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EMPATIA JA RUUMIILLINEN TIETO 
ETNOGRAFISESSA TUTKIMUKSESSA
Johanna Aromaa ja Miia-Leena Tiili

Johanna: Olen tehnyt tutkimusta ruumiillisesta tiedosta opettajan työs-
sä esteettömän tanssin1opettajien parissa kirjaimellisesti tanssien, sillä 
minulla on kenttätöiden alusta alkaen ollut tapana osallistua tutkimiini 
tanssiryhmiin yhtenä osallistujana muiden joukossa. Lähtökohta on ol-
lut haasteellinen, koska se on vienyt huomiota pois ympäristöstä (tutki-
muksen kohteesta) omiin kokemuksiini tanssimisesta. Vähitellen olen 
ymmärtänyt, että yhdessä tanssiminen voi toimia lähteenä etnografi-
selle tutkimustiedolle. ”Esteetön tanssi täytyy kokea ennen kuin sitä 
voi ymmärtää”, tutkittavani tapasivat sanoa. Tanssin pyörteissä saadut 
oivalluksen kokemukset, joita en useinkaan ole heti osannut sanallis-
taa, ovat opettaneet, että tutkijan liikkuva, aistiva ja tunteva ruumis voi 
johdattaa jonkin oleellisen tiedon jäljille. 

Miia: Suomenlahden merivartioston2 ammattikulttuuria käsittelevässä 
tutkimuksessani ymmärrän osallistuvan havainnoinnin moniaistiseksi 
ja käytännönläheiseksi läsnäoloksi, tutkimuksen tekemiseksi ”pers-
tuntumalta”, kuten olen tutkittavilleni luonnehtinut. Tämä lausahdus 
osoittautui kenttätyön edetessä kuvaavammaksi kuin alun perin us-
koin. Arkea vieroksumaton tutkimusote otettiin hyvin vastaan tutkit-
tavien keskuudessa. Mukanaoloani jakso- ja kolmivuorotyön vaihtele-
vina työaikoina ja muuttuvissa olosuhteissa ihmeteltiin ja arvostettiin: 
”Oletpa aikaisin jaksanut tulla tutkimaan” tai ”Tulee pitkä päivä sulle-
kin… Ei kukaan toimistossa tämmöistä tekisi. Mutta ymmärrätpähän 
mitä tämä on.”

Etnografiseen tutkimukseen ja sen osana osallistuvaan havain-
nointiin liittyy ajatus kokemalla oppimisesta läheisessä kanssa-
käymisessä tutkittavien kanssa. Tutkijan on katsottu pääsevän 
lähelle tutkittaviaan ja heidän todellisuuttaan osallistumalla 
konkreettisesti tutkittavien arkeen – olemalla läsnä koko-
naisvaltaisesti, ruumiillisesti ja emotionaalisesti. (Frykman & 
Gilje 2003; Lappalainen et al. 2007; Pink 2009.) Etnografisen 
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kenttätyön tavoitteena on pidetty tietämyksen lisääntymistä 
kokemuksen myötä tutkijan alkaessa vähitellen ymmärtää tut-
kittavien toiminta- ja ajattelutapoja. Käytännössä tämä lähesty-
mistapa on edellyttänyt tutkijoilta pyrkimystä ”elää tutkittavien 
kanssa ja heidän laillaan” (Van Maanen 2011, 2, 151). 

Läsnäolon merkitys ei ilmene ainoastaan mahdollisuutena 
saavuttaa tutkittavan yhteisön hyväksyntä ja luoda luottamuk-
sellisia vuorovaikutussuhteita sen jäseniin, kuten usein on tuo-
tu esille. Läsnäoloon liittyy myös analyyttisempia näkökulmia. 
Kenttätyön kokemusperäisyyden painottaminen viittaa ajatuk-
seen arjen käytäntöjen synnyttämien ruumiillisten tuntemus-
ten ja niiden refl ektoinnin keskeisestä roolista tiedon muo-
dostumisen prosesseissa. Lähtökohtana on käsitys tietämisen 
paikantumisesta toimintaan. (Pink 2009, 34. Ks. myös Hervik 
1994, 83; Spinney 2006, 711.) Antropologi Sarah Pink (2009, 
42–43, 64–65) huomauttaakin, ettei osallistuvan havainnoin-
nin tulisi olla vain toisten ihmisten käytöksen observointia ja 
dokumentointia, vaan pyrkimystä kehittää erilaisia moniais-
tisia, kokemusperäisiä ja paikantuneita tietämisen tapoja, jot-
ta voisimme paremmin ymmärtää sitä, mitä tutkittavat toiset 
kenties kokevat ja tietävät. 

Yhä useampi tutkija on viime vuosina tuonut esille, kuin-
ka omille aistikokemuksille ja tunteille herkistymällä ja niitä 
refl eksiivisesti tulkitsemalla on mahdollista saavuttaa ymmär-
rystä tutkittavista yhteisöistä tai kulttuureista. ”Aistisen kään-
teen” (Howes 2003) myötä muun muassa antropologisessa 
tutkimuksessa on parin viime vuosikymmenen aikana alettu 
pohtia ruumiin ja aistien merkitystä etnografi sen tiedon muo-
dostumisessa. (Esim. Ingold 2000; Pink 2009; Samudra 2008; 
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Stoller 1997; Ylönen 2004.) Kenttätyön kokonaisvaltaisuus ja 
kokemusperäisyys ovat painottuneet myös pohjoismaisen kult-
tuurianalyysin piirissä, vaikkakin moniaististen aineistojen 
rooli on usein ollut muita aineistoja täydentävä. (Ehn & Löf-
gren 2004, 137–140; Frykman & Gilje 2003, 19–20.) Lisäksi eri 
tieteenalojen fenomenologiset suuntaukset ovat korostaneet 
aistihavainnon ja kokemuksen merkitystä ihmisen maailma-
suhteen ymmärtämisessä (esim. Desjarlais & Th roop 2011; 
Frykman & Gilje 2003; Katz & Csordas 2003; Utriainen 1999). 

Tässä artikkelissa lähdemme ajatuksesta, että hienovarainen 
ruumiillinen ja emotionaalinen herkkyys havainnoida ja aistia 
kentän tapahtumia sekä kyky tulkita myös sanatonta informaa-
tiota ovat erottamaton osa etnografi sta tutkimusta.3 Nämä taidot 
ovat liitettävissä ruumiillisen tiedon käsitteeseen, joka on näke-
myksemme mukaan etnografi sessa tutkimuksessa keskeinen, 
mutta vaikeasti tavoitettava ja sanallistettava tietämisen muoto.  

