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  I Johdanto 
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Mitähän nuo minusta ajattelevat? Olenko jonkun toisen silmissä 

hyvä, riitänkö tällaisena kuin olen? Olenko arvokas? Mikä on tekojeni 

arvo? Onko arvoni ihmisenä sama kuin teoilleni määritelty arvo? 

Kuvataidekasvatuksen opintojen lähestyessä loppuaan opinto-

suoritusotteeni on täyttynyt numeroista, jotka kertovat 

onnistumisestani opiskelijana. Arvioinnin kautta olen saanut 

palautetta toiminnastani: ”Olet ihan hyvä” (arvosana 3) tuntui tylyltä 

kurssista, johon panostin paljon; ”onnistuit tosi hyvin” (arvosana 5) 

taas liioittelulta, kun itselle oli ehkä jäänyt hieman epämääräinen olo 

omasta suorituksesta. Samaan aikaan olen uskonut auktoriteetteihin: 

lehtorit, professorit ja taiteilijaopettajat osaavat kyllä määritellä työni 

arvon.  

Sanallista (kirjallista tai suullista) palautetta olen saanut 

opintojeni aikana vain harvoista kirjoittamistani teksteistä, enkä ole 

osannut sitä ehkä vaatiakaan. Siksi Aalto-yliopiston Arabian kampus-

kirjastossa sijaitsevat taiteen maistereiden opinnäytteiden 

arvostelulausunnoista kootut kansiot ovat herättäneet minussa 

uteliaisuutta ja samaan aikaan myös pelkoa tulevasta. Niistä olen 

löytänyt niin kiittelyä kuin lyttäämistäkin, ylistämistä ja kauhistelua, 

arvostusta ja jopa ivallista huvittuneisuutta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyöprosessin aloittamisen tullessa ajankohtaiseksi 

omalla kohdallani lähdin käsittelemään asiaa ”väärästä päästä” ja 

pohdin jo ennen aiheen päättämistä oman työni tulevaa arvostelua. 

Toki arviointia ja kriteereitä on suotavaakin tarkastella tutkintoon 

tähtäävän opinnäytetyön tekemisen alkuvaiheessa, mutta palautetta 

janoavana ja pelkäävänä opiskelijana ajatukseni palasivat yhä 

uudelleen lopputuloksen arviointiin. Tällaisessa tilanteessa tuntui 

oivalliselta valinnalta tarttua juuri siihen uhkaavaan, mutta samaan 

aikaan kiehtovaksi kokemaani kohteeseen, eli taiteen maistereiden 

opinnäytetöiden arvostelulausuntoihin. Omassa opinnäytteessäni 

voin näin tarkastella opiskelija-arviointia ulkopuolelta tutkijan 

kriittisin silmin.  

Olen vakuuttunut siitä, että opinnäytetyön äärellä saan 

mahdollisuuden tarkastella kieltä, kielenkäyttöä ja arviointia uudesta 

näkö-kulmasta. Tulevana kasvatusalan ammattilaisena tarvitsen 

kriittistä asennetta sekä omaa kielenkäyttöäni että ympäröivää 

diskurssien maailmaa kohtaan.
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Opinnäytetyötutkimukseni kohteena ovat siis Aalto-yliopiston 

taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen 

koulutusohjelman opinnäytteiden arvostelulausunnot1. Opin-

näytteiden arviointi kokonaisuudessaan on monivaiheinen prosessi, 

mutta omassa työssäni keskityn töistä annettaviin kirjallisiin 

arvostelulausuntoihin. Selvitän ja analysoin niitä kielenkäytön tapoja, 

joilla opinnäytteitä ja niiden tekijöitä lausunnoissa arvotetaan, 

arvioidaan ja arvostellaan.  

Aluksi hahmottelin joukon kysymyksiä: Millaisiin käsityksiin 

taidekasvatuksesta, opinnäytteistä, tieteestä, taiteesta ja 

tutkimuksesta lausunnot nojaavat? Mitä tekstit kertovat 

arvostetusta, sallitusta, julkituodusta, vaiennetusta, tavallisuudesta 

tai erilaisuudesta? Tarkoituksenani ei ollut ruotia yksittäisten opin-

näytteiden tarkastajien tapaa ilmaista näkemyksiään, vaan tarkastella 

teksteillä luotuja merkityksiä.  

Perusajatuksena opinnäytteeni taustalla on, että teksti on 

tiedon välittämistä, suhteiden luomista ja vaikuttamista. Teksteillä 

rakennetaan suhdetta kirjoittajan ja vastaanottajan välille, ja otetaan 

kantaa maailmaan ja arvotetaan sitä. Kirjoittajan tekemät valinnat, 

esimerkiksi sanamuodot tai se mikä jätetään käsittelyn ulkopuolelle, 

luovat merkityksiä; ne kertovat siitä mikä on kirjoittajasta 

kertomisen arvoista, mitä lukijan oletetaan tietävän ja miten tekstin 

halutaan vaikuttavan lukijaansa. (Lehtonen 1996; Heikkinen 2007; 

Pietikäinen & Mäntynen 2009.) 

Millaisia tekstejä ovat tutkimusaineistoani olevat 

taidekasvatuksen opinnäytteiden arvostelulausunnot? Ne ovat 

 

 

 

 

 

syntyneet tietyssä ajassa ja paikassa, tiettyjen reunaehtojen 

sanelemana. Ne eivät ole kenen tahansa kaduntallaajan arvioita 

opinnäytetöistä, vaan toimijat toteuttavat institutionaalista tehtävää 

toimien tietyssä positiossa (asiantuntijoina, arvostelijoina, 

tarkastajina) ja osana arvostelukulttuurin kontekstia (arvioinnin 

arkitieto ja suhde aikaisempiin arvostelulausuntoihin sekä arvioinnin 

ohjeistukseen). (Ks. myös Jokinen ym. 2004, 29–30.)  

Tekstit ovat aina kiinni myös toisissa teksteissä. Arvostelu-

lausuntojen kohdalla tämä voi tarkoittaa sitä, että ne kiinnittyvät 

toisaalta niihin säännön-mukaisuuksiin, jotka hallitsevat arvostelu-

lausuntoja ylipäätään (kuten arvosteluun annettu ohjeistus), toisaalta 

myös itse arvosteltavaan opinnäytetyöhön. (Ks. Foucault 2005/1969, 

36; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 116–122.) 

Työni lähtökohtana on selkeärajainen, valmis aineisto. Etsin 

sopivaa metodologista lähestymistapaa, joka toisaalta ottaisi 

huomioon aineistoni ominaislaadun ja toisaalta siinä erityisesti minua 

kiinnostavat teemat. Opinnäytetyöni tavoitteena on ymmärtää miten 

merkityksiä luodaan arviointilausunnoissa kielellisellä toiminnalla ja 

ymmärryksen lisäämisen tavoite kuuluu erityisesti laadulliseen 

tutkimuksen perinteeseen. Perustelen metodologisia valintojani 

tarkemmin luvussa III, jossa kerron päätymisestäni diskurssi-

analyyttiseen näkökulmaan. Lyhyesti sanottuna aineistolähtöisyys, 

ennakko-oletukseni ja tutkimukselle asettamat tavoitteet saivat 

minut valitsemaan diskurssianalyyttisen tutkimusotteen.  

Työn lähtökohdat 

1) Osa aineistosta on Taide-
teollisen korkeakoulun ja 
taidekasvatuksen osaston 
olemassaolon ajoilta; nyky-
hetkessä kuitenkin puhutaan 
Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulusta 
sekä Taiteen laitoksesta, jossa 
on taidekasvatuksen koulutus-
ohjelma. Jatkossa käytän 
lyhennettä Aalto ARTS, joka 
kattaa sekä entiset että 
nykyiset nimitykset. 
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Diskurssianalyysia ei voi pitää yhtenäisenä ja selkeärajaisena 

metodina, vaan sen sisällä on lukuisia erilaisia painotuksia ja 

tutkimuksellisia orientaatioita omine käsitteellisine maailmoineen. 

Olennainen osa diskurssianalyyttisellä kentällä suunnistamista on 

tutkimusongelman ja -kysymysten määrittelyllä, sillä sen kautta 

löytyvät myös tutkimukselliset painotuserot. (Jokila ym. 1999; 2004.) 

Työni tavoitteena on arviointilausuntojen olemassaolon ehtojen 

määrittely ja arvioinnin vakiintuneiden rajojen tarkastelu (ks. 

Foucault 2005/1969, 41–42, 50). Tarkoituksenani ei ole selvittää 

arvostelulausuntojen relevanttiutta suhteessa arvioitaviin opin-

näytteisiin, eli ovatko ne niin sanotusti ”totta”. Opinnäytetyössäni on 

enemmänkin oleellista etsiä tapoja, joilla lausunnot pyrkivät 

vakuuttamaan lukijat totuudellisuudestaan (ks. myös Foucault 

2005/1969, 15). Päätutkimuskysymykseni on siis seuraava: mitä 

merkityksiä taiteen maistereiden arvostelulausunnoissa on ja miten 

näitä merkityksiä lausunnoissa luodaan?  

Selvittäessäni tapoja, joilla merkityksiä lausunnoissa luodaan, 

ovat erilaiset kielelliset ilmaisut tällöin tarkasteluni kohteena. 

Vastaan tähän ”miten?” -kysymykseen erityisesti luvuissa IV ja V. 

”Mitä?” -kysymykseen vastaamalla tarkastelen sisältöä eli millaisia 

merkityksiä lausunnoissa tuotetaan. Tämä kysymys koskee erityisesti 

taitojen diskurssien ja sosio-kulttuuristen käytäntöjen tarkastelua 

luvuissa VI ja VII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikka kausaalisten suhteiden määrittely ei olekaan diskurssi-

analyyttisen tutkimuksen tavoite, tarkoituksenani on kuitenkin myös 

hahmotella joitakin vastausaihioita kysymykseen ”miksi?”. 

Mutta miksi näin laaja painotus? Eikö tutkimus-kysymykseni 

kannalta olisi oleellisempaa vain keskittyä ”mitä?” –kysymykseen? 

Perustelen laajaa tarkastelukulmaani Foucault’n toteamuksella, jonka 

mukaan tutkimusaineiston rakenteen kuvaus saa esiin suhteita, joita 

ei olisi voitu todeta ilman sitä. ”Sen avulla on mahdollista määritellä 

uusiutuvia elementtejä vastakkainasettelun muotoiluineen ja 

yksilöllistymisen kriteereineen, ja se mahdollistaa myös rakentumis-

lakien, vastaavuuksien ja muodonmuutoksien sääntöjen 

osoittamisen” (Foucault 2005/1969, 259–260). Jotta pääsisin 

tarkastelemaan ”mitä?” ja ”miksi?” –kysymyksiä, on minun siis ensin 

selvennettävä vähintään itselleni vastaus myös ”miten?” –

kysymykseen. 

Tutkimuskysymys 
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Korkeakoulututkintoihin liittyviä opinnäytteitä on  

tutkittu myös niiden arvioinnin kautta. Lähimpänä omaa 

tutkielmaani on Ossi Naukkarisen selvitys Taideteollisen korkea-

koulun lopputöiden arvostelusta (1993). Hänen tutkimuksensa 

keskittyi silloisen tuote- ja ympäristösuunnittelun osaston opin-

näytteiden arviointiin. Naukkarisen mukaan opinnäytteiden 

kritiikissä oli paljon parannettavaa esimerkiksi argumentoinnissa, 

äidinkielen hallinnassa ja perehtyneisyydessä. Monet ilmitulleista 

puutteista eivät ole kuitenkaan enää ajankohtaisia ainakaan kuva-

taidekasvatuksen koulutusohjelman arvioinneissa. 

Pidän jokseenkin harmillisena, että tutkimusta aiheesta ei ole 

tehty enempää. Tilausta arviointia käsittelevälle tutkimukselle Aalto 

ARTSissa olisi mielestäni laajemmassakin kuin vain opinnäytteeni 

suppeassa, vain kuvataidekasvatusta koskevassa kontekstissa2.  

Muualla korkeakoulumaailmassa 2000-luvulla esimerkiksi 

Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 

tutkittiin pro gradujen arviointikäytäntöjä osana kehittämistyötä 

(Laakso & Seppänen 2006). Aikaisemmin korkeakoulujen 

maistereiden opinnäytteiden arviointia ovat tarkastelleet esimerkiksi 

Oili-Helena Ylijoki ja Leena Ahrio (1995) ja Heikki Luostarinen 

(1993) melko kriittisissä tutkimuksissaan pro graduista annettavista 

lausunnoista. Taiteellisiin opinnäytteisiin, erityisesti väitös- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kirjoihin liittyvää arviointiproblematiikkaa pohditaan Tuomisen ja 

Kurjen (2001) toimittamassa artikkelikokoelmassa. 

Kuten edellä mainitsin, tällaista tutkimusta ei ole taiteen 

laitoksella vielä juurikaan tehty. Ennen kaikkea näen opin-

näytteestäni olevan hyötyä arviointikäytäntöjen kehittämistyössä. 

Tieto, jota arvostelulausuntojen diskurssianalyyttisestä tarkastelussa 

saadaan, on lähtökohdiltaan erilaista kuin arvioinnin kehittämis-

keskusteluissa yleensä. Normatiivisen tason ja ideaalitason3 

keskustelujen rinnalle voi tulla hienovaraisen aineiston analyysin 

kautta uusia näkökulmia (vrt. Jokinen & Juhila 1999, 59–60).  

Diskurssianalyyttista tutkimusta pidetään usein 

perustutkimuksena.  Tutkimuksella on silloin itseisarvonsa tiedon 

tuottajana. Juhila ja Suoninen (1999, 244–245) kirjoittavat myös, että 

diskurssianalyysi toimii harvoin luontevasti muutostutkimuksena, 

jossa jo etukäteen todetaan ikävä asiantila, jonka korjaamiseksi 

tutkimusta tehdään. Oman työni painopiste on enemmän 

analyyttisessä kuin kriittisessä diskurssianalyysissä, eli tavoitteenani 

on ennemminkin sosiaalisen todellisuuden yksityiskohtainen erittely 

arvostelulausunnoissa sen sijaan, että ottaisin kärkevästi kantaa 

vallitseviin arvostelukäytäntöihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettenkö 

voisi kommentoida kriittisinkin äänenpainoin analyysissä esiin 

nousevia asioita ja hahmottaa uutta suuntaa tulevaa varten. Se ei  

 

 

 

Aikaisempi tutkimus ja 
työlle asetetut tavoitteet 

2) Kuitenkin tutkimusta 
opiskelijoiden arvioinnista 
Aalto ARTSissa on tehnyt 
ainakin Raevaara (1999), mutta 
hänen lisensiaatintyönsä 
keskittyi muuhun kuin 
opinnäytteiden arviointiin. 
 
3) Normatiivisella tasolla 
tarkoitetaan esimerkiksi 
keskustelua arviointia 
säätelevistä virallisista 
normeista ja ideaalitasolla taas 
vaikkapa pohdintoja siitä, 
millaista on hyvä arviointi. 
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kuitenkaan ole työni lähtökohta, vaan tapahtuu vasta aineiston 

huolellisen analyysin jälkeen. (Ks. Jokinen & Juhila 1999, 86–87.) 

Tiivistäen voisi sanoa, että tutkielmani tehtävä ei ole päättää 

keskustelua löytämällä kaikenkattavia totuuksia, vaan synnyttää 

uutta keskustelua. Tavoitteenani on tehdä taiteen maisterin opin-

näytetyö, johon tukeudutaan tai jota vastaan väitetään – se on siis 

puheenvuoro taidekasvatuksen koulutusohjelman arviointi-

käytäntöjä tarkasteltaessa. Opinnäytteeni tuo myös osansa korkea-

koulujen ja yliopistojen opiskelija-arviointien laatua ja toimintatapoja 

koskevaan tutkimukseen. Samoin työni osallistuu akateemisesta 

kieltä ja kielenkäyttöä käsittelevään keskusteluun. 
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Diskursseja tutkiessa analyysin tarkkuus vaikuttaa myös 

tutkimusaineiston laajuuteen. Diskurssianalyysissä on yleensä 

pyrkimyksenä päästä aineistoon mahdollisimman syvälle, mikä 

tarkoittaa tarkoin rajattua ja tarpeeksi pientä aineistoa. (Jokinen 

1999a, 43.) Opinnäytetyön alkuvaiheessa rajasin laajemmasta 

aineistokorpuksesta tutkimusintressieni mukaisesti analyysivaiheen 

keskiöön yhteensä 57 arvostelu-lausuntoa4. Aineiston rajauksessa 

käytin kolmea kriteeriä. 

Ensimmäinen rajausperuste oli ajallinen. Otin tarkemman 

tarkastelun kohteeksi lausuntoja vuosilta 2006–2010. Ajallinen rajaus 

oli mielekäs opinnäytetyön laajuutta ajatellen, mutta myös 

diskurssien tuttuuden vuoksi: viimeisten vuosien aikana tehty 

arviointi tuntui helpommin lähestyttävältä sekä enemmän omaa 

opiskeluaikaani koskevalta ja siten kiinnostavammalta kuin 

varhaisemmat lausunnot. Voisi myös ajatella, että olen itse 

opiskelijana omaksunut jotakin vallitsevista diskursiivisista 

järjestelmistä: aikarajaus tuki siis myös asettamaani oman 

kielenkäytön tarkastelun tavoitetta. Näen haasteellisena, mutta myös 

mielenkiintoisena yritykseni tunnistaa niitä merkityssysteemejä, joita 

olen tietoisesti ja tiedostamatta omaksunut opiskelujeni aikana5. 

Ehkäpä tämän opinnäytetyön myötä käytän tulkintarepertuaareja 

entistä paremmin – tai ymmärrän, että minulla on mahdollisuus 

toisenlaiseenkin puheeseen. 

Aineistokorpuksenani oli siis vuosilukujen (2006–2010) 

mukaan rajattu katsaus arvostelulausuntoihin, jonka luin kokonaan 

läpi kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Toinen suuntaviivani oli 

aikarajausta oleellisempi ja vaikutti voimakkaasti koko työn henkeen: 

 

 

 

 

valitsin aineistokseni edellä mainituilta vuosilta vain arvosanaan viisi 

(5) ja arvosanaan yksi (1) päätyneitä lausuntoja. Tarkastajille 

annettavat ohjeet (ks. tarkemmin luvun II kohta arvioinnin ohjeista ja 

arviointikriteereistä) niputtavat yhteen arvosanan tyydyttävä (1) ja 

hyvin tyydyttävä (2) saaneet työt sekä hyvät (3) ja erittäin hyvät (4) 

tutkimukset. Kiitettävän (5) arvosanan opinnäytteet ovat omana 

kategorianaan. Aluksi aineistorajaukseni sisälsi myös hyvin 

tyydyttävää (2) arvosanaa ehdottaneet arvostelulausunnot. Loppujen 

lopuksi oleellisin tutkimustieto tuli esiin jo pelkästään arvosanoja 1 ja 

5 ehdottaneiden lausuntojen kohdalla ja päädyin jättämään kakkosta 

ehdottaneet lausunnot pois.  

Kahteen ääripäähän rajaamalla ja keskittymällä kiitettävän ja 

tyydyttävän arvosanan opinnäytteiden arviointeihin tein tietoisen 

vastakkainasettelun: kiinnostukseni suuntautui nyt siihen, kuinka 

hierarkkinen ajattelussa ”hyvästä” ja ”huonosta” työstä heijastui 

käytettyihin arvosteludiskursseihin. Myönnän dikotomisessa 

aineiston valinnassa olevat ongelmat; aineistostahan voisi jo 

etukäteen mitään siitä varsinaisesti tietämättä päätellä, että 

”huonojen” töiden arvioinnissa on kriittisempää kielenkäyttöä ja 

”hyviä” töitä koskevissa lausunnoissa taas kiittävää arviointipuhetta. 

Halusin opinnäytetyössäni kuitenkin päästä tämän itsestään-

selvyyden ohi ja tarkastella tyydyttävä ja kiitettävän työn perusteluita 

sekä retoriikkaa, jolla ne vakuuttivat lukijaa oikeellisuudestaan. 

Toisaalta kategorisointi on jo instituution valmiiksi tekemä: 

opinnäytteiden asettaminen vähemmän ansioituneiden ja 

ansioituneiden töiden hierarkiaan ei ole oma keksintöni, vaan 

aineistoon itseensä sisäänrakennettu vertailuasetelma.  

Aineiston esittely 

4) Diskurssianalyysin 
aineistoksi tämä on melko 
laaja (vrt. esimerkiksi Upton & 
Cohen 2009, 586), mutta koska 
aineisto koostuu tietyn genren 
toisinnoista, muodoltaan 
lyhyistä teksteistä, voi se olla 
laajempi kuin perinteisesti on 
diskurssianalyysin aineistoksi 
ajateltu (vrt. Pöyry 2010, 341). 
 
5) Akateemisen puheen 
merkityssysteemien kirjon 
ainakin osittainen 
omaksuminen on edellytys 
toiminnalle akateemisessa 
maailmassa (Pietikäinen & 
Mäntynen 2009, 40). Omalla 
kohdallani akateemisen kielen 
omaksuminen ja toisaalta taas 
”sopivasti vaikeneminen” on 
ollut pääsylippuni työväen-
luokasta akateemiseen 
keskiluokkaan. Onko kyse 
sitten emansipaatiosta ja 
valtautumisesta vai lauhkeasta 
mukautumisesta akateemisiin 
normeihin? (ks. myös hooks 
2000). 
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Aineistooni kuului erinomaista arvosanaa 5 esittäneitä 

arvostelulausuntoja yhteensä 39 kappaletta ja tyydyttävää arvosanaa 1 

esittämään päätyneitä lausuntoja 17. Aineistostani rajautuivat pois 

sellaiset lausunnot, joissa työstä oli annettu vaikkapa 4,5 arvosanan 

viisi sijaan sekä lausunnot, joissa esimerkiksi taiteelliselle osuudelle 

annettiin arvosana 5 ja kirjalliselle osalle arvosana 3. En halunnut 

lähteä arvuuttelemaan minkä numeron tarkastaja on halunnut työlle 

antaa. Aineistooni kuuluvat arvostelulausunnot on luetteloitu 

liitteessä 1. 

Kolmantena rajauksena aineiston valinnassa oli kieli. 

Kiitettävän ja tyydyttävän arvosanan antaneiden joukossa oli joitakin 

ruotsin- ja englanninkielisiä arvostelulausuntoja, mutta jätin ne 

analyysin ulkopuolelle. Perustelen tämän omalla äidinkielelläni: 

vaikka tunnistaisin vieraskielisistä teksteistä sanat ja lauseet, en 

näkisi samalla tavalla ”rivien väliin” ja diskursiiviset muodostelmat 

saattaisivat jäädä hahmottumatta.  

Tutkimuskysymyksen kannalta on ollut oleellista valita 

mukaan myös muita taiteen maistereiden arviointiin liittyviä asia-

kirjoja. Siksi tutkimusaineistokseni voi kutsua myös opinnäytteelle ja 

sen arvioinnille annettuja ohjeita (Aalto-yliopisto 2010; 2012). Niiden 

kautta varsinaisen mielenkiintoni kohteena olevat arvostelu-

lausunnot asettuvat kontekstiinsa.  
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Diskurssianalyyttisen tutkimuksen teoria tuntuu korostavan 

erityisesti valmiiden kategorisointien ja jakojen jättämistä taakse 

tutkimuksen alkuvaiheessa. Tätä perustellaan lähestymistavan 

aineistolähtöisyydellä (ks. esim. Foucault 2005/1969, 34). Tässä 

kohtaa teen tietoista pesäeroa diskurssianalyysin perinteeseen, sillä 

itse koen ennakkokäsityksieni olevan niin voimakkaita, että ne 

väistämättä tuottavat joitakin hypoteeseja työlleni. Esimerkiksi Varto 

(2011a, 22) esittää, että tutkijuuteen kuuluu olennaisena osana 

mahdollisen agendansa tunnistaminen ja tunnustaminen. Näin voin 

opinnäytetyön tekijänä välttää kehäpäätelmät, joissa teen tietyt 

ennakko-oletukset aineistosta löytyvästä ilmiöstä, etsin ne sieltä ja 

tutkimustuloksena raportoin niiden löytymisen (myös Jokinen & 

Juhila 2004, 76, 78). 

Nojaan myös itse, halusin tai en, joihinkin diskursseihin 

omassa tekstissäni.  Jotkut tutkijat ovat päätyneet näkemään niin 

sanotun etnografisen ymmärryksen tutkijapositioonsa kuuluvana ja 

tutkimusta rikastuttavana osana (Jokinen & Juhila 1999, 95). 

Puhutaan myös kulttuurisesta kontekstista, tutkijan arkitiedosta, 

joka on väistämättä mukana tulkinnoissa. Mikäli se nostetaan 

tärkeäksi osaksi analyysiä, voidaan puhua spekulatiivisesta otteesta 

tutkimuksessa. Tämä ei välttämättä ole diskurssianalyyttiselle 

tutkimukselle turmioksi, mutta vaatii tutkijalta taitoa välttää arkisen 

elämän itsestäänselvyydet, ettei vain tule toistaneeksi jo ennalta 

tiedettyä. Spekulatiivisuuden tulee olla tietoista ja myös lukijalle 

selvennettyä. (Jokinen ym. 2004, 34, 230.)  

 

 

 

 

 

 

Joka tapauksessa osana opinnäytteen tekijän refleksiivisyyttä 

minun on täytynyt eritellä tarkasti omaa kulttuurista toimijuuttani ja 

sen muodostamaa esiymmärrystä, koska se on edellytyksenä 

mahdollisimman tarkalle aineistolähtöiselle analyysille (Juhila 1999, 

213; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 144) Seuraavassa selvitän mistä 

ennakkokäsitykseni kumpuavat ja miten ne saattavat vaikuttaa 

tutkielmaani. 

Kuvataidekasvatuksen opintojen aikana olen aikaisemminkin 

osoittanut kiinnostusta maistereiden opinnäytteisiin liittyvään 

problematiikkaan. Esimerkiksi osana taideterapian syventäviä 

opintoja suunnittelin ja toteutin luovan toiminnan ryhmän pro 

gradunsa kanssa jumissa oleville Helsingin yliopiston opiskelijoille. 

Ryhmässä nousi esiin opiskelijoiden kokema ahdistus tulevaa 

arviointia kohtaan ja huoli arviointiahdistuksen vaikutuksesta 

työskentelyyn.  

 Mielenkiintoni taiteen maistereiden arviointiin näkyi taas 

etnografian ja toimintatutkimuksen kurssilla, jossa tein pienen 

selvityksen opinnäytteiden esittelytilaisuuksien arvioinnista taiteen 

laitoksella. Etnografiseen havainnointiin perustuva katsaus toimi 

ikään kuin esitutkimuksena opinnäytetyölleni. Huomasin, että monet 

esittelytilaisuuksien käytännöistä ja toiminnoista nojasivat tiukkaan 

sanattomien normien viidakkoon ja toisaalta taas tarkastajan ja 

esittelijän väliseen hierarkkiseen suhteeseen. Toiminnalla ja kielen-

käytöllä kaikki paikalla olijat uusintivat vallitsevia, vaikeasti  

 

 

Ennakkokäsitykset 
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kyseenalaistettavia käytäntöjä. Huomaan odottavani arvostelu-

lausuntojen muodostamasta aineistosta samansuuntaista tulosta.  

Toisaalta taiteen kandidaatin tutkielmassani (Koukonen 2010) 

käytin teoreettisena taustana Michel Foucault’n (vallan)genealogista 

ajattelua (erityisesti Foucault’n Tarkkailla ja rangaista -teosta, 

2000/1975): tämä johti siihen, että katselin (ja yhä katselen) vähän 

kaikkea ympärilläni institutionaalinen vallan ja kurin ilmentyminä, 

välillä kyllästymiseenkin asti. Vallan ja hierarkian kysymykset ovat 

aihepiirin erilaisuudesta huolimatta mielessäni myös maisterin 

opinnäytetyötä tehdessä. Foucault’n (vallan)genealogiset ja 

(tiedon)arkeologiset ajatukset (ks. lisää luvusta III) ovat osa 

maisterin opinnäytettäni, joten täysin puhtaan teoriattomaksi 

analyysiäni ei voi sanoa. Samoin ennen analyysiä lukemani arviointia 

koskeva kirjallisuus alkoi väistämättä kietoutua tulkintoihini 

aineistosta. 

On huomattava myös, että olen laitoksen opiskelijana yhtä 

lailla joutunut institutionaalisen vallankäytön kohteeksi. Foucault’a 

lainaten voisi sanoa, että opintojen aikana opiskelija joutuu ”valta-

koneistoon”, joka ”tutkii sen läpikotaisin, hajoittaa [sic] ja muovaa 

sen uudelleen” (Foucault 2000/1975, 189). Minut on sosiaalistettu 

hyväksymään opiskelupaikan sisäiset diskurssit, sillä osallisuus 

yhteisössä edellyttää sen diskursiivisten käytäntöjen hyväksymistä ja 

omaksumista (ks. esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 33, 40). Tämä 

vaikuttaa väistämättä myös tulkintaani aineistosta. 
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  II Arviointi 
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Koska arvostelulausunnot oleellisesti liittyvät arviointiin, 

selvitän tässä luvussa arvioinnin peruskäsitteistöä sekä muodostan 

kuvaa arviointiin liittyvästä problematiikasta. 

