Mukana on sekä
tanssin kentällä toimiva ihminen, tanssija ja kaksi muuta, jotka työskentelevät
muilla aloilla ja pyrkivät mukaan, osallisiksi edes pienissä määrin.

Tämä voi olla potentiaalisesti toimiva ratkaisu, koska siinä yhdistyvät kokemuk-
sellinen tuntuma tanssin maailmoihin ja muulta tulevien kyky huomata
näiden maailmojen karkeita erityispiirteitä.

Muilta aloilta tulevat eivät ole jo valmiiksi sekaantuneita alan intressiristiriitoihin
ja  sitoutuneita jonkin tanssin muodon sisäsiin hyviin. Ja alan ihminen puolestaan
voi opastaa tulokkaita ammattinsa saloihin.

Tällaisessa kokoonpanossa tutkijat voivat keskusteluissaan liikkua eri
kohtiin lähestymisen ja etääntymisen akselilla.



Koska hankkeessa tehtiin osallistuvaa toimintatutkimusta, tutkijoiden
mahdolliset aikaansaannokset ovat ainakin kahta eri tyyppiä:

a)Tulkintoja tanssin kentästä ja sen monimuotoisuudesta
b)Alan ihmisten keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen.

Osallistuva tutkimus voi parhaimmillaan tehdä alan ihmisten osallistumisen
ja vuorovaikutuksen entistä helpommaksi.

Tutkijat järjestivät mm. työpajoja, joissa ihmiset kohtasivat toisensa, saattoivat
kertoa omista näkemyksistään sekä vertailla erilaisia tilannetulkintoja, toiveita
ja huolia.

Käytännöllisen toiminnan käsitteestä voipi olla apua juuri tässä yhteydessä.
Sen avulla osallistujat voivat jäsentyneesti
a)sanoittaa tekemisiään ja arvostuksiaan
b)kohdata erilaisia käsityksiä hyvästä toiminnasta ja sen edellytyksistä
c)reflektoida omia ratkaisujaan ja mahdollisesti myös jalostaa niitä.

Tämä käsite voi oikein käytettynä pitää keskustelun riittävän avoimena, jotta
esille voidaan ottaa myös niitä asioita, joista on tapana vaieta.



3. Tutkiminenkin on käytännöllistä toimintaa

Myös tutkiminen on inhimillistä, kehollista toimintaa, jota harjoitetaan
materiaalisten ja ajallisten puitteiden ehdoilla. Tutkijoidenkin on ratkaistava
jollakin tavoin kysymykset “miten, mitä ja miksi tutkin” sekä “kuka olen tutkijana”.

Näin ollen tutkijoiden työn tulokset ovat väistämättä keskeneräisiä ja vaillinaisia.

Mikäli olen ymmärtänyt tutkijoiden pyrkimykset oikein, heille tärkeä
tutkimustyön hyvä asia ja samalla moraalinen motiivi on ollut se, että he
pystyvät kunnioittamaan erilaisia tanssijoita ja näiden tanssijoiden omia
käsityksiä tanssin hyvistä. 

Minusta tämä on viisas lähtökohta. Se on varmasti parempi pyrkimys kuin nykyään
se niin tavallinen ote, jossa tutkittavaa kenttää “arvioidaan” jonkun vahvan tahon,
kuten rahoittajan määrittämillä kriteereillä.



Tutkimuksen poliittisen aspektin osalta minusta on tärkeää ymmärtää se, että
tutkijoiden suoranainen velvollisuus on esittää oma näkemyksensä ja tulkintansa
tutkittavan toiminnan tilasta ja tilanteesta, omasta näkökulmastaan ja asemastaan
käsin. He eivät voi asettautua jonkin yhden intressiryhmän äänen vahvistajaksi.

Tutkijoiden kannanotot ovat väistämättä kriittisiä siinä mielessä, että heidän
tulkintansa eroavat muiden osallisten näkemyksistä.  

Tämä ei ole vaarallista, kunhan muistetaan, että kyse on vain yhdestä puheen-
vuorosta. Ongelma on tutkijoiden kannalta useimmiten vastakkainen: ne, joilla
on voimaa vaikuttaa tutkittavan alan kehitykseen, ohittavat tutkimukset huo-
miotta – ainakin niiltä osin kuin tutkijoiden käsitykset ovat ”vallanpitäjien”
mielestä vääriä.

Loppujen lopuksi vastuu siitä, mikä ymmärretään tanssin hyväksi ja kuinka
sitä hyvää yritetään saada aikaan, jää tanssijoille itselleen sekä niille muille
ihmisille, jotka vaikuttavat tanssimisen edellytyksiin.
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