Luvun alussa raotimme ajautumistamme ruumiillisen tie-
don jäljille. Johannalle yhteiset tanssikokemukset antoivat luot-
tamusta siihen, kuinka herkistymällä kuuntelemaan sekä oman 
että toisen ruumiin sanattomia viestejä, oli mahdollista saavut-
taa tietoa, joka auttoi ymmärtämään ja myöhemmin myös kie-
lellistämään sitä mitä hän kentällä näki, kuuli ja tunsi. Miian 
käsitys ruumiillisuuden ja moniaistisen tiedon merkityksestä 
tutkimuskohteen ymmärtämisessä puolestaan vahvistui sitä 
mukaa, kun merivartiostossa kohdattujen puhumisen tapojen 
suhde organisaation arjen käytäntöihin alkoi näyttäytyä yhä 
kiinteämpänä.

Antropologi Judith Okelyn (1994) tavoin pidämme ruumiil-
lista tietoa olennaisena etnografi sen ymmärryksen muodostami-
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sessa. Hänen mukaansa kieli ei ole ainoa reitti toisen kokemuk-
siin, vaan tutkijan ja tutkittavan väliseen dialogiin liittyy aina 
myös tietoista ja tiedostamatonta ruumiillista tietoa. Osallistu-
van havainnoinnin myötä antropologi voi hyödyntää erilaisia 
tiedon tyyppejä tulkinnoissaan. (Okely 1994, 49.) Artikuloimat-
toman tiedon merkitys ei kuitenkaan usein välity tutkimusteks-
tistä, sillä tieteen ilmaisu on abstraktia ja ruumiillisen tiedon sa-
nallistaminen vaikeaa. Jotta kenttätyössä muodostuneen tiedon 
konteksti hahmottuisi, tulisi tutkijoiden Okelyn mukaan pyrkiä 
avoimesti tuomaan esiin se, miten ruumiilliset kokemukset ovat 
ohjanneet heidän tulkintojaan. (Okely 1994, 61–62.)

Toistaiseksi kulttuurien tutkimuksessa ei ole riittävästi avat-
tu sitä, miten ruumiillinen tieto kentällä konkreettisesti muo-
dostuu ja välittyy ja miten sitä voidaan käytännössä hyödyn-
tää osana tutkimuksen metodologiaa. Oletuksemme mukaan 
empatialla on tässä keskeinen rooli. Pohdintamme perustuu 
näkemykseen tutkimusprosessista tutkijan ja tutkittavan vä-
lille syntyvänä vuorovaikutussuhteena, jolla on ruumiillinen 
ulottuvuutensa (esim. Finlay 2005; Gieser 2008)4. Empatia 
näyttäytyy lähestymistavassamme ruumiillisena ja emotionaa-
lisena, vastavuoroisuutta edellyttävänä asennoitumisena toisen 
kohtaamiseen. Empaattinen orientoituminen voi siis olla myös 
sanatonta. Ruumiillisen tiedon ja empatian avulla on mahdol-
lista saavuttaa ja tuoda tietoisuuteen kokijoiden välisissä koh-
taamisissa esiin nousevia asioita, jotka voivat olla vaikeasti kie-
lellistettäviä tai joille ei kenties edes löydy sanallisia vastineita 
(Wikan 1992, 463; Ylönen 2004, 34–35). 

Artikkelimme tarkoituksena on näiden lähtökohtien poh-
jalta avata ruumiillisen tiedon ja siihen liittyvän empatian mer-
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kitystä etnografi sissa kohtaamisissa. Pureudumme sekä empa-
tian että ruumiillisen tiedon käsitteisiin ja pohdimme, miten 
niiden kuljettaminen rinnakkain auttaa käsitteellistämään 
kentällä muodostuvaa tietoa. Olemme rajanneet aiheemme 
tutkijan ja tutkittavan välisen ruumiillisen vuorovaikutuspro-
sessin kuvaamiseen. Käyttäen esimerkkeinä omia kenttäko-
kemuksiamme tanssinopettajien ja merivartijoiden parissa 
keskitymme pohtimaan, 1) miten tutkijan ruumiillinen tieto 
muodostuu, 2) miten ruumiillista tietoa välitetään ja miten se 
välittyy tutkijan ja tutkittavan välisissä kohtaamisissa ja 3) mi-
ten ruumiillista tietoa voidaan hyödyntää etnografi sen tiedon 
tuottamisen muotona. Samalla tulemme pohtineeksi keinoja 
käsitteellistää ruumiillista tietoa ja käsitellä sitä etnografi an 
metodologisena ulottuvuutena. 

Esitämme, että ruumiillinen tieto ja empatia mahdollistavat 
herkistymisen toisen kohtaamiselle ja vuorovaikutuksen analy-
soinnille, mikä puolestaan voi johtaa ymmärryksen saavuttami-
seen tutkittavasta toisesta. Tämänkaltainen empaattinen eläyty-
minen kiteytyy etnografi sta kenttätyötä tekevän tutkijan kykyyn 
havainnoida, tunnistaa ja tulkita sekä omia että toisten ruumiil-
lisia viestejä. Väitteemme mukaan empatiakykyä voidaan siis 
tarkastella osana tutkijan ruumiillista tietoa. Päädymmekin eh-
dottamaan, että ruumiillisen tiedon ja sen osana empatian tun-
nistaminen ja tiedostaminen tulisi nähdä etnografi sta kenttätyö-
tä tekevän tutkijan ammatillisina valmiuksina.
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Ruumiillinen tieto 

Miia: Kuvailen kenttätyöpäiväkirjassa eksynyttä oloani ja jännittynyttä 
tunnelmaa työyksikössä, johon menin ensimmäistä kertaa. Vieraaseen 
ympäristöön joutuminen oli raskasta. Vieraus oli minua ympäröivissä 
tiloissa, ihmisten eleissä, eteen tulevissa tilanteissa. Ulkopuolisuuden 
tunne väheni kuitenkin nopeasti. Aloin oppia millä varusteilla ja tah-
dilla erilaisiin tehtäviin lähdetään, mihin minun tuli asettua eri tilan-
teissa ja millainen kehonkieli niihin liittyy. Vieraus vaihtui tuttuuden 
tunteeksi yhdessä tekemisen ja yhteisten keskustelujen myötä.

Klassikkoartikkelissaan Techniques of the Body (1973[1935]) 
sosiologi ja antropologi Marcel Mauss pohti jo 1930-luvulla, 
kuinka kulttuurinen tieto on kiteytynyt mitä moninaisimpiin 
”ruumiintekniikoihin”. Myöhemmin esimerkiksi antropologi 
Tim Ingold (2000) on esittänyt kulttuurisen tiedon ilmenevän 
ennemminkin kokemuksen myötä syntyvissä ruumiillisissa 
taidoissa kuin kielellisesti ilmaistavissa abstrakteissa (ruumiit-
tomissa) merkityksissä. Kulttuurin ”hiljainen tieto” kietoutuu 
arjen usein itsestään selvinä pidettyihin käytäntöihin, liikku-
misen tapoihin ja sanattomaan viestintään, jotka tulevat tul-
kituiksi ja ymmärretyiksi osittain ruumiillisen tiedon pohjalta 
(Dewalt & Dewalt 2000, 265). 

