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Taisteleva tutkimus 
Turku 4.4.2017 
 
 
 
Runo 
 
Bertolt Brecht (1898–1956) kirjoittaa runossaan teollisuus- ja maatyöläisten tiedekunnalle1 
seuraavasti: 
 

Istut siinä ja kuinka paljon verta vuodatettiin, että voisit siinä istua. 
Pitkästytkö moisesta muistutuksesta? No, älä unohda niitä, jotka istuivat siinä  
sinua ennen ja jotka sitten talloivat ihmisten päällä. Pidä pääsi! 
 
Tutkimuksesi on arvotonta, huomaat, 
ja oppiminen steriiliä, vaikka houkuttaa, 
ellet älylläsi taistele 
ihmiskunnan kaikkia vihollisia vastaan. 
 
Älä unohda koskaan, että ihmiset, kuten sinä, 
kuolivat, jotta voisit istua siinä etkä toisessa paikassa. 
Ja nyt, älä sulje silmiäsi, äläkä eristäydy, 
vaan opi oppimaan ja yritä oppia minkä vuoksi.” 

 
Tieteenfilosofia 
 
- Tiedonintressi: emansipatorinen; Kuka on tutkimuksesi subjekti, kuka toimii? 
- Ontologia: todellisuus on prosessien yhdistelmä (Engels), ”hegemoninen taistelukenttä” 
- Epistemologia: perspektivismi (sorrettujen, äänettömien näkökulma, standpoint-
epistemologia) 
 
Taistelevan tutkijan mahdollisuudet osallistua teksteillään ja toiminnallaan maailman muuttamiseen 
ovat pelkistettävissä seuraavasti: hän voi (1) pitää esillä jotakin yhteiskunnallista tärkeää ongelmaa, (2) 
herätellä ihmisten kriittistä tietoisuutta, (3) osallistaa, voimauttaa ja tukea heidän yhteiskunnallista 
toimintaansa sekä (4) osallistua suorasukaisesti epäoikeudenmukaisen kapitalistisen maailman 
kumoamiseen. 
 
 

                                                
1 Christa Wolf kirjoittaa näistä DDR:läisiin yliopistoihin perustetuista tiedekunnista kirjassaan Parting 
from Phantoms, 1998, s. 21) 
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Yksitoista teesiä 
 
Taisteleva tutkimus 
 
— on niin kutsutun emansipatorisen eli vapauttavan tiedonintressin mukaista 
tutkimustoimintaa, jonka alussa, ja miksei koko tutkimusprosessin ajan, tutkijat ja 
tutkimuksen osalliset käyvät yhteistä keskustelua seuraavista kysymyksistä (Denzin 2005, 
945): Millaista tutkimusta haluamme tehtävän? Kenelle se on tarkoitettu? Mitä merkitystä 
sillä on? Kuka sitä tekee? Kuinka haluamme tutkimuksen tehtävän? Mistä tiedämme, että 
se on tekemisen arvoista? Kuka tutkimuksen ”omistaa”? Kuka siitä hyötyy? 
 
— on eettisesti tiedostavaa sisältäen pohdintaa tutkimuksen ja toiminnan tavoitteista ja 
siitä, keiden kanssa toimitaan ja minkä asioiden puolella ollaan. Taisteleva tutkimus 
sitoutuu radikaalin tasa-arvon periaatteisiin (eli korostaa jokaisen lähtökohtaista 
yhdenvertaisuutta) ja tavoittelee yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja 
ekologista kestävyyttä.  
 
— on toimintaa, jossa pureudutaan yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja erityisesti 
yhteiskunnallisiin ongelmiin tavoitteena niiden näkyväksi tekeminen tai ratkaiseminen. Se 
on myös maailman sietämättömyyksien ja mahdottomuuksien tunnistamista ja tutkimista, 
työskentelemistä erityisesti sellaisten ilmiöiden kanssa, jotka muuten jäisivät vaille 
huomiota. Taistelevassa tutkimuksessa toimitaan yhteiskunnan ”äänettömien” ryhmien 
kanssa, joiden omaehtoinen ilmaisuvapaus on tukahdutettu. Tutkimuksen vaikuttavuus ja 
hyöty ratkaistaan toisin sanoen siinä, miten se on auttanut ihmisiä heidän käytännöllisissä 
ongelmissaan tai tiedostamaan entistä paremmin sen, mistä yhteiskunnassa ja 
yhteiskunnallisessa elämässä on kysymys. 
 
— uskoo kaikkien ihmisten tasa-arvoon, oikeuteen elää inhimillistä elämää ja kykyyn 
toimia maailman muuttamiseksi. Marginalisoidut tai sorretut ihmiset eivät ole pelastettavia 
raukkoja tai avun kohteita, jollaisina heitä usein kohdellaan, vaan arvokkaita yksilöitä, 
joilla on oma tahto ja jotka kykenevät muuttamaan todellisuutta (esim. Fine & Weis 1998, 
31). Taistelevan tutkijan ohjenuora on pitää tutkimuksen osallisia lähtökohtaisesti tasa-
arvoisina nostamatta itseään asiantuntijan jalustalle.  
 