Arviointi voidaan nähdä mittaamisena ja arvosteluna; 

arvelemisena, ennustamisena ja mielipiteinä. Tässä työssä arvioinnin 

käsitteellä tarkoitetaan prosessia, jossa tarkastaja määrittelee arvoa 

arvioimalleen työlle. Arvon määrittelemisellä tarkoitetaan arvioinnin 

kohteen hyödyn, ansioiden, arvon ja merkittävyyden päättelemistä 

käyttäen vertailukohtana joitakin kriteereitä. Arvioinnissa on kyse 

siis saavutetun tuloksen ja asetettujen tavoitteiden välisen suhteen 

tarkastelusta. (Heinonen 2001, 21–22; Karjalainen & Huusko 2004, 

15–16.)   

Käytän työssäni käsitettä arviointi tarkoittaen sillä 

opiskelijoiden töiden arvon määrittelemistä kirjallisesti ja 

numeerisesti. Kuitenkin aineistonani ovat arvostelulausunnot, eivät 

arviointilausunnot. Minkälaisia rajanvetoja näiden kahden termin 

välille tulisi tehdä, vai ovatko ne kenties synonyymeja? Esimerkiksi 

Scriven (1991) määrittelee arvioinnin toiminnaksi, jossa oppijaa 

koskevat systemaattiset havainnot kootaan, eritellään ja tulkitaan, ja 

niitä suhteutetaan asetettuihin tavoitteisiin arvioiden muutosten 

määrää ja laatua. (ks. myös Räisänen & Frisk 1996, 15.) Arvosteluksi 

voisi taas kutsua toimintaa, jossa muutosta verrataan ennalta 

määriteltyihin kriteereihin, jotka voivat olla vaikkapa tavoitteita tai 

toisten oppijoiden suorituksia1.  Tuloksista tiedotetaan joko 

suullisesti tai kirjallisesti. (Åhlberg 1991, 8.) Kirjalliset arviointi- 

 

 

 

 

 

 

lausunnot ovat nimenomaan arvostelulausuntoja, sillä opinnäytteiden 

arvioinnissa on kyse ennalta määrättyihin kriteereihin vertaamisesta 

(ks. kohta kriteereistä myöhemmin tässä luvussa).   

Arvostelu-termillä tuntuu arkisessa kielenkäytössä olevan 

melko negatiivinen leima: se käsitetään ehkä tuomitsevammaksi ja 

virheisiin keskittyvämmäksi kuin arviointi.2 Arvioinnista voidaan 

käyttää myös käsitteitä kritiikki tai palaute, riippuen arvioinnin 

kontekstista. Englanninkielisessä kirjallisuudessa erotetaan vielä 

käsitteet evaluation ja assessment. Välillä termejä käytetään ristiin tai 

toistensa synonyymeina, mutta pääosin evaluation–termillä 

tarkoitetaan laajamittaista arvon määritystä (esimerkiksi koulutus-

järjestelmän), ja assessment taas viittaa suppeammin esimerkiksi 

oppilas- tai opiskelija-arviointiin. Evaluaatio on siirtynyt suomen-

kieliseenkin arviointitutkimukseen tarkoittamaan juuri edellä 

mainitun kaltaista laaja-alaista, esimerkiksi organisaatioihin 

kohdistuvaa arviointia. (Atjonen 2007, 20.)  

Suurin osa suomalaisesta opiskelija- ja oppilasarviointia 

käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta keskittyy peruskoulun, 

lukion ja ammatillisen koulutuksen arviointiin. Vaikka arviointi 

näissä poikkeaakin korkeakoulujen arvioinnin periaatteista, ovat 

niiden käyttämät käsitteet käyttökelpoisia tai ainakin sovellettavissa 

myös omassa opinnäytteessäni. Korkeakoulutasoista arviointia 

käsitellään kirjallisuudessa kurssikohtaisten arviointien 

kehittämisessä (ks. esimerkiksi Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002; 

Karjalainen 2001), mutta opinnäytteiden arviointikäytäntöjen  

 

 

 

 

1) Absoluuttinen ja 
suhteellinen arvostelu 
(Åhlberg, 1991, 8) 
 
2) Huomasin myös arvostelu-
lausuntoja tarkastellessani 
tarkastajien itse käyttävän 
useita eri ilmaisuja 
nimetessään tekstejään.  
Virallisen arvostelulausunnon 
lisäksi esiintyivät esimerkiksi 
arviointilausunto, arvostelu, 
arviointi, lausunto, tarkastus-
lausunto, lopputyöarvio, 
lopputyöarviointi… Kyse on 
varmasti osaltaan 
vakiintumattomista 
käytännöistä, mutta termeistä 
voi nähdä muutakin. 
Pietikäinen ja Mäntynen (2009, 
89–90) kirjoittavat, että 
yhteisön jäsenten itse 
määrittelemät nimet 
käyttämälleen genrelle 
paljastavat melko suoraan 
millaiseen sosiaaliseen 
toimintaan tekstin ajatellaan 
liittyvän. Silloin arvioinnin ja 
arvostelun sävyerot muuttuvat 
mielenkiintoisiksi. Jos toinen 
tarkastajista määrittelee 
tekemänsä arvion 
”arvosteluksi” ja toinen ”antaa 
lausunnon”, niin voisi päätellä 
heidän suhteensa arviointi-
toimintaan olevan ainakin 
jossain määrin erilainen. 
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viimeisimmät laajemmin julkaistut tutkimukset näyttäisivät olevan 

1990-luvulta3. Aalto-yliopistossa arviointia koskevaa tutkimusta on 

tehty tutkimuksesta sekä opetuksen ja koulutuksen laadusta4.  Nämä 

tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet koko organisaation 

evaluaation kysymyksiin. Englanninkielisessä tutkimus-

kirjallisuudessa korkeakoulujen opiskelija-arvioinnista on kirjoitettu 

muun muassa Bryanin ja Cleggin (2006), Boudin ja Falchikovin 

(2007) ja Joughinin (2008) toimittamissa artikkelikokoelmissa. 

Erityisesti kirjalliseen palautteeseen5 korkeakouluopiskelijoille ovat 

perehtyneet tieteellisissä julkaisuissa viimeisen vuosikymmenen 

aikana esimerkiksi Pokorny ja Pickford (2010), Mutch (2003), Pitts 

(2005), Randal ja Mirador (2003), Weaver (2006), Orrell (2006), 

Kumar ja Stracke (2007), Bailey ja Garner (2010), Bailey (2009), Nicol 

(2010) ja Yealland (2011) tutkimusartikkeleissaan.  Aihetta on 

käsitelty edellä mainittujen lisäksi muissakin artikkeleissa, erityisesti 

Assessment & Evaluation in Higher Education – julkaisussa.   

3) 1990-luvulla 
korkeakoulutuksen 
opinnäytteiden arviointi-
lausuntoja ovat tutkineet 
ainakin Ylijoki ja Ahrio (1995), 
Luostarinen (1993) ja 
Naukkarinen (1993). 
 
4) Aalto-yliopiston 
tutkimuksen arviointi 
(Research Assessment 
Exercise, RAE) 2009 ja Aalto-
yliopiston Opetuksen ja 
koulutuksen arviointi 
(Teaching Evaluation Exercise, 
TEE) 2010–2011 
 
5) Mainittujen artikkelien 
näkökulma on useimmiten 
yksittäisiin kursseihin tai 
kurssikokonaisuuksiin liittyvän 
kirjallisen palautteen 
tarkastelussa, ei maisterin 
opinnäytteiden kirjallisessa 
arvioinnissa, mutta pidän silti 
hyödyllisenä niiden tarjoamaa 
tietoa oman tutkimukseni 
kannalta. 
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Arviointikulttuurilla tarkoitetaan instituutiossa toimivien jakamia 

näkemyksiä, arvoja ja uskomuksia, jotka ilmenevät arvioinnissa. Ei 

voida puhua niinkään yksittäisistä arvioijista, vaan konteksti-

sidonnaisista, yleisesti jaetuista ja historiallisesti muodostuneista 

merkityksistä. (Mäensivu 1999, 70; Virta 2002, 64–65; Turunen 1999, 

71.) Arviointi kietoutuu tietoon ja vaikuttaa siihen: esimerkiksi 

Kvalen (1995, 24–25) mukaan arviointi on eräänlaista neuvottelua 

siitä, mitä pitää tietää, miten tarkasti ja millä keinoin. Arviointi 

osallistuu siis tiedon diskursiiviseen rakentumiseen. Kvale esittää 

artikkelissaan myös, että arviointi vaikuttaa tiedon eriytymiseen. 

Eriytymisellä hän tarkoittaa sitä, että erilaisten arviointikäytäntöjen 

kautta rakentuu arvoasteikko erilaisille suorituksille. Tiedosta tulee 

etuoikeus. Arvioinnin vaikutuksesta tiedosta voi tulla mitattava, 

verrattava ja määrällisesti tarkasteltava. Tiedon hyöty- ja vaihtoarvon 

ymmärtäessään oppija voi alkaa pohtia, millaisen vastineen hän saa 

oppimiselleen ja motivoituu välineellisesti oppimiseen. Tätä prosessia 

kutsutaan tiedon hyödykkeeksi muuntumiseksi6. (Kvale 1995 24–28; ks. 

myös Virta 2002, 66.)  

Esimerkiksi Virta (2002, 63) kirjoittaa arvioinnista osana 

piilo-opetussuunnitelmaa. Piilo-opetussuunnitelmalla tarkoitetaan 

virallisen opetussuunnitelman rinnalla eläviä käytäntöjä, joilla 

siirretään arvoja ja arvostuksia oppijoille. Tästä voidaan käyttää 

korkeakouluissa myös nimitystä piilokoulutusohjelma (Lindblom-

Ylänne & Nevgi 2002, 254). Kummankin käsitteen taustalla on termi 

hidden curriculum.  

 

 

 

 

 

 

Käsitteen ajatuksena on, että julkituodun rinnalla voi elää 

myös ristiriitaisia tiedon-, ihmis- ja oppimiskäsityksiä, jotka  

vaikuttavat yhtä olennaisesti kuin ääneen lausutut periaatteet. 

Oppijan kuva itsestään, mahdollisuuksistaan ja taitojensa tasosta 

muokkaantuvat arvioinnin kautta; samoin syntyy käsitys instituution 

arvostamista tiedon ja osaamisen lajeista. Piilo-opetussuunnitelma tai 

-koulutusohjelman tulkinnat voittavat usein virallisen 

opetussuunnitelman tai koulutusohjelman viralliset tavoitteet 

oppijoiden mielissä: opiskelua aletaan suunnata ja tavoitteita asettaa 

arviointikäytäntöjen ja -kriteerien mukaisiksi. Silloin oppijan 

uskomukset arvioinnin kohteesta ja tavasta vaikuttavat hänen 

oppimisensa itsesäätelytoimintaan. (Virta 2002, 63; Lindblom-Ylänne 

& Nevgi 2002, 254; Joughin 2008b, 17; Rautiainen 2003.) 

Opiskelijan sopeutuminen oppimisympäristön käytäntöihin ei 

kuitenkaan takaa menestystä opinnoista. Vaikka arviointimenetelmät 

ohjasivat erään tutkimuksen kohteena olleita lääketieteen 

opiskelijoita melko pintapuoliseen opiskeluun (kuten ulkoa 

opetteluun ja sirpaletiedon omaksumiseen), niin silti parhaiten 

menestyivät opinnoissaan syväsuuntautuneet opiskelijat (Lindblom-

Ylänne & Nevgi 2002, 255). Kyseinen tutkimus kohdistui kuitenkin 

kurssisuoritusten ja tenttikäytäntöjen ohjaavaan vaikutukseen, joten 

tulos ei ole suoraan vertailukelpoinen opinnäytteiden arvioinnissa. 

Opinnäytteiden arviointikriteerit ja -menetelmät ovat selvästi 

enemmän syväsuuntautuneeseen opiskeluun ohjaavia. Kuitenkin 

Joughin (2008b, 22) vetää artikkelissaan useista tutkimuksista  

 

 

Arviointikulttuuri 

6) Tiedon hyödykkeeksi 
muuntuminen on Virran 
(2002,66) käännös Kvalen 
käsitteestä commodification of 
knowledge. 
 
7) Termin taustalla Snyderin 
(1971) tutkimus; ks. myös 
Broady 1986 
 



14 

 

 

 

johtopäätöksen, että on olemassa opiskelijoita, jotka osaavat valita 

arviointimenetelmien mukaisesti sopivan oppimistavan (esimerkiksi 

monivalintatestiin pintasuuntautuneen tai laajaa esseetä edellyttävä 

tenttiin syväsuuntautuneen), kun taas toiset opiskelijat opiskelevat 

aina pintasuuntautuneesti, ohjasivat arviointimenetelmät mihin 

tahansa.   

Väitettä arviointikäytäntöjen oppimista ohjaavasta 

vaikutuksesta on kritisoitu muutenkin. Esimerkiksi paljon siteeratun 

Snyderin (1971) tutkimuksessa tekemät yleistykset melko pienestä 

otannasta ja niiden pohjalta luotu piilo-opetussuunnitelman käsite 

eivät välttämättä ole yleistettävissä erilaisiin kulttuureihin, tieteen-

aloihin ja nykyhetken akateemiseen maailmaan. Kuten edellä 

mainitsin, suhtautumisessa arviointiin ja sen merkitykseen 

oppimisensa suuntaajana on suurtakin vaihtelua opiskelijoiden 

välillä. (Joughin 2008b, 18–19.)  Oman tutkielmani kannalta 

kiinnostava kysymys kuitenkin on, onko arviointilausunnoissa 

merkkejä jonkinlaisesta taidekasvatuksen piilokoulutusohjelmasta ja 

kuinka se aineistossani ilmenee. 
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Arvioinnin tausta-ajatteluun ja tapoihin vaikuttavat yhteisön arvot ja 

käsitykset moraalista, ihmisestä ja eettisestä toiminnasta. Arviointi-

käsitykset kietoutuvat olennaisella tavalla myös oppimis- ja tieto-

käsityksiin. Oppimiskäsityksistä esimerkiksi behaviorismissa 

metaorientaationa8 on tiedon siirtäminen opettajalta oppilaalle, 

jolloin myös arviointi on selkeästi yksisuuntaista ja osa oppijan 

käyttäytymisen kontrollointia. Arviointi nähdään palkkioina ja 

rangaistuksina, joilla oppijan toimintaa ohjataan haluttuun suuntaan. 

(Räisänen & Frisk 1996, 12; Poikela 2002, 234; Atjonen 2007, 206–

207) Vaikka behavioristinen oppimiskäsitys onkin suureksi osaksi 

historiaa, niin mielestäni välillä edelleenkin arvioinnissa arvotetaan 

oppijan kykyä toistaa opettajalta saatu tieto. Oppijat myös itse 

saattavat kokea arvioinnin palkkiona tai rangaistuksena, vaikka se 

olisi tausta-ajattelullaan pyrkinyt aivan toisenlaiseen vaikutukseen.  

Kognitiivinen oppimiskäsitys liitti oppimisen kokonaisuuteen 

kognitiiviset prosessit: havainnot, muistamisen, ajattelun ja 

päätöksenteon. Kognitiivinen oppimisen arviointi arvioi oppijan 

tiedon hallintaa ja laajuutta. (Räisänen & Frisk 1996, 13.)  Poikela 

(2002, 234) väittää, että myös kognitiivisen oppimiskäsityksen 

metaorientaatiossa voi nähdä yksisuuntaisuutta ja kontrolloivuutta – 

jopa enemmän kuin behavioristisessa näkemyksessä, koska myös 

tiedon muodostusta pyritään säätelemään ulkoisen käyttäytymisen lisäksi.  

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä metaorientaation 

voisi määritellä vuorovaikutuksellisemmaksi, mikä heijastuu myös 

arviointiin: yhdenmukaiset suoritukset tai yhtenäinen tiedon hallinta  

eivät ole arvioinnin kohteena, vaan huomioon otetaan oppijan 

yksilöllisyys tavoitteineen ja oppimistapoineen. Oppijan yleisen  

 

 

 

 

suoriutumisen sijaan tarkastellaan hänen henkilökohtaisessa 

suorituksessaan tapahtunutta muutosta. Kiinnostus kohdistuu 

tuloksien lisäksi myös prosessiin, koska oppimistulos nähdään 

oppimisprosessin seurauksena. Arvioinnissa pyritään kysymyksen 

”kuinka paljon on opittu” sijaan vastaamaan kysymykseen ”mitä ja 

miten on opittu”. Prosesseihin ja niiden vaikutuksiin kohdistuvat 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukainen arviointi vaatii 

arvioijia ja arviointimenetelmiä keskittymään muuhunkin kuin 

pelkkään lopputulokseen.  (Poikela 2002, 234–235; Räisänen & Frisk 

1996, 13; Mäensivu 1999, 65) 

Arviointi saattaa olla myös ristiriidassa vallitsevan oppimis- ja 

tiedonkäsityksen kanssa. On myös selvää, että oppimiskäsityksistä 

mikään ei ole esiinny puhtaasti sellaisenaan, vaan niistä poimitaan 

kulloisenkin tilanteeseen, oppijoihin ja opettajan intresseihin sopiva 

tapa (eklektisyyden periaate). Kuvataidekasvatuksen koulutus-

ohjelman oppimiskäsitys vaihdellee opettajakohtaisesti, mutta 

joitakin suurempia linjanvetoja voidaan tehdä. Tietty sosio-

konstruktivistinen paradigma, joka ehkä on hallitsevin kasvatus-

tieteessä tällä hetkellä, kohtaa koulutusohjelman opetuksen 

päivittäisissä käytännöissä vastavoimia: viesti tuntuu subjektiivisesta 

opiskelijanäkökulmastani välillä olevan ”älkää tehkö niin kuin minä 

teen, vaan niin kuin minä sanon”. Toisaalta korkeakoulutasolla 

saatetaan irrottautua kasvatuksen ajatuksesta, ja ajatellaan sitä 

ennemminkin koulutuksena ja kouluttautumisena omine oppimis- ja 

tiedonkäsityksineen.  

Arviointi ja oppimiskäsitykset 

8) Metaorientaatiolla 
tarkoitetaan tässä oppimis-
käsityksen sisältämää 
näkemystä tiedosta ja sen 
tehtävästä (Poikela 2002). 
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Sovellan Karjalaisen ja Huuskon (2004, 9) esittämää arvioinnin 

prosessikaavion käsitteitä selventäessäni, mitä opinnäytteiden 

arviointiprosessissa tapahtuu. Ensinnäkin syntyy arvioinnin tarve eli 

opinnäytetyö valmistuu. Opiskelija saa luvan ohjaajaltaan lähettää työ 

arvioitavaksi ja syntyy päätös arvioinnin aloittamisesta. Arvioinnin 

valmisteluprosessiin kuuluu tarkastajien valinta, työn lähettäminen 

heille arvioitavaksi (ja mahdollisesti jo aikaisemmin tarkastajien 

vierailu taiteelliseen opin-näytteeseen kuuluvaan näyttelyyn). 

Arvioinnin toteutumisprosessissa kaksi arvioijaa määrittelee työn arvon. 

He valmistautuvat arvioimaan työtä suullisesti esittelytilaisuudessa. 

Arvioinnin raportointivaiheessa opinnäytteestä annetaan numero ja 

kirjoitetaan arvostelulausunto. Sen jälkeen arviointilausuntoihin ja 

omaan näkemykseensä pohjaten koulutusohjelman arvosteluryhmä 

päättää työn lopullisen arvosanan.  

Tämän jälkeen arvioinnin tuloksien hyödyntämisprosessit ovat 

täysin arvioitavasta itsestään kiinni: Hyödyntääkö hän jollakin tavalla 

saamaansa arviointia? Vaikuttaako se jollakin tavalla häneen, ja onko 

vaikutus kielteistä vai myönteistä? Arvostelulausunnot voivat 

hyödyttää myös tulevia opinnäytteen tekijöitä ja vaikuttavat heihin: 

lukemalla valmiita opinnäytteitä ja vertaamalla niitä saatuihin 

arvosteluihin opiskelijat voivat muodostaa kuvaa siitä, mitä opin-

näytteiltä halutaan ja mikä on niissä arvostettua. Näin opiskelija 

integroituu opinnäytetyödiskurssiin ja alkaa muodostaa mielikuvaa 

niistä rajoituksista ja vapauksista, joita työn tekemiseen liittyy (vrt. 

Ylijoki & Ahrio 1995). Voisi siis ajatella, että arvioinnin vaikutusten 

prosessit voivat jatkua vielä vuosia arvioinnin jälkeenkin. (Karjalainen 

& Huusko 2004, 9.) Kuitenkin tuoreen tutkimuksen mukaan opin-

näytetyön aiheella ja arvosanalla ei juurikaan nähty olevan tekemistä  

 

 

 

työllistymisen kanssa (Rautopuro ym. 2011)
9
, joten vaikutus 

arvioitavalle itselleen saattaa jäädä vähäiseksi ainakin työelämään 

sijoittumisen kannalta.  

Millaisin menetelmin opinnäytteiden arviointia tehdään? 

Tausta-ajattelultaan arviointimenetelmät ovat luokiteltavissa 

kolmeen kategoriaan: Sisältyvään arviointiin, jossa toimintaan sisältyy 

toimijan itsearviointia; osallistuvaan arviointiin, jossa arviointi on 

yhteisen toiminnan osapuolten tekemää; sekä tarkkailevaan arviointiin, 

jossa toimintaa arvioi ulkopuolinen tarkkailija. (Karjalainen ja 

Huusko 2004, 7). Jokainen arviointitapa sisältyy jollakin tavalla opin-

näytteen arviointiprosessiin. Itsearviointi on työn tekijän itsensä 

tekemää tutkimuksellista reflektiota ja sisältyvää arviointia. 

Osallistuvaksi arvioinniksi voidaan katsoa esimerkiksi opinnäytteen 

ohjaajan toiminta. Opinnäytteiden tarkastajien arviointi on 

puolestaan tarkkailevaa arviointia. Tarkastajan tehtävänä on 

määritellä kohteen arvo lähinnä toiminnan tuloksia eli opinnäyte-

työtä tarkastellen. Tarkkailevassa arvioinnissa arvioijan rooli on 

annettu, kun taas sisältyvässä ja osallistuvassa arvioinnissa se on 

omaehtoista.  Opinnäytteen tekijän näkökulmasta tarkastaja on 

lähtökohtaisesti aina prosessin ulkopuolinen, vaikka hän tarjoaisikin 

arvioinnissaan eväitä itsearviointiin ja tutkimuksen jatkamiseen. (Ks. 

Karjalainen & Huusko 2004, 8.) 

Opinnäytteiden arviointi on luonteeltaan siis summatiivista eli 

suorituksen lopussa tapahtuvaa arvon määrittelyä suhteessa 

määriteltyihin kriteereihin. Summatiivisesta arviointia on myös 

opiskelijan tieto- ja taito-osaamisen varmistamista, jotta hän voi 

valmistua ja siirtyä työelämään. (Karjalainen & Huusko 2004, 16; 

Heinonen 2001, 22; Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002, 257.) 

Arviointiprosessi ja –menetelmät 

9) Jyväskylän yliopistossa 
tehdyssä tutkimuksessa 
kerättiin hiljattain 
valmistuneiden kasvatus-
tieteen maistereiden 
kokemuksia siitä, kuinka pro 
gradu oli vaikuttanut heidän 
työuransa alkuvaiheisiin. 
Tuloksien mukaan pro gradun 
aiheella ja arvosanalla oli ollut 
vain hyvin pienen 
vähemmistön mielestä 
merkitystä työllistymiselle, 
lähinnä vain niille jotka 
havittelivat jatko-opiskelu-
paikkaa (Rautopuro ym. 2011). 
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Arvioinnista puhuessa on syytä muistaa, että se elää ja 

muuttuu ympäröivän kulttuurin mukana. Esimerkiksi Holroyd 

(2000, 29; ks. myös Burke 2010, 12–13; Brown ym. 1997, 13) summaa 

arviointiparadigmassa tapahtuneita muutoksia viimeisten 

vuosikymmenien aikana seuraavasti:  

 

1. Todistuksen tai jonkinlaisen pätevyyden saaminen arvioinnin 

kautta ei ole enää arvioinnin keskipisteessä, vaan uuden paradigman 

mukaan arviointi nähdään oppimista edistävänä.  

2. Arvioinnin painopiste on liikkunut summatiivisesta kohti 

formatiivista arviointia. 

3. Normiperustaisesta arvioinnista on siirrytty kohti kriteeri-

perustaista arviointia10.  

4. Arvioinnissa kuvailevat kommentit ja rakentava palaute ovat 

lisääntyneet ja arvosanojen merkittävyys vähentynyt. 

5. Yhden arviointimetodin ja opiskelujakson lopussa tapahtuvan 

arvioinnin sijaan on tärkeämpää vaihtelu arviointimenetelmissä sekä 

jatkuvan arvioinnin periaate.  

6. Opettajakeskeisen arvioinnin rinnalle ovat nousseet itse- ja 

vertaisarviointi sekä työelämän edustajien tekemä arviointi.  

7. Arviointi nähdään nyt enemmänkin osana opetusta kuin opetuksen 

jälkeen tapahtuvana erillisenä toimintana.  

 

Mutta kuten Holroydkin toteaa, että paikalliset erot ovat suuria, eikä 

voida puhua kaikkien korkeakoulutusta tarjoavien instituutioiden 

jakamasta yhteisestä arviointiparadigmasta (mt. 29–30). Opin-

näytteiden arviointia tarkastellessa on selvää, että Holroydin esittämä 

paradigman muutos on taidekasvatuksen koulutusohjelmassa ehkä 

vasta osittaista, vaikka muu arviointi ainakin subjektiivisesta  

 

opiskelijanäkökulmastani noudatteleekin  suurelta osin uutta 

paradigmaa. Kriittisesti voidaan kysyä, että ollaanko opinnäytteiden 

arviointikäytännöissä ja -menetelmissä auttamatta jälkijunassa. (Ks. 

myös Booth ym. 1999, 26.) 

Opinnäytteiden arvioinnin yhteydessä on syytä nostaa esiin 

myös laadullisen arvioinnin käsite. Karjalaisen ja Huuskon (2004, 15) 

mukaan se keskittää huomionsa ”sellaisiin henkisiin ja kulttuurisiin 

prosesseihin ja tuloksiin, joiden ilmaiseminen numeroina ei ole 

mielekästä tai mahdollista”. Arvioinnin kohteena ei ole omaksutun 

tiedon määrä vaan tiedonrakentamisen taidot. Oppimista verrataan 

sille asetettuihin laadullisiin tavoitteisiin (ks. myös Lindblom-Ylänne 

ja Nevgi 2002, 258). Laadullisen arvioinnin tarkoituksena on oppijan 

oppimisprosessin tukeminen, jolloin se tulee lähelle myös 

formatiivista arviointia11. Termillä voidaan tarkoittaa myös 

yksinkertaisesti vain sanallista arviointia (Karjalainen ja Huusko 

2004, 15). On kuitenkin kyseenalaista, kuinka tärkeä periaate 

oppimisen tukeminen on lausunnon antajille, vai kirjoitetaanko 

lausunto vain informaatioksi arvosteluryhmälle.  

Varto (1993) on jopa aikoinaan esittänyt, että lausuntoja 

pitäisi kirjoittaa kaksi, toinen arvosanoista päättävälle taholle ja 

toinen lausunto (tai muu palaute) opiskelijalle itselleen, sillä 

opiskelijan saama palaute oli ainakin silloisessa käytännössä 

riittämätöntä. Myös Naukkarinen (1993) katsauksensa 

yhteenvedossa peräänkuulutti samanlaista kahtia jaettua 

arvostelulausuntoa.

10) Normi- ja kriteeriperustainen 
arviointi ovat arviointityyppejä, kun 
taas termit summatiivinen ja 
formatiivinen arviointi viittaavat 
käsityksiin siitä, mikä on arvioinnin 
tarkoitus (Brown ym. 1997, 12).  
Normiperustainen arviointi 
tarkoittaa oppijoiden vertaamista 
toisiinsa ja tuloksen 
määrittelemiseksi käytetään 
normaalijakaumakäyrää. Normi-
perustainen arviointi on koettu 
epäreiluksi, sillä sen antama tulos 
ei perustu vain oppijan omaan 
suoritukseen, vaan myös toisten 
oppilaiden suoriutumiseen. 
Kriteeripohjainen arvioinnissa 
periaatteena on oppijoiden 
suorituksen vertaaminen 
asetettuihin tavoitteisiin. Opetus-
suunnitelmasta lähtöisin olevat, 
ennalta asetetut kriteerit kertovat 
oppijalle, kuinka hän voi onnistua. 
(Atjonen 2007, 156–157.)  Toisaalta 
kriteeriperustaista arviointiakin on 
joissakin kirjoituksissa pidetty 
arviointia vääristävinä ja arviointiin 
toivotaan entistä holistisempaa 
otetta (ks. esim. Joughin 2008a, 5) 
 
11) Formatiivisen arvioinnin 
käsitettä on kritisoitu sen moni-
selitteisyydestä ja tulkintoja 
termistä onkin monia, varsinkin 
kun sitä tunnutaan pitävän 
jonkinlaisena arviointiihanteena. 
Esimerkiksi Joughin (2008c, 217) 
esittää, että olisi syytä puhua 
oppimispainotteisesta (learning-
oeriented) arvioinnista: tällaisessa 
katsantokannassa kaikki arviointi 
tähtää ennen kaikkea oppimisen 
edistämiseen riippumatta arviointi-
tavasta. Summatiivisen ja 
formatiivisen arvioinnin rinnalle on 
nostettu myös kestävän arvioinnin 
(sustainable assessment) käsite, 
jonka on ajateltu tukevan elin-
ikäisen oppimisen ajatusta (Boud 
2007, 17). 
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Luodessaan arviointikriteereitä akateemisen yhteisön jäsenet 

joutuivat tarkastelemaan oppimista koskevia asenteitaan ja ottamaan 

kantaa siihen, mikä on arvokasta ja tavoiteltavaa. Kriteerit kuvaavat 

tiedeyhteisön, erityisesti professorien käsitystä hyvästä tieteestä 

tiettynä aikakautena. (Ruusuvuori 2003, 101–102; Luostarinen 1993, 

32.) Tärkeän ja arvostettavan määrittelyn lisäksi kriteerit rajaavat 

myös arvioinnin kohteeksi asetettavaa tietoa. Mikäli opetus-

suunnitelman tavoitteet on määritelty hyvin yleisellä tasolla, on 

niiden ottaminen arvioinnin perusteeksi vaikeaa. Silloin arviointi-

käytännöt alkavatkin ohjata opetussuunnitelman tulkintaa, 

oppimista ja opetusta. (Virta 2002, 64.) 