Antropologi Jaida Kim Samudra (2008) puhuu etnogra-
fi asta tiheänä osallistumisena, jolla hän tarkoittaa kulttuurisen 
tiedon tavoittamista jaetun kokemuksen ja tutkijan oman ruu-
miin kautta. Hän esittää kiinnostavan ajatuksen, jonka mukaan 
kulttuurinen tieto tallentuu ensin tutkijan ruumiiseen. Sanalli-
set muotonsa kokemus saa vasta jälkikäteen.5 (Samudra 2008, 
667.) Myös Ingold painottaa jaettujen kokemusten merkitystä 
todetessaan, että tutkijan ja tutkittavien yhteinen kokemus-
pohja muodostaa verbaalisen kommunikoinnin perustan. Yh-
teinen kokemuspohja syntyy siitä, että olemme läsnä samassa 
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maailmassa ja osallistumme samoihin tapahtumiin. (Ingold 
2000, 167, 409.)  

Vaikka aistimusta tai kokemusta ei sellaisenaan voi välittää 
toiselle, voi sen pukea sanoiksi ja jakaa toisen kanssa (Ropo & 
Parviainen 2001, 5). Tilanteiden jakaminen voi näin toimia 
pontimena osapuolten kommunikaatiolle ja luovalle ajatusten-
vaihdolle, vaikka yksilöiden kokemukset ja aistihavainnot eivät 
olisikaan yhteneväisiä (Okely 1994, 47).  

Johanna: Yhteisten tanssikokemusten pohjalta on ollut paljon helpom-
pi käydä keskustelua tutkimukseeni osallistuneiden opettajien kanssa. 
Usein on riittänyt viittaus ”muistatko silloin, kun...” tai keskustelu-
kumppani on saattanut näyttää jonkin liikkeen ”silloin, kun te tanssitte 
tällä tavalla...”. Tapahtumien kertaaminen ja visualisointi yhdessä on 
auttanut ymmärtämään ja sanottamaan kokemuksia, jotka eivät olleet 
lainkaan itsestään selvästi kielellistettävissä. 

Ruumiillisen tiedon paradoksaalisuus piilee siinä, ettei sitä 
ole helppo artikuloida (Ropo & Parviainen 2001, 5). Filosofi  
Michael Polanyin (1983, 4) sanoin ”tiedämme aina enemmän 
kuin voimme kertoa”. Kulttuurintutkija Johanna Uotisen mu-
kaan ruumiin hiljainen tieto on suoriin aistihavaintoihin ja 
ruumiillisiin kokemuksiin perustuvaa tiedostamatonta ja suo-
dattamatonta, niin sanottua alkutietoa, jonka Uotinen erottaa 
tietoisesta, älyllisestä toiminnasta. Hän kutsuu ruumiillista tie-
toa ”sumeaksi” kuvatakseen tällaisen tiedon epämääräisyyttä, 
”piiloisuutta” ja käsitteellistämisen vaikeutta. (Uotinen 2010, 
87, 92–93.) Samudra kuitenkin huomauttaa, etteivät vaikeasti 
sanallistettavat ruumiilliset kokemukset välttämättä kuulu tie-
dostamattoman piiriin. Päinvastoin, tietoisuus ei edellytä kie-
lellistämistä eikä sanattomuus tee toiminnasta merkityksetön-
tä. (Samudra 2008, 666.) Tanssipedagogi Eeva Anttila (2009) 
puolestaan korostaa, ettei ruumista tulisi nähdä lainkaan erilli-
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senä ajattelun prosesseista, vaan erottamattomana osana niitä, 
tietoisuuden perustana. Hän tuo esille, että ei-kielellisellä koke-
muksella on suora yhteys ajatteluun ja kieleen.6

Tässä artikkelissa määrittelemme ruumiillisen tiedon ruu-
miillisiin aistimuksiin ja tuntemuksiin pohjautuvana, ruumiin 
tietoisuuden tavoitettavissa olevana tietona – tietämisenä ruu-
miissa ja sen kautta (Parviainen 2002). Yhdymme fi losofi  Jaana 
Parviaisen (2002) näkemykseen, jonka mukaan ruumiillinen 
tieto ei ole pelkästään ”vaistojen varaista”, vaan sitä tulisi tar-
kastella osana ruumiin kykyä kommunikoida refl eksiivisesti 
ja älykkäästi ympäristönsä kanssa. Ruumiillinen tieto ei siten 
”sijaitse” materiaalisessa ruumiissa, vaan se kumpuaa ajattelun, 
ruumiin ja ympäristön muodostamasta kokonaisuudesta (Gie-
ser 2008, 303). Omat kenttäkokemuksemme tukevat ajatusta 
tietoisuuden ja ruumiillisuuden tiiviistä yhteenkietoutumises-
ta.

Miia: Merivartioasemalle ilmoitetaan hälytystehtävistä puhelimitse. 
”Hälykännyn” soiminen on jännitteinen tilanne. Paikalla olevat hilje-
nevät, valpastuvat ja kääntyvät katsomaan vastaajaa. Jos puhelimeen 
vastannut tervehtii soittajaa rennosti, jännitys laukeaa ja muut jatkavat 
puuhiaan. Kynään ja paperiin tarttuminen voi sen sijaan tietää ”keik-
kaa” – esimerkiksi nopeaa lähtöä meripelastustehtävään. Miehet saatta-
vat jo puhelun aikana sopia muutamalla sanalla, katseella tai nyökkäyk-
sellä, mitä kukin tekee. Opin pian lukemaan näitä eleitä. Ne auttoivat 
minuakin ennakoimaan tulevaa ja ehtimään ajoissa veneelle.

Ruumiillinen tieto voi tarkoittaa herkistymistä tietyllä taval-
la tai tietylle asialle (Ropo & Parviainen 2001, 5). Esimerkiksi 
kyky liikkua tai koskettaa oikein, nähdä tai kuulla merkityksel-
lisiä asioita ja haistaa tai maistaa voivat muodostaa osaamisen 
ytimen. Monissa ammateissa ruumiillisen tiedon hyödyntämi-
nen onkin osa ammattitaitoa. (Esim. Kinnunen & Seppänen 
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[Aromaa] 2009.) Ruumiillinen tieto on myös jatkuvasti läsnä 
arkielämässämme. Tukeudumme ruumiilliseen tietoon ja aisti-
tietoon esimerkiksi arvioidessamme pyykin tai kodin pintojen 
puhtautta ja likaisuutta (Pink 2009, 13–14, 125) tai varoessam-
me askeleitamme liukkaalla pinnalla (Parviainen 2002, 19–20). 
Ruumiillinen tieto ei kuitenkaan ole vain tietoista ja tavoitel-
tua, vaan ruumiimme tietää myös itsessään. Ollessamme vuo-
rovaikutuksessa aistimme työskentelevät ja ruumiimme reagoi 
– vatsa kurnii, sydän sykähtää, ääni muuttuu – välittäen meille 
runsaasti sanatonta tietoa jo paljon ennen kuin ehdimme sa-
nallistaa kokemustamme tai muotoilla vastausta keskustelu-
kumppanillemme (Ehn & Löfgren 2004, 138).

