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Haastattelumenetelmistä



Haastattelumenetelmistä

 Menetelmän valintaan vaikuttavat: mitä ja miksi tutkitaan, missä

tutkitaan, ke(i)tä tutkitaan, mikä on ympäristö (konteksti) ja miten 

pääsy aineistoon järjestyy, tutkijoiden osaaminen/maailmankuva

 Menetelmien soveltuvuus ko. tutkimukseen on aina arvioitava, ml. 

onko käytännön toiminta linjassa haastattelun teoreettisten 

lähtökohtien kanssa (looginen, hyvin argumentoitavissa oleva yhteys 

tutkimuksen tietoarkkitehtuurin tasojen välillä pysyy)



 Avoin haastattelu: haastattelija ja haastateltava ovat kielellisessä

vuorovaikutuksessa keskenään ja haastattelija pyrkii luomaan

tilanteesta mahdollisimman luontevan – ja avoimen. Avoin

haastattelu muistuttaa tavallista keskustelua, jossa keskustelun

etenemistä ei ole lyöty lukkoon vaan se etenee tietyn aihepiirin

sisällä vapaasti ja haastateltavan ehdoilla. 

 Haastattelussa on tarkoitus puhua tietyistä, tutkijan etukäteen

pohtimista seikoista, mutta tarkkojen kysymysten sijaan edetään

mahdollisimman keskustelunomaisesti ja luonnollisesti antaen tilaa

haastateltavan kokemuksille, tuntemuksille, muistoille, mielipiteille ja 

perusteluille. 

 Haastattelun kulkua ei ole suunniteltu ennalta – se on avoin kaikille

mahdollisuuksille – vaikka haastattelija on toki orientoitunut

tutkimuksensa aihepiiriin. Kysymyksiin, joita haastattelija esittää

tilannetta ja haastateltavaa mukaillen, ei yritetä tarjota valmiita

vastauksia. Haastateltavan annetaan puhua asiasta vapaasti, tutkija

vie haastattelua eteenpäin haastateltavan antamien termien ja 

käsitysten mukaisesti. Hyvä harjoitella etukäteen.



 Narratiivinen (kertomuksellinen) eli kerronnallinen eli kertomus-

haastattelu: ”Haastattelu ilman kysymyksiä”

 Kokemuksellisuus ja ajallinen jatkumo keskeisiä elementtejä: Kertomus on 

tilanteinen tapahtumien ketjuttaminen, jonka kertoja luo tarinamaailman ja siinä 

tapahtuvan häiriön. Kertomus välittää kokemuksen siitä, miltä epävakaisen 

tarinamaailman läpi eläminen tuntui. 

 Irrottautuminen stabiilista rakenteesta (esim. alku-keskikohta-loppu) 

 Nollatoleranssi tutkijan ohjaukselle (kysymys-vastaus –malli ja tiedon 

syöttäminen kertojalle): haastattelun avaus on yleinen tehtäväksianto ja 

johdatus tilanteeseen. Käytetään joustavia jatkokysymyksiä ja varotaan 

siirtämästä kertomusta pois tutkittavan omasta kokemuksesta

 Annettava aluksi haastateltavalle aikaa tehdä havaintoja tutkijasta, ja tutkijan 

tulee pyrkiä mukautumaan haastateltavan maailmaan ja kieleen

 Painopiste on kuuntelemisessa (älä keskeytä), toistamisessa (peilaus) ja 

empaattisessa vahvistamisessa (kertomaan rohkaisu, minimipalaute, 

promptaus), hienovarainen esimerkkien ja täsmennysten pyytäminen

 Haastattelijan tehtävä ei koskaan ole odottaa omaa vuoroaan ja tilaisuutta 

esittää seuraava kysymys



Eettisesti kestävä haastattelu (Kvale, S. 2011)

 Haastattelu vaikuttaa aina haastateltaviin ja lisää tieteellistä tietoa ihmisestä: 

läsnä on aina moraalinen ja eettinen ulottuvuus tutkimuksen alusta loppuun

 Eettistä protokollaa haastattelututkimukselle suunniteltaessa tulee huomioida 

ainakin nämä seikat mahdollisen laajemman eettisen arvioinnin lisäksi:

1. Aihe/tematisointi: haastattelun tarkoitus tieteellisen arvon lisäksi tulee pohtia 

suhteessa tutkittavaan inhimilliseen tilanteeseen

2. Tutkimusasetelma: informoitu suostumus, luottamuksellisuus, mahdolliset 

seuraukset haastateltaville 

3. Haastattelutilanne: haastatteluvuorovaikutuksen seuraukset tutkittaville tulee 

ottaa huomioon, esim. stressi ja muutokset itseymmärryksessä 

4. Litterointi: haastateltavien yksityisyys tulee turvata ja litteroidun tekstin tulee 

täsmällisesti noudattaa haastateltavien suullisia toteamuksia

5. Analyysi: harkittava miten syvälle luotaavasti haastatteluita voi analysoida ja 

tulisiko tutkittavilta kysyä miten heidän toteamuksensa voi tulkita

6. Todentaminen: raportoitava tietoa, joka on niin varmistettua ja todennettua kuin 

mahdollista. Pohdittava, miten kriittisesti haastateltavaa voisi kyseenalaistaa

7. Raportointi: luottamuksellisuus julkistettaessa haastateltavien tietoja ja 

julkistamisen mahdolliset seuraukset haastateltaville

8. Muussa eettisessä arvioinnissa voi käyttää eettisiä teorioita ja ohjeistuksia referenssinä



Luotettavuus eli validiteetti

haastattelijan harha

(interviewer bias)



The validity of interviews → the validity of results

 Hamlet: ”Do you see yonder cloud that’s almost in shape of 

a camel?”

 Polonius: ”By th’ mass, and ’tis like a camel indeed.”

 Hamlet: ”Methinks it is like a weasel.”

 Polonius: ”It is back’d like a weasel.”

 Hamlet: ”Or like a whale?”

 Polonius: ”Very like a whale.”

 Hamlet: ”(aside)…They fool me to the top of my bent.”

(Act III, scene 2; cf. Kvale 1989)



The validity of interviews → the validity of results, part II

 H: no mikäs sai teidät ryhtymään sitten kauppiaaksi kun MA sitä tarjosi ja kyläläiset 

vahvasti sitä suositteli

 V: jaa-a (.) no se on ehkä kyläläisten (.) kyläläisten kannustus

 H: jaa-a

 V: kyllä se lähtee siitä että (.) että he halusivat (.) että mä jatkaisin

 H: just (.) kyllä (.) oliko siinä jotakin (.) siinä ohessa myöskin tämmöstä itsenäisen (.) 

itsenäistymisen halua ja

 V: kyllä

 H: siipien kokeilu- kokeilemisen halua

 V: joo kyllä (.) kyllä vaan

 H: semmosta niinku yrittäjyy yrittäjämentaliteettia että 

 V: joo

 H: katsotaan kestääkö kantti

 V: joo

 H: kyllä kyllä

(Ruusuvuori & Tiittula, 2005)



Haastatteluharjoitus



Haastatteluharjoitus 

 Avoin tai narratiivinen haastattelu: harjoittelun tavoitteena oppia

seuraamaan yhden tai useamman haastateltavan puhetta ja sitä kautta saada

kerättyä informaatiota välttäen haastattelijan tuottamaa harhaa aineistoon

 Kolmen hengen ryhmissä: yksi haastattelee, yksi on haastateltava ja kolmas

tarkkailee sekä raportoi miten avoin haastattelu onnistui.

 Valitkaa haastattelun metodi, aihe ja roolit ensimmäiselle kierrokselle

 5  minuuttia: haastattelu (tarkkailija seuraa ajankäyttöä)

 5 minuuttia: tarkkailija raportoi onnistumista erityisesti sisältövaliditeetin kannalta

(johdattelu, myötäily, tietojen syöttäminen dataan), mutta myös teoreettisen

validiteetin kannalta

 10 minuuttia: ryhmä pohtii onnistuiko harhattoman datan hankinta sekä

haastattelun ankkurointi tutkimuksen lähtökohtaoletuksiin ja 

tutkimusmenetelmään. Kaikki havainnot voidaan raportoida.
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