Aalto-yliopiston virallinen opinnäytetyöohje liikkuu arviointi-

kriteereissä melko yleisellä tasolla (Aalto-yliopisto 2010). 

Summittaisuus on ymmärrettävää, koska ohje on tarkoitettu kaikille 

taiteen maisteriksi tähtääville Aalto ARTSin opiskelijoille, ja 

laitoksien itsensä vastuulla on tarkempien kriteerien asettaminen 

omien tarpeidensa mukaisesti.  Opinnäytetyöohjeessa arvioivia 

seikkoja ovat opinnäytteen merkitys taiteelliselta, ammatilliselta tai 

tieteelliseltä kannalta12; opinnäytteen kirjallisen osion muodollinen ja 

tekninen toteuttaminen; taustatietojen ja oman osuuden suhde; 

ongelmien, hypoteesin ja tulosten argumentoinnin ja kehittelyn 

tasokkuus; tulosten tulkinnan taso; produktion taiteellinen taso sekä 

produktion toteuttamisessa osoitettu ammattitaito ja ammatillisten  

 

 

 

 

 

 

 

 

valmiuksien taso; sekä työn eri osien suhteet ja niiden niveltyminen 

toisiinsa (Aalto-yliopisto 2010).  

Taiteen laitoksen omat opinnäytetyön arviointiohjeet (Aalto-

yliopisto 2012) tuovat tarkennuksia opinnäytetyöohjeeseen.  Työt on 

siinä jaoteltu kolmeen kategoriaan: tyydyttäviin, mutta 

kehittymättömiin tutkimuksiin (arvosanat 1-2); hyviin, 

suhteutettuihin ja tasapainoisiin tutkimuksiin (arvosanat 3-4) ja 

erinomaisiin, kehittyneisiin tutkimuksiin (arvosana 5). Koska 

tutkimusaineistoni koostuu arvosanoja 1 ja 5 esittäneistä arvostelu-

lausunnoista, on syytä tarkastella myös arvostelulle annettua 

ohjeistusta niiden kohdalla tarkemmin. 

 

Tyydyttävää työtä kuvaillaan seuraavasti: 

 

”Tutkimus on tehty hyvin suppeasta ja yksipuolisesta aineistosta, eikä sitä ole 

laajemmin liitetty vertailu-materiaaliin (esim. kirjallisuudesta saatuun 

aineistoon ja aiempaan tutkimukseen tai kuvataidealan kenttään). Tutkimuksessa 

käsitellään asioita, jotka eivät siihen teeman puolesta kuulu. Kielellisessä 

ilmaisussa on puutteita. Rakenteellisesti työ on kunnossa, mutta ei täysin 

jäsentynyt. Johtopäätökset ovat liioittelevia tai puuttuvat kokonaan. Oman työn 

arviointi on puutteellista. Tekijä ei pohdi työnsä merkitystä tai luotettavuutta ja 

pätevyyttä. ” (Aalto-yliopisto 2012.) 

 

 

Ohjeet arviointiin ja 
arviointikriteerit 

12) Kuriositeettina 
mainittakoon, että taiteellinen, 
ammatillinen ja tieteellinen 
merkitys on erotettu toisistaan 
tai–sanalla: yhdessä opin-
näytteessä ei edes oleteta 
olevan merkityksellinen 
useammalla kuin yhdellä 
tasolla. 
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Erinomaisen työn luonnehdinta taas kuuluu näin: 

 

”Lähtökohta, kysymys ja näkökulma ovat omaperäisiä ja hyvin rajattuja. 

Menetelmät hallitaan hyvin, eivätkä ne nouse yli tutkittavan asian. Rakenne on 

tasapainoinen ja jäsentynyt, argumentointi on selkeää ja osoittaa hyvin tekijän 

vahvat ja heikot kohdat, mutta antaa myös tilaa keskustelulle. Johtopäätökset ja 

sovellusesimerkit ovat mielenkiintoisia. Työn visuaalinen ilme on hallittu.” 

(Aalto-yliopisto 2012.) 

 

Tarkastajalle annetaan myös lista mahdollisesti huomioon otettavista 

asioista eli seikoista, jotka voivat nostaa tai laskea tutkimuksen 

arvoa. Arviointiohjeissa listataan työlle edullisiksi ominaisuuksiksi 

selkeys ja johdonmukaisuus, pysyminen olennaisessa, monipuolinen 

argumentointi ja argumenttien arviointi, tutkimusaiheen 

suhteuttaminen, luotettavuuden ja pätevyyden pohtiminen, 

tutkimuskysymyksen merkityksen avaaminen sekä työn alussa että 

lopussa, ja työn osallistuminen johonkin aiempaan keskusteluun.  

 Työn arvoa alentavia seikkoja ovat selvät asiavirheet, epä-

selvät ilmaukset, tehtävän tai menetelmän käsittäminen väärin, 

aiheeseen liittymättömät johdannot ja muut selostukset, tekaistun 

esimerkin varaan laskeva argumentointi, itsearvioinnin puuttuminen 

ja aukot järjestelmällisyydessä.  

Lausunnon kirjoittamiseen on annettu vielä oma 

muistilistansa, jossa selviää mistä asioita olisi syytä olla arvio 

kirjoitetussa lausunnossa. Näissä tuntuvat tiivistyvän olennaiset 

arvioitavat seikat. Arviointitekstissä tulisi ohjeen mukaan 

kommentoida siis tutkimuksen aihetta ja sen kohdallisuutta taide-

kasvatuksen kannalta; tekijän perehtymistä aihetta koskevaan 

teoriaan, taiteelliseen toimintaan, kokeiluihin tai hallinnollisiin  

 

käytäntöihin; tekijän menetelmän tuntemusta ja/tai taiteellisten 

keinojen hallintaa; aiheen käsittelyä, tulkintoja, kokonaisuuden 

hallintaa, itsekritiikkiä sekä mahdollisen produktin merkitystä ja 

taiteellista tasoa. 

Erilliseksi omaksi kappaleekseen on nostettu vielä muistutus 

siitä, että kyseessä on kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa 

tehtävä opinnäyte: ”Mikäli kyseessä on taiteellinen lopputyö, arvioi 

erityisesti työn merkitystä taidekasvatuksen kannalta”. 13 (Aalto-

yliopisto 2012.) 

Kriteerien asettaminen voi olla vaikeaa taidekasvatuksen 

koulutusohjelman kaltaisessa yhteisössä, jossa tutkimusta tehdään 

hyvinkin erilaisin metodein ja lähtökohdin. Selkeää yhtä tiedonalaa ja 

tutkimuksen tapaa ei ole välttämättä nähtävissä (ks. Räsänen 2012, 

tulossa). Ruismäki (2001, 79) huomauttaakin, että tiukat kriteerit 

voivat kaventaa tutkimuskenttää ja sen monimuotoisuutta. Mutta 

samaan aikaan paljon liikkumavaraa tarjoavat kriteerit, jopa 

epämääräiset ja implisiittiset ohjeet, tuottavat subjektiivisempaa 

arviointia kuin yksityiskohtaiset ja standardisoidut kriteerit. 

Tarkastajan valta ja vastuu kasvavat sitä suuremmaksi, mitä 

enemmän arvosteluohjeissa annetaan tilaa omille tulkinnoille. Myös 

säännöllinen kriteerien perustelu on tärkeää, jotta ne eivät 

muodostuisi vain tradition perusteella (Luostarinen 1993, 29). 

Kriteerit antavat tarkastajille suuntaviivat, joiden mukaan 

arvioinnin tulisi tapahtua. Arvioinnissa voivat heijastua myös niin 

sanotut piilosäännöt. Ne voivat olla kaikuja aikaisemmista virallisista 

arviointiohjeistuksista, jotka ovat jääneet elämään tarkastajien 

arkiseen arvostelutyöhön. Arviointiin liittyvät myytit ja uskomukset 

ovat osaltaan luomassa piilosääntöjä. Piilosäännöt muuttuvat yleensä 

hitaasti virallisten ohjeiden muutoksista huolimatta. (Frisk & 

 

13) Lainauksen kursivointi ja 
alleviivaus alkuperäisessä 
lähteessä. 
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 Räisänen 1996a, 27, 32–33.) Esimerkiksi Ruusuvuori (2003) on 

tutkinut opettajakunnan asenteita tilanteessa, jossa tutkimuksen 

kohteena olleella laitoksella laadittiin ensimmäistä kertaa yhtenäiset 

ja kirjatut arviointikriteerit pro gradu –töille. Hän huomasi, että jo 

kauan opettaneet ja paljon arviointeja tehneet opettajat pitivät 

kriteerilistaa tarpeettomana ja kokivat työlääksi omien aikojen 

saatossa vakiintuneiden arviointitapojensa ja -käytäntöjensä 

muuttamisen. He eivät juurikaan käyttäneet uutta kriteeristöä.   

Toiseksi ryhmäksi Ruusuvuori määritteli opettajat, joilla 

opetuskokemusta oli jo jonkin verran, mutta jotka kuitenkin ottivat 

kriteerilistan käyttöönsä. Se toimi heillä tarkistuslistana, josta he 

pystyivät jo valmiiksi kirjoittamastaan lausunnosta katsomaan, tuliko 

kaikki tarpeellinen käsitellyksi omassa gradulausunnossa. 

Kolmannen ryhmän muodostivat opetus- ja arviointityössä 

vielä kokemattomat opettajat, joille kriteerilista oli suuri apu 

arviointilausuntojen kirjoittamiseen.  

Vaikka arvostelukriteereille oli annettu selkeät käyttöohjeet, 

tulkitsi sitä jokainen opettajaryhmä silti omalla tavallaan, riippuen 

kokemuksestaan ja asemastaan. Jotkut uudistivat omia arviointi-

käytäntöjään paljonkin, toisille kriteeristö oli yhdentekevä. (Mt. 112–

113.) 
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Arviointia ei voi olla ilman perusteluita, vaikka perusteet voivatkin 

vaihdella ja olla ristiriitaisia. Kuka määrittelee taidekasvatuksen 

opinnäytteiden arvioinnin perustelut? Kenellä on valta lausua 

käsityksensä niistä? (vrt. Turunen 1999, 69, 71; Virta 2002, 69.) 

Samoin kuin arvioinnin piilosäännöt voivat arvioinnin perustelutkin 

muuttua itsestäänselvyyksiksi – syväksi ja pysyväksi osaksi arviointia 

ja sen piilorakenteita. Selviöiltä tuntuvista perusteluita ja sääntöjen 

kokoelmia ei ole helppo nähdä tai tehdä näkyväksi. Siten niitä on 

myös hankala kyseenalaistaa. 
Joughinin (2008a, 1–2) mukaan erilaiset arviointiperusteet 

voidaan korkeakoulutuksessa jakaa kolmeen eri kategoriaan: 

oppimisen tukemiseen, opiskelijan arvosteluun suhteessa kurssin 

vaatimuksiin ja ammatillisten tai tieteellisten standardien yllä-

pitäminen. Toisin sanoen arvioinnin perustelut nojaavat joko yksilön, 

koulutusohjelman tai laitoksen tai yhteiskunnan intresseihin. 

Seuraavaksi puran näitä erilaisia arvioinnin perusteluita. 

Arvioinnin perustelut yksilön tarpeilla 

Opiskelijoiden arviointia perustellaan useimmiten väitteellä, että se 

tehokas väline opiskelun suuntaamisessa. Parhaimmillaan se avaakin 

oppijalle uusia polkuja kuljettavaksi tulevaisuudessa. (Ks. esim. 

Räisänen & Frisk 1996; Joughin 2008a, 2) Tällöin arviointia voisi 

kutsua formatiiviseksi arvioinniksi: arvioinnin tehtävänä on 

määritellä kuinka syvällisesti opiskelija on ottanut haltuun 

oppimansa tiedon ja millaisia kehittymistavoitteita opiskelijalle 

voidaan vielä asettaa. Opiskelijan kasvun ja kehityksen tukeminen on 

ensisijaista. (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002, 257.)  

 

 

 

 

Ongelmana opinnäytteiden arvioinnin kohdalla on se, että 

formatiivisessa arvioinnissa on kyse koko oppimisprosessin ajan 

jatkuvasta arvioinnista. Vaikka tarkastaja kuinka eläytyisi opin-

näytteessä kuvailtuun prosessiin, jää hänen arviointinsa kuitenkin 

usein summatiiviseksi, lopputulokseen kohdistuvaksi ja ulko-

puoliseksi arvioinniksi. Opinnäytetyöarvioinnin summatiivista 

luonnetta vahvistaa se, että sillä myös kontrolloidaan opiskelijan 

kompetenssia: onko hän riittävän pätevä valmistuakseen? (Ks. myös 

Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002, 257.)  

Karjalaisen ja Huuskon (2004, 7) mukaan arviointia ei tulisi 

tehdä, mikäli siitä ei ole hyötyä kohteelleen. Sen on tuotava joko 

positiivista lisäarvoa tai arvioinnista saatavan hyödyn on oltava 

suurempi kuin siitä seuraavien haittojen tai kielteisten vaikutusten. 

Hyötynäkökulman mukaan lausunnossa annettu arvio osaamisesta 

voi auttaa oppijaa kehittymään: Joughin (2008a, 2) kirjoittaa, että 

ihanteellisessa tapauksessa kirjallinen palaute voi kertoa opiskelijalle, 

kuinka hän voi kuroa umpeen todellisen ja ihanteellisen osaamisen 

tason välisen kuilun. Arvioinnin voidaan katsoa myös lisäävän 

opiskelijan itsearviointitaitoja (mt. 2). Toisaalta hyötyä arvioitavalle 

on myös siitä, että lausunto tuo kirjallisena ja argumentoituna esille 

arvostelijan näkemyksen työstä – lausunnossa ilmeneviin seikkoihin 

opinnäytteen tekijä voi tarttua halutessaan tuoda esille omat vasta-

argumenttinsa. Kielteisellä palautteella voidaan ajatella olevan myös 

motivoiva voima, joka saa suoriutumaan seuraavasta vastaavasta 

suorituksesta paremmin.  

Asia ei kuitenkaan ole niin yksioikoinen. Se, että arvioija 

kokee arviointinsa olevan hyödyllinen ja johtavan parempiin 

Miksi arvioidaan? 
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oppimistuloksiin, ei vielä takaa että oppija itse kokisi niin. 

Ajatuksessa voi nähdä myös jotakin alentavaa: oppija on 

paimennettava, joka ei itse kykene suuntaamaan oppimistaan ilman 

arviointia. Arviointi voi vaikuttaa myös opiskelumotivaatioon, sillä 

arviointikäytännöt muokkaavat luottamusta itseen ja omiin kykyihin 

ja taitoihin (ks. Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002, 259; Young 2000).  

Opiskelijoiden suhdetta kirjoitettuun palautteeseen on 

tutkittu jonkin verran. Tutkimuksissa on huomattu, että opiskelijat 

pitävät ongelmallisena esimerkiksi palautteen ajoitusta, sillä usein se 

annetaan oppimisen kannalta liian myöhään. Myös arvosanan ja 

kirjallisen arvion yhteyttä on heidän mielestään välillä vaikea nähdä. 

Joissakin tapauksissa opiskelijat eivät edes ymmärrä arvioijan 

antamaa kirjallista palautetta sen vieraan muotoilun tai epä-

määräisyyden vuoksi (esim. Pokorny & Pickford 2010; Weaver 2006; 

Nicol 2010). Toisaalta opiskelija voi myös arvostaa palautetta, vaikka 

ei koe käyttävänsä sitä suoraan hyväksi omassa oppimisessaan 

(Joughin 2008b, 24). Kompleksisuutta lisää se, että opiskelijoiden 

kirjoittamisprosessit voivat olla hyvin henkilökohtaisia, koska 

aloittelevalle tieteelliselle kirjoittajalle syntynyt teksti ja oma 

persoona tuntuvat ikään kuin samalta. Silloin tekstin arviointi 

otetaan itseen kohdistuvana kritiikkinä. Tämä on yleistä varsinkin 

pro graduaan kirjoittavilla opiskelijoilla. (Lindblom-Ylänne & Wager 

2002, 322; Lindblom-Ylänne & Nevgi 2002, 258.) Toisaalta Youngin 

(2000) tutkimuksessa ilmeni, että itsetunnoltaan hyvät opiskelijat 

näkivät huononkin palautteen toimintaehdotuksina ja hyödyllisenä 

itselleen, kun taas huonon itsetunnon omaavat opiskelijat näkivät 

samanlaisen palautteen lannistavan heidät täysin. 

Arvioinnin perustelut koulutus-
ohjelman kannalta 

Arviointi kohdistuu aina myös instituutioon: esimerkiksi millaisia 

eväitä opiskelija on saanut tutkimustyöhön tai millaisille 

paradigmoille on tilaa kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman 

mikrokulttuurissa. Arvioinneilla kontrolloidaan yksilön 

sosiaalistumista jaetun kulttuurin ja tiedon muotoihin ja sisältöihin 

(Virta 2002, 64). Jaettu kulttuuri ja tieto voi olla korkeakoulun 

sisäistä tai/sekä yhteiskunnallista.  

Myös opinnäytteiden ohjaajat instituution osana saavat 

arvostelulausunnoissa osansa, joskus hyvinkin suorana palautteena. 

Toisaalta arvioinnin voi nähdä myös opetuksen kehittämisen 

välineenä (vrt. Mäensivu 1999, 69): Millaisia asioita laitoksen 

kursseilla opitaan ja mihin opiskelijoiden mielenkiinto suuntautuu? 

Missä tiedoissa opiskelijoilla on selkeästi puutteita ja miten siihen 

voisi vaikuttaa? Opiskelijoiden arvioinneista voi johtaa laitoksen 

omaa itsearviointia tarkastelemalla töiden tasoa. 

Arvioinnin perusteluna voi olla myös huomion kiinnittäminen 

koulun tuloksellisuuteen, tulosvastuuseen ja tilitysvelvollisuuteen 

(Virta 2002, 68). Mitä oikeastaan pidetään koulun tuloksena? Se 

voidaan nähdä entistä paremmat ajattelu- ja oppimistaidot 

omaksuneena oppijana tai täysin päinvastoin kouluun sovellettavina 

tuotantolukuina, kuten valmistuneina opiskelijoina ja heidän 

arvosanoinaan. Tai näkökulma voi olla yhteiskunnallinen: koulun 

tulos voi Virran mukaan yhtä lailla näkyä yhteiskunnan henkisessä 

ilmapiirissä, sivistyksessä, henkisessä hyvinvoinnissa ja yhteiskunta-

moraalissa. (Mt.  69.) 
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Arvioinnin perustelut yhteis-
kunnallisessa kontekstissa 

Broadfoot (1996, 25–27) kirjoittaa arviointijärjestelmien hyödystä 

yhteiskunnalle. Ensinnäkin arvioinnilla kontrolloidaan ja edistetään 

yksilön pätevyyttä (tiedot ja taidot). Esimerkiksi tutkinnon 

suorittamisen tehtävänä on mitata sitä, millaiset ovat työelämään 

siirtyvän aloittelijan osaamisen taso (Poikela 2002, 241). Kuva-

taidekasvatuksen koulutusohjelmasta saadaan pätevyys mitä 

moninaisimpiin työtehtäviin. Tällöin ammatilliselle osaamiselle on 

hankala asettaa kriteereitä, johon verrata valmistuvan opiskelijan 

ammattitaitoa. Mikä on se osaamisen laatu ja laajuus, jota opiskelijan 

on opinnäytteessään osoitettava?  

Toisekseen Broadfootin mukaan arviointi sisältää aina 

kilpailua, koska saavutettavissa olevat ”palkkiot” ovat rajallisia (mt. 

32–33). Voisi ajatella, että kilpailuasetelman ylläpito saa yksilöitä 

tavoittelemaan parempaa tulosta palkkion saadakseen, tai valmistaa 

heitä kohtaamaan kilpailun ja arvioinnin maailman koulutuksen 

ulkopuolella.  

Kolmas tarkoitus arvioinnille on kontrolloida yksilön valintoja 

(mt. 33–37). Myös Virran (2002, 68) mukaan arviointimenettelyissä 

on kyse eräänlaisesta portin-vartijuudesta, jossa yksilöä ja hänen 

valintojaan yhteiskunnassa säädellään. Arvioinnin portin kautta 

määritellään, mihin yhteiskunnan tehtäviin ja tapahtumiin yksilö saa 

osallistua. Opinnäytteiden kohdalla se voisi tarkoittaa esimerkiksi 

sitä, että arvostelulausunnossa vaikkapa kannustetaan jatkamaan 

tutkimusuraa. 

 

 

 

 

 

Arvioinnilla myös kontrolloidaan järjestelmän toimintaa ja 

tuloksellisuutta yhteiskunnan taholta (Broadfoot 1996). Arvioinnilla 

voidaan myös toteuttaa tiedonmuodostuksen kontrollointia: 

arviointitilanteissa määritellään esimerkiksi tiedon totuudellisuus, 

vakuuttavuus ja yleistettävyys. Näin vältetään puolivillainen 

pelkkään omaan tuntemukseen liittyvä tiedonmuodostus. (Virta 

2002, 66.) 

Virta (2002, 68) kysyy, heijastaako arviointi sellaisia taitoja ja 

tietoja, jotka ovat yksilön kehityksen ja yhteiskunnan kannalta 

mielekkäitä. Työelämässä opiskelija joutuu yhtä lailla arvioinnin 

kohteeksi, mutta arvioinnin tavat poikkeavat yliopiston käytänteistä. 

Esimiehen tekemä arviointi, itsearviointi ja vertaisarviointi ovat 

tyypillisempiä arviointitapoja korkeakoulun ulkopuolella. Pitäisikö 

korkeakoulujen arviointikäytäntöjen olla enemmän yhteyksissä 

työelämän arviointitapoihin? 
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Arvioijan tehtävässä konkretisoituvat myös edellisten kappaleiden 

piilosääntöjen ja itsestään selvien perusteluiden käsitteet, sillä hän 

arviointia tekevänä henkilönä on niiden tulkitsija, toimeenpanija ja 

uusintaja. On kuitenkin olennaista ymmärtää, että ei ole yhtä 

selkeästi määriteltävää asemaa tai roolia, jonka tarkastaja voi itselleen 

ottaa. Diskurssien moninaisuus mahdollistaa erilaisten paikkojen ja 

sijaintien ottamisen tai saamiseen. Lausumistavoissa ja subjektien 

asemissa on siis hajanaisuutta, jota ei voi analyyttisesti pakottaa 

jonkinlaiseen synteesiin. (Foucault 2005/1969, 76.) Vaikka Foucault’n 

diskurssianalyyttinen ajattelu irtisanoutuukin subjektista melko 

voimakkaasti, ottaa hän kuitenkin teksteissään toimijan huomioon. 

Lausuntatapojen muodostumista pohtiessaan hän nostaa 

ensimmäiseksi oleelliseksi kysymykseksi juuri puhujan paikan 

määrittelyn: ”Kuka puhuu? Kenellä kaikista puhuvista yksilöistä on 

lupa käyttää tällaista kieltä? Kuka on pätevä puhumaan? Kuka saa 

puheelta ainutkertaisuutensa ja arvovaltansa, ja keneltä puhe 

puolestaan saa ainakin oletetun totuutensa ellei peräti takuutaan?”. 

(Mt.  70.) 

Opinnäytteitä arvioivat ovat yleensä kaksi opinnäytteen 

käsittelemään aihealueeseen perehtynyttä taiteen tai (kuvataide)-

kasvatuksen ammattilaista. Heiltä vaaditaan vähintään ylempi 

korkeakoulututkinto tai sitä vastaava taiteellinen pätevyys. Valinnan 

tarkastajista tekee laitoksen arvosteluryhmä, yleensä huomioiden 

myös opinnäytteen tekijän ja ohjaajan ehdotukset. Käytäntö on, että  

 

 

 

 

 

 

 

ainakin toinen arvioijista on laitoksen omaa henkilökuntaa. (Aalto-

yliopisto 2010.) Tämä asettaa kysymyksen siitä, vaikuttavatko 

henkilösuhteet arviointiin jollain tavalla: opettajien mielikuvat 

opiskelijoista vaihtelevat suuresti, ja opiskelijan maine ja 

aikaisemmat arvosanat saattavat vaikuttaa arvioinnin oikeuden-

mukaisuuteen (vrt. Virta 2002, 83).  

Arvostelijalta edellytetään myös, että työtä tarkastellaan 

”ajanmukaisimman tiedon valossa ja hyvien taiteellisten ja 

tieteellisten käytänteiden mukaisesti” (Aalto-yliopisto 2010). Yhtenä 

hyvän arvioinnin kriteerinä (ks. esimerkiksi Frisk & Räisänen 1996b, 

45) on pidetty, että opettaja pystyy irrottautumaan omista 

mieltymyksistään. Kuinka tämä toteutuu esimerkiksi taiteellisten 

opinnäytteiden arvioinneissa, joissa taiteellisen osion hyvyyttä tai 

huonoutta ei ole välttämättä helppoa määritellä muista kuin omista 

mieltymyksistä käsin? Myös Ruismäki (2001, 82) pohtii14, valitaanko 

tarkastajat ”tiede/taidekäsityksen, metodin, kriittisyyden, suku-

puolen, ystävyyden ym. suhteen eettisesti oikein?”. Tiedollisen ja 

tieteellisen pätevyyden lisäksi arvostelijan asiantuntijuuden 

pitäisikin muodostua siis myös moraalisesta kompetenssista: 

arvostelijan tulisi tiedostaa omaan asiantuntijarooliinsa sisältyvä 

moraalinen ulottuvuus (Anttonen & Riimala 1998, 81–82). 

Mäensivun (1999, 69) mukaan arvioija ei välttämättä tunnista 

tai halua tuoda julki arviointityötään ohjaavia skeemoja15, koska 

uskoo arvioinnin uskottavuuden kärsivän. Arvioinnissa on myös  

 

 

Arvostelijan rooli 

14) Ruismäen tekstin konteksti 
on väitöskirjojen arvioinnissa, 
mutta pidän hänen esille 
nostamiaan kysymyksiä 
tärkeinä myös taiteen 
maisterin opinnäytteitä 
tarkasteltaessa 
 
15) Skeemalla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä psykologiasta 
tuttua käsitettä, joka tarkoittaa 
ihmismielessä olevaa 
järjestäytynyttä toimintamallia 
tai tietorakennetta. Skeemat 
muotoutuvat oppimisen ja 
havainnoinnin kautta, ikään 
kuin kiteyttävät erilaisia tieto- 
ja havainnointijärjestelmiä. 
Mielen sisäisinä malleina ne 
myös ohjaavat sitä, miten 
ihminen vaikkapa toimii 
erilaisissa tilanteissa ja 
omaksuu uutta tietoa. 
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intuitiivisuuteen ja hiljaiseen tietoon perustuvaa ainesta, jota on 

hankala sanallistaa (mt. 69).  

Hiljainen tieto muotoutuu niin arvioitavana kuin arvioijana 

olemisen kokemuksesta. Vaikka arvioijalla olisikin teoreettista tietoa 

arvioinnista, hän kuitenkin saattaa käytännön arviointityössä olla 

”kokemuksiensa vanki” ja tehdä arviointia ennakkokäsityksiensä 

valossa. (Holroyd 2000, 34.) Skeemat eivät perustu kuitenkaan vain 

henkilökohtaiseen kokemukseen, vaan myös kontekstissa jaettuihin 

sekä asemaan ja tehtävään perustuviin yleisiin rakenteisiin. 

Yksittäisen tarkastajan arviointitoiminta kietoutuu näin osaksi 

koulutusinstituution ylläpitämistä. (Mäensivu 1999, 69–70.) 

Mielestäni arviointi sisältää myös institutionaalista vallankäyttöä, 

joka kohdistuu sekä arvioijiin että arvosteltaviin. Viralliset arviointi-

ohjeet ovat läpinäkyvä tapa kontrolloida tarkastajan arvostelutyötä, 

mutta instituutio vaikuttaa heihin myös muilla tasoilla. Piilosäännöt 

kertovat, millaista arvioinnin tulisi olla ja millaisiin merkitys-

systeemeihin se voi vedota ollakseen vakuuttava.  

Tarkastajan arviointi ei siis tapahdu tyhjiössä, vaan on aina 

kietoutunut sosiaalisiin, yhteisöllisin ja institutionaalisiin 

käytäntöihin, niin tiedostamattomiin kuin tiedostettuihinkin. Väitän 

myös, että arviointi ei voi olla koskaan täysin objektiivista. Olen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samaa mieltä Karjalaisen ja Huuskon (2004, 14) kanssa, jotka 

kirjoittavat, että sana objektiivinen on vain semanttinen ase, jota 

arvioinnin pelissä käytetään. Riippumaton, neutraali arviointi on 

mahdotonta: arviointiin vaikuttaa aina tarkastajan lähtökohdat, 

hänen tuntemansa ja korostamansa teoriat, mielipiteet, status ja rooli, 

maailmankuva, ihmiskäsitys ja niin edelleen. Kuitenkin tiedostamalla 

ja pohtimalla näitä arviointitoimintaansa vaikuttavia asioita 

tarkastaja ottaa vastuun rooliinsa sisältämästä vallasta (Lindblom-

Ylänne & Nevgi 2002, 263).  
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  III Tutkimusmenetelmät 
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Opinnäytetyöni menetelmällinen näkökulma lähti muodostumaan 

valmiina olevasta aineistosta. Ennakko-oletukseni on, että laadullisen 

tutkimuksen menetelmin mielenkiintoni kohteena olevat arvostelu-

lausunnot ”kertovat enemmän”. Tutkimusperinteen mukaisesti 

minulla on tavoitteena tietyn ilmiön syvällisempi ymmärtäminen. 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisesti minulla ei myöskään ole 

mielessäni valmista teoriaa, jota olisin halunnut opinnäytteessäni 

testata. (Eskola & Suoranta 1998.) 
 Thurber (2004, 487–519) kirjoittaa Eisnerin (1991) 

hahmottelemista kvalitatiivisen tutkimuksen tunnusmerkeistä. 