Etnografi sessa kenttätyössä kohtaamme tätä erilaista, ker-
roksellista ja yhteen kietoutunutta ruumiillista tietoa, jota 
voimme tarkastella analyyttisesti. Siihen sisältyy elementtejä 
niin välittömästä vuorovaikutustilanteesta kuin tutkittavasta il-
miöstä – kulttuurisista tavoista olla ja toimia. Voimme kohdis-
taa huomiomme aistimuksiimme ja tunteisiimme pyrkiessäm-
me ymmärtämään kenttätyötilannetta tai tutkimuskohdetta. 
Voimme tavoitella tietoa myös tutkittavan toisen ruumiillisesta 
tiedosta. Siirrymme seuraavaksi pohtimaan empatian merki-
tystä tämän tiedon välittymisessä.

Empatia
Empatian käsitettä on antropologian ja sen lähitieteiden pii-
rissä kavahdettu sen jälkeen, kun antropologi Cliff ord Geertz 
vuonna 1984 kritisoi käsitettä todeten, että empaattisena it-
seään pitävä tutkija tosiasiassa projisoi ajatuksiaan ja tunteitaan 
tutkittaviin vääristäen samalla heidän maailmansa (Hollan & 
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Th roop 2008, 388). Geertz kohdisti kritiikkinsä sellaisiin sen-
timentaalisesti sävyttyneisiin etnografi oihin, jotka perustuvat 
ajatukseen tutkijan ja tutkittavien sulautumisesta yhdeksi tun-
tevaksi ja ajattelevaksi universumiksi. Empatian käsitettä onkin 
sittemmin täsmennetty, jottei sitä sekoitettaisi Geertzin kaihta-
maan tunteellisuuteen. Viime aikoina tutkimuksen painopiste 
on siirtynyt empatian vastavuoroisuuteen ja intersubjektiivi-
suuteen. (Maclean 2012, 577.)

Intersubjektiivisuutta on tutkittu etenkin fenomenologi-
sen fi losofi an, sosiologian ja antropologian piirissä. Käsite 
viittaa yksilöiden väliseen suhteeseen ja siinä muodostuviin 
yhteisymmärryksen muotoihin. Intersubjektiivisuus voidaan 
ymmärtää pelkistetysti ihmisen tietoisuudeksi toisesta ihmi-
sestä. Toisaalta se voi tarkoittaa osapuolten täydellistä ja sa-
manaikaista saman asian äärellä olemista. (Desjarlais & Th roop 
2011.) Antropologi Alessandro Duranti (2010) esittää, että in-
tersubjektiivisuus tulisi ennen muuta tulkita subjektin mahdol-
lisuudeksi ”vaihtaa paikkaa” toisen subjektin kanssa. Intersub-
jektiivisuus tarkoittaisi siten näin ollen ihmisen kykyä kuvitella 
itsensä toisen asemaan. Tämä vuorovaikutussuhde voi johtaa 
jaettuun ymmärrykseen sen sijaan, että se olisi sitä itsessään. 
(Duranti 2010, 19–21.) 

Intersubjektiivisuus on monin tavoin sukua empatialle, 
jonka määritelmät vaihtelevat kyvystä tunnistaa toisen tunteita 
täydelliseen yhteisymmärrykseen ja kokemusten jakamiseen. 
Empatiaa on kuvattu muun muassa tietoisuutena tai tunteena 
toisen kokemuksesta (Hollan & Th roop 2008; Todd 2001; Za-
havi 2010), toisen maailmaan astumisena (Finlay 2005; Gieser 
2008) ja luovana samaistumisena toiseen (Ylönen 2004). Yh-
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teistä useimmille määritelmille on ajatus empatiasta toisen ym-
märtämisen perustana. 

Ajatus toisen kokemuksen (ainakin jonkin asteisesta) tavoit-
tamisesta ruumiillisen jäljittelyn kautta on noussut esiin yhtenä 
empatian määrittäjänä.7 Filosofi  Th eodor Lipps kuvasi 1900-lu-
vun alussa, kuinka ylhäällä tasapainottelevaa nuorallatanssijaa 
seuraava katsoja ”sisäisen jäljittelyn” kautta peilaa nuoralla-
tanssijan liikkeitä ja ikään kuin sulautuu yhdeksi tämän kanssa. 
(D’Aloia 2012, 93). Myöhemmin antropologi Th orsten Gieser 
(2008) on puhunut merkityksen välittymisestä samankaltaisen 
kinesteettisen8 kokemuksen pohjalta, toisen liikkeitä jäljittele-
mällä. Gieserin mukaan imitointiin liittyy kaksi ulottuvuutta. 
Jäljittely johtaa samankaltaiseen kinesteettiseen kokemukseen, 
minkä lisäksi jäljittelyn kautta on mahdollista ymmärtää liik-
keen tai toiminnon merkitys. Gieser näkee empatian teoreetti-
sena siltana näiden ulottuvuuksien välillä. (Gieser 2008, 300.) 
Jäljittelyn kautta emme ainoastaan saa tietoa siitä mitä on, vaan 
myös miten on. Tällöin jäljittelijä ja jäljittelyn kohde astuvat 
vuorovaikutussuhteeseen, tai oikeammin tunnustelevat sitä: ”It 
is a statement not just of an object but also of a relationship 
between demonstrator and object. To follow someone’s move-
ment is therefore to become involved in a relationship or in 
other words, to feel into this relationship.” (Gieser 2008, 312.) 

Jäljittelyn kautta tapahtuvaa empaattista eläytymistä voi-
daan käsitteellistää myös kinesteettisen empatian avulla. Ki-
nesteettisellä empatialla tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja tuntea 
toisen liikkeitä omassa ruumiissa. Liike havaitaan ikään kuin 
”sisältä päin”, oman ruumiin topografi an pohjalta. (Parviainen 
2002, 20; 2003, 159.) Ruumiin topografi a on eräänlainen yk-
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silöllinen kartta tai maasto, joka käsittää kokemuksen myötä 
karttuneet taidot, ominaisuudet ja toimintatavat. Se on muu-
tokselle altis, dynaaminen rakenne, jonka tuntemus avaa mah-
dollisuuksia myös toisen ymmärtämiselle kinesteettisen em-
patian avulla. (Parviainen 2003, 157–158.) Tanssiantropologi 
Maarit Ylösen (2003, 62) mukaan kinesteettisessä empatiassa 
on kyse empaattisen asenteen ilmenemisestä kokonaisvaltai-
sesti, myös ruumiinkokemuksena. Hän nostaa kinesteettisen 
empatian esiin keskeisenä ruumiillisen tiedon menetelmänä. 
Se mahdollistaa Ylösen mukaan sanattomaan yhteyteen ja vuo-
rovaikutukseen pääsemisen toisen kanssa. (Ylönen 2004.)  

