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ERITYISOSAAMINEN
TU T KIM US

PROFIILI
Antropologina olen syvällisen ihmisymmärryksen ja
vertailevan kulttuurintutkimuksen asiantuntija.
Toimin ihmisten sosiaalisen käyttäytymisen tulkkina
ja autan selittämään ilmiöitä lukujen taustalla.

KOULUTUS
Kandidaatti, maisteri tai tohtori.
Antropologian tutkimuskenttä on hyvin laaja. Alan
sisällä voi erikoistua eri suuntauksiin, joita ovat
esimerkiksi
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Soveltava antropologia
Ympäristöantropologia
Lääketieteellinen antropologia
Visuaalinen antropologia
Yksittäiset alat saattavat ensisilmäyksellä poiketa
toisistaan paljon, mutta kaikille on yhteistä tapa
tarkastella ihmisyyttä ja yhteiskuntaa kulttuurien
vertailun näkökulmasta.

KIELITAITO
Antropologit tekevät usein kenttätutkimustaan
vieraissa kulttuuriympäristöissä, missä sujuva
kommunikointi paikallisten kanssa on välttämätöntä.
Niinpä antropologien kielitaito on usein hyvä, ja he
saattavat hallita yleisimpien kielten ohella myös
pienempiä, paikallisesti puhuttavia kieliä.
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Antropologia tarkastelee ihmistä samanaikaisesti sekä yksilönä että osana
laajempaa yhteiskunnallista viitekehystä. Kokonaisvaltainen tutkimusote vaatii
monimutkaisten syy-seuraussuhteiden hahmottamista sekä huomion
kiinnittämistä mitä pienimpiin yksityiskohtiin, joiden avulla selitetään laajoja
asiakokonaisuuksia ja globaaleja ilmiöitä. Tutkimuksen kokonaisvaltaisuus
mahdollistaa moniulotteisten analyysien tekemisen tutkittavasta aiheesta.

E TNO GR AFIA
Laadullinen tutkimusmenetelmä, jonka avulla tuotetaan syvällistä
ihmisymmärrystä. Selvittää ihmisten tietoisia (haastattelut) ja tiedostamattomia
(osallistuva havainnointi) asenteita, arvoja ja motivaatioita käyttäytymisen
taustalla. Auttaa täydentämään ja selittämään määrällisen aineiston löydöksiä
tavalla, johon muilla tutkimusmenetelmillä on vaikea päästä käsiksi.

S TR ATE GIN EN AJ ATT ELU
Antropologinen tutkimus vaatii kykyä tunnistaa muutoksia ympäristössä,
tarkastella tutkittavia ilmiöitä systemaattisesti ja ennakoida tulevaa. Lisäksi
antropologinen kenttätyö kehittää epävarmuuden sietämistä, priorisointitaitoja
ja ongelmanratkaisukykyä aikataulujen hallinnan ja koordinoinnin ohella.

K ULT TU U RIN TU NT EM US
Antropologit toimivat työssään tulkkeina kahden kulttuurin välissä. Alan
osaajilla on usein temaattisen aihepiirin lisäksi maantieteellistä tai alueellista
asiantuntijuutta. Kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurisensitiivisyys ovat
antropologille itsestään selviä toimintatapoja, ja he ovat kokeneita
työskentelemään monikulttuurisissa työympäristöissä.

R EFL EK TIO K YK Y
Antropologialle ainutlaatuista on tutkijan pyrkimys asettua tutkittavan
asemaan. Tämä edellyttää itsereflektiokykyä ja yhteiskunnallisten valtaasetelmien tunnistamista. Antropologin vahvuuksiin kuuluu annetun tiedon
kyseenalaistaminen ja kulttuurisidonnaisten ennakko-olettamien purkaminen,
mikä johtaa usein yllättäviin johtopäätöksiin ja uusien toimintatapojen
kehittämiseen.