Eisnerin mukaan kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä 

ovat esimerkiksi tutkijapersoonan voimakas läsnäolo tutkimuksessa, 

tutkimuksen tulkinnallisuus, ekspressiivinen ja tutkijan omaa ääntä 

korosta kieli tutkimuksessa sekä kontekstin tarkka huomioiminen. 

Nämä kaikki piirteet palvelevat ymmärtämisen tavoitetta ja ne ovat 

myös suuntaviivoina omassa opinnäytteessäni.  

Laadullisen tutkimuksen yleisten periaatteiden seuraaminen ei 

kuitenkaan riitä, vaan kvalitatiivisen tutkimuksen monipuolisesta 

maastosta on löydettävä tutkimusintresseilleen ja -aineistolleen 

sopiva metodi. Minulle on luontevaa lähteä etsimään sopivaa 

tarkastelukulmaa erilaisista kieleen ja sen käyttöön keskittyvistä 

tutkimusmenetelmistä aineistoni luonteesta johtuen. Esimerkiksi 

Tuomi ja Sarajärvi (2002) jaottelevat kielen tutkimuksen alalajeja  

 

 

 

 

 

 

 

 

kolmen erilaisen tutkimusorientaation kautta. Näistä erityisesti 

kysymys kielen tyypillisistä piirteistä oli osuva oman arvostelu-

lausunnoista koostuvan aineistoni kohdalla. Kirjoittajat kehottavat 

tutkijaa pohtimaan, näkeekö hän kielen kommunikaationa vai 

kulttuurina. Koska kieli minulle opinnäytteen tekijänä näyttäytyy 

ennen kaikkea osana sosiaalista vuorovaikutusta, esittävät Tuomi ja 

Sarajärvi jatkokysymyksen: Onko tutkimuksessa erityisen tärkeää 

kommunikaation sisältö vai kommunikaation prosessi? Tutkimus-

metodin valinnan kannalta tällä on olennainen merkitys.  Jos tutkija 

näkee kommunikaation ennen kaikkea todellisuuden kuvana, on 

sisällönanalyysi hyvä valinta tutkimusmenetelmäksi. Itse kuitenkin 

näen vuorovaikutuksen todellisuuden rakentamisena.  Tuomen ja 

Sarajärven mukaan järkeviä metodivalintoja ovat tällöin 

kommunikoinnin etnografian lisäksi metodiksi lopulta valitsemani 

diskurssianalyysi. (Mt. 47–49).
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Diskurssianalyysi perustuu sosiokonstruktivistiseen ajatukseen siitä, 

että todellisuus rakentuu kielen kautta sosiaalisissa prosesseissa (vrt. 

realistinen näkemys, jonka mukaan kieli heijastaa todellisuutta 

sellaisena kuin se on). Kielenkäyttö nähdään toimintana, jossa 

sosiaalista todellisuutta rakennetaan, uusinnetaan ja muokataan 

erilaisin merkityssysteemeihin tukeutuen. Näkökulmasta riippuen 

merkityssysteemien kirjoa voidaan kutsua esimerkiksi diskursseiksi 

tai tulkintarepertuaareiksi. (Jokinen ym. 2004, 9, 25–27; Suoninen 

1999, 17.)  Lähtökohtana diskurssianalyyttiselle aineiston 

analysoinnille toimii kielen arvioiminen eli esimerkiksi tutkitaan 

millä sanastolla kiinnostuksen kohteena olevaa asiaa kuvataan. Tämä 

on johdatusta kielenkäytön syvällisempään analyysiin, jossa 

tarkastellaan sen muodostamia kielellisiä tekoja. Aineiston 

huolellinen ja yksityiskohtainen analyysi voi paljastaa arvostelu-

lausunnoissa itsestään selvyyksinä pidetyt asiat, arvostuksen kohteet 

ja toiseuttamisen prosessit. (Suoninen 1999, 18–19.) 

Juuri edellä mainitun kaltainen kieleen liittyvä ajattelu on 

kiinnostukseni kohteena myös arvostelulausuntoja tutkiessa ja 

diskurssianalyysi oli luonteva valinta tutkimusmetodikseni.  

Aineistoani voisi toki lähteä tutkimaan monesta muustakin näkö-

kulmasta, mutta tekstien luomaa merkitysten maailmaa tutkiessa 

diskurssianalyysi luo oivallisia metodologisia suuntaviivoja. 

Menetelmän valintaa puolustaa myös se, että arvostelulausunnoista 

koostuva aineistoni on diskurssianalyysia tekeville tutkijoille 

mieluinen niin sanottu ”luonnollinen aineisto”: se on syntynyt 

kulttuurissa itsessään ilman tutkijan myötävaikutusta. Arvostelu-

lausunnoilla on myös selkeät (tutkijasta riippumattomat)  

 

 

 

 

tuotantoehtonsa ja kontekstinsa, jotka vaikuttuvat sen syntyyn. Juuri 

tällaisten aineistojen tarkasteluun diskurssianalyysi taipuu hyvin. 

(Jokinen 1999a, 42–43; Juhila & Suoninen 1999, 234–237.)  

Diskurssianalyyttinen tutkimusasenne 

Diskurssianalyysiä ei voida siis pitää yksittäisenä metodina, vaan 

enemmänkin tutkimusasenteena ja sitoutumisena tiettyihin kielen-

käyttöä koskeviin taustaoletuksiin. Analyysini tavoitteena onkin siis 

yleisesti vain tarkastella teksteillä luotuja merkityksiä arvostelu-

lausuntojen rajatussa kontekstissa. Lausunnot ovat siis selontekoja, 

joissa tietyt merkitykset ovat mahdollisia. Mitä nämä mahdolliset 

merkitykset ovat? Entä kuinka ne tuodaan selonteoissa esille? 

Millainen on niiden osallisuus sosiaalisen todellisuuden ja kulttuurin 

rakentumisessa? (Vrt. Suoninen 1999, 21)  

Diskurssianalyysiin voi lähteä kolmesta eri näkökulmasta. 

Ensinnäkin aineistoa voi lähteä analysoimaan hyvin aineisto-

vetoisesti, tulkiten aineistoa vain sen sisäisessä kontekstissa. 

Tekstistä etsitään merkityksiä, jotka on valittu tilanteeseen sopivina 

osaksi tekstiä.  

Toinen perspektiivi on kulttuurinen: siinä tutkija tarkastelee 

aineiston puhetapoja suhteessa ympäröivään kulttuuriin eli kuinka 

teksti lainaa ja muuntaa kulttuuria. Arvostelulausunnot noudattavat 

yhteisön normeja ja analyysin kohteena ovat silloin yhteisön 

tyypilliset tavat tuottaa merkityksiä.  

Kolmannessa eli yhteiskunnallisessa näkökulmassa tutkijan 

huomio kohdistuu siihen, kuinka erilaiset puhetavat ylläpitävät ja 

Diskurssianalyysi 



   29 

 

muuttavat valtasuhteita institutionaalisissa järjestelmissä, 

sosiaalisissa käytännöissä tai poliittis-taloudellisissa prosesseissa. 

Tekstien merkitykset sitoutuvat siis myös laajempaan kontekstiin, 

esimerkiksi ideologiaan. (Jokinen & Juhila 1999, 56–66; Törrönen 

2005, 139–140; Heikkinen 2007, 36; Upton & Cohen 2009, 586) 

Puhetavat siis materialisoituvat teksteissä, ne ovat 

diskursiivisten käytäntöjen tuottamia ja ovat dialogisessa suhteessa 

sosiokulttuurisiin käytäntöihin. Omassa työssäni tarkastelen kaikkia 

näitä merkitysten tasoja. Analyysissä nämä eivät välttämättä ole 

eristettyinä toisistaan, vaan näkökulmat tukevat toisiaan (vrt. Upton 

& Cohen 2009, 586).  

Entä onko opinnäytteeni tutkimusasenne enemmän 

analyyttiseen vai kriittiseen diskurssianalyysin (ks. Jokinen & Juhila 

1999, 85–93) nojaava? Näitä kahta tutkimusorientaatiota voidaan 

pitää diskurssianalyysin tutkimuksellisen janan kahtena eri ääri-

päänä, ja painotus voi vaihdella samassakin tutkimuksessa eri osien 

välillä. Kriittistä diskurssianalyysiä omassa työssäni edustavat siis 

sellaiset osiot, joissa pohdin valtaa ja sen ilmenemismuotoja 

arvostelulausuntojen kontekstissa (ks. esim. luku VII). Pää-

tavoitteenani on kuitenkin yksityiskohtaisesti eritellä tapoja, joilla 

todellisuutta rakennetaan lausuntojen kaltaisessa sosiaalisessa 

käytännössä. Painotus on täten enemmän analyyttisessä kuin 

kriittisessä diskurssianalyysissä.  

Esimerkiksi Luoma (2004, 15) kärjistää, että usein 

humanistisessa perinteessä ”aito valtakritiikki” määritelmän-

omaisesti vaatii vallitsevien valtarakenteiden tukahduttamien 

vapautusta. Olen toki kiinnostunut hierarkiasta ja tarkastelen 

aineistoani myös vallan näkökulmasta, mutta en halua sitoutua 

sellaiseen käsitykseen, että arvostelukäytännöissä olisi jokin 

alistettujen ja sorrettujen joukko, joiden äänen opinnäytteelläni toisin 

esiin. Ehkäpä valtakritiikkini ei ole tällöin sitä ”oikeaa” lajia, mutta 

vetoan Jokisen ja Juhilan (1999, 87) huomioon: tutkimuksen 

lähtökohtana voi olla tekstin konstruointi, mutta se ei tarkoita, 

etteikö aineisto voisi tarjota lopulta ainesta myös kriittiseen 

katsantokantaan eli jonkinlaiseen aineiston kyseenalaistamiseen ja 

purkamiseen.  

Vaikka diskurssintutkimus joissakin muodoissaan välttelee 

kaikenlaisten teoreettisten kehikoiden käyttämistä, olen omassa 

työssäni hakenut tukea myös diskurssianalyysiä koskevasta (esim. 

Foucault 2005/1969; Jokinen ym. 1999 ja 2004; Pietikäinen & 

Mäntynen 2009) sekä arviointia käsittelevästä kirjallisuudesta (ks. 

kappale II). Käymäni vuoropuhelu aineiston, tutkimuskysymysten ja 

teorian kanssa on ohjannut käsitteiden valintaa. Aineiston mikro-

tason havainnot yhdistyvät näin laajempiin teoreettisiin käsite-

maailmoihin. Olen melko vapaasti poiminut käsitteitä erilaisista 

diskurssintutkimuksen suuntauksista ja jopa sen ulkopuolelta. Luon 

omaan opinnäytetyöhöni sopivan yhdistelmän Foucault’n ajatuksista 

ja suomalaisen diskurssianalyysiä käsittelevän kirjallisuuden 

käyttämistä keskeisistä käsitteistä. Käsitteitä voidaan pitää 

neuvottelunvaraisina, joten selvitän jokaisen käsitteen yhteydessä 

mihin se perustuu ja miten sitä omassa työssäni käytän. 

Systemaattinen analyysi ja lähiluku 

On syytä nostaa esiin myös systemaattisen analyysin ja lähiluvun 

käsitteet, jotka myös sivuavat opinnäytteessä käyttämääni 

pääasiallista metodologista työkalua eli diskurssianalyysiä.  

Etsiessäni aineistoni erityislaatua kunnioittavaa ja tutkimus-

intressieni mukaista menetelmää löysin systemaattisen analyysin. 

Systemaattisessa analyysissä keskeistä on aineiston erittely, tulkinta 

ja arviointi teoreettisen orientaation kautta. Tekstistä etsitään 

teemoja, vivahteita, ristiriitaisuuksia järjestelmällisesti, tavoitteena 
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ymmärtää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä paremmin. Tärkeäksi 

nousevat tekstissä olevat aihekokonaisuudet, joilla tuodaan ehkä 

paljonkin aikaisemmasta poikkeavia näkökulmia tutkittavaan 

aineistoon ja ilmiöön. Systemaattisessa analyysissä tarkastellaan 

myös sitä, mitä tekstissä pyritään korostamaan ja mitkä asiat taas 

jäävät taka-alalle tai puuttuvat kokonaan. Menetelmässä on 

olennaista tunkeutua kielellisten ilmaisujen esittämään ajatus-

maailmaan, jolloin aineistoa ei pyritä esittämään tilastollisen 

edustavasti, vaan etsimään ajatuskokonaisuuksia selventäviä 

merkityssysteemejä. (Jussila ym. 1992, 160, 170.)  

Tällä melko vähälle huomiolle jääneellä tutkimusmenetelmällä 

tuntuu olevan siis hyvinkin paljon yhteistä varsinaiseksi metodikseni 

valikoituneen diskurssianalyysin kanssa.  Kuitenkin Jussilan ym. 

(1992, 159) mukaan systemaattisen analyysin lähtökohtana on usein 

jonkin ryhmän, organisaation tai instituution tuottamien ajatuksien 

tutkiminen ottamalla tarkastelun kohteeksi jokin keskeinen käsite 

tai ajatuskokonaisuus. Tässä kohtaa systemaattisen analyysin 

menetelmä eroaa omastani: vaikka olenkin kiinnostunut arvostelu-

lausunnoissa tuotetuista ajatuksista, ei minulla ole valmiita keskeisiä 

käsitteitä tai ajatuskokonaisuuksia, joiden käyttöä olisin 

aineistossani lähtenyt tarkastelemaan. Ennemminkin analyysini 

tavoitteena on löytää juuri näitä käsitteitä ja ajatuskokonaisuuksia 

aineistosta itsestään.  

Kuten edellä olen maininnut, diskurssianalyysiä itsessään 

pidetään ennemminkin lähestymistapana kuin tarkkaan 

määriteltävänä metodina. Tärkeäksi muodostuvat erilaiset käsitteet, 

joiden avulla analyysiä tehdään. Minulla on työssäni kuitenkin 

tärkeänä apuvälineenä myös lähiluvuksi (close reading) kutsuttu 

menetelmä. Lähiluvulla tarkoitetaan tekstin tarkastelutapaa, jossa 

jatkuvasti täydentyvien käsitteellisten työkalujen avulla  

 

konkreettisesti eritellään valittua aineistoa. Käsitteet valikoituvat, 

kuten diskurssianalyysissäkin, ottaen huomioon tekstin 

ymmärtämisen ja valitun näkökulman kannalta oleelliset seikat. 

(Pöyry 2010, 335.) 

Tieteidenvälisenä metodologisena käsitteenä lähiluku sopii 

hyvin taidekasvatuksen moneen suuntaan kurottavaan tutkimus-

kenttään. Se perustuu osaltaan etnografiasta lainattuun aineiston ja 

ilmiön tiheän kuvaamisen käsitteeseen. Lähiluvulla ei tarkoiteta 

aineiston yksityiskohtaista kuvailua, vaan ilmiasun lisäksi huomion 

kiinnittämistä sen merkityksiin. Sen tarkoituksena ei ole siis vain 

tutkimusaineistona olevan tekstin referoiminen, vaan lukeminen on 

pohdittua ja valikoivaa. Huomio suuntautuu tekstin keskeisiin 

piirteisiin. (Pöyry 2010, 331–333, 342.) 

Konkreettisesti lähiluku tarkoittaa useaan kertaan lukemista 

aina ensimmäisestä avoimesta lukukerrasta tiedostavaan luku-

kertaan, näkökulmia eri lukukertojen välissä vaihdellen. Lähilukuun 

kuuluu myös olennaisena osana kirjoittaminen. Aluksi se tarkoittaa 

aineistosta tehtäviä muistiinpanoja tai alleviivauksia, myöhemmin 

yhä tarkemmaksi käyvää tutkimustekstin tuottamista. 

Kirjoittamisesta tulee osa tekstin pohjalta tehtävää reflektointia, josta 

alkavat muodostua väittämät tekstin sisällöstä ja merkityksistä. 

Tutkimuksen edetessä tekstiin palataan tarkastamaan tehtyjen 

empiiristen väitteiden totuuspohjaa. Kuten Pöyry (2010) tähdentää, 

on kirjoittaminen olennainen osa omien ajatusten ulkoistamisessa: 

kirjoittamalla tutkija taistelee automatistista ymmärtämistä vastaan 

ja saattaa omat ajatuksensa tarkastelun kohteeksi. Lähiluvun 

prosessissa teksti pysyy koko ajan muuttumattomana, mutta 

tulkitsijan näkökulmat elävät ja muuttuvat tarkastelun kuluessa. 

(Mt. 339–341.) 
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Michel Foucault: diskurssianalyysi ja 
arvioinnin vallankäyttö  

Ranskalaisen filosofin Michel Foucault’n (1926–1984) ajatukset ovat 

vaikuttaneet voimakkaasti diskurssianalyysiin. On kuitenkin 

huomattava, ettei Foucault’nkaan kohdalla voida puhua metodista, 

vaan metodologiasta. Edes Tiedon arkeologiaa (2005/ 1969) ei voida 

varsinaisesti pitää metodioppaana. (Luoma 2004, 11.) Käytänkin 

Foucault’n ajatuksia diskurssi-analyysistä enemmän lähestymis-

tapana ja jonkinasteisena sitoutumisena tiettyihin periaatteisiin ja 

teorioihin, en varsinaisena selvästi määriteltävänä metodina.   

Oman työni teoreettista taustaa hahmotellessani olen 

tutustunut sekä Foucault’n (tiedon)arkeologiaa että  

(vallan)genealogiaa1  käsittelevään kirjallisuuteen ja muiden 

tutkijoiden Foucault -tulkintoihin. Diskurssianalyysin lisäksi 

tarkastelin siis myös hänen esittämiään ajatuksia vallasta ja sen 

liittymistä arviointiin. Tarkkailla ja rangaista –kirjassa (2000 / 1975) 

Foucault kirjoittaa lääkärien ja vanginvartijoiden, ja myöhemmin 

psykiatrien ja opettajien käyttävän hienovaraista valtaa toimintansa 

kautta. Vallankäyttö toteutuu normalisoivien arvioiden (esimerkiksi 

lääkärin diagnoosi potilaasta perustuu kategorisoivaan toimintaan) 

sekä pysyvän, jatkuvan valvonnan tekniikoiden kautta. Foucault’n 

kirjoituksissa opettajan tekemä arviointi näyttäytyy yhtenä 

kurivallan mekanismina. Hänen mukaansa siinä yhdistyvät niin 

hierarkkinen valvonta kuin normalisoivat arviot yksilöstä. 

Arvioinnissa yksilö (oppilas) saa ”mikrorangaistuksia”, joilla 

osoitetaan oikea käytös, oikea tieto ja yksilön paikka yhteis-

kunnassa.  

 

 

 

 

Foucault’n ajatuksia arvioinnista ovat tarkastelleet omissa 

teksteissään ainakin Broadfoot (1996), Kemmis (1993), Kvale (2007) 

ja Barnett (2007). Erityisesti summatiivinen arviointi on nähty 

foucault’laisen kurinpitovallan ilmentymänä. Arviointi on luokittelun 

väline, jossa opiskelijat asetetaan numeroin hierarkkiselle asteikolle. 

Tätä voidaan pitää kurin ilmentymänä. Opiskelijoiden 

subjektiviteeteista tulee muokattuja ja kontrolloituja. Arvioinnin voi 

nähdä symbolisena vallankäyttönä, jossa oppijan identiteettiä 

jatkuvasti määritellään useilla kategorisilla tasoilla. (Barnett 2007, 

36–37; Broadfoot 1996, 101.)  

1) Foucault’n tiedon-
arkeologinen kaudeksi 
käsitetään yleensä hänen 
varhaistuotantonsa ennen 
1970-lukua. Tämän jälkeistä 
tuotantoa kutsutaan vallan-
genealogiseksi lähestymis-
tavaksi. Vaikka Foucault’n 
tuotannosta on selkeästi 
erotettu nämä kaksi eri kautta, 
ei niitä voi nähdä toisistaan 
erillisinä, vaan pikemminkin 
ajattelun jatkumona. 
Siirtyminen genealogiseen 
metodiin merkitsi jonkinlaista 
painopisteen vaihtumista, 
mutta ei ratkaisevaa aiemman 
lähestymistavan hylkäämistä. 
(Husa 1995.) Tässä työssä olen 
etsinyt Foucault’n kirjoituksista 
jonkinlaista teoreettista pohjaa 
analyysini tueksi. Myönnän 
tässä olevan eklektisyyden 
vaara: Foucault’ta on käytetty 
(ja minä käytän) mitä 
erilaisimpien ajatuskuvioiden 
ja tutkimustapojen 
oikeuttamiseen. Koska työni ei 
kuitenkaan perustu vain ja 
ainoastaan Foucault’n 
ajatuksille, koen tutustumiseni 
hänen ajatteluunsa olleen 
opinnäytetyökontekstissa 
riittävää ja asianmukaista. 
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Tutkimuksen ensimmäisiä vaiheita ovat aineistokorpuksen 

rajaaminen tietyin valintaperustein. Näitä olen käsitellyt 

ensimmäisessä luvussa. Menetelmävalintojen suhteen olen ensin 

sitoutunut laadulliseen tutkimukseen (olen tehnyt kuitenkin myös 

joitakin tilastollisia havaintoja, ks. liite 3) ja sitten tarkemmin 

diskurssianalyyttiseen tutkimusasenteeseen. Metodologisena 

työkaluna käytän lähilukua. Olen jo edellä hahmotellut analyysin 

syvyyttä ja painotuksia diskurssianalyysin laajalla kentällä. 

Varsinaiset valinnat tapahtuvat kuitenkin vasta aineistolähtöisesti 

analyysiä tehdessä. Seuraavaksi erittelen tarkemmin kuinka 

aineistoni analyysi etenee. 

 

Jukka Törrönen on lainannut tekstiinsä Norman Faircloughilta 

mallin, jossa diskurssianalyysin ulottuvuudet konkretisoituvat 

kuvion muodossa (Törrönen 2005, 143, soveltaen Faircloughia 1997). 

Tämän mallin pohjalta olen luonut oman tulkintani analyysin kulusta 

(kuvio 1). Sisäkkäiset ympyrät kuvaavat tekstin, diskurssien ja 

sosiaalisen toiminnan yhteenkietoutuneisuutta ja sitä, kuinka ne 

edellyttävät toinen toisiaan. Siksi analyysi ei yhteen kerrokseen 

keskittyessään voi sulkea muita pois, vaan analyysin jokaisessa 

vaiheessa diskurssien eri ulottuvuudet ovat alituisessa vuoro-

vaikutuksessa keskenään. Karkeasti katsottuna analyysini suunta on 

kuitenkin sisältä ulos yksityisestä yleiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn ensimmäinen vaihe keskittyy tekstin kuvailuun. 

Analyysi kohdistuu itse tekstiin: huomioni kohteena ovat 

representaatiot, eli millaisella sanastolla tai fraaseilla arvostelu-

lausunnot kuvaavat arvioinnin kohteena olevia opinnäytetyötekstejä. 

Kuvailun vaiheessa tarkastelen myös tekstissä luotua inter-

persoonallisuutta. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi tekstin eetosta ja 

modaalisuutta eli millaista kuvaa tekstin tekijä luo itsestään. 

Arvostelijan omaan asemaan kohdistuvaa puhetta voi analysoida 

esimerkiksi modaalianalyysin avulla eli lähilukemalla tekstiä etsien 

niitä piirteitä, jossa arvostelija käyttää subjektiivisuuttansa (onko 

teksti minämuotoista) tai millaisia modaalisia määreitä2 hän käyttää 

(jos käyttää). Tarkastelen myös sitä, millaisia positioita arvostelu-

lausunnoissa annetaan opinnäytteen tekijöille. (Törrönen 2005, 145–

146.) Lähiluennassa tätä kutsutaan sanastolliseksi tasoksi: 

tarkastellaan mitä tekstissä olevat sanat merkitsevät ja millaisia 

konnotaatioita niistä syntyy (Pöyry 2010, 342). 

Toinen analyysini vaihe keskittyy tarkastelemaan 

diskursiivisia käytäntöjä. Vaiheen olennaisia vaiheita on erilaisten 

tekstilajien tunnistaminen ja arviointilausuntogenren/genrejen 

määritteleminen. (Törrönen 2005, 146–147.) Lähiluvun metodissa tätä 

voisi kutsua yhdistelmäksi lausetason ja kokonaisrakenteen 

tarkasteluista (Pöyry 2010, 343). Aineistolta kysyn esimerkiksi  

 

 

 

Tutkimuksen vaiheet 

 
 
2) Modaalisia määreitä ovat 
kaikenlaiset tekstissä luodun 
tiedon varmuuteen liittyvät 
ilmaisut, esimerkiksi ”on 
mahdollista” tai ”ehkä”. 
(Törrönen 2005, 146) 
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millaisiin tekstilajeihin teksti nojautuu, onko 

teksti moniäänistä ja kenen äänet ovat 

identifioitavissa. Tarkastelun kohteena ovat 

arvostelulausuntojen lajityypin 

konventionaaliset piirteet. (Törrönen 2005, 

146–147.)  

Analyysin kolmannessa vaiheessa 

paikannan sosiokulttuurisia käytäntöjä, joissa 

diskurssit elävät ja joita diskurssit luovat. 

Lausuntojen kontekstit hahmottuvat toki jo 

analyysin aikaisemmissa vaiheissa, mutta 

arvostelulausunnot tietyn sosiaalisen 

toiminnan osana ja sosiaalista todellisuutta 

rakentavina elementteinä ovat painopisteenä 

aineiston viimeisessä analyysitasossa. 
 

Kuvio 1. Aineiston analyysin tasot. 
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IV Sanasto ja kieli 
arvosteluteksteissä 
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Työni ensimmäisessä vaiheessa pureuduin tekstiin sanojen tasolla. 

Tässä luvussa erittelen tekstissä olevia representaatioita ensin 

fraasien kautta. Sen jälkeen tarkastelen lausuntotekstien antamaa 

kuvaa tarkastajista ja toisaalta arvioinnin kohteista eli opin-

näytteiden tekijöistä. Millaiseen kielenkäyttöön arvostelulausunnot 

perustuvat ja millaisina toimijoina näyttäytyvät lausuntojen 

kirjoittajat ja opinnäytteiden tekijät? Vastausta lähdin etsimään 

lukemalla ensin hyvin avoimesti ja jättäen ennakkokäsitykseni taka-

alalle. Kun tekstissä jokin herätti kiinnostuksen, lähdin lähiluvun 

avulla etsimään jotakin samankaltaista muista lausunnoista. 

Tarkastelin aineistossani sellaisia esille nousevia piirteitä, jotka olivat 

yhteisiä arvostelulausunnoille. (Vrt. Eskola ja Suoranta 2005, 175; 

Pöyry 2010.) 

Tämänkaltaisen aineistolähtöisen teemoittelun lisäksi käytin 

ajatteluprosessien innoittajana diskurssianalyyttisestä tausta-

ajattelusta nousevaa termistöä, joka toimi tekstin erittelyn apuna. 

Diskurssianalyysista kirjoittaneet ovat korostaneet, että 

tutkimuksessa käytettyjen käsitteellisten työkalujen ei tule nousta 

mistään valmiista diskurssianalyysin ulkopuolisesta teoriasta. Aineiston 

analysoinnissa käytetyille käsitteille on löydyttävä perustelut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aineistolähtöisesti tekstistä itsestään. (Jokinen ym.  2004, 13.) Tätä 

voidaan kutsua myös teoreettisesti informoiduksi lähiluvuksi (Pöyry 

2010, 344).  Tutkijan on kyettävä myös jättämään taakseen kaikki 

valmiit jaot ja kategorisoinnit, jotta tutkimus ei vain toistaisi arkisen 

tiedon itsestäänselvyyksiä (Foucault 2005/1969, 34). Arvostelutekstin 

teemoittelu ja myöhempi analyysi vaativat siis tasapainottelua 

puhtaan aineistolähtöisyyden pyrkimyksen ja toisaalta tutkimus-

metodiin olennaisena osana kuuluvien käsitteiden luomien tarttuma-

kohtien välillä.  Käytännössä tässä esittämäni havainnot ja oivallukset 

muodostuivat sekä diskurssianalyysiin että arviointiin liittyvän 

teoreettisen kirjallisuuden ja aineiston analyysin vuoropuhelussa. 



36 

 

 

 

 

Ensimmäisenä käsitteellinen työkaluni on fraasi. Sillä tarkoitetaan 

tässä arvostelulausunnoille tyypillistä ilmaisua, vakiintunutta sanaa 

tai sanaparia. Pro gradujen arvostelulausuntoja tutkineen Luostarisen 

(1993, 30) mukaan fraasien käyttö on yleistä arvioinnissa, koska 

arviointityötä tehdään usein kiireessä ja tekstit suunnataan tietylle 

fraasien merkityksen tuntevalle kohderyhmälle eli arvosteluryhmälle. 