Tämän yhteyden olemuksesta on erilaisia käsityksiä. Lippsin  
ajatuksiin nojautuen tunnettu amerikkalainen tanssikriitikko 
John Martin esitti 1930-luvulla kiistanalaisen ajatuksen, jonka 
mukaan katsojalle mahdollistuu tanssijan liikkeiden jäljittelyn 
kautta suora pääsy tämän tunteisiin (Reynolds & Reason 2012, 
19). Myös Gieser esittää, että voimme yhteneväisen toiminnan 
kautta päästä käsiksi toistemme kokemuksiin ja tulla osaksi 
samaa tunnetilaa. Tämä vaatii molemmilta vuorovaikutuksen 
osapuolilta myötämielisyyttä: yhtäältä halua sallia tunkeilu ja 
toisaalta halua tunkeutua. Koettu tunne leviää lopulta kokijoi-
den yhteiseksi. (Gieser 2008, 312–313.) Näkemys empatiasta 
tunnetilan siirtymisen mahdollistajana on kuitenkin ristirii-
dassa yleisimpien, kokijoiden erillisyyttä painottavien empa-
tian määritelmien kanssa. Niiden mukaan empatia on ”toisen 
henkilön kokemusmaailman kokemista sen ulkopuolelta”. Toi-
sen kokemus pysyy siksi hänen omanaan, eikä tunne muutu 
yhteiseksi tunteeksi. (Zahavi 2010, 290–291, 294. Ks. myös Par-
viainen 2003, 158.) 
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Filosofi  ja sosiologi Alfred Schütz määrittelee empatian ky-
vyksi lukea toisen ruumiillisen olennon tunteita ollessamme 
vuorovaikutuksessa. Tunteet ilmenevät ruumiillisina, jolloin 
toisen ruumis ei ole vain fyysinen objekti, vaan ilmaisujen kent-
tä, joka paljastaa meille jotakin tämän toisen kokemusmaail-
masta. Eleet voivat kieliä esimerkiksi surusta, ilosta, kivusta, 
häpeästä, rakkaudesta tai raivosta. Toisen tunteet ja kokemuk-
set eivät kuitenkaan näyttäydy meille täydellisinä emmekä tois-
ta havainnoimalla saa tietoa siitä, miksi toinen kokee niin kuin 
kokee. (Zahavi 2010, 296–299. Ks. myös Zahavi 2008, 521.) 
Filosofi  Dan Zahavin mukaan on oleellista ymmärtää, että em-
patia on ”kokemus toisen ruumiillistuneesta mielestä”. Empatia 
viittaa siis kykyymme päästä osalliseksi toisten mielenliikkeistä 
hänen eleidensä ja käytöksensä perusteella. Se ei ole telepatiaa 
eikä implikoi ihmisen kykyä luodata toisen tietoisuutta, vaan 
kyse on kokemusperäisestä tiedosta, jota voi vahvistaa toiseen 
tutustumalla ja oppimalla. (Zahavi 2008, 522. Ks. myös Duran-
ti 2010, 19–21; Parviainen 2003, 155; Van Maanen 2010, 177.) 

Millaista on siis empaattisissa kohtaamisissa syntyvä vuo-
rovaikutus, jos sen katsotaan voivan johtaa toisen ymmärtämi-
seen siitä huolimatta, etteivät osapuolet voi välittömästi tietää 
toistensa tunteita? Seuraavissa luvuissa tarkennamme ajatus-
ta ruumiillisen tiedon ilmenemisestä empaattisina, jaettuina 
kohtaamisina sekä ymmärryksen muodostumista eräänlaisena 
”jaettuna järkeilynä”.

Kohtaamisia jaetussa tilassa
Empaattinen kohtaaminen ei ole koskaan yksisuuntainen vaan 
vuorovaikutukseen perustuva, intersubjektiivinen ja relatio-
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naalinen prosessi: se tapahtuu aina suhteessa toiseen ja ”sitoo 
ihmiset yhteen”, kuten Dee Reynolds neuropsykologi P.J. Eslin-
geriä lainaten toteaa (Reynolds 2012, 125). Antropologi Doug-
las Hollan (2008) huomauttaa, ettei empatia tapahdu, ala ja 
pääty vain siinä henkilössä, joka pyrkii olemaan empaattinen. 
Sen sijaan se sisältää molempien osapuolten aktiivisen, luovan 
panoksen: kokemuksen sekä ymmärtämisestä että ymmärre-
tyksi tulemisesta. Empatialla on siten ”kääntöpuolensa”. (Hol-
lan 2008, 480–483, 487. Myös Parviainen 2003, 160-161.)

Norjalaisantropologi Unni Wikan (1992, 463) luonnehtii 
tutkimuksen osapuolten empaattista orientaatiota resonanssik-
si, jossa tutkija ja tutkittava kurottuvat toisiaan kohti ”jakaak-
seen tilan”. Resonanssi on yksilön halua osallistua toisen maail-
maan ja ajatuksiin sekä antaa toisen osallistua vastavuoroisesti, 
mikä voi johtaa havaintoon itsen ja toisen kokemuksen sa-
mankaltaisuudesta. Vastaavasti psykologi Linda Finlay (2005, 
4–5) puhuu tutkijan ja tutkittavan välisestä ”relationaalisessa 
suhteessa muotoutuvasta empaattisesta tilasta”, jossa tutkijan 
itseymmärrys ja toisen ymmärtäminen kietoutuvat yhteen. 
Finlayn ajatus muistuttaa Ylösen (2004, 33) näkemystä tanssi-
misesta tutkijan ja tutkittavien välisenä ”avoimena tilana”, jossa 
itseä ja toista refl eksiivisesti aistimalla voi saavuttaa sanatonta 
ymmärrystä ja joka syntyy muun muassa toisen liike-energian, 
rytmin, ruumiin asentojen ja liikkeen muotojen havaitsemises-
ta ja vastaanottamisesta. 