— yhdistää tutkijat ja toimijat kollektiiviseen toimintaan siten, että heidän roolinsa ja 
työnjakonsa ovat väljät: tutkijat toimivat (avustavat ja auttavat käytännön työssä) ja 
toimijat tutkivat (tekevät havaintoja, kirjaavat niitä ylös, tekevät haastatteluja). Erityisen 
vaikuttavaa taisteleva tutkimus on silloin, kun tutkijat liittyvät yhteen, kuten 
emansipatorisessa politiikassakin: ”Emansipatorinen politiikka ei enää synny yksittäisen 
sosiaalisen toimijan aloitteena, vaan monien toimijoiden räjähdysalttiina yhdistelmänä.” 
(Žižek 2009, 92).  
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— on läpikotaisin poliittista. Jo se, minkä tutkimusaiheen tai näkökulman milloinkin 
valitsee, on poliittinen teko, kuten sekin, millaisiksi toimijoiksi tutkimuksen osalliset 
määrittelee. Taisteleva tutkimus ei pyri peittämään lähtökohtiaan ja sitoumuksiaan 
neutraaliuden ja objektiivisuuden kaapuun. Taisteleva tutkija ei siis kuulu niihin olemassa 
olevan yhteiskunnallisen järjestyksen säilyttäjiin, jotka yksioikoisesti uskovat 
tutkimusmetodeihin ja välttelevät, normatiivisia kannanottoja painottaen, yhteiskunnallisen 
konsensuksen ja systeemien säätelyn välttämättömyyttä. Sen sijaan hän on 
muutoshakuinen ja korostaa kansalaisyhteiskunnan, riippumattomien yhteisöjen ja 
yhteiskunnallisen toiminnan tutkimusta ja tukemista sekä itseorganisoituneiden ja 
muutosvoimaisten ”autonomisten alueiden” kartoitusta. 
 
— käyttää sellaisia käsitteitä, joita valtavirtatutkimuksessa on hyljeksitty, kuten 
työväenluokka, kapitalismi, sorto ja valtaeliitti. Ne ovat tärkeässä asemassa, kun toimitaan, 
puhutaan ja kirjoitetaan pelotta, suoraan ja todesti (Foucault 1983). Käsitteellisin välinein 
on mahdollista kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä ja luonnollistuneita asiantiloja, horjuttaa 
vallitsevia käsityksiä, tuoda esiin tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden esteitä, 
kyseenalaistaa ja tukea kyseenalaistamista, lisätä herkkyyttä sille, mitä ympärillä tapahtuu: 
kykyä havainnoida ja kääntää havainnot olennaisiksi tutkimuskysymyksiksi, 
puhuttelevaksi ja ravistelevaksi tutkimukseksi (ks. Biesta 2011, 43–44). 
 
— on avoimen reflektiivistä ja siinä esitetään kriittisiä kysymyksiä myös taistelevalle 
tutkimukselle ja sen tekijälle. Taisteleva tutkija pyrkii itsekriittisyyteen ja 
itsereflektivisyyteen. Hän reflektoi omaa arvomaailmaansa, sen perusteita ja muutoksia 
sekä tukee kanssatutkijoita ja muita tutkimuksen osallisia heidän omissa ja yhteisissä 
tiedostamisprosesseissaan. Hän on mahdollisimman tietoinen paikastaan ja asemastaan 
maailmassa ja yhteiskunnassa sekä osana tutkimuskohdettaan. Hän ihmettelee, kysyy ja 
kyseenalaistaa, ja on myös itse valmis muuttumaan.  
 
— perustuu osallisten kokemukseen, eli taistelevassa tutkimuksessa on aina kysymys myös 
tutkijan välittömien kenttä- ja elämänkokemusten käyttämisestä, oikeastaan koko hänen 
elämänhistoriastaan tutkimuksen käyttöaineena. Tutkija laittaa itsensä likoon sekä 
elämänhistoriallisesti että toiminnallisesti. 
 
— on käytännöllisyytensä, kokemuksellisuutensa ja yhteistoiminnallisuutensa vuoksi 
opinnollista, opettavaa ja kasvattavaa toimintaa. Opinnollisuus, opettavuus ja kasvattavuus 
tarkoittavat kaikkien osapuolten harjaantumista ajattelussa ja toiminnassa: jokainen 
osallinen on tasa-arvoinen toimija muiden kanssa. Jokainen voi yhdenvertaisesti oppia ja 
opettaa, vuoroin ottaa ja vuoroin antaa – kykyjensä ja tarpeiden mukaan. 
 
— laajentaa kaiken kaikkiaan näköaloja siitä, mitä tutkimus on, mitä se voisi olla ja mitä 
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sillä voidaan tehdä. Se haastaa perinteiset tieteenala- ja oppiainejaot ”keksimällä 
kompassin ja koordinaatit uudelleen” (Holmes 2007, 41) sekä mylläämällä tutkimuksen 
teon tavanomaiset ohjenuorat ja varmuudet. ”Maailma on poliittinen taistelukenttä, jossa 
yhteiskuntatieteenkin on valittava puolensa: työntääkö päänsä pensaaseen ja kuvitella 
olevansa puolueeton; asettuako yhden taistelevan osapuolen rinnalle; vai yrittääkö sovitella 
konfliktia, sovitella ja pitää ihmisyyden puolta. Yksityinen tutkija voi sanoa tieteelleen, 
että pysy sinä tässä, ymmärtäjänä ja sovittelijana, mutta minä ryntään taisteluun, puoleni 
valiten.” (Eskola 2009, 206.) 