Luostarisen kanssa samassa seminaarijulkaisussa kirjoittava Varto on 

kriittisempi arviointitoiminnan fraaseja kohtaan: ”On joitain 

vakiintuneita iskusanoja, joita lausunnon kirjoittajan on vaikea olla 

käyttämättä: […] Kukaan ei yleensä tiedä, mitä tällaiset sanat 

tarkoittavat, mutta on vaikea kirjoittaa lausuntoa käyttämättä näitä 

ja näiden kaltaisia.” Varton mukaan fraasit voidaan nähdä 

jonkinlaisena salaisuutena, joka avautuu vasta kun on itse 

kirjoittamassa lausuntoja.  (Mt. 1993, 15.) 

Seuraavaksi esittelen joitakin tekstin lähiluvun kautta esiin 

nousseita arvostelulausuntojen fraaseja ja pohdin niiden merkitystä. 

Valitsemani fraasit esiintyivät arviointiteksteissä usein, mutta niiden 

merkitys yleisyydestä huolimatta jäi usein monitulkintaiseksi. 

Rivien välissä henkilökohtaisuutta, 
rehellisyyttä ja syvällisyyttä   

Fraasit voidaan siis nähdä arviointipuheen oleellisena osana, mutta 

niiden ymmärtäminen edellyttää merkityssysteemien laajempaa 

tuntemusta. Käytetyimmät termit itsessään saattavat olla arkikielen 

merkityksissään yksinkertaisia, kuten vaikkapa sana henkilökohtainen, 

mutta arvostelulausunnoissa ne tuntuvat kantavan muita, vain tietyn 

diskurssin omaksuneiden ihmisten ymmärtämiä merkityksiä1: 

 

 

 

 

”Henkilökohtaisen läsnäolo on X:n työssä yksi niistä vahvoista olemisista, 
joka koskettaa erityisellä tavalla” (5/2008/G) 

”Näin X:n omasta, henkilökohtaisesta kokemuksestaan synnyttämät 
teokset luovat sfäärin, jossa vierailevan oli mahdollista tavoittaa jotakin 
kaikille yhteisistä mielen tiloista.” (5/2007/P) 

Näistä merkityssysteemeistä tietämättömän tulkintoja vaikeuttaa se, 

että fraasien kantamat merkitykset voivat olla melko ristiriitaisia. 

Henkilökohtaisuus oli yleensä tutkielmalle ansioksi, kunhan se ei 

ollut sentimentaalista (5/2007/R), pelkkää oman navan ympärillä pyörimistä 

(5/2007/P), minäpyörittelyä (5/2008/F) tai banaalia itseterapiaa 

(5/2007/O). Erinomaista arvosanaa ehdottaneet lausunnot yleensä 

kiittelivät opinnäytteiden tekijöitä juuri tästä ”sopivasta ja oikeasta” 

tavasta tehdä henkilökohtaista tutkimusta tai taidetta2: se ei ole liian 

päällekäyvää, purskahtelevaa tai likaista, vaan täynnä ”porvariston 

hillittyä charmia”. Tyydyttävää arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa 

omakohtaisuus oli periaatteessa hyvä, mutta jossakin menee pieleen: 

”X:n lopullinen ratkaisu on periaatteessa hyvä: hän valitsee arkisen ja 
itselleen läheisen ja tutun aiheen.” (1/2008/A) 

”Henkilökohtainen luo periaatteessa hyvän pohjan yleisesti kiinnostavalla 
pohdinnalle ja lapsuusmuistojen kuvaukset ovat lopputyön parasta antia.” 
(1/2008/G) 

Henkilökohtaisuus voidaan siis sijoittaa joko hyvien tai huonojen 

ominaisuuksien kategoriaan, mutta kun opinnäytettä määriteltiin 

fraaseilla rehellisyys, aitous ja totuudellisuus, luotiin selvästi  kuvaa 

positiivisen vaikutelman tehneestä työstä. 

”Kuvat puhuvat yhdessä tekstin kanssa ja antavat lukijalle rikkaan mutta 
myös rehellisen kuvauksen tutkimusprosessin tapahtumista.”  (5/2007/L) 

Fraasit 

1) Aineistolainauksien käyttöä 
ja merkitsemistapaa selvitän 
liitteessä 2; aineistolainausten 
tunnisteet liitteessä 1. 
 
2) Esimerkiksi: ”Tässä 
kokonaisuudessa X on 
onnistunut erinomaisesti sekä 
taiteelliseen lopputyöhön 
liittyvän itsen avaamisen 
tavoitteen että oman 
identiteetin ja itsen suojelun 
välillä.” (5/2007/O)   
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”Tekijän muistelut eivät ole tunteilua, vaan tiukan itsekriittistä ja samalla 
yleistäkin tavoitteleva rehellistä tutkimusta” (5/2007/E) 

”X tarkastelee omaa suhdetta muuhun kuvitustaiteeseen ja häntä 
ympäröivään visuaaliseen kenttään mielenkiintoisesti ja rehellisen 
oloisesti.” (5/2009/A) 

”Tutkielmassa tekijä kuvailee kuvittamisen prosessia elävästi ja 
rehellisesti.” (5/2009/B) 

”Yhdessä lopputyön sisällöllisten tavoitteiden ja huolella laadittujen 
tutkimuskysymysten kanssa ne tekevät lukemistapahtumasta 
mielenkiintoisen ja saavat aikaan tunteen jonkin toden ja vilpittömän 
äärellä olemisesta”. (5/2007/O) 

”Työ ei ole enää pelkkä pakollinen suoritus ja lopputyö, vaan se etsii 
aidosti tietoa, jota hyödyntää tulevaisuudessa.” (5/2007/I) 

”Olemalla teeskentelemätön ja aidosti vilpitön, X on ottanut, ehkä 
tietämättäänkin, mutta taiteilijalle ominaisella tavalla, riskejä.” 
(5/2008/G) 

Mitä näillä käsitteillä oikeastaan tarkoitetaan? Rehellisyys ja aitous 

näyttäytyivät rajatussa aineistossani arvoina, joiden mukaan vain 

erinomaiset opinnäytteet ovat tehty; tyydyttävää arvosanaa 

ehdottaneissa lausunnoissa ei käytetty tällaisia määreitä. Vaikka 

kehnoja töitä ei kategorisoitukaan varsinaisesti epärehelliseksi, niin 

argumentoinnin heikkous, töiden epämääräisyys tai epäselvyys 

tuntuivat estävän tehdyn tutkimuksen kutsumisen varsinaisesti 

aidoksi ja rehelliseksi. Fraaseina nämä liittyivät siis olennaisesti 

kaikin puolin jaloon ja kauniiseen työhön. 

Arvokkaiden ominaisuuksien listaan voisi lisätä vielä työn tai 

sen osien syvällisyyden:  

”Pohdinta tämän kuvakirjan toimivuudesta ja lähtökohdista on 
syvällistä.”  (5/2008/C) 

”Kokonaisuus on kaunis ja syvällinen: Taiteellinen osuus, teokset ja 
näyttely, sekä kirjallinen osuus nivoutuivat hyvin yhteen.” (2007/5/O) 

Syvällisyyttä pidettiin joissakin lausunnoissa jopa edellytyksenä 

opinnäytteelle3. Arvostelulausuntojen perusteella päättelisin 

syvällisyyden käsitteen tarkoittavan jonkinlaista asiantuntemuksen 

ja perehtyneisyyden osoittamista ajatuksillaan; syventymistä ja 

syvälle menemistä tietyssä kontekstissa. Syvällisyys rakentui 

arvostelulausunnoissa kuitenkin myös määrittelemättömästä 

(näennäis?)filosofisuudesta ja aiemmin mainitusta ”oikeanlaisesta 

henkilökohtaisuudesta”: 

”Juuri tämä kuva-teksti ja teksti-kuva muodostavat ilmaisullisina pareina 
ja dialogisina elementteinä varsin onnistuneen tutkimusmetodin, jolla 
tekijä voi ymmärtää entistä syvällisemmin omaa taiteellista prosessiaan 
ja elettyä elämäänsä.” (5/2006/C) 

Syvällisyyden rinnalla kulkevat myös ilmaisut hengittävyys, aukkoisuus 

ja huokoisuus. Konkreettisimmillaan sillä tarkoitettiin sitä, että 

taiteellisissa teoksissa tai kirjoitetussa työssä lukijan/katsojan omille 

ajatuksille annetaan tilaa ja tulkinnan mahdollisuuden ovat avoimia. 

Tällainen selittämättömyys (ja selittelemättömyys) oli hyvässä työssä 

ansio, tyydyttävässä taas kielteinen ominaisuus.  

”Tuntuu kuin keskeneräisyys ja aukollisuus olisivat niitä tekijöitä, jotka 
elävöittävät niin tekijän tekstiä kuin esillä olevia taideteoksiakin. Jotain 
piirtyy lukijan silmien eteen, jotain nähtävää tai näkemisen kautta 
koettavaa, ehkä tekijä itse, ehkä hänen taiteensa, ehkä jotakin lukijasta 
lähtevää.” (5/2008/B). 

”Toisaalta tekstin ’poeettinen huokoisuus ja aukkoisuus’ merkitsevät myös 
koko lopputyön pirstaleisuutta ja keskeneräisyyttä.” (1/2007/C) 

”Näyttely tuntuikin huokuvan paljon sanoin tavoittamatonta, vaientavaa 
kehollista tietoa, jota kirjallisessa osassa kerrotut tarinat koskettavasti ja 
riittävän avoimiksi jääden avaavat omasta näkökulmastaan” (5/2009/C) 

”Tekijä on myös välttänyt selittämästä teostensa sisältöjä liian 
tyhjentävästi, tekstin lukemisen jälkeenkin kuvat tuntuvat säilyttävän 
tulkinnanvaraisuutensa ja syvyytensä.” (5/2007/J) 

 

3) Esimerkiksi: ”Tekijä on 
selvästi paneutunut aihetta 
käsittelevään aineistoon, 
mutta aiheen syvempi 
henkilökohtainen pohdinta 
puuttuu, joka mielestäni 
vaaditaan lopputyöltä, 
erityisesti työltä johon liittyy 
taiteellinen produktio.” 
(1/2007/E) 
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”Tässä jotakin poimintoja monista tuloksista jotka vastasivat 
kysymyksenasetteluun selkeällä tavalla jättäen kuitenkin tilaa myös 
lukijan omille ajatuksille.”  (5/2007/S) 

”Vaikka taiteellinen lopputyö on oman taiteellisen tuotannon sanoiksi 
saattamista, rajauksien ja valintojen avaamista, havaintojen esille 
tuomista ja tulkitsemista, antaa X myös kuvalle mahdollisuuden jäädä 
osin arvoitukseksi, mysteeriksi ja ihmeteltäväksi. Tässä mysteerin 
varjelemisessa X ei kuitenkaan sorru sulkeutuneisuuteen tai 
kyseenalaistamattomuuteen. Päinvastoin hän osaa tekstissään 
verbalisoida sellaisia tapahtumia, työprosessin kokemuksia ja 
lähtökohtia, jotka yleensä hiljaisena tietona jätetään eksplikoimatta. Hän 
siis välttää töidensä turhan selittelyn paljastamalla lähtökohdat ja 
antamalla hyvin läpinäkyvästi lukijansa seurata ajattelunsa ja 
työprosessin erilaisia vaiheita.” (5/2007/D) 

Myös rivien välissä oleva tieto esitettiin ristiriitaisesti sekä 

positiivisena että negatiivisena opinnäytteen ominaisuutena: 

”Teksti on kypsää ja tekijä uskaltaa jättää sanottavaa myös rivienväliin, 
mikä pakottaa lukijaa palaamaan tekstiin useaan kertaan.” (5/2007/E) 

”Itse kuitenkin ajattelen tutkimustekstistä, että siinä on merkityksellistä 
vain ja lähinnä se, mitä kirjoitetaan. Ei voi olettaa, että tutkimustekstissä 
pitäisi lukea rivien välistä, mitä tutkija on tarkoittanut tai mitä teksti 
merkitsee.” (1/2007/B) 

Omaäänistä ja vuorovaikutteista 
dialogia 

Dialogia oli arvostelulausuntojen mukaan erinomaisissa töissä 

esimerkiksi teoreettisen keskustelun ja taiteellisen osuuden (5/2007/R), 

analyysin ja reflektion (5/2007/Q), opetustyön ja oman henkilöhistorian 

(5/2007/A) välillä. Myös tutkimusotetta voitiin kuvata dialogiseksi 

(5/2008/H). Dialogi itsessään oli hyvän opinnäytteen merkki, mutta 

vielä parempaa oli, jos tarkastaja pystyi määrittämään sen kriittiseksi 

(5/2007/H) tai aidoksi (5/2009/E). Tyydyttävää arvosanaa esittäneissä  

 

arvostelulausunnoissa dialogi mainittiin vain, jos sitä ei ollut 

(1/2007/A). Dialogin maalaisserkku vuoropuhelukin oli omalta osaltaan 

kertomassa vuorovaikutuksesta.  

”Tutkielmassa kuvat ja teksti ovat toimivassa vuoropuhelussa keskenään” 
(5/2009/B) 

”Tekijä vertaa kirjoittamisprosessiaan akvarellin maalaamiseen, jossa 
käydään vuoropuhelua maalaamisen ja maalaamattomuuden välillä. Hän 
määrittelee myös kirjoittamisen vuoropuheluksi kirjoitetun ja 
kirjoittamattoman välillä, mutta nyt tuntuu kuitenkin, että tuosta 
kirjoittamattomasta jätetään liian paljon vastaanottajan kuviteltavaksi 
ja tulkittavaksi.” (1/2007/C) 

Samaan kommunikaatiota käsittelevään fraasijoukkoon kuului myös 

keskustelu (5/2008/E; 2007/5/I; 5/2007/R). Keskustelu-fraasin käyttö ei 

sinänsä hämmästyttänyt, esiintyyhän kysymys ”mihin keskusteluun 

työsi osallistuu?” usein niin opinnäytetyöseminaarissa kuin tutkimus-

suunnitelmaohjeissakin (Aalto-yliopisto 2010). Fraasia käyttävät siis 

itse opinnäytteiden tekijät kuin tarkastajatkin. Keskusteluun, 

dialogiin ja vuoropuheluun liittyi myös olennaisena osana äänen 

käsite:  

”Tässä kohdin olisin mielelläni kuullut enemmän tekijän omaa ääntä. 
Tekijän oman äänen vahva läsnäolo näkyy erityisesti 
ympäristökasvatuksen ja taidekasvatuksen sekä oman taiteilijuuden 
pohdinnassa.” (5/2007/Q) 

”Jotkut ilmaantuvat sinne teksteinä. Heidän keskustelukumppaninaan X 
osaa ottaa omaäänisen roolinsa auktoriteettien rinnalla.” (5/2007/R) 

”Omat pohdiskelut ja lähdeaineisto nivoutuvat yhteen luontevasti: tekijän 
oma ääni kuuluu ja lähdeaineisto säestää taustalla” (5/2009/B) 

Omaäänisyys ja tutkijan oman äänen kuuluminen muodostuivat 

arvostelulausuntojen perusteella tärkeiksi hyvää opinnäytetyötä 

määritteleviksi fraaseiksi.  Itse suhtaudun kuitenkin epäillen siihen,  
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että oman äänen käyttäminen olisi aina vain positiivinen asia: entäpä 

jos opinnäytetyön tekijän oma ääni sanookin instituution kannalta 

vääriä asioita, provosoi, irtaantuu konventioista? 

 Seuraavat lainaukset kertovat esimerkin siitä, millaista omaa 

ääntä opinnäytteeltä vaaditaan:  

”Lukijana olisin kaivannut tekstiin enemmän tekijän ’omaa ääntä’ 
kommentoimaan ja käsittelemään aineistona käytettyjen lähteiden 
ajatuksia.” (1/2007/E) 

”Tekijän oma ääni ei pääse tässä työssä vielä esille, sillä oivallukset 
palautuvat aina jo aikaisemmin sanottuun ja teoriasta löytyvät välineet 
kaiken tutkimuksessa esille tulevan kokemuksen reflektointiin.” 
(5/2008/D) 

Ehkäpä omaäänisyydessä on jotakin samaa kuin aikaisemmin 

mainituissa syvällisyyden ja omakohtaisuuden vaatimuksissa: 

opinnäytetyön tekijän oman äänenkin on oltava syvällinen, fiksu, 

sopiva ja ”oikea” ollakseen hyväksyttävä ja uskottava opinnäyte-

työtutkimuksen tekijä. Oman äänen on syytä sopia akateemisen 

yhteisön kaanoniin, tai olet ulkona kuorosta. 

Haastavaa ja ajankohtaista 
tavoitteellisuutta 

Jotkin fraaseista esiintyivät lähes jokaisessa arvostelulausunnossa 

riippumatta työn arvosanasta. Näitä olivat esimerkiksi arvosteltavan 

opinnäytetyön aiheen kuvaileminen tärkeäksi, ajankohtaiseksi tai 

kiinnostavaksi.  

”Ympäristötaide oppimiskokemuksena on tutkimuksen aiheena 
kiinnostava ja taidekasvatuksen piirissä ajankohtainen […]” (5/2008/D) 

”Asia on kuitenkin kiinnostava ja taidekasvatuksen kannalta tärkeä.” 
(1/2008/F) 

 

”Lopputyön aihe on kiinnostava ja sillä on yleisempääkin merkitystä 
[…]”(5/2009/B) 

”Lopputyön aiheenvalinta on tärkeä ja hyvin perusteltu.” (5/2007/B) 

”Vaikka opinnäyte on kollaasimainen ja tutkimustehtävä hahmottumaton, 
muodostuu siitä silti lukijalle (hyvällä tahdolla tulkiten) tärkeän aiheen 
pohdintaa paikoin osuvastikin. (1/2010/B) 

Tämä havainto oli täysin vastakkainen Ylijoen ja Ahrion (1995, 81) 

tutkimustuloksen kanssa: heidän eri koulutusohjelmista kootusta 

aineistostaan ilmeni, että pro gradujen aihevalintoja luonnehdittiin 

mielenkiintoisiksi vasta erinomaisten töiden kohdalla. Omassa 

aineistossani taas ei tullut kertaakaan vastaan lausetta, jossa aihe-

valintaa olisi pidetty huonona. Itse näen tälle useita mahdollisia 

selityksiä. Ensinnäkin työtä arvostelemaan valitaan usein opin-

näytteen aiheeseen perehtynyt ja siitä kiinnostunut, joten 

ymmärrettävästi tällainen tarkastaja kokee tutkimuskohteen 

tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. On myös mahdollista, että opin-

näytetyön tekijät valitsevat vain kiinnostavia tutkimuskohteita. 

Kuvataidekasvatuksessa ei ole tutkimustradition nuoruudesta 

johtuen (ks. esim. Räsänen 2012, tulossa) vielä vakiintuneita 

tutkimuskohteita, joten lähes kaikki voi näyttäytyä tärkeänä, 

kiinnostavana ja ajankohtaisena myös siksi.  Yhtenä mahdollisena 

selityksenä on, että kyseessä vain rituaalinomainen lausahdus, joka 

kuuluu sanoa jokaisesta työstä. Yleensä aiheen kehuminen saattoikin 

olla lähes ainoa positiivinen asia, jonka tarkastaja tyydyttävästä 

työstä lausui – tosin tämäkin pieni kiitoksen aihe yleensä vesitettiin 

muilla sanavalinnoilla: 

”Aihe on kiinnostava ja täynnä mahdollisuuksia ajatellen 
taidekasvatuksen alaa. X ei kuitenkaan sijoita aihetta lopputyössään 
taidekasvatuksen kentälle, eikä liitä sitä alan tutkimukseen.” (1/2008/G) 
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”Kysymys tasolla tekijä on tarttunut mielenkiintoiseen ja ajankohtaiseen 
aiheeseen: muotoilukasvatukseen.” (1/2008/C) 

Aihevalintoja luonnehdittiin usein myös haastaviksi niin tyydyttävää 

(1/2009/B, 1/2007/D, 1/2007/A) kuin erinomaistakin (5/2007/R, 

5/2008/B, 5/2007/N) arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa. 

Haastavuus- ja haaste-fraasit kontekstissaan erosivat kuitenkin 

arvosteluskaalan eri päissä: erinomaiset työt selättävät haasteen, kun 

taas tyydyttäville töille haastavuus koituu kohtaloksi. Samanlaista 

argumentointia liittyi tavoitteisiin. Tavoitteilla viitattiin joko opin-

näytteen virallisiin kriteereihin tai opiskelijan itse työlleen asettamiin 

tavoitteisiin. Tyydyttäviksi arvioiduissa tutkielmissa kumpaakaan 

edellä mainittua tavoitteiden tasoa ei saavutettu, toisin kuin 5:n 

arvoisissa töissä. Myös tavoitteiden asettaminen itsessään ei ollut 

onnistunutta tyydyttävissä opinnäytteissä. 

”X:n lopputyö ei täytä läheskään kaikilta osin lopputyölle asetettuja 
tutkimuksen tavoitteita.” (1/2009/A)  

”Työn tavoitteet jäävät epämääräisesti toteutetuiksi ja sisältö 
suppeahkoksi.” (1/2008/E) 

”Tämä johtaa tutkimusotteeseen ja tulokseen joka on kaukana hänen 
tavoitteeseen asettamastaan pyrkimyksestä nimenomaan avata taidetta 
maallikolle ja tehdä taiteesta helpommin lähestyttävää.” (1/2009/B) 

”Voi asettaa kyseenalaiseksi pystyykö tämänkaltainen tavoite lisäämään 
tietoa tai ymmärrystä tutkimuksellisessa yhteydessä.” (1/2008/D) 
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Tässä kappaleessa huomioni keskipisteessä on interpersoonallisuus, 

eli millaista kuvaa tekstit luovat toimijasta. Toimijaksi kutsutaan 

diskurssianalyysissa kielen käyttäjää; puhutaan myös diskurssin 

käyttäjästä tai subjektipositiosta, tutkimuspainotuksesta riippuen. 

Omassa työssäni toimijat ovat tarkastajia, jotka ovat kirjoittaneet 

aineistonani olevat arvostelulausunnot. He ovat omaksuneet 

diskurssin haltuunottojärjestelmän ja –prosessin ja siten saaneet 

omistusoikeuden diskurssiin. Diskurssianalyysi ei kuitenkaan keskity 

pohtimaan yksilön kielenkäytön suhdetta yksilön sisäiseen 

maailmaan. Se etsii toimijan kielenkäytöstä viittauksia ja 

vetoomuksia, joissa hyödynnetään laajempia merkityssysteemejä 

tietyssä kontekstissa. Olennaista ei ole se, kuka on sanojen ja 

rakenteiden valinnan takana ja kuinka tietoisia nämä valinnat ovat 

olleet. Ennemminkin huomio kohdistuu siihen, mitä on valittu ja mitä 

jätetty valitsematta – ja millaisen kuvan ilmiöstä ja toimijoista se 

muodostaa. Yksilön kielelliset teot nähdään siis erottamattomana 

osana kulttuuria ja sosiaalista todellisuutta. (Jokinen ym. 2004, 37–

40; Foucault 2005/1969, 92; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 71.) 

Arvostelulausuntoja tarkastellessani huomasin, että 

erinomaisia ja tyydyttäviä arvosanoja olivat ehdottaneet melko 

tasaisesti sekä ”talon sisäiset” (Aalto ARTSin professorit, lehtorit ja 

tuntiopettajat) arvioijat kuin ulkopuoleltakin tulevat tarkastajat. 

”Sisäpiirin” etuna voisi ajatella olevan kokonaisvaltaisempi kuva-

taidekasvatuksen koulutusohjelman opetuksen ja tutkimuksen 

hahmotus. Ulkopuolisilla arvioijilla eduksi voisi laskea sellaisen  

 

 

 

 

 

 

erityisasiantuntemuksen, jota laitoksen tai koulun sisältä ei löydy. He 

saavat etua myös etäisyydestä laitoksen arkeen opiskelijavuoro-  

vaikutuksineen, jolloin henkilösuhteiden vaikutus jää vähäiseksi4.  En 

havainnut merkittäviä eroja käytetyissä diskursseissa näiden 

arvostelijaryhmien välillä. Kuitenkin jako kahteen ryhmään on 

oikeastaan keinotekoinen, sillä hyvin monet ulkopuolisistakin 

tarkastajista on koulutusohjelman tai koulun omia kasvatteja: he ovat 

yhtä lailla omaksuneet ja sisäistäneet vallitsevan arviointikulttuurin. 

Tarkastajien omat määritelmät 
asemastaan 

”Annan lausuntoni lopputyöstä taidekasvatuksen osastolla toimivana 
taidepedagogiikan lehtorina ja katson työtä tämän pitkähkön 
työkokemuksen läpi” (5/2007/P) 

”Tekijälähtöisyydestäni johtuen painotan arvioissani lopputyön 
taiteellisen produktion osuutta” (5/2008/C) 

Edellä olevissa poiminnoissa tarkastajat määrittelevät oman roolinsa 

tarkastajina ja antavat lukijalle osviittaa siitä, minkälaisten linssien 

läpi he arvioitavia töitä tarkastelevat.  Tämän kaltaisia lausumia ei 

juuri esiintynyt aineistossani, vaikka se mielestäni lisäisi 

huomattavasti arvostelutyön läpinäkyvyyttä. Toisaalta lausunnon 

kirjoittaja saattoi ottaa tekstissään montakin erilaista roolia: 

”Grafiikan tekijänä minun oli helppo myötäelää vastoinkäymisten 
kuvailussa, taiteilijana ymmärrän niiden merkityksen mutta en halua 
jäädä kiinni materiaan kuvan sisällön kustannuksella, näyttelyvieraana en  

Interpersoonallisuus 

4) Joissakin arvostelu-
lausunnoissa tekijää arvioitiin 
ottaen huomioon opiskelijan 
konteksti tai annettiin 
ymmärtää, että hän on 
arvostelijoille tuttu: ”Tekijänsä 
näköiset ja oloiset työt 
asettuvat tasapainoisesti 
Galleria Oma Huoneen arkisen 
intiimeihin tiloihin” (5/2007/P) 
ja ”Lopputyötä voi tarkastella 
X:n aikaisemmin toteuttamaa 
Paulo Freiren ajattelua 
käsittelevää taiteen 
kandidaatin työtä vasten.” 
(5/2009/E). Arvoitukseksi jää, 
kuinka paljon niin sanottu 
pärstäkerroin ratkaisee 
arvioinnissa: saako hyvä-
maineinen ja aktiivinen 
opiskelija helpommin anteeksi 
puutteita opinnäytteessään 
kuin keskiverto riviopiskelija tai 
maineeltaan rasittava ja 
ärsyttävä opiskelija?  
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haluaisi edes tietää mistään vaikeuksista vaan ainoastaan ihailla 
lopputulosta.” (5/2007/J) 

Arvostelijan roolissa nähtiin myös ristiriitoja: 

”Vaikka X:n lopputyö on runollinen ja hauraalla tavalla kauniisti 
kirjoitettu, kuin akvarelli, joutuu lopputyön arvioitsija hankalaan 
tilanteeseen. Jos sitä arvioi taideteoksena tai kaunokirjallisena tuotteena 
voisi päätyä erinomaiseen arvosanaan. Mutta kun kyseessä on 
opinnäytetyö, on tilanne hankalampi. Niinpä joudun opinnäytetyön 
tarkastajan roolissa, kirjoittamaani perustuen, ehdottamaan X:lle 
lopputyöstään arvosanaa: 1.” (1/2007/B) 

Melko yleistä sen sijaan oli tarkastajan määritelmät itsestään lukijana. 

Lukijan rooli oli aktiivinen toimija tai passiivinen ja etäinen. 

Esimerkiksi arvostelulausunnossa 5/2007/R tarkastaja kirjoittaa: 

”Lukijana jäin kaipaamaan hieman lisää informaatiota kuvien teknisestä 

toteutuksesta sekä ylipäätään taiteellisesta prosessista”, jolloin hän asettaa 

itsensä aktiivisen lukijan rooliin.  Lausunnossa 1/2008/A lukija ei 

toimi yksikön ensimmäisenä persoonana, vaikka selkeästi lukijalla 

arvostelija tarkoittaa itseään: ”Lukijaa alkaa epäilyttää, ettei taiton alkeita 

ole riittävästi opiskeltu ja tämä tulikin esittelytilaisuudessa selväksi.” 

Aktiivisuutta ja passiivisuutta käsittelen lisää seuraavissa 

kappaleissa. 

Mielenkiintoisia olivat myös tarkastajan rooliin (myös 

etäännytettyyn lukijan rooliin) liitetyt attribuutit, joilla määriteltiin 

omaa toimijuutta. Puhuttiin esimerkiksi kriittisestä lukijasta 

(5/2008/G), tunnollisesta tarkastajasta (5/2006/A) sekä kokeneesta 

lukijasta (5/2007/S).  Attribuutit omalta osaltaan kertovat siitä, 

millaisia ovat ihanteellisen tarkastajan ominaisuudet. 

 

 

 

Arvioijan ääni – aktiivinen vai 
passiivinen? 

Tarkastellessani arvostelulausuntojen subjektiivisuuden ilmaisuja 

huomasin, että tyydyttävää arvosanaa ehdottaneet lausunnot oli 

kirjoitettu usein ikään kuin etäisyyden päästä. Olipa aineistossa  

esimerkkejä, joissa lausunnossa ei kertaakaan ollut yksikön 

ensimmäistä persoonaa (1/2007/A ja 1/2008/D) ja lausuntoja, joissa 

sitä käytettiin vain arvosanaehdotuksesta kertoessa (1/2008/F, 

1/2009/C, 1/2009/A, 1/2008/E). Tällaisissa esimerkeissä arvostelu-

lausunnon kirjoittaja ikään kuin haipui taustalle, totuuksia kertovien 

lauseiden taakse. Erinomaisia töitä arvostellessa oli tarkastajan oma 

persoona useimmiten aktiivisena toimijana läsnä tekstissä. 