Johanna: Olen kokenut, että oma ymmärrykseni tutkimuskohteestani 
on ollut sidoksissa myös konkreettisesti ”yhteisen rytmin” löytämiseen 
tutkittavieni kanssa. Esimerkiksi hidastamisen, pysähdysten ja tauko-
jen merkitys esteettömässä tanssissa alkoi avautua minulle vasta, kun 
opin itse nauttimaan hitaasta liikkeestä ja odottamaan kärsivällisesti. 
Aikaisemmin tauko tanssitunnin lomassa oli minulle pelkkä tyhjä het-



272

EMPATIA JA RUUMIILLINEN TIETO ETNOGRAFISESSA TUTKIMUKSESSA

ki, siirtymävaihe, joka ei itsessään ollut erityisen kiinnostava tai mer-
kityksellinen. Sen rikas ja moniulotteinen merkityssisältö oli minulta 
täysin hämärän peitossa. Ennen kuin pystyin kertomaan ja kirjoitta-
maan mitään näistä kokemuksista, osasin jo ”tanssia taukoja”, enna-
koida pysähdyksiä ja liikkeelle lähtöjä, leikitellä niillä ja käyttää niitä 
monin tavoin hyödyksi osana yhteistä tanssia.9

Ajatus tilan jakamisesta osoittaa havainnollisesti, miten 
empatia kytkeytyy ruumiilliseen tietoon. Yhteinen tila on sekä 
konkreettinen, ruumiillinen kohtaaminen että abstrakti, tun-
netiloja peilaava vuorovaikutuskenttä. Se muodostuu vain, 
mikäli molemmat haluavat luoda ja jakaa sen – olla toisilleen 
läsnä. Empaattinen vuorovaikutussuhde on siis pitkälti riip-
puvainen siitä, mitä toiset antavat meidän ymmärtää itsestään 
(Hollan 2008). 

Tämä on huomionarvoista tutkimuseettisestä näkökulmas-
ta, sillä myös tutkittavilla on ”ruumiin valtaa” (Ylönen 2004). 
He voivat jäädä tilanteeseen tai lähteä siitä pois; olla vuorovai-
kutuksessa tai vetäytyä; sallia tutkijan mukaantulon, edellyttää 
sitä tai kieltää sen. Ruumiillisuuden näkökulmasta tutkimus-
kentän valta-asetelmat näyttäytyvätkin monisyisinä ja tulkin-
nallisina – tutkittavat eivät ole passiivisia objekteja, vaan toimi-
joita, jotka aktiivisesti vaikuttavat tapahtumien kulkuun:

Johanna: Kerran kenttätöiden alkuvaiheessa istuin tanssisalin nurkas-
sa raapustamassa muistiinpanoja, kun tapahtui jotain odottamatonta: 
tunsin käsissäni nykäisyn ja ennen kuin ehdin edes tajuta tilannetta, 
minut tempaistiin mukaan tanssiin. Huolimatta yrityksestäni pysytellä 
mahdollisimman huomaamattomana tarkkailijana, en saanut tilassa 
olevaa ruumiistani katoamaan. Päinvastoin, ulkopuoliseksi jättäyty-
misen mahdottomuudesta kertoi se vastustamaton tapa, jolla raken-
tamani (ruumiillinen) positio purettiin muiden tanssijoiden toimesta. 
Valta-asetelma tutkijan ja tutkittavien välillä horjui, kun he, jotka vain 
hetki sitten olivat katseeni kohteena, käänsivätkin katseensa minuun ja 
toiminnallaan ikään kuin sanattomasti osoittivat tutkijan paikan tuossa 
tilassa ja hetkessä.
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Tutkittavat voivat ohjailla tapahtumien kulkua itselleen tu-
tussa ympäristössä. Toiminta kentällä on jatkuvaa oman paikan 
neuvottelua ja myös konkreettista asemoitumista suhteessa toi-
seen.

Miia: Minäkin koin, että tutkittavat saattoivat viedä tapahtumia ha-
luamaansa suuntaan etenkin toimiessaan ryhmänä. Positioita mää-
ritettiin uudelleen myös haastattelutilanteissa. Eräs haastatteluäänite 
rahisee tyhjyyttä ja satunnaisia niiskutuksia, kunnes nauhuri suljetaan. 
Haastattelu tehtiin iltamyöhällä pitkän kenttätyörupeaman loppupuo-
lella. Haastateltava oli juuri kertonut itselleen tärkeästä ja vaikeasta ai-
heesta, jonka hän tiesi olevan minullekin ajankohtainen. Aloin itkeä. 
Haastattelu päättyi, kun haastateltava nousi, sulki nauhurin ja halasi 
minua. Nauhaa litteroidessani olin kiusaantunut, sillä koin itkemiseni 
epäammattimaiseksi. Myöhempien kenttäkokemusten valossa löysin 
tilanteelle kuitenkin muita tulkintoja. Haastateltavan toiminta oli tilan-
teen kulttuurisen kontekstin huomioiden johdonmukaista ja sellaisena 
merkityksellistä. 

Jälkimmäinen esimerkki osoittaa, miten kohtaaminen voi 
johtaa tunteiden jakamiseen ja kokemukseen yhteisymmär-
ryksen saavuttamisesta. Empatiaan liittyy aina jonkinasteinen 
tunteen tunnistaminen ja jakaminen, jonka syvyyttä on kir-
jallisuudessa pohdittu runsaasti. Antropologiassa tunnetuim-
pia esimerkkejä tunteen tavoittamisesta on Renato Rosaldon 
(1989) essee ”Grief and a Headhunter’s Rage”, jossa Rosaldo ku-
vailee pystyneensä samastumaan tutkimansa heimon suruun 
ja sen ilmentymiin vasta menetettyään vaimonsa. Tunteiden 
kulttuuri- ja kontekstisidonnaisuudesta, niiden mahdollises-
ta universaaliudesta ja siitä, edellyttääkö toisen tunteen ym-
märtäminen tai jakaminen omakohtaista kokemusta samasta 
asiasta, väitellään edelleen. (Beatty 2010; Behar 1996; Hollan 
2008; Zahavi 2008.) Tämä keskustelu sekä pohdinta autoetno-
grafi asta jäävät ruumiilliseen tietoon keskittyvän artikkelimme 
ulkopuolelle. Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin ajatella, että 
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empatia auttaa tutkijaa huomaamaan kentän merkityksellisiä 
asioita. Se näyttäytyy esimerkiksi keinona tavoittaa tutkijan 
omaa ja tutkittavien toisten ruumiillista tietoa ja sen kautta li-
sätä ymmärrystä tutkimuskohteesta.

Mediatutkija Adriano D’Aloia esittää fi losofi  Edith Steinin 
ajatuksiin nojautuen, ettei empatiassa ole kyse yhdeksi tulemi-
sesta vaan yhdessä olemisesta. Empatia on ”läheisyyttä etäältä”. 
Siihen kuuluu väistämätön etäisyys toisesta, mutta samalla yh-
teyden mahdollisuus. (D’Aloia 2012, 94. Ks. myös Parviainen 
2003, 154, 158.) Empatia ei toisin sanoen ole ykseyttä (toisen 
sulauttamista itseen), vaan voi sisältää myös erojen havaitsemi-
sen, niistä neuvottelua ja toiseuden kunnioittamista (Reynolds 
& Reason 2012, 20). 