”Pidän X:n lopputyötä osuvana, taiteellisesti kiinnostavana ja 
teoreettisesti oikein mitoitettuna.” (5/2007/K) 

”Näyttely on mielestäni hallittu ja miellyttävä kokonaisuus, josta pidin 
paljon.” (5/2007/J) 

Mielenkiintoista on myös se, että omaa mielipidettä korostavat 

ilmaisut, kuten ”mielestäni”, olivat huomattavasti yleisempiä 

erinomaisista töistä puhuttaessa. Lausunnoista saa vaikutelman, että 

erinomaisuus vaatii omakohtaisen arvostelijapersoonan äänellä 

esitettyjä perusteluja, kun taas kun taas tyydyttävän työn laatu 

voidaan todeta etäisesti passiivi-ilmaisuin.  Voisiko olla, että oma-

kohtaisen äänen kuuluminen lausunnossa jättää tarkastajalle myös 

jonkinlaisen takaportin auki: omaa henkilökohtaista mielipidettä 

esiin tuovat lausunnot näyttäytyvät enemmän mielipiteinä ja omaa 

subjektiivisuutta korostavina, jolloin tarkastajan vastuu ikään kuin  

 

 



   43 

 

 

 

vähenee? Tyydyttävää arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa viesti on 

selvästi ehdottomampi ja työn taso määritellään toteavasti.  

Näiden kahden arvosteluskaalan eri päihin sijoittuvan 

argumentointitavan erilaisuus herättää kysymyksiä: Onko 

erinomaisuus tarkastajille enemmänkin mielipideasia? Onko 

tyydyttävä työ on enemmän kriteereihin verrattavissa ja siten 

ykkösen arvoiseksi tutkielmaksi todettavissa? Onko niin, että työn 

ollessa erinomainen, ei kokemuksesta voi puhua enää vain faktojen ja 

kriteerien valossa, vaan mukaan tulee oma kokemus ja sen perustelu 

omalla näkemyksellä? 

”Ainakin itselleni suorastaan tulvi lukemattomia muistoja lapsuudesta, 
mietin monessa kohtaa kokeneeni samankaltaisia asioita, tunteneeni 
samanlailla haikeita, iloisia tai surumielisiä tunteita.” (5/2007/D) 

Arvostelun omakohtaisuutta korostavat ilmaisut voidaan nähdä myös 

retorisena keinona, jolla lukijaa ikään kuin suostutellaan hieno-

varaisesti samalla kannalle: ”Minä ainakin olen tätä mieltä, etkö 

sinäkin…”. Arja Jokisen (1999b, 134) sanoin: ”Omakohtaiseen 

kokemukseen perustuva argumentointi saa voimansa siitä, että sitä 

on vaikea kumota, sillä puhujan kokemukseen ei toisella osapuolella 

ole pääsyä”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ykkösen arvostelulausunnot taas tyytyvät toteamaan työn 

kehnouden totuutena, jossa ei oikeastaan ole neuvottelunvaraa. 

Tarkastaja raportoi etäältä, kuin jotakin yleisesti tiedettyä totuutta 

neutraalisti kertoen. Tällöin tarkastaja voi välttää selityksien 

velvollisuuden ja vastuun toimiessaan ”vain argumenttien 

välittäjänä”. Vaihtoehdottomuus korostuu. (Vrt. Jokinen 1999b, 136–

137, 140.) Kumpikin lausunnoissa kuuluva ääni pyrkii siis omalla 

tavallaan argumentoimaan mahdollisimman vahvasti oman 

näkemyksensä puolesta – vain strategiat eroavat. 
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Kuten Frisk ja Räisänen (1996a, 32) toteavat, jokainen kansalainen 

joutuu arvioinnin kohteeksi useaan kertaan koko elämänkaarensa 

ajan. Kun puhe elämänmittaisesta oppimisesta on lisääntynyt, myös 

oppimiseen liittyvän arvioinnin määrä kasvaa. Ongelmana 

arvioinnissa on se, että sen useimmiten sen kohteena ollaan tai sen 

kohteeksi joudutaan – poissaolollaan loistaa se aktiivinen subjekti, 

joka voisi itse vaikuttaa omaan toimintaansa ja osallistua 

oppimisensa arviointiin. (Mt. 32.)  

Tässä kappaleessa tarkastelen, millaisia positioita 

arvosteluteksteissä luodaan opinnäytteiden tekijöille: nähdäänkö 

heidät aktiivisina toimijoina vai arvioinnin kohteina? (Ks. myös 

Atjonen 2007, 70.) Myös tämän suhteen erinomaista ja tyydyttävää 

arvosanaa ehdottaneet lausunnot erosivat toisistaan jyrkästi. Olen 

jaotellut nämä havainnot kahteen eri tyyppiin: tekijän nimityksiin sekä 

tekijän toiminnan representaatiohin.  

”Taiteilijan ja taidekasvattajan X:n lopputyö koostuu kolmesta 
yhteisötaideprojektista ja niitä pohtivasta ja analysoivasta kirjallisesta 
osuudesta.” (5/200/I)  

Edellä oleva esimerkki on periaatteessa neutraali, kertova lause. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että tekijä, tässä X, nimetään 

taiteilijaksi ja taidekasvattajaksi jo heti arvostelulausunnon 

ensimmäisessä lauseessa. Erinomaista arvosanaa esittäneissä 

lausunnoissa opinnäytteen tekijä nimettiin esimerkiksi tutkijaksi, 

taiteilija-tutkijaksi, pedagogiksi, taiteilijaksi, opettajaksi ja niin edelleen. Sen 

sijaan tyydyttävän työn tehneistä opiskelijoista puhuttiin useimmiten 

 

 

 

 

 

 vain heidän nimellään tai puhuttiin yksinkertaisesti kirjoittajasta tai 

tekijästä.  Samanlaista kirjoittajaksi ja tekijäksi nimeämistä tehtiin 

toki myös erinomaisten töiden arvioissa, mutta tyydyttäväksi 

arvioidun työn tekijälle ei juuri koskaan annettu edellä mainittuja 

taiteilijan tai tutkijan attribuutteja.  

Vaihtoehtoisesti opinnäyte ”olioitui” (vrt. Heikkinen 2007, 53) 

ja puhuttiin yleisesti vain työstä – aivan kuin tutkielmaa ei olisi 

aktiivisesti tehnyt kukaan, vaan se vain on sellainen kuin on. Pittsin 

(2005) tutkimuksen mukaan opiskelijat arvostavat palautetta, joka 

on suoraan osoitettu heille. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

käytetään ilmaisun ”tutkimus on toimiva” sijaan lausetta ”X on tehnyt 

toimivan tutkimuksen” tai ”olet tehnyt toimivan tutkimuksen”.  

Pittsin mukaan opiskelijoiden on helpompi ottaa vastaan palaute 

vastaan ja ymmärtää oma aktiivinen roolinsa tutkimuksen tekijänä, 

kun heidät asetetaan palautteessa tällaiseen positioon (mt. 226).  

Arvosteluskaalan eri päissä olevissa lausunnoissa ei ollut eroja 

opinnäytteen tekijän nimeämisen määrässä, vain nimitysten laatu 

erosi edellä esitetyllä tavalla. Tosin jos arvostelulausunto nähdään 

vain arvosteluryhmälle suunnattuna arvosanan perusteluna, eikä 

opiskelijan oppimisen edistäjänä, ei tekijän asettamisella aktiivisen 

toimijan positioon lausunnossa ole juuri väliä. 

Toisaalta myös opinnäytetyön tekijän toiminnan kuvaukset 

kertovat osaltaan millaisesta työstä tarkastajan mielestä oli kyse. 

Erinomaisuus korostui kaikessa mitä opinnäytteen tekijä vain keksii 

työssään tehdä: tekijällä on niin taiteellista taitoa, tutkimuksen 

periaatteiden hallintaa kuin opetusosaamistakin. 

Opinnäytetyön tekijän positiot 



   45 

 

 

”Tutkijan pitkä kuvataiteen opetuskokemus lukiossa ja aikaisempi 
opiskelutausta nousee esiin argumentoinnin vahvuutena.” (5/2007/S) 

”Näyttelyssä ripustus kertoo ammattinsa osaavasta taiteilijasta.” 
(5/2008/G) 

”Hänen työssään on sekä tutkijan määrätietoisuutta että taiteilijan 
intohimoa, uskaltaisinko sanoa, että myös pedagogista rakkautta 
tutkimaansa asiaan.” (5/2007/L) 

”X:n oma asiantuntijuus on laajasti käytössä, niin kuvallisena taitona 
kuin pedagogisena kykynäkin.” (5/2007/M) 

”Työ on hallittu kokonaisuus jossa tekijä taiteilijana ja tutkijana osoittaa 
kykyä analyyttiseen ja selkeään ilmaisuun ja argumentointiin. (5/2010/C) 

”Tutkijataiteilijan kypsyyttä osoittaa koko kirjallisen osan tyyli ja tapa, 
jolla tekijä avaa ja rajaa niin taiteellisen ilmaisunsa kuin myös koko 
tutkimuksellisten kysymysten käsittelyn ja niihin vastaamisen.” 
(5/2007/O) 

”Luku 9 on kokonaisuudessaan taitavaa tutkijan työtä, siinä X kuvaa ja 
analysoi toteuttamiaan projekteja huolella ja eläytyvää tutkijanotetta 
käyttäen.” (5/2007/A) 

”Lopputyöhönsä liittyvien projektien suunnittelussa X osoittaa 
kadehdittavaa sitkeyttä ja idearikkautta ja toteuttamisessa toiminta on 
erittäin ammattitaitoista.” (5/2007/I) 

Sen sijaan tyydyttävää arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa tekijän 

toimintaa kuvataan puuhasteluna, joka on ”vähän sinne päin” tai 

toimii osoituksena monenlaisista puutteista tutkijana. 

”Tuntuu, että kirjoittaja kyseenalaistaa lopuksi koko lopputyöprosessinsa 
ja luopuu siitä melkeinpä kesken […]”(1/2007/C) 

”Se on kyvyttömyyttä tai haluttomuutta tiivistää kirjoittajan hypoteesit 
ja todella testata niitä kriittisesti. Ja se on keskittymiskyvyttömyyttä, joka 
uudelleen ja uudelleen vie kirjoittajan lavertelemaan asian vierestä, milloin 
mistäkin asiasta mielipidekirjoituksenomaisesti pakinoiden.” (1/2009/B)  

 

”Tutkimuksen uskottavuutta heikentävät myös joko tekijän puutteelliset 
taidehistorialliset tiedot tai silkka huolimattomuus. Sivulla 65 tekijä 
pohtii sitä, mikä vaikutus taidepuheeseen olisi ollut, jos hänen omat 
teoksensa olisivat rinnastuneet esim. Pekka Halosen maalaukseen 
Haavoittunut enkeli. Haavoittunut enkeli on Hugo Simbergin maalaus 
vuodelta 1903. Teos on saanut julkisuutta, sillä se valittiin vuonna 2006 
Ateneumin taidemuseon järjestämässä äänestyksessä Maamme Tauluksi.” 
(1/2009/C) 

”Tulos on kiinnostava, mutta X ei syvenny pohtimaan tätä. […] Monet 
hedelmälliset pohdinnan aihiot kristinuskosta ja kuvista liitteiden 
kommenteissa jätetään huomioimatta.” (1/2007/A) 

”Yllättävää on, että X ei analysoi esillä olevia kuvia, vaan tyytyy 
kertomaan kuvausten teknisestä toteuttamisesta. Kriittinen 
suhtatutuminen tehtyyn työhön jää puuttumaan.” (1/2008/E) 

Tutkielmaa yleisesti referoivissa osissa tarkastajat kuitenkin olivat 

melko neutraaleja . Arvottavat referointirakenteet ja johtoverbit5 (vrt. 

Heikkinen 2007, 54–55) puuttuvat lähes kokonaan niissä osissa, 

joissa tarkastaja kuvailee työn kulkua ja tekijän toimintaa. Toiminnan 

negatiivisesti tai positiivisesti värittyneet kuvaukset keskittyvät siis 

lähinnä argumentoiviin tekstinosiin. 

 

 

 

5 Esimerkki arvottavasta 
referointirakenteesta ja 
johtoverbistä voisi olla 
vaikkapa seuraava: ”Työ 
tutkiskelee aihetta X” tai 
”tekijä vakuuttaa työnsä 
olevan merkityksellinen” (vrt. 
neutraalit tai positiivisesti 
arvottavat rakenteet: ”Työ 
tutkii aihetta X” tai ”Tekijän 
työ on merkityksellinen”) 
 

5) Esimerkki arvottavasta 
referointirakenteesta ja 
johtoverbistä voisi olla 
vaikkapa seuraava: ”Työ 
tutkiskelee aihetta X” tai 
”tekijä vakuuttaa työnsä 
olevan merkityksellinen” (vrt. 
neutraalit tai positiivisesti 
arvottavat rakenteet: ”Työ 
tutkii aihetta X” tai ”Tekijän 
työ on merkityksellinen”) 
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V Arvostelu- 
lausuntojen genre 
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Tämän kappaleen tarkoituksena on tarkastella arvostelutekstejä 

yksittäisiä sanavalintoja laajemmin. Kaikkien arvostelulausuntojen 

päätarkoituksena on opinnäytteiden arvioiminen kirjallisesti, ja siksi 

voidaankin puhua jonkinlaisesta arvostelulausuntojen genrestä 

tyypillisine piirteineen, tekstinmuodostussääntöinen ja teksti-

rakenteineen.  

Genre eli tekstilaji on jotakin tietyn diskursiivisen yhteisön 

ylläpitämä, vakiintuneeksi luokiteltava tekstinkäyttötapa. Saman 

genren tekstit ovat tavoitteiltaan ja kohderyhmältään samanlaisia ja 

sisältävät yhteisiä piirteitä. (Shore & Mäntynen 2006). Itse näen 

genren käsitteen olevan lähellä Foucault’n käyttämää diskursiivisen 

muodostelman käsitettä, jolla tarkoitetaan lausumien säännön-

mukaisuutta. Aivan kuten diskursiivista muodostelmaakin, myös 

genreä määrittävät lausumien kohteita, lausumistapoja, käytettyjä 

käsitteitä ja aihevalintoja koskevat säännöt. Ilman muotoutumista 

koskevia sääntöjä diskursiivista muodostelmaa tai genreä ei ole 

olemassa. (Foucault 2005, 54–55.) Lausumien ulkoisen hierarkian 

lisäksi on olemassa sen sisäinen hierarkia. Kaikista vähä-

pätöisimmältä ja hillityimmältä näyttävä lausuma toimeenpanee 

lukuisten sääntöjen ja rajoituksen kokoelman. Säännöt määrittelevät 

sen kohteen, toimintatavan, käytetyt käsitteet ja strategian. Näitä 

sääntöjä ei ole varsinaisesti koskaan muotoiltu, vaan ne elävät tekstin 

muotoilussa rinnakkain sen sanoman kanssa. (Foucault 2005, 191.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre on osa sosiaalista toimintaa, koska yhteisöt toiminta-

tapoineen luovat sen ja ylläpitävät sitä. Esimerkiksi taiteen 

maistereiden opinnäytteiden arviointi on syntynyt tieteellisistä ja 

taiteellisista normeista, jotka akateeminen yhteisö on tuottanut 

toiminnallaan. Vakiintuneet ja tyypilliset toimintatavat luovat 

arvostelugenren, jonka jokainen yksittäinen lausunnon kirjoittaja 

ottaa haltuunsa. Samoin konteksti ja genren asettamat vaatimukset 

luovat arvostelijalle kehyksen, jonka sisällä hän voi toimia. Näin 

sosiaalisesti yhteisössä luotu makrotaso ja kielellinen mikrotaso 

yhdistyvät arviointikäytännöissä. Arvioinnissa kielellinen toiminta ja 

valinnat ovat vuorovaikutusta, mutta myös sosiaalista ja yhteis-

kunnallista toimintaa. (Ks. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 90–91). 

Omaan työhöni otin mukaan genren käsitteen, sillä koin 

tärkeäksi tarkastella myös arvostelulausunnoissa esiintyviä 

systemaattisia ja toistuvia merkityksien rakentamistapoja. 
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Genren rakenteen tunnistamiseksi on tarkasteltava niitä säännön-

mukaisia jaksoja, jotka tekstissä esiintyvät. Jaksojen analyysi tutkii 

esimerkiksi jaksojen eri tehtäviä, niiden kielellisiä erovaisuuksia ja 

tyypillisiä järjestyksiä (Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 94). Jakso tai 

vaihe (englanninkielisessä kirjallisuudessa move) tarkoittaa lausetta 

tai lauseiden joukkoa, jolla on selvästi tunnistettava funktio. 

Esimerkiksi Brown ja Glover (2006, 83–84) analysoidessaan 

opiskelijoiden saamaa kirjallista palautetta kategorisoivat tekstin 

osat sisältöä kommentoivaksi, taitoja kommentoivaksi, opiskelijan 

tulevaa oppimista tukevaksi, motivoivaksi ja lannistavaksi. 

Yeallandin (2011, 220–221) analyysissä erilaisia jaksoja oli jopa 

kaksitoista1. Kuten Brown ja Glover mainitsevat, on tällaisten 

kategorioiden käyttäminen hyvinkin subjektiivista ja tulkinnan-

varaista: sen minkä toinen näkee rohkaisevana puheena, on toiselle 

lukijalle taas lannistavaa. On otettava huomioon myös se, että 

yksittäinen arviointitekstin jakso saattaa olla paikannettavissa 

useampaankin kategoriaan. (Mt. 2006, 85).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itse lähdin etsimään aineistoni kuvailevia, kertovia, 

argumentoivia, argumentointia eritteleviä ja ohjailevia tekstiosuuksia 

Pietikäisen ja Mäntysen (2009) tekstityyppijaottelun mukaisesti. 

Kutakin tekstityyppiä löytyi arvostelulausunnoista, mutta erilaisiin 

tekstityyppeihin jaoteltuina tyydyttävän ja erinomaisen arvosanan 

saaneet työt eivät juuri poikenneet toisistaan. Ennakko-oletukseni 

oli, että eroja näiden välillä olisi ollut, mutta erot olivat enemmänkin 

arvioijakohtaisia: joidenkin arvioijien tyyliin kuului runsaampi 

kuvailevan ja kertovan tekstityypin käyttö, toisten arviot koostuivat 

lähes yksinomaan argumentoivasta ja argumentointia erittelevästä 

tekstityypistä. Tekstityyppien käytöllä ei siis ollut selvää yhteyttä 

arvosanaan.  

Tekstityypit 

1) (1) General impression, (2) 
Recapitulation/referencing (3) 
Suggesting improvement, (4) 
Highlighting strenghts, (5) 
Calling attention to weakness, 
(6) Affective judgement, (7) 
Exemplefication, (8) 
Evidentiality, (9) Juxtaposition, 
(10) Positivising, (11) Probing, 
(12) Overall Judgement. 
(Yealland 2011, 220–221) 
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Pietikäinen ja Mäntynen (2009, 96) kehottavat tutkijaa 

tarkastelemaan tekstejä jaksoina rakentuvana kokonaisuuksina, 

joissa on niin pakollisia kuin funktionaalisiakin osuuksia. Arviointi-

lausuntojen rakenne muodostuu siis tietyn logiikan mukaisesti. Tätä 

voidaan kutsua skemaattiseksi rakenteeksi (Pietikäinen ja Mäntynen 

2009, 95). Arjen kielikäytännöissä genret ja diskurssit sekoittuvat 

niin, että niitä on hankala nimetä ja välillä jopa tunnistaa.  

Tyypillinen rakenne 

Arvostelulausunnoissa useimmiten käytetty rakenne muodostui 

seuraavasti: Ensin arvioija referoi tutkimuksen sisältöä, tavoitteita ja 

tutkimuskysymyksiä. Tätä voidaan pitää pakollisena jaksona, koska 

se esiintyi jokaisessa tarkastelemassani lausunnossa; vain jakson 

pituus vaihteli yhdestä lauseesta pariin kappaleeseen lausunnosta 

riippuen.  

”X:n lopputyö on taiteellinen tutkimus, joka muodostuu näyttelystä ja 
kirjallisesta osasta. X tarkastelee tutkimuksessaan tietoa ja ymmärrystä, 
joka muodostuu taiteen tekemisen kautta. Lisäksi hän nostaa esiin 
kehollisen maailmassa olon merkityksen kuvataitteellisessa työskentelyssä 
ja siitä syntyvän ymmärryksen muodostumista.” (5/2007/F) 

Ensimmäiset arvioivat tai arvottavat ilmaisut esiintyivät toisessa 

kappaleessa. Näissä jaksoissa tarkastajat käyvät läpi työn puutteita ja 

ansioita. Funktionaaliseksi jaksoksi2 voisi kutsua ainakin viimeisessä 

kappaleessa ennen arvosanaehdotusta olevaa jonkinlaisen yhteen-

vetoon ja arvosanan perustelun sisältävää jaksoa: 
 

”Lopputyö on johdonmukainen ja hyvin hallittu kokonaisuus. Esitän 
lopputyön hyväksymistä arvosanalla erinomainen (5).” (5/2007/B) 

 

 

 

”X:n lopputyö on toiminnallinen, teoreettisesti orientoitunut ja omaan 
koetteluun nojautuva kokonaisuus. Työ antaa ensivaikutelmaksi 
moneuden ja järjestäytymättömyyden vaikutelman, mutta tarkemmalla 
lukemisella se paljastuu tarkoin ja mietitysti rakennetuksi 
kokonaisuudeksi: imaginaarinen, symbolinen ja reaalinen ovat hyvässä 
järjestyksessä ja tukevat toisiaan. Esitän työn hyväksymistä 
taidekasvatuksen lopputyönä ja sille arvosanaa 5.” (5/2006/B) 

”X:n lopputyö ei täytä läheskään kaikilta osin lopputyölle asetettuja 
tutkimuksen tavoitteita. Kuitenkin siinä on kohtia, jotka osoittavat 
kirjoittajan kykyä tarkastella taidetta oman ajattelun ja lähdeaineiston 
kautta, joskin vain paikoittain selkeästi ja ymmärrettävästi, sekä hän on 
tekstissään osoittanut perehtyneisyytensä myös suhteellisen laajaan 
kirjalliseen aineistoon ehdotan lopputyön hyväksymistä arvosanalla 1.” 
(1/2009/A) 

Pakollinen jakso lausunnoissa oli viimeiseksi jätettävä ehdotus arvo-

sanasta: se löytyi jokaisesta tekstistä, vaikka muoto toki vaihteli 

lausunnosta toiseen (ja yhdessä lausunnossa arvosana esitettiin heti 

lausunnon aluksi [1/2007/D]).  

Näin muodostunut lausunto vastaa Yellandin (2011) 

tutkimuksessaan tekemää kirjallisten palautteiden kategorisointia, 

jossa kyseistä muodostamiskaavaa kutsuttiin kokoavaksi malliksi3. 

Hänen mukaansa tämän mallin mukaisesti muodostuneessa arviointi-

tekstissä aloitetaan yleisvaikutelmalla, minkä jälkeen arvioija tuo 

esiin ensin vahvuudet ja sitten heikkoudet. Palaute päättyy kokonais-

arvioon. (Mt. 228–229.) Oman aineistoni arviointitekstit olivat 

kuitenkin huomattavasti pidempiä kuin Yellandin tutkimuksessa,  

 

Konventionaaliset piirteet 

2) Funktionaalisella jaksolla 
tarkoitetaan tekstissä 
mahdollisia, mutta ei pakollisia 
jaksoja. 
 
3) Alkuperäisessä lähteessä 
clinching pattern, oma vapaa 
suomennos termistä 
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joten näin selkeää jaottelua (ensin vahvuudet, sitten heikkoudet) ei 

ollut, vaan onnistumisia ja epäonnistumisia ruodittiin yleensä 

vuorotellen. Aineistoni rajaaminen erinomaisten ja tyydyttävien 

töiden arviointilausuntoihin näkyy myös rakenteessa: erinomaiset 

töissä positiivinen arviointi korostuu ja heikkouksien mainitseminen 

saattoi jäädä kokonaan pois; vastaavasti ykköstä arvosanaksi 

ehdottaneissa lausunnoissa varsinainen arviointiosuus koostui usein 

lähes yksinomaan negatiivisesta palautteesta.    

Toinen Yellandin (2011, 228–229) esittelemä palautteen 

antamisen malli oli vuorotteleva malli4. Siinä arvioija yleensä kertaa ja 

referoi arvioitavaa tekstiä ja tutkimusta ja sirottelee joukkoon muita 

kommentteja. Omassa aineistoni joukossa oli myös arviointi-

lausuntoja, joissa vain lähinnä kerrattiin arvioitavan työn kulkua, 

jolloin varsinaista arviointia oli vain lauseen tai parin verran.  

Tällaiset arviointilausunnot jäivät hieman etäisiksi minulle lukijana: 

Miksi tarkastaja ei ota suoraan kantaa ja perustele antamaansa arvo-

sanaa? Mitä arvosteluryhmä saa tällaisesta tekstistä? Entä arvioitava 

itse? Esimerkiksi Ylijoen ja Ahrion haastattelemat vastavalmistuneet 

maisterit arvostivat pitkää ja perusteellista pro gradu -lausuntoa, 

jossa tulee selkeästi esiin työn puutteet ja vahvuudet. Arviointiin 

tyytymättömät opiskelijat kritisoivat useimmiten juuri lausuntoa, 

eivät niinkään annettua arvosanaa. Kaikista turhauttavimmaksi 

palautemuodoksi opiskelijat mainitsivat nimenomaan referaatin-

omainen katsauksen kaltaisen lausunnon, jossa ei ollut varsinaista 

arviota lainkaan. (Mt. 1995, 49–50.) 

Yelland mainitsee vielä jaksottaisen mallin5. Siinä palautetta 

annetaan työstä kohta kohdalta edeten, arvioitavan tutkimuksen 

rakenteen mukaisesti. (Mt. 228–229.)  Tätäkin kaavaa esiintyi 

aineistossani, joskin vain parissa tyydyttävää arvosanaa 

ehdottaneessa lausunnossa. Usein osien mukaan etenevään  

lausunnon rakentumistapaan liittyivät myös sivujen mainitseminen ja 

suorat lainaukset arvioitavasta työstä, jolloin kritiikki kohdistui 

tiettyihin työn yksityiskohtiin (esim. 1/2007/A).  

Jonkin verran käytettiin myös rakennekaavaa, joka ilmeisesti 

perustui jonkinlaiseen käytössä olleeseen arviointilomakkeeseen. 

Siinä lausunto eteni järjestelmällisesti eri osa-alueita tarkastellen 

tiettyjen otsikoiden alla: (1) Työn aihe ja tavoitteet, (2) aineiston 

käyttö, (3) lähteiden käyttö ja argumentointi, (4) tutkimus-

menetelmien käyttö, (5) työn rakenne, (6) johtopäätökset ja niiden 

esittäminen suhteessa tutkimuskysymyksiin ja esitettyihin 

tavoitteisiin.  Tämän lausunnonmuodostuskaavan kukoistusaika 

näyttäisi olleen vuonna 2008 ja vain tyydyttävää työtä arvioidessa 

(1/2008/E, 1/2008/D, 1/2008/G). 

Aivan kuten Yeallandinkin tutkimuksessa, myös omassa 

aineistossani kokoava malli oli useimmiten käytetty kaava palautteen 

muodostamisessa. Kuitenkin Yellandin huomioiden mukaan 

jaksottaista mallia käytettiin huomattavasti useammin arvioitavan 

työn ollessa ansiokas. Taiteen maistereiden opinnäytteiden arvostelu-

lausunnoissa asia oli juuri toisin päin: jaksottaista mallia käytettiin 

vain tyydyttävää arvosanaa esittäneissä lausunnoissa. Yealland vetää 

artikkelissaan johtopäätöksen, että arvioijat palautetta 

kirjoittaessaan intuitiivisesti kokevat hyvin suoriutuvat opiskelijan jo 

osaksi diskursiivista yhteisöään ja puhuvat tälle arviointitekstissään 

ikään kuin vertaiselleen. (Mt. 2011, 228–229.) Mielestäni tämä on 

oman aineistoni pohjalta tekemieni havaintojen valossa päinvastoin: 

juuri erinomaisten töiden arviointi kokoavan mallin kautta ja 

palautteen eteneminen tarkastajan parhaaksi katsomalla tavalla 

kertoo tarkastajan luottamuksesta opiskelijan kykyihin ymmärtää 

palaute sellaisenaan, ilman arvioinnin kohdetta selventäviä väli-

otsikoita tai sivunumeroita.  

4) Alkuperäisessä lähteessä 
alternating pattern, oma vapaa 
käännös termistä. 
 
5) Alkuperäisessä lähteessä 
sectional pattern, oma vapaa 
käännös termistä. 
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Argumentoinnin tapoja 
arvostelugenressä 

Argumentoinnin tavoitteena on useimmiten oman aseman 

puolustaminen ja vahvistaminen, ja samalla vastapuolen argumentit 

mitätöiminen (ks. Jokinen 1999b). Arvostelulausuntojen genressä 

argumentointi rakentuu useiden eri keinojen varaan. 

Perusteellisemman argumentaatioanalyysin tekeminen olisi 

mielestäni oma tutkimustehtävänsä, joten tässä esittelen vain 

muutamia argumentoinnin keinoja ja pohdi niiden tarkoitusta.  

 

Epävarmuus ja varmuus 

Yhtä argumentoinnille keskeistä piirrettä käsittelin kappaleessa IV 

arvioidessani tarkastajien interpersoonallisuutta. Havaintojeni 

mukaan tarkastajien oman toiminnan määrittelyillä oli merkitystä 

argumentoinnissa, ja käytetyillä retorisilla keinoilla luodaan erilaisia 

merkityksiä.  

Kiinnostavaa oli, että epävarmuutta ilmaisevien lausumien 

käyttö arvostelulausunnoissa oli paljon yleisempää erinomaista arvo-

sanaa ehdottaneiden lausuntojen kohdalla. Tämä näkyi yksikön 

ensimmäisen persoonan käytössä ja toisaalta arvioijan toiminnan 

kuvauksissa:  

”Toisaalta kuva tuo niin paljon enemmän kuin tekstinä olisi mahdollista 
ilmaista, että mielestäni se kompensoi lukijan jättämistä oman onnensa 
nojaan.” (5/2009/E) 

”Uskon tämän työn olevan lajissaan kiinnostava esimerkki ja malli 
tuleville opinnäytetöille, joissa lainauskäytäntöjä voidaan edelleen pohtia 
ja tarkentaa.” (5/2010/B) 

Erinomaista arvosanaa ehdottaneet lausunnot pehmittävät 

argumentaatiotaan myös muilla epävarmuutta osoittavilla tavoilla. 

Tyypillistä oli, että arvioitavia seikkoja ei esitetä varmoina ja tosina, 

vaan arveluina.  

”Osa kuvasarjoista varmaan toimisi myös itsenäisenä taiteellisena 
produktiona, irrotettuna tekstiosuudesta, kun taas joillakin näyttäisi 
olevan enemmän kuvittava rooli.” (5/2007/S) 

Tämä oli täysin vastakkaista arvosanaa 1 ehdottaneiden arvostelu-

lausuntojen retoriikan kanssa, jossa yksioikoinen toteaminen oli 

huomattavasti yleisempää. 

”Globaalin talouden monimutkaisuus on saatu mahtumaan 13 riviä 
käsittäväksi tiivistykseksi vailla tutkimuksellisia lähteitä.” (1/2008/D) 

”Eikö hän ole huomannut tätä estetisaatiokehitystä? Siltä kuulostaa, kun 
hän vaatii taiteellisen tarkastelun ulottamista arkeen, ikään kuin se ei olisi 
jo aikapäiviä sitten käynnistynyt megatrendi. ” (1/2009/B) 

”Kokonaisuudesta puuttuu pedagoginen ajattelu. Opettajan ja opiskelijan 
merkittävää kohtaamista ei tapahdu.” (1/2008/E) 

Epävarmat ilmaisut saattoivat toimia erinomaisia töitä arvioineissa 

lausunnoissa myös ikään kuin ehdotuksina toisesta mahdollisesta 

toimintatavasta, vaikka tehtyjä ratkaisuja loppujen lopuksi 

pidettäisiinkin onnistuneina: 

”Ehkä kuvituksen kautta olisi voinut selventää tarinan juonta? Ehkä 
teksti olisi voinut olla konkreettisempi? Toisaalta, tässä tarinassa ei 
mielestäni tärkeintä olekaan juoni, vaan tunne-elämys.” (5/2009/A) 

Samaan aikaan argumentoinnin keinona saatettiin käyttää retorisesti 

hyvinkin voimakkaita, varmuutta ilmaisevia lauseenjäseniä:  

”Ehdottomasti kuvat onnistuvat johdattamaan myös katsojan 
havainnoimaan uudella tavalla suhdettaan tilaan ja lämpöön. Mutta 
uskoisin, että samaan voitaisiin päästä myös muulla tavoin.” (5/2007/S) 

”Työn kannalta kaikki tarpeellinen avautuu perustellusti ja riittävästi.” 
(5/2007/P) 

”Lopputyön aiheenvalinta palvelee epäilemättä tekijän kehittymistä 
taidekasvattajana […]” (5/2009/B) 
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Eräs usein esiintyvä tapa vakuuttaa arvostelulausuntojen lukija 

argumenttien oikeellisuudesta oli liitepartikkelin -han/-hän käyttö 

(vrt. Heikkinen 2007, 83), kuten myös suostuttelevien kielen 

elementtien (vrt. Heikkinen 2007, 137) kuten ”toki”, ”on selvää että” ja 

”luonnollisesti”, käyttäminen.  

”Monethan tekevät lopputyönsä ulkokohtaisena muodollisuutena, jolloin 
lopputuloksista ei pilkahda mitään kiehtovaa.” (1/2009/B) 

”Päiväkirjalliset merkinnät kustannustapaamisista ovat mielenkiintoisia, 
päiväkirjamerkintöjä ohjaajan (Maria Laukan) tapaamisista olisin 
toivonut. Onhan ohjaaja lastenkirjakentän ja lastenkuvakirjojen historian 
asiantuntija..” (5/2008/C) 

”Tällöin myös tutkimuksen tulokset ja vaikutus jäävät luonnollisesti 
ensisijaisesti henkilökohtaisiksi, vaikka koskettavat ja tarjoavat monia 
peilauspintoja varmasti myös suuremmalle yleisölle” (5/2009/C) 

”Tämä on luonnollisesti vaikuttanut lopputyötekstin johdonmukaisuuteen 
ja selkeyteen, mitä ei kuitenkaan voi pitää kokonaisuuden rakenteen 
eheyden kannalta puutteena.” (5/2008/B). 

”On totta, että taiteellista työskentelyä ovat teksteissään käsitelleet 
etupäässä sellaiset kirjoittajat, jotka eivät itse taidetta tee.” (5/2008/A) 

”Tekijä on kiinnittänyt huomionsa grafiikan tekemisen jaksottumisen 
ajallisesti johtuen eri työvaiheista mikä onkin luontevaa aiheen käsittelyn 
kannalta. Kieltämättä tämä onkin totta.”  (5/2007/K) 

Sanaan luonnollinen liittyykin mielestäni jotakin olennaista 

diskursseista. Mikä oikeastaan on luonnollista, jos ajatellaan sanan 

alkuperää? Ihmisen geeneissä siirtyvien biologisten tarpeiden, meissä 

olevan luonnon, voisi ajatella olevan luonnollisia. Mutta arviointi-

lausunnoissa sanaa luonnollinen käytetään kun halutaan vedota 

johonkin, mitä vastaan ei voi väittää. Luonnollinen on itsestään selvä 

ja kyseenalaistamaton; ihmisessä, ilmiössä tai tutkimuksessa 

syntyjään oleva ominaisuus. Kuitenkin suurin osa näistä 

luonnollisiksi luonnehdituista elementeistä ovat kulttuurisesti ja 

sosiaalisesti rakentuneita ja omaksuttuja. Ilmiöitä siis luonnollistetaan, 

kuten kriittisessä kielentutkimuksessa sanotaan (Mälkiä 1997, 28). 

Luonnollistaminen osaltaan muokkaa ja luo käsitystä siitä, mikä 

nähdään totena ja oikeana; se on eräänlaista vakuuttavuutta hakevaa 

representaationa todellisuudesta.  

Heikkinen (2007, 137) tutkiessaan poliitikkojen käyttämää 

kieltä huomasi, että argumentointi oli useimmiten hyvin varmaa, 

varsinkin jos oikeassa oleminen oli eduksi tekstin tuottajalle. Myös 

arvostelulausunnoissa varsinkin tyydyttävien lausuntojen kohdalla 

argumentointi tuntui tähtäävän ehdottoman oikeassa olemisen ja 

totuuden kertomisen retoriikkaan. Erinomaista arvosanaa 

ehdottaneissa lausunnoissa oli enemmän vaihtelevuutta epävarman ja 

varman argumentoinnin välillä, tosin niissä painotus oli selkeästi 

epävarmuutta ilmaisevissa lausumisen tavoissa. Voisiko tästä 

päätellä, että tarkastajat kokevat hyödyllisemmäksi olla oikeassa, kun 

arvosteltavana on tyydyttävä työ?  

 

Kysymykset 

Sekä erinomaista että tyydyttävää arvosanaa ehdottaneille 

lausunnoille tyypillistä oli kysymyslauseiden käyttäminen 

argumentoinnin osana. Mielestäni hyvässä, dialogisuuteen pyrkivässä 

arvioinnissa kysymyslauseet voisivat toimia arvioitavan opiskelijan 

jatkoajattelun kannustimena ja vahvistaa arvioinnin oppimista 

edistävää puolta. Havaintojeni mukaan kysymyslauseiden funktiot 

tuntuivat vaihtelevan erinomaista ja tyydyttävää arvosanaa 

ehdottaneissa lausunnoissa. 

Esimerkiksi seuraavat tyydyttävää arvosanaa ehdottaneista 

lausunnoista poimitut kysymykset voi tulkintatavasta riippuen 

nähdä vaikkapa keskusteluun kannustavina tai opinnäytteen tekijän 

tai lukijan ajattelua herättelevinä. Tai vaihtoehtoisesti ne voidaan 
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tulkita kysymyslauseen muotoon puetuksi kriittisyydeksi tai 

opinnäytteen tekijän esittämien ajatuksien tyrmäämiseksi.  

”Mikä tekee vaikkapa Pertti Palmrothista erikoisen ihailtavan 

persoonan?” (1/2008/D) 

”Miksi taidekasvatuksen lopputyö ei käsittele näitä ’luonnollisesti’ 
tarjoutuvia tapauksia, taideteosta ja/tai taidekasvatusta aineistona, 
suhteessa paikan henkeen.” (1/2008/F) 

Kysymyksillä tarkastajat halusivat usein myös jonkinlaisia 

tarkennuksia tyydyttäväksi arvioidun opinnäytteen sisältöön.  

”Minkä ikäisiä oppilaat olivat? Millaisia erilaisia työskentelytapoja 
käytettiin?” (1/2008/G) 

”Epäselväksi jää tutkimuksen keskeinen käsite, taidepuhe. Eroaako 
taidepuhe muusta puheesta jollain tavoin ja jos eroaa, niin millä tavoin?” 
(1/2009/C) 

Erinomaista työtä arvioidessaan tarkastajat käyttivät kysymys-

lausetta lähinnä vain tuomaan esille erilaisen näkökulman tai toisen 

mahdollisen ratkaisun: 

”Toisaalta – jos The Gates -projektin kaltaisen teoksen jokainen kangas 
olisikin varustettu jonkin suuren yrityksen logolla? Miten kokemus 
muuttuisi?” (5/2008/E) 

Kysymykset voidaan nähdä myös osana vuorovaikutusta, sillä tekstin 

tuottaja voi houkutella dialogisuuteen esittämällä tekijälle ja 

lukijoille kysymyksiä (vrt. Atjonen 2007, 121). Kuten yllä tulee ilmi, 

kysymyslauseilla on aineistossani harvemmin vuorovaikutuksellinen 

funktio: niiden tarkoituksena on yleensä olla osa kritiikkiä ja 

arvostelua.  Varsinkin tyydyttäviä töitä arvioineet lausunnot 

vaikuttivat yksisuuntaisilta ja ne sanavalinnoillaan usein sulkevat 

pois vuorovaikutuksen mahdollisuuden. Erinomaisten töiden 

epävarma argumentointi ja pohdiskeluun johdattelevat kysymykset 

toivat enemmän dialogisuutta lausuntoihin; lukijalle annetaan täkyjä, 

joiden avulla hän voi kehittää omaa ajatteluaan.  

Mielestäni on tärkeää pohtia, miksi kysymysten kautta tuleva 

vuorovaikutuksellisuus on enemmän esillä erinomaista arvosanaa 

esittäneiden lausuntojen kohdalla. Onko niiden kohdalla enemmän 

kyse tasa-arvoisesta keskustelevuudesta? Tyydyttävää arvosanaa 

ehdottaneissa lausunnoissa voi nähdä selkeämmin hierarkkisen 

asetelman, jossa tarkastaja asettuu opinnäytteen tekijän yläpuolelle 

sanelemaan oikeaa ja väärää. Tämä ei voi olla vaikuttamatta myös 

vaikutelmaan vuorovaikutuksen laadusta. 

 

Konditionaalin perfekti 

Mielenkiintoinen ero argumentoinnissa arvosanaa yksi ja arvosanaa 

viisi ehdottaneissa lausunnoissa oli konditionaalin perfektin käyttö.  

Se oli lausunnoissa yleensä merkki jonkinlaisesta kritiikistä, mutta 

erinomaisiksi arvioiduista töistä puhuttaessa argumentointia yleensä 

lievennettiin muilla lauseenjäsenillä. 

”Ruotsissa vaikuttava tutkija Ulla Rhedin olisi ehkä ollut tutustumisen 
arvoinen.” (5/2009/B) 

”Tosin joissakin kohdin olisin ehkä kaivannut enemmän näyttelyssä esillä 
olleiden teosten avaamista sanallisesti tekstissä.” (5/2007/F) 

”Tämän tyyppisestä teoksen ja tekijän, subjektin ja objektin, 
lähestymisestä olisi X saattanut löytää tietoa tekstinsä tueksi Zeniä 
käsittelevästä kirjallisuudesta” (5/2008/A) 

”Saattaa olla, että yhteistyössä osallistujien kanssa määritelty ja selkeästi 
rajattu teema olisi tuottanut ilmaisuvoimaisempia kuvia.” (5/2007/J) 

”Tässä olisi varmaan taidekasvattajalle pohdittavaa, taidekasvatuksen 
perustelut kun kuulostavat ehkä vihkiytymättömille jonkinlaisena 
pelastumispuheelta.” (5/2008/E) 

”Lukijaa olisi voinut johdatella näissä siirtymissä hiukan enemmän”. 
(5/2009/D) 
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Tyydyttävää arvosanaa ehdottaneet lausunnot puolestaan käyttivät 

konditionaalin perfektiä kertomaan, mikä olisi tehnyt arvioitavasta 

työstä kelvollisemman. Lauseisiin ei liittynyt samanlaista 

ehdollisuutta kuin erinomaista työtä arvioivissa lausunnoissa.  

”Lopputyön teksti poukkoilee eikä muodosta selkeätä kokonaisuutta, joka 
kirjalliselle lopputyölle asetetaan. Siitä muuttuu [puuttuu] teoreettisen 
lopputyön johdonmukaisuus joka etenee kysymyksen asettelusta aineiston 
kautta päätelmiin. Erityisesti olisin odottanut, että lopputyössä olisi ollut 
selkeät päätelmät ja työn arviointi.” (1/2008/C) 

”Kun kyseessä on taidekasvatuksen osaston lopputyö, olisi 
taidekasvatuksellinen näkemys saanut tulla esiin muutenkin kuin 
johdannossa ja viimeisissä lauseissa.” (1/2008/G) 

”Narratiivinen menetelmä olisi kaivannut avausta, kirjallisia lähteitä 
narratiivisuudesta olisi runsaasti tarjolla, joita ei kuitenkaan ole 
käytetty.” (1/2008/D) 

”Tekstissä vilisee useita käsitteitä (narratiivisuus, hiljainen tieto, 
eheyttäminen, muotoilukasvatus jne.), jotka olisi ollut hyvä avata lukijalle 
selkeämmin lähteitä monipuolisemmin käyttäen. Tämän lisäksi tekstissä 
on useassa kohtaa käytetty lähteitä, jotka eivät mielestäni yksin riitä 
tutkimuksen lähdeaineistoksi. Tekijän olisikin pitänyt olla 
lähdekriittisempi käyttämäänsä aineistoa kohtaan.” (1/2008/C) 

Myös se, millaiseen infinitiivin vartaloon olla-verbin konditionaali oli 

liittynyt, oli voimakkaasti sidoksissa arvosanaan: erinomaissa töissä 

esiintyivät ilmaisut olisi voinut olla (5/2009/D), olisi saattanut löytää 

(5/2008/A), olisi voinut harkita (5/2007/S) ja olisi ollut hyvä (tehdä 

jotakin) (5/2009/F), kun taas tyydyttävissä töissä konditionaalin 

perfektit olivat useimmiten muodossa olisi pitänyt olla jotakin 

(esimerkiksi 1/2008/C) tai olisi vaatinut jotakin (esimerkiksi 1/2007/E).  

Tyydyttävissä töissä konditionaalin perfekti ilmaisi usein 

myös pettymystä, kun jokin opinnäytteelle asetettu toive ei ollut 

toteutunut. Tämä oli samantapainen havainto kuin luvussa IV 

käsittelemässäni haaste-puheessa: lausunnot antavat ymmärtää, että 

töille on asetettu jonkinlaista toiveita tai tavoitteita, joita tyydyttävät 

työt eivät täytä, samoin kuin ne eivät selätä haasteita.  

”Nämä jäävät kuitenkin suhteellisen lyhyiksi kokonaisuudessa ja niille 
olisi toivonut suurempaa painoarvoa lopputyössä, varsinkin kun kyseessä 
on lopputyö joka sisältää taiteellisen produktion.” (1/2007/E) 

”Kokemuksellisen tiedon käsittelyssä olisi varmasti tarvittu keskustelua 
muiden aiheeseen paneutuneiden kanssa, sekä selkeää etääntymistä 
muistoista kriittistä tarkastelua varten, kuten tämän menetelmän 
luonteeseen kuuluu. (Eskola&Suoranta 1998, 135)” (1/2008/G) 

”Onhan kyse taidekasvatuksen opinnäytteestä, jolloin olisin toivonut 
työssä keskityttävän enemmän itse lopputyön tekemisen kysymyksiin.” 
(1/2008/B) 

”Tekstille antaa suuren haasteen kuvien puuttuminen. Visuaalista 
havainnollistamista olisi tarvittu ainakin Kontulan metroasemalle 
sijoittuvan teoksen kuvaamisessa enemmän kuin yhden pikkuruisen kuvan 
verran.” (1/2008/G) 

Arvosanaa viisi ehdottaneissa lausunnoissa tarkastaja saattoi myös 

itse lieventää seuraavalla lauseella konditionaalin perfektin tuoma 

kriittisyyttä.  

”Ensimmäisen haastatteluosan yhteenveto ja aineistoanalyysi jää valjuksi. 
Vastauksiin olisi pitänyt tarttua samalla otteella kuin jälkimmäisessä 
osassa. Toisaalta ehkäpä jälkimmäisessä osassa näkyy haastattelurutiini 
ja jo toteutuneen projektin antama lisätuki niin itse 
haastattelutilanteeseen kuin analyysiin”. (5/2007/R) 

”Ehkä kuvituksen kautta olisi voinut selventää tarinan juonta? Ehkä 
teksti olisi voinut olla konkreettisempi? Toisaalta, tässä tarinassa ei 
mielestäni tärkeintä olekaan juoni, vaan tunne-elämys.” (5/2009/A) 

Vaikutelmaksi syntyy, että erinomaiseksi luokiteltavassa työssä 

kielteinen palaute on tasoiteltava ja siloiteltava, jotta voitaisiin 

uskottavasti argumentoida erinomaisen arvosanan puolesta. Tällöin 

tarkastaja ikään kuin selittää työn heikot kohdat tekijän puolesta. 

Ristiidat 
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Toisaalta argumentointi saattoi olla ristiriitaista erinomaista ja 

tyydyttävää arvosanaa ehdottaneiden lausuntojen välillä. Esimerkiksi 

tyydyttäväksi arvioitua työtä arvioitiin seuraavasti: 

”Näyttelyssä olisi voinut jo esitellä esikuvateoksia ja -projekteja 
kuvallisesti ja/tai tekstien avulla” (1/2007/E) 

Ja toisaalta toisessa lausunnossa erinomaisen työn kohdalla edellä 

mainittu puute onkin tässä työssä ansio: 

”Hyvänä ratkaisuna pidän sitä, ettei parafraasien esikuvina käytettyjä 
valokuvia näyttelyssä esitetty.” (5/2007/H) 

Näiden poimintojen pohjalta en kuitenkaan halua vetää 

minkäänlaisia johtopäätöksiä, koska kyseessä on kuitenkin eri 

tarkastajien lausunnoista poimitut kommentit, jotka koskevat eri 

töitä. Tällaiset ristiriitaiset havainnot kuitenkin tuntuvat 

hämmentäviltä, jos lausunnoista haluaa etsiä oppia oman opin-

näytteensä tekemiseen: näiden esimerkkien pohjalta voisi vaikkapa 

kysyä, että pitääkö näyttelyssä olla mahdollisia esikuvateoksia esillä 

jollakin tavalla vai ei? Ristiriitaisia arvioita saattoi olla myös samaa 

työtä arvioivien tarkastajien lausuntojen välillä. Esimerkiksi 

seuraavat lausunnot puhuvat samasta taiteellisesta tuotoksesta 

näinkin eri sävyyn: 

”Tekijällä on selvästi taipumusta karikatyyrin tai sarjakuvan piirtäjän 
suuntaan. Myös muutamat vesivärimaalaukset antavat näytteen tekijän 
kuvittajan taidoista.” (1/2008/A) 

”Naiivi piirrostyyli tuo tosin mieleen koulupoika- tai teekkarihuumorin. 
Jää epäselväksi, onko tämä harkittu tyylivalinta, vaiko vähäisen pima-
opiskelun seurausta. Värillisiä vesivärikuvia vaivaa tilattomuus ja 
kömpelöltä vaikuttava toteutus.” (1/2008/B)  

Edellisen kaltaiset esimerkit olivat kuitenkin harvinaisia 

aineistossani, sillä lähes aina tarkastajat olivat yksimielisiä 

opinnäytteiden niin taiteellisesta kuin tutkimuksellisestakin 

puolesta. 

Omasta tutkijapositiostani hetkeksi poistuessani huomaan, 

että taiteellisesta tuotoksesta puhuttaessa minun on helpompi 

hyväksyä erimielisyydet tarkastajien kesken, kun taas tutkimukseen 

liittyvältä kritiikiltä odotan jonkinlaista yhdenmukaisuutta 

tarkastajien välillä. Ehkä kyseessä on jonkinlainen pinttynyt ajatus-

malli tieteen yhdestä totuudesta, jonka tarkastajat jakavat ja tuovat 

esille lausunnoissaan, kun taas taiteen hyvyys tai huonous on 

enemmän mielipideasia. 

 Arvostelulausuntoja olisikin mielenkiintoista tutkia 

mielestäni myös rajaten aineistoksi vain lausunnot, joissa eri 

tarkastajien näkemykset ovat poikenneen vähintään kahdella 

numerolla (esimerkiksi arvosanaehdotukset 2 ja 4) samasta opin-

näytetyöstä.  Kuinka mielipiteen erot tällöin tuotaisiin esiin ja 

kumman argumentointi olisi vakuuttavampaa; ja kumman arvosanan 

puoleen arvosteluryhmä on lopulta kääntynyt. 

Akateeminen kieli 

Arviointilausunnot vaikuttavat nojaavan melko vahvasti akateemisen 

kielen konventionaalisiin ilmaisuihin. Näillä ilmaisuilla luodaan 

tiedon- ja tieteenalaa, hyväksyttävää ja oikeaa tapaa puhua tieteestä ja 

taiteesta. Kieli siis luo kontekstia ja konteksti kieltä. Lajikontekstilla 

tarkoitetaan tiettyjä reunaehdoja tietyssä sosiaalisen toiminnan 

genressä. Voidaan puhua myös institutionaalisesta kontekstista. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 35, 36). Opinnäytteiden arvostelu-

lausunnoissa on sellaisia tyypillisiä piirteitä ja sananmuotoja, jotka 

tekevät siitä osan akateemista rituaalia. Tällaisia ovat esimerkiksi 

arvosanaehdotukseen liittyvät lausumat: 
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”Ehdotan lopputyötä hyväksyttäväksi arvosanalla yksi (1).” (1/2008/E) 

”Edelliseen vedoten ehdotan X:lle lopputyöstään arvosanaa: 5” 
(5/2007/D) 

”Työ sijoittuu mielestäni asteikolle 4-5. Tässä yhteydessä esitän 
arvosanaksi 5 (viisi).” (5/2009/F) 

Rituaaliset sanankäänteet ovat muokkautuneet historiallisesti osaksi 

instituution määrittämää traditiota. Mielenkiintoista on, että niissä 

monissa tyydyttävää arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa tämä 

rituaalinen lausuma oli ainoa kohta, jossa arvioija käytti yksikön 

ensimmäistä persoonaa muun tekstin puhuessa etäisesti ja toteavasti 

(esim. 1/2010/B, 1/2008/G). Arvosanaehdotuksen antaminen on siis 

paikka, jossa arvostelija saa ottaa tai joutuu ottamaan vastuun 

arviointitekstistään ja osoittaa suoraan arviointiin liittyvän valta-

asemansa.  

Yeallandin (2011) tutkimuksessa kävi ilmi, että sanallinen 

arviointi on selkeärajainen akateeminen genre varsinkin 

arvostelijoiden itsensä mielestä, mutta genren säännöt ja säännön-

mukaisuudet eivät olleet yhtä tuttuja opiskelijoille. Opiskelijat olivat 

siis arvioijien diskursiivisen yhteisön ulkopuolella. (Mt. 229.) Myös 

Pokorny ja Pickford (2010, 22) kirjoittavat, että opiskelijat joutuvat 

yleensä kamppailemaan enemmän ymmärtääkseen saadun kirjallisen 

palautteen, jos he eivät ole vielä omaksuneet arvioijien käyttämää 

akateemista puhetapaa. 

Arvioinneissa käytetään myös lukuisia akateemiseen kieleen 

liittyviä ilmaisuja, joihin viitataan sen kummemmin selvittämättä, 

mitä niillä tarkoitetaan. Ne ovat oleellinen osa diskurssia, 

olettamuksia yhteisesti jaetuista merkityksistä. Tutkimuksissa on 

kuitenkin huomattu, että esimerkiksi arvioijien käyttämä ”kriittinen 

analyysi” merkitsee eri asioita eri arviointiteksteissä. Vaikka se olisi 

yksi arviointikriteereistä, ei sen merkitys palautetta lukeville 

opiskelijoille juurikaan avaudu merkityksen vaihdellessa arviointi-

tekstistä toiseen. Kun opiskelija lukee lausunnosta opinnäytteensä 

sisältävän ”hyvää analyysiä” tai ”pinnallista analyysiä” ilman 

tarkentavaa selitystä, voi hän jäädä epätietoisuuteen kiitoksen tai 

kritiikin varsinaisesta kohteesta. (Pokorny ja Pickford 2010, 22; ks. 

myös Weaver 2006, 381.) Mäensivu (1999, 68–69) korostaa, että 

liiallinen epämääräisyys arvioinneissa ei anna oppijalle tietoa, jota hän 

tarvitsee kehittyäkseen. Omassa aineistossani koin helpoiten 

ymmärrettäviksi selkeästi argumentoivat lausunnot, joissa kerrottiin 

puutteet ja ehdotettiin konkreettisella esimerkillä parannus-

ehdotusta: 

”Teksti olisi paikoitellen hyötynyt myös alaotsikoista tai ainakin 
keskeisten termien esille nostamisesta. Esimerkiksi elämän taiteistumisen 
kohdalla erilaiset pedagogiset näkökulmat olisi voinut nostaa selkeämmin 
esiin” (5/2008/D) 

”Joitakin asioita olisi ollut hyvä kuitenkin täydentää. Johtopäätelmät on 
keskeinen osa lopputyötä ja tähän kannattanut panostaa enemmän. 
Esimerkiksi kiteyttää kuinka teoria toimii suhteessa omiin kuviin.” 
(5/2009/F) 

Tällaisissa lausunnoissa akateemiseen tutkimukseen liittyvä erikois-

sanasto oli läsnä, mutta se oli selkeällä tavalla käytettyä ja ennen 

kaikkea perusteltua.  

Aineistossani esiintyi myös toisenlaisia tapoja tuottaa 

akateemista tekstiä ja käyttää kieltä. Esimerkki tästä on erään 

tarkastajan käyttämä ”leikkaa-ja-liimaa”  –tekniikka lausuntojen 

kirjoittamisessa. Samat fraasit toistuivat lähes identtisinä kahdessa 

arvosteluskaalan eri päissä olevissa lausunnoissa:  

”Laadullinen tutkiminen perustuu vahvasti tutkijan ymmärrykseen ja siitä 
vähittäin kehittyvään tulkintaan. Sanotaan, että tutkija itse on tärkein 
tutkimusväline. [..] On hienoa, että tutkija reflektoi omaa rooliaan 
lopputyössään ja rakentaa samalla omaa identiteettiään tutkimuksen 
rinnalla. Reflektiivinen tutkijahan pyrkii tiedostamaan oman tietämisensä 
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mahdollisuuksia, ehtoja ja rajoituksia. Hän pohtii todellisuutta koskevia 
esioletuksiaan. Ja se mikä tutkimuksen uskottavuuden kannalta erityisesti 
on tärkeää: reflektiivisyys tuo tutkimukseen läpinäkyvyyttä. Tutkija 
kuvaa aineistoaan, menetelmiään ja tutkimuksen etenemistä, joten lukija 
voi arvioida tutkijan ajatusten syntyä ja niiden näytön pitävyyttä.” 
(5/2007/L) 

”Laadullinen tutkimus perustuu tutkijan ymmärrykseen ja vähittäin 
kehittyvään tulkintaan. Usein sanotaan, että tutkija on itse tärkein 
tutkimusväline. Siksi hänen on tärkeää reflektoida omaa rooliaan 
tutkimuksessa ja oman identiteetin rakentumisen prosessia tutkimuksen 
rinnalla. Reflektiivinen tutkija pyrkii tiedostamaan oman tietämisensä 
mahdollisuuksia, ehtoja ja rajoituksia. […] Juuri reflektiivisyys toisi 
tutkimukseen läpinäkyvyyttä. Kun tutkija kuvaa aineistoaan, 
menetelmiään ja tutkimuksen etenemistä, voi lukija arvioida tutkijan 
ajatusten syntyä ja niiden näytön pitävyyttä” (1/2007/B) 

Samoja ilmaisuja käyttämällä tarkastaja saa mukavasti pituutta 

arvostelulausuntoon, mutta poiminnat rinnastettuina herättävät 

ainakin minussa lukijana kysymyksiä. Kertooko tämä esimerkki 

laajemmallakin tasolla mentaliteetista, jolla arvostelulausuntoja 

kirjoitetaan? Konkreettisimmillaan saman arvostelugenren sisällä 

toimiminen voi siis tarkoittaa jopa samojen lausumien käyttämistä 

lähes sanasta sanaan samanlaisina. Arvostelulausuntojen 

kokonaisuudessa nämä poiminnat asettuvat eri valoon. Erinomaista 

arvosanaa ehdottaneessa lausunnossa opinnäytteen tekijä on tekstin-

pätkässä ihanteeksi nostettu reflektiivinen ihannetutkija, kun taas 

tyydyttävän työn tehneelle sama teksti toimii ikään kuin moitteena: 

”Tällaista oikea tutkijuus on ja sinä et ole sitä saavuttanut”.  