Osallistuessamme kenttätyössä niihin prosesseihin ja käy-
täntöihin, joissa merkityksiä tuottavia paikkoja luodaan, emme 
välttämättä pääse osallisiksi tutkittavien kokemuksista, mutta 
voimme pyrkiä ymmärtämään oman kokemuksemme kaut-
ta, miltä tuntuu olla paikantunut tietyllä tavalla (Pink 2009, 
23–24, 40, 50, 77). Toisen maailmaan astuminen tämän koke-
muksiin eläytymisen merkityksessä ei siis tarkoita identtistä 
kokemusta vaan ennemminkin mahdollisuutta päästä yhtey-
teen toisen kanssa (Ylönen 2004, 26–27; ks. myös Hervik 1994, 
79; Pink 2009, 77). Empatia auttaa meitä lähestymään toisen 
todellisuutta, sillä se mahdollistaa jossain määrin erojen ylit-
tämisen toisen asemaan kuvitteellisesti samastumalla (Finlay 
2005, 16).10 Empatiaan liittyy siis tunne kurottautumisesta ja 
itsen ylittämisestä. Ymmärryksen saavuttaminen empaattisen 
eläytymisen kautta on siten mahdollista, vaikkei toisen koke-
musta voisikaan omaksua.
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Ymmärrys on yhdessä rakennettu
Ruumiillisen tiedon hyödyntäminen edellyttää paitsi eläyty-
miskykyä myös refl eksiivisyyttä. Sarah Pinkille refl eksiivisyys 
on ruumiillista, koska ruumis on tietämisen perusta. Samalla 
refl eksiivisyys näyttäytyy implisiittisenä ja välttämättömänä. 
(Pink 2009, 49–50, 53, 64.) Myös antropologi Peter Hervik kä-
sittää refl eksiivisyyden ruumiillisena. Refl eksiivisyyttä ei voida 
sijoittaa vain sanoihin tai diskursseihin, vaan se toteutuu maail-
massa ja ilmenee käytännössä ruumiillisten subjektien konk-
reettisessa toiminnassa (Hervik 1994, 95–96). Hervikin käsitys 
ymmärtämisen prosesseista on mielenkiintoinen. Hän kutsuu 
kohtaamisissa muodostuvaa ymmärtämistä jaetuksi järkeilyksi 
(shared reasoning), sillä yksilölliset ja kollektiiviset refl eksiiviset 
prosessit kuuluvat hänen mukaansa samaan sosiaalisen tilaan. 
Ne liukenevat yhdeksi järkeilyksi osapuolten yrittäessä ymmär-
tää tilannetta ja sen merkityksiä. (Hervik 1994, 87–88, 90–93.) 

Johanna: Tanssissa minun aistillinen ruumiini on aina suhteessa jo-
honkin toiseen, kurottautuneena tuota toista kohden. Tieto muodos-
tuu aluksi sanattomasti aistimalla ja tunnustelemalla, etsimällä yh-
teyttä toiseen, etsimällä yhteistä liikettä ja sitä kautta kenties yhteistä 
ymmärrystä. Kenttäpäiväkirjassani olen kuvannut prosessia yhteiseksi 
tarinankertomiseksi, jonka lopputulos ei heti ole tiedossa, vaan joka 
palapelin tavoin syntyy hetki hetkeltä saaden uusia muotoja. 

Maarit Ylösen (2003, 78) sanoin kysymyksessä on herme-
neuttinen prosessi, jossa ruumiilliset kokemukset ja niiden 
analysointi vuorottelevat ja limittyvät. Antropologi Kirsten 
Hastrupin (1994, 236) tulkinta merkitysten tavoittamisen pro-
sesseista on samansuuntainen. Hänelle merkitysten tavoittami-
nen on dynaaminen, interaktiivinen ja mielikuvitusta edellyttä-
vä prosessi, jossa tulkinnat suhteutetaan aiempiin kokemuksiin 
ja ruumiilliseen tietoon. 
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Kulttuurimaantieteilijä Justin Spinney (2006, 716) huo-
mauttaa, ettei tutkijan omien ruumiillisten kokemusten ref-
lektointi pelkästään riitä, vaan refl ektoinnin on tapahduttava 
suhteessa siihen, mitä tutkittavat kertovat tai tuovat esille ko-
kemuksistaan. Tämä tiedonmuodostuksen dialogisuus kuvas-
tuu myös antropologi Neal Macleanin esityksessä etnografi sten 
vuorovaikutussuhteiden kolmesta ulottuvuudesta. Tutkijan ja 
tutkittavien väliset eroavaisuudet, empaattinen ymmärtämi-
nen sekä refl eksiivisyys ovat jatkuvasti läsnä kenttätyön arjessa 
ja vaikuttavat siihen, millaisiksi kohtaamiset ja niissä syntyvä 
tieto muodostuu. (Maclean 2012, 576.) Suhde on jännitteinen, 
mikä tarjoaa tutkijalle analyysin lähteen. Tulkinnat tulee siis 
muodostaa kokonaisuuden huomioiden, sivuuttamatta sen 
moniulotteisuutta ja ristiriitaisuutta.

Miia: Kenttätöiden ja haastattelujen aikana saatoin aistia keskuste-
lukumppanistani, kun tulkintani merivartioinnin arkeen liittyvistä 
kokemuksista osuivat oikeaan. Joku saattoi esimerkiksi liikuttua sil-
minnähden kuvaillessani käsitystäni luottamuksen merkityksestä ja 
ilmenemistavoista yhteisössä. Tulkintojani vahvistettiin usein myös 
sanallisesti. Toisinaan niitä kyseenalaistettiin tai täsmennettiin: ”Mä en 
kyllä ajattele noin”. Yhteinen refl ektointi asetti kentällä kohdatut asiat ja 
niistä tehdyt johtopäätökset osin uuteen valoon.

Edellä esitetyn perusteella näyttää siltä, että ruumiillista 
tietoa on hedelmällistä tarkastella suhteessa muihin tiedon-
lähteisiin. Toisen syvällisempi ymmärtäminen edellyttää tietoa 
hänen tunteidensa ja tekojensa syistä, merkityksistä ja motii-
veista, jotka eivät paljastu meille yksinomaan havainnoinnin 
keinoin. Arkiymmärryksemme toisista nojaakin välittömien 
havaintojen ohella muihin lähteisiin: keskusteluihin, yhteisiin 
muistoihin ja ennakkotietoihin. (Zahavi 2008, 521–522; Zaha-
vi 2010, 296–299.) Saman periaatteen voidaan katsoa sopivan 
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etnografi seen tutkimukseen. Empaattisen orientaation kautta 
saavutettua tietoa tutkijan ja tutkittavan ruumiillisesta tiedosta 
voidaan täydentää muilla tutkimusmetodeilla, sillä eri mene-
telmät johdattavat meidät erilaisen ymmärryksen äärelle. Sarah 
Pink esittääkin, että muistiinpanot ja muut aineelliset todisteet 
kenttätyöstä voivat toimia reittinä tutkijan ruumiilliseen tie-
toon, sillä ne kuvastavat kohtaamisia ja niissä syntynyttä ruu-
miillista tietoa. (Pink 2009, 122, 124. Myös Tiili 2011, 94–95.) 
Valokuvat, videot, kirjalliset muistiinpanot tai esimerkiksi 
tutkittavilta saadut muistoesineet voivatkin palauttaa tutkijan 
siihen tunnetilaan ja aistihavaintoon, joka tilanteeseen liittyi. 
Samalla empatian kautta saavutettu tieto ankkuroituu maail-
maan muistuttaen ruumiillisen tiedon fyysisistä lähtökohdista. 
Empatia ei näin ole pelkkää kuvittelua, vaan se kiinnittyy aina 
myös konkreettiseen ja ruumiilliseen.

Lopuksi
Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet etnografi sia kohtaamisia 
ruumiillisen tiedon ja empatian käsitteiden avulla. Pyrkimykse-
nämme on ollut valottaa ruumiillisen tiedon merkitystä etno-
grafi sen tiedon muodostumisen prosesseissa. Kysyimme, miten 
tutkijan ruumiillinen tieto muodostuu, miten ruumiillista tietoa 
välitetään etnografi sissa kohtaamisissa, ja miten sitä voidaan 
hyödyntää etnografi sen tiedon tuottamisen muotona. Artikke-
limme punaisena lankana on kulkenut ajatus ruumiillisen tie-
don muodostumisesta ja välittymisestä empaattisen eläytymisen 
kautta, (konkreettisessa) vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa.

Olemme painottaneet etnografi sen tiedon muodostumista 
toisen kohtaamiselle herkistymisenä, minkä liitämme tutkijan 
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kykyyn havainnoida, tunnistaa ja tulkita sekä omia että toisten 
ruumiillisia viestejä. Empatian tarkastelu osana tutkijan ruu-
miillista tietoa on tarjonnut mahdollisuuden lähestyä tutkijan 
ja tutkittavan välistä sanatonta kommunikaatiota ja kulttuurin 
”hiljaista tietoa”. Empaattinen, ruumiillinen orientaatio auttaa 
tutkijaa huomaamaan kentän merkityksellisiä asioita ja tiedos-
tamaan toisen eleiden merkityksiä, mikä voi opettaa meille jo-
takin toisen tavasta olla ja suhtautua ympäröivään maailmaan. 
Ruumiillinen empatia voi näin ollen toimia tienä toisen ruu-
miilliseen tietoon ja sitä kautta kulttuurin ruumiillistuneisiin 
merkityksiin.

Empaattinen eläytyminen on paitsi ruumiillista myös ruu-
miiden välistä. Se on vuorovaikutukseen perustuva, intersub-
jektiivinen prosessi, joka edellyttää molempien osapuolten 
myötämielisyyttä ja valmiutta jakaa kokemuksia – halua päästä 
yhteyteen toisen kanssa. Olemme tarkentaneet ajatusta kuvaa-
malla empaattista kohtaamista tutkijan ja tutkittavan välille 
muodostuvana yhteisenä tilana, jossa tietoa tuotetaan toista 
refl eksiivisesti aistien. Tämänkaltainen ruumiillisen tiedon 
esiin saamisen edellyttämä refl eksiivisyys ei siis ole ruumiista 
irrallista, vaan ilmenee konkreettisessa toiminnassa ja tunteis-
sa ja voi olla myös sanatonta. Etnografi an ytimessä on tutkijan 
avautuminen tälle vuorovaikutteiselle, ruumiilliselle refl eksii-
visyydelle.

Ruumiillisen tiedon ja empatian hyödyntämisellä tutki-
muksellisesti on rajansa. Niiden kautta saavutettu tieto voi toi-
mia keskustelun pohjana ja kimmokkeena tulkintoihin, jotka 
varmistetaan muiden menetelmien avulla. Jotta tutkijan ruu-
miillinen tieto aidosti lisäisi ymmärrystä, eikä jäisi irralliseksi, 
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se tulee liittää kontekstiin; niihin tilanteisiin ja tapahtumiin, 
joihin tutkijan havainnot ja kokemukset kiinnittyvät. Ruumiil-
linen tieto ja empatia eivät siis itsessään riitä kuvaamaan kult-
tuuria tai ihmisen elämismaailmaa, mutta ne vaikuttavat oleel-
lisesti siihen, miten pääsemme osallisiksi toisten maailmasta ja 
kykenemme ymmärtämään sitä. 

Ruumiillista tietoa voidaan siksi tarkastella myös tutkimus-
etiikan näkökulmasta, millä on erityinen merkityksensä kent-
tätyön kontekstissa. Aistinen herkistyminen tutkittavan ilmiön 
ruumiillisille ulottuvuuksille voi johdattaa arvostamaan sitä, 
mikä toisille on tärkeää ja rohkaisee sitä kautta eettisempään 
toimintaan (Pink 2009, 59). Kykymme (empaattisesti) ym-
märtää toista on sidoksissa kokemukseen omasta ruumiistam-
me: ilman kosketusta omiin tunteisiin ja tuntemuksiin – pa-
hoinvoinnin tunteeseen vatsassa, palaan kurkussa, tutiseviin 
polviin – emme kykene eläytymään toisen kokemuksiin saati 
tuntemaan empatiaa, mikä voi vaikuttaa suoraan eettisiin rat-
kaisuihin (Todd 2001, 23).11 Toisaalta on huomautettu, ettei 
empatia itsessään johda moraalisesti oikeisiin tai epäitsekkäi-
siin tekoihin. Empatian kautta saavutettavaa tietoa toisen tun-
teista voidaan käyttää myös toisen ihmisen vahingoittamiseen. 
Lisäksi empatia luo paitsi siltoja myös rajoja ihmisten välille ja 
voi siten vahvistaa sosiaalisia hierarkioita. (Hollan 2012, 83.) 
Tutkijan on syytä olla tietoinen siitä, miten hänen muodosta-
mansa empaattiset ihmissuhteet rajaavat toisia pois. On myös 
hyvä muistaa, että empatian kokemuksen ja vierauden tunteen 
vaihtelu voi olla analyyttisesti antoisaa ja tarjota uusia näkökul-
mia tutkimuskohteeseen.
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Ruumiillisella tiedolla ja empatialla on monisyisiä vaiku-
tuksia kenttätyön kulkuun, tutkimustiedon muodostumiseen, 
etnografi seen narratiiviin ja tutkimuksen lopputuloksiin. Näil-
tä osin olemme artikkelillamme halunneet herättää keskuste-
lua ruumiillisen tiedon ja sen osana empatian tunnistamisen ja 
tiedostamisen merkityksestä etnografi sta kenttätyötä tekevän 
tutkijan ammatillisina valmiuksina.
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