Vielä häiritsevämmäksi havaitsemani ”leikkaa-ja-liimaa” –

tekniikan käyttämisen tekee se, että lauseet on poimittu lähes 

suoraan vuonna 2007 ilmestyneestä kirjasta Toiminnasta tietoon , jossa 

sama asia on ilmaistu näin:  

”Laadullinen tutkimus perustuu tutkijan ymmärrykseen ja 

vähittäin kehittyvään tulkintaan. Sanotaan, että tutkijan 

tärkein apuväline on hän itse. Siksi hänen on tärkeää 

reflektoida omaa rooliaan tutkimuksessa ja oman identiteetin 

rakentumisen prosessia tutkimuksen rinnalla. Reflektiivinen 

tutkija pyrkii tiedostamaan oman tietämisensä 

mahdollisuuksia, ehtoja ja rajoituksia. Hän pohtii todellisuutta 

koskevia esioletuksiaan […] Reflektiivisyysperiaate tuo 

tutkimukseen läpinäkyvyyttä. Tutkija kuvaa aineistoaan, 

menetelmiään ja tutkimuksen etenemistä, joten lukija voi 

arvioida tutkijan ajatusten syntyä ja niiden näytön pitävyyttä.” 

 (Heikkinen ja Syrjälä 2007, 152, 154) 

Lähes sanatarkka kopio ilman lähdeviitteitä olisi plagiointia 

opinnäytteessä, mutta sitä arvioivaan lausuntoon tarkastajien ei 

edellytetä merkitsevän lähteitä. Jo Ylijoki ja Ahrio (1995, 83) esittivät, 

että lausunnot olisivat siistimätöntä tieteellistä kirjoittamista, jonka 

piirteitä ovat esimerkiksi köykäinen subjektiivisuus ja tieteellisyyden 

periaatteiden unohtaminen, eli esimerkiksi juuri lähdeviittausten 

unohtaminen. Ymmärrän toki, että joitakin yleispäteviksi ajateltuja 

väittämiä (kuten vaikkapa ”tutkijan tärkein työkalu on tutkija itse”) on 

helppo lisätä lausuntoon ilman varsinaista viittaustakin, mutta 

sanatarkat kopiot jo olemassa olevasta, julkaistusta tekstistä ilman 

lähdeviitteitä eivät anna mielestäni kovin kummoista kuvaa 

tarkastajan toiminnasta. Tämä on toki vain yksittäinen esimerkki, 

jonka pystyin jäljittämään havaittuani yhtäläisyyden kahden eri 

lausunnon välillä, mutta on mahdollista, että tällaista lainaustapaa 

saattavat käyttää muutkin tarkastajat.  

Aineistossani oli myös lausuntoja, joissa lähdeviittauksia oli 

tehty asiallisesti: 

”Kokemuksellisen tiedon käsittelyssä olisi varmasti tarvittu keskustelua 
muiden aiheeseen paneutuneiden kanssa, sekä selkeää etääntymistä 
muistoista kriittistä tarkastelua varten, kuten tämän menetelmän 
luonteeseen kuuluu. (Eskola & Suoranta 1998, 135)” (1/2008/G) 
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Positiivinen ja negatiivinen arviointi 

Kuten aikaisemmin totesin, oli aineistoni joukossa myös lausuntoja, 

joissa arviointiteksti koostui pääasiassa tutkimusta referoivasta 

aineksesta. Itse arviointi, joko positiivinen tai negatiivinen, jää silloin 

pois tai sitä on vain vähän. Pintapuolisesti kuvailevatkin tekstiosiot 

voivat toki sisältää arvottavia ilmaisuja. Jäin kuitenkin pohtimaan, 

miksi tarkastaja haluaa vältellä arvion antamista, vaikka se on 

instituution selkeästi hänelle antama tehtävä. 

Mäensivun (1999) mukaan arvioijalla voi olla myös vaikeuksia 

antaa negatiivista palautetta, koska hän haluaa suojella omaa 

identiteettiään ja tunnettaan itsehallinnasta. Silloin arvioijan roolissa 

oleva sovittelee yhteen erilaisia näkemyksiä ja välttelee konflikteja. 

Palautteen ympäripyöreydestä ja varovaisuudesta voi tulla siten 

vastuun pakoilua. (Mt. 28.) Toisaalta aineistossani oli myös 

lausuntoja, joissa arviointitekstissä työhön viitataan pääasiassa 

neutraalisti referoiden tai vain hyviä puolia korostaen, ja sitten 

arvosana on kuitenkin vain tyydyttävä. Pokornyn ja Pickfordin (2010) 

mukaan tällaisissa tapauksissa kyse voi olla siitä, että palautteen 

kirjoittaja haluaa minimoida mahdolliset kielteisen arvioinnin 

negatiiviset vaikutukset opiskelijan itsetuntoon. Tällainen ristiriita 

numero- ja kirjallisen arvioinnin välillä saa kuitenkin opiskelijat vain 

hämmentyneiksi (mt. 24). 

 Myös Atjonen (2007, 121) pohtiessaan eettisyyden ja 

arvioinnin vuorovaikutuksen välistä dynamiikkaa toteaa, että myös 

yksityiskohtaisuuden ja yleisyyden välinen kamppailu vaikuttaa 

arvostelulausuntojen mahdolliseen dialogiin ja sen luonteeseen 

Pelkkään yleiseen kuvailuun keskittyminen saattaa pahimmillaan 

tarkoittaa sitä, ettei opinnäytteen tekijä tiedä mihin tarttua ja 

arvioinnin vuorovaikutuksellinen luonne kärsii.  Toisaalta näen myös, 

että liiallinen yksityiskohtien kaivelu voi olla tuhoisaa, varsinkin jos 

se on sävyltään ainoastaan kriittistä. Atjonen mainitsee samassa 

yhteydessä arvioinnin eettisyyden osana myös arvostelun hieno-

tunteisuuden tai tunkeilevuuden. Hänen mukaansa kyse on 

esimerkiksi siitä, onko palaute sävyltään enemmän neuvovaa tai 

ympäripyöreän lempeää. (Mt .  121.)  

Itselleni tämä ei näyttäydy näin yksinkertaisena, sillä selkeästi 

neuvoksi tarkoitettu ohje saattoi aineistossani esiintyä niin lempeästi 

kuin töksäyttävästikin muotoiltuna. Kyse on ehkä mielestäni 

enemmänkin siitä, kuinka henkilökohtaiselle tasolle arviointi menee 

– onko kyse työn vai tekijän persoonan arvioinnista. Arvioinnin 

tunkeilevuus voi lukita siinä olevat mahdollisuudet vuoro-

vaikutukseen. Hienotunteisuuden onkin katsottu olevan arvioinnissa 

hyve, mutta ympäriyöreys ja kaikenlaisesta arvioinnista 

pidättäytyminen sen sijaan ei edistä opiskelijan oppimista.  

Oman aineistoni arvosteluskaalan kahteen eri päähän tehty 

rajaus antaa melko itsestään selvästi tietynlaisen tuloksen kielteisten 

ja myönteisten ilmaisujen käytöstä lausunnoissa. Seuraavassa 

erittelen kuitenkin hieman tarkemmin, millaisia piirteitä negatiivinen 

ja positiivinen arviointi saa osana erinomaista ja tyydyttävää 

arvosanaa esittäneitä lausuntoja. 

 

Arvosanaa viisi ehdottaneet lausunnot 

Kiinnitin huomiota siihen, että erinomaisesta työstä puhuttaessa 

negatiivisia kommentteja oli vain vähän, ja nekin olivat usein 

lievennettyjä (ks. myös aikaisemmin havainnot konditionaalin 

perfektin käytöstä).  Usein tuntui siltä, että tarkastaja tahtoi itse 

selittää erinomaisessa työssä olleet heikkoudet parhain päin.  

”X päättää lopputyönsä salaperäisesti toteamalla, että taidekasvattajalta 
edellytetään uusissa toimintaympäristöissä ’rohkeutta olla vain ja ennen 
kaikkea ihminen’. Jää epäselväksi, mitä X tällä tarkoittaa. Tulkitsen 
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lopputyön viimeiset sanat pyrkimykseksi etsiä omaa ajattelua.” 
(5/2008/D) 

”Taiteilijan roolin muuttuminen tiimin johtajaksi ja projektipäälliköksi 
sisältää myös ongelmia, joiden käsittelemisestä tässä tutkimuksessa 
vältytään. Kysymys on tietysti myös rajauksesta, eettisten kysymysten 
rajautuminen käsittelyn ulkopuolelle selkeyttää työtä.” (5/2008/D) 

”Lähteiden käyttö on kuitenkin suurelta osin tekijän omia havaintoja ja 
ajatuksia tukevaa, ei niitä reflektiivisen kriittisesti tarkastelevaa. Tämä 
on luonnollisesti vaikuttanut lopputyötekstin johdonmukaisuuteen ja 
selkeyteen, mitä ei kuitenkaan voi pitää kokonaisuuden rakenteen eheyden 
kannalta puutteena.” (5/2008/B). 

Erinomaisiksi arvioiduissa töissä kaikenlaiset virheet tai 

epäonnistumiset tulkittiin ikään kuin tarkastajan hyvän tahdon 

kautta. Tämä oli aineistossani kautta linjan esiintyvä piirre. Joissakin 

erinomaista arvosanaa esittäneissä lausunnoissa vastuu sysättiin 

lukijan hartioille: 

”Työ antaa ensivaikutelmaksi moneuden ja järjestäytymättömyyden 
vaikutelman, mutta tarkemmalla lukemisella se paljastuu tarkoin ja 
mietitysti rakennetuksi kokonaisuudeksi: imaginaarinen, symbolinen ja 
reaalinen ovat hyvässä järjestyksessä ja tukevat toisiaan.” (5/2006/B) 

”Toinen tutkimuksen sisältämä tietoaines  –  ainakin kokeneelle lukijalle – 
liittyy mediakasvatuksen aihekokonaisuuteen.” (5/2007/S) 

Ensimmäisessä lainauksessa käy ilmi, että teksti ei ole sirpaleinen ja 

järjestäytymätön, vaan tarkoin mietitty ja rakennettu – jos lukija osaa 

sitä oikein lukea. Toinen lainaus taas antaa ymmärtää, että vain 

kokenut lukija osaa löytää tutkimuksen tärkeän tiedon.  

Usein kritiikin sävy oli erinomaista arvosanaa ehdottaneissa 

lausunnoissa parannusehdotuksen kaltainen, ei niinkään moite.  

”Ainoa kysymys, liittyy kappaleeseen ”Metodista ja rakenteesta” sivulla 9, 
jossa tekijä määrittelee teoreettiseksi taustakseen Maurice Merleau-
Pontyn havaintoon liittyvän filosofian ja johon hän on saanut 
ensikosketuksensa jo vuosia sitten. Kyseiseen kohtaan tekijä olisi voinut 

harkita lähdeviitteen kertomista. Muutoin X:n lopputyön kirjallisessa 
osassa ei ole moitteen sijaa, päinvastoin tekijä on käyttänyt alaviitteitä 
varsi mielenkiintoisesti ja huolella.” (5/2007/P) 

”Työtä koskevat huomautukset ovat lähinnä teknisiä ja kohdistuvat 
yksityiskohtiin, jotka olisi helposti korjattavilla pienellä hiomisella.” 
(5/2008/I) 

Arvosanaa viisi ehdottaneissa lausunnoissa kielteiselle palautteelle oli 

tyypillistä myös se, että kritisoitavat asiat näyttäytyivät vähä-

pätöisinä tutkimuksen kokonaisuuden kannalta. Kritisoitavillakin 

osa-alueilla erinomaiseen arvosanaan yltävä tutkimus on riittävän 

hyvää, ajattelu uskottavaa ja pohdinta raikasta: 

”Groteskin käsitteen teoreettista pohdintaa, genreen kuuluvia taiteilijoita 
ja sen taideteoreettisia kehittäjiä olisi voinut tuoda tietysti laajemminkin 
esiin, mutta X:n tutkimusmatka on riittävän hyvä”. (5/2010/A) 

”Omissa teoreettisissa pohdinnoissaan X ei sinällään luo mitään 
räjähdysvoimaisesti uutta, mutta tuo genren ympärillä tapahtuvaan 
teoreettiseen pohdintaan raikkaan vireen.” (5/2010/A) 

”Voi siis sanoa, että vaikka X:n ajattelun tuekseen nostamat filosofit eivät 
ole kovin yllätyksellisiä valintoja, hän soveltaa teorioita uskottavasti ja 
riittävän omintakeisesti omaan ajatteluunsa ja luo sitä kautta 
taidekasvatukseensa mielenkiintoisen henkilökohtaisen käyttöteorian.” 
(5/2007/M) 

Välillä tarkastajien tehtävää vaikeutti se, ettei arvioitavasta työstä 

oikein onnistuttu löytämään mitään kritiikin aihetta. 

”Minun on vaikea löytää X:n lopputyöstä asiaa, jonka toivoisin olevan 
toisin” (5/2007/Q) 

”En pysty osoittamaan työstä mitään sellaista, mitä taidekasvatuksen 
osaston lopputyöltä voisi vaatia tämän lisäksi” (5/2007/S) 

Erään haastattelututkimuksen mukaan opiskelijat eivät koe saavansa 

riittävästi oppimista tukevaa palautetta silloin kun arvosana on hyvä 

(Weaver 2006, 388). Tarvetta jonkinlaisille ohjaaville kommenteille 
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voisi nähdä olevan myös taiteen maistereiden arvostelulausunnoissa, 

vaikka ne luonteeltaan olisivatkin enemmän arvosanaa arvostelu-

ryhmälle perustelevia kuin oppimista tukevia.  

Erinomaisia töitä pidettiin myös monella tapaa arvostelu-

asteikon ylittävinä suorituksina, joissa oli poikkeuksellisen 

ansiokkaita piirteitä. 

”X:n harvinaislaatuisen pitkäaikainen sitoutuminen kansainvälisen 
järjestön toimintaan ja kyläyhteisön arkeen on mahdollistanut 
monipuolisen ja syvällisen perehtymisen lastentarhan menetelmiin ja 
käytännön työhön perulaisen varhaiskasvatuksen kontekstissa” 
(5/2008/H) 

”Lopputyökontekstiin nähden huomattavan laaja haastattelu-, kysely-, ja 
osallistuvaan havainnointiin perustuva aineisto ei ole vienyt tutkijaa 
sivupoluille, vaan sitä ja osataan käyttää tutkimustehtävään fokusoiden” 
(5/2008/I) 

”Myös lopputyön esittelyssä vahvistui käsitys poikkeuksellisen 
tinkimättömästi tehdystä työstä.” (5/2007/Q) 

Taiteellisen osion sisältäneissä opinnäytteissä esimerkiksi piirtämistä 

kutsuttiin vaikkapa ilmiömäisen taitavaksi (5/2010/B) ja viivaa 

uskomattoman upeaksi (5/2010/A). Sekä taiteellinen että 

tutkimuksellinen tekeminen esittäytyvät opinnäytetyön tekijän 

ylivertaisina ominaisuuksina. Erinomaisia töitä arvosteltaessa 

käytettiin myös paljon opinnäytteen erityislaatua korostavia 

ilmaisuja. Esimerkiksi eräässä lausunnossa (5/2007/S) kuvailtiin työtä 

erittäin hyvin hallituksi, erityisen ansiokkaaksi, erityisen kauniiksi ja erityisen 

merkittäväksi. Tällaisella argumentoinnilla haluttaneen tähdätä lukijan 

vakuuttamiseen siitä, mistä tarkastaja itse on jo vakuuttunut: työ on 

erittäin korkeatasoinen. Näillä adjektiivia vahvistavilla adverbeillä 

lausunnoissa ilmaistiin, että työ todella nousee tavanomaisen 

ansioituneisuuden ja merkittävyyden yläpuolelle.  

Hetkittäin lausuntojen retoriikka antaa ymmärtää, että 

erinomaisen työn tulee olla erinomainen jokaisella asetetun kriteerin 

osa-alueella ja mielellään joissakin kohdin jopa ylittää asteikko (vrt. 

Ruusuvuori 2003, 104). Tällaiset määrittelyt voivat kuulostaa opin-

näytteiden tekoa aloittavien opiskelijoiden korvissa siltä, että 

erinomainen arvosana on jotakin aivan erityisen hienoa ja upeaa, eikä 

tavallinen riviopiskelija voi saavuttaa tätä kunniaa, ainakaan ilman 

monivuotista sitoutumista hyvin laajaan projektiin tai taiteelliseen 

työskentelyyn. 

 

Arvosanaa yksi ehdottaneet lausunnot  

Tyydyttäväksi arvioituja töitä arvostellessaan tarkastajat käyttivät 

usein lauserakennetta, jossa mutta –alkuista sivulausetta käytettiin 

mitätöimään mahdollinen kehun aihe.  

”Rapsodinen tyyli ei sinänsä lainkaan haittaisi, eikä myöskään 
viiteapparaatin osittainen hylkääminen, mutta epäonnistuminen 
omaehtoisessa argumentoinnissa on tuhoisaa” (1/2009/B)  

”Sisältö on paikoin kiehtova ja oivaltava, mutta tekstin yleismuoto on 
toivottoman jäsentymätön.” (1/2009/B) 

Toisaalta myös toisinkin päin olevia sivulauseita oli, joissa tuotiin 

kritiikistä huolimatta jotakin myönteistä esiin arvioitavasta opin-

näytteestä: 

”Lopputyö ei mielestäni kaikilta osin täytä lopputyölle asetettuja 
vaatimuksia, mutta sisältää kuitenkin monia merkityksellisiä huomioita 
taidekasvatuksen kannalta.” (1/2008/C) 

Myönteinen arviointi saattoi olla myös kannustusta jatkaa 

työskentelyä aiheen parissa ja syventää heikoksi jäänyttä tutkimusta.  

”Suosittelen tekijälle asiaan syventymistä ja lisää kokeiluja sen parissa” 
(1/2008/F) 
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”Pohdinta on ollut varmasti tekijälle itselleen valottava ja tärkeä prosessi, 
joka toivon mukaan jatkuu tästä eteenpäinkin.” (1/2008/G) 

Välillä koko lausunnon ollessa pelkkää kielteistä palautetta, alkoivat 

jotkin pieniin yksityiskohtiin menevät kriittiset huomiot mennä 

mielestäni jo liioittelun puolelle: ”Vasemman puoleisten sivujen sivunumero 

on hankalasti löydettävissä.” (1/2009/C). Herää kysymys, eikö 

tarkastajalle riitä, että hän on jo päässyt suomimaan opinnäytteen 

tekijää jo kaikessa muussakin mahdollisessa tutkimukseen 

liittyvässä? Hieman yliampuvalta tuntuivat myös lausunnot, joissa 

lähes koko arviointi oli kirjoitettu negaatioiden kautta: 

”Kuvasivuja ei linkitetä tekstiin eikä kuvavalintoja perustella. Kuvien 
henkilökohtaisia aspekteja, ikonisia piirteitä, kliseitä ja suomalaista 
uskonnollista kuvagenreä ei analysoida annettujen funktioiden valossa. 
Kuvia ei myöskään analysoida yhteisöllisten ja taidekasvatuksellisten 
prosessien kannalta.” (1/2007/A) 

Tyydyttävää arvosanaa esittäneet lausunnot käyttivät usein myös 

asenteellista adverbiä valitettavasti, ikään kuin pahoitellen opin-

näytetyön tekijän tekemiä virheellisiä valintoja tai nähden 

valitettavana tekijän ratkaisut. Tässä näen selkeästi yhteyden työlle 

asetettujen toiveiden pettämiseen (ks. kohta aikaisemmin 

konditionaalin perfektistä) ja haasteellisuuteen (ks. luku IV) 

liittyvään puheeseen.  

”Tutkimuksen kannalta kiinnostavaa luettavaa olisi voinut käyttää myös 
taidekasvatuksen, estetiikan ja taiteenfilosofian alalta. Lopputyön 
viiteaineisto on suppea ja viittauksissa on valitettavaa epätarkkuutta.” 
(1/2008/G) 

”X:n lopputyö on rakenteeltaan keskeneräinen ja valitettavasti se 
aiheuttaa sen, että lukijan on vaikea seurata tekijän ajatuksen kulkua ja 
löytää vastauksia esitettyihin kysymyksiin.” (1/2008/C) 

”Valitettavasti kerättyä materiaalia ei varsinaisesti käsitellä ja tulkita 
lainkaan vielä tässä tekstissä, vaikka tekijällä näyttää olevan siihen 

tarvittavaa kirjallista tietoa ja paljon omakohtaista kokemuksellista 
tietoa.” (1/2008/G) 

Arvosanaa yksi ehdottaneet lausunnot löysivät töistä usein ainakin 

yhden kehun aiheen, vaikkapa kuvien teknisen laadun (1/2008/E) tai 

kirjoittamisen sujuvuuden (1/2008/F). 

Olisikin huolestuttavaa, jos arvioija näkisi opinnäytteessä 

pelkkää kielteistä ja silti päästäisi sen läpi. Kuten aiemmin toin esille, 

erinomaisten töiden arvostelulausunnoissa ylisanat antavat lukijalle 

vaikutelman, että tekijät ovat erityisen lahjakkaita ja taitavia taiteen 

ja tieteen tekijöitä sekä tasolla, jonne moni ei yllä. Samoin 

tyydyttävien töiden arviot puolestaan voivat antaa vaikutelman, että 

työ voi päästä läpi, vaikka siinä ei ole oikeastaan mitään kiitettävää. 

Tulkinnasta riippuen läpi päästäminen tapahtuu joko säälistä tai 

sitten alimmalla tasolla kriteerit vain ovat niin löyhät, että niihin 

saadaan sumplittua työ kuin työ. 

Toisaalta voidaan puhua myös Paavolaisen (2001, 33) tapaan 

arvosteluun liittyvästä ”rajoitusfobiasta”: Hänen mukaansa taiteellisia 

teoksia sisältäviä väitöskirjoja arvioinnissa pelätään kaikenlaisten 

sääntöjen ja rajoitusten asettaminen olevan esteenä luovuudelle.  

Hänen mielestään kyse voi olla siitä, ettei ole itsekuria selkeiden 

kriteerien ylläpitoon, tai pelätään arvioinnin kääntyvän liian 

vaativaksi. Paavolainen peräänkuuluttaakin taidekorkeakoulujen 

väitöskirjoilta tiukkuutta kriteereissä, koska vaarana on taiteen ja 

tieteen epämääräinen harrastelijamaisuus, joka auttamatta syö 

tutkintojen uskottavuutta. (Mt. 34). Varsinkin tyydyttävää arvosanaa 

ehdottaneet lausunnot syyllistyivät mielestäni usein siihen, että 

alimmistakaan kriteereistä ei enää pidetä kiinni: vaikka lausunnon 

mukaan tutkimuksessa ei ole onnistuttu oikeastaan missään, pääsee 

työ silti läpi. Tämä ei tosin koskenut vain Paavolaisen kritisoimia 

taiteellisia töitä, vaan kaikentyyppisiä taiteen maisterin opin-

näytteitä. 
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Taidepuhe 

Aineistooni kuului yhteensä 33 arvostelulausuntoa, jotka koskivat 

taiteelliseksi luokiteltavaa opinnäytettä (ks. luokittelusta lisää 

liitteessä 3). Erityisesti näissä lausunnoissa esiintyi runsaasti taide-

puhetta, jolla luotiin kuvaa taiteesta ja taiteilijuudesta. Omassa 

analyysissäni lähdin jaottelemaan erilaisia taidepuheen tapoja kolmen 

erilaisen kategorian alle käyttäen hyväkseni diskurssianalyysin 

käsitettä ääni. Lausunnoissa kuuluvat äänet antoivat mahdollisuuden 

taidepuheen lukuisille variaatioille. Nimesin nämä puhumisen tavat 

taidekriitikon, taiteen kokijan , taiteilijakollegan ja kuvataideopettajan ääniksi. 

Taidekriitikon puheeksi kategorisoimissani lausumissa oli 

paljon taidekritiikin sanastolle ominaisia piirteitä. Tällä äänellä 

lausuttiin niitä asioita, joilla haluttiin korostaa taiteen erityisyyttä 

sekä pohtia taiteilijan ja hänen teostensa merkitystä. Arvioitavien 

teosten kuvailu ja arvottaminen olivat yhteenkietoutuneita. 

”Ne muistuttavat kosketuksesta, aistijan ja aistitun 
yhteenkietoutumisesta, taiteilijan ruumiillisesta maailmassa olemisesta. 
Ne tuovat myös mieleen fenomenologisen asenteen vaatiman pysähtymisen, 
viipyilyn suorassa käsitteettömässä yhteydessä tutkittavaan ilmiöön. 
Teokset jättävät jäljen kuin lakanan pitsi painauman.” (5/2007/D) 

”Ensisilmäyksellä näyttelyn näkee siis esteettisenä kokonaisuutena, mutta 
lähempi tutustuminen haastaa teosten katsojan dialogiin ja avaamaan 
vieruskavereiden käymää dialogin tasoa.” (5/2007/L) 

”Taiteilijan havainnointikyky on herkistynyt ihmisten ja yhteisöjen 
erilaisuudelle” (5/2007/I) 

”Jotkut X:n teokset ovat pysähtyneitä keskelle tapahtumaa tai niitä 
katsellessa tulee tunne, että jotakin tapahtuu ihan kohta. Näin teosten liike 
on usein odotushorisontissa.” (5/2010/A) 

”Teosten vahvuutena on vähäeleisyys ja sisäistynyt tunnelma. Muutos 
ilmenee lähes huomaamattomana valon väreilynä ja juuri sellaisissa 
kohdissa tuntuu, että tekijä on tavoittanut jotain oleellista ja 
tunnistettavaa ajan olemuksesta.” (5/2007/J) 

Taidekriitikon ääneksi laskin myös ne lausumat, joilla annettiin 

kommentteja opinnäytetyönäyttelyiden sijainnista ja ripustuksesta6. 

Useimmissa tällaisissa kommenteissa haluttiin korostaa 

ripustuksessa ilmenevää ammattimaisuutta ja huolellisuutta (5/2007/P, 

5/2007/L). Vain harvoin näyttelyn muotoseikoista oli negatiivista 

sanottavaa erinomaisiksi arvioitujen töiden kohdalla, ja silloinkin syy 

oli jonkun muun kuin opinnäytetyön tekijän itsensä: 

”X:n näyttely jäi kokonaisuudessaan aavistuksen vaisuksi, mutta katson 
tämän suurimmalta osin johtuvan Lume gallerian ’tappavasta tylsyydestä’ 
taiteen esittämisen tilana. Kyseisessä galleriaksi kutsutussa 
’faneriputkessa’ en ole nähnyt vielä yhtään täysin toimivaa näyttelyä.” 
(5/2007/H) 

Toinen selkeästi arviointilausuntojen taidepuheessa kuuluva ääni oli 

taiteen kokijan. Taidepuheen tärkeimmäksi sisällöksi nousivat 

henkilökohtainen kokemus taideteoksen äärellä. Tunnusmerkkinä 

tällaiselle puheelle oli aktiivisen toimijuuden osoittaminen yksikön 

ensimmäisellä persoonalla: taiteesta puhuttiin omakohtaisen tunteen 

kautta jopa runollisin sanankääntein. 

”Minulle näyttelyn kokonaisvaltaiseen visuaalisuuteen perustuva 
tunnelma oli ennen muuta harras, tavalla, joka kertoi mielessä olevien 
menneisyyden jälkien seuraamisen, jo elettyyn palaamisen sakraalisesta 
hiljaisuudesta ja arvosta. ” (5/2006/C) 

”Ainakin itselleni suorastaan tulvi lukemattomia muistoja lapsuudesta, 
mietin monessa kohtaa kokeneeni samankaltaisia asioita, tunteneeni 
samanlailla haikeita, iloisia tai surumielisiä tunteita.” (5/2007/D) 

”Yksittäisten töiden vaikutus minuun katsojana oli kokonaisuuteen 
nähden huomattavan voimakas.” (5/2007/H) 

”Juuri tämän kautta, lopputyön näyttelyn katsojana ja kirjallisen osuuden 
lukijana, koin olevani jonkin sellaisen äärellä, jota tekijä ei kokonaan 
esittele, mutta antaa siitä valokuviensa ja tekstinsä kautta jotain, mikä 
pysäyttää”. (5/2007/O) 

6) Vrt. sanomalehtien taide-
näyttelykritiikkien tekemät 
huomiot ripustuksesta ja 
näyttelytiloista. 
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”Erityisesti työ ’Hetki’ on jo kuvana niin outo, että sitä katsellessa ei 
ajattele, mitä se esittää tai mitä se synnyttää, vaan kokemus on 
pikemminkin kehollinen, ikäänkuin se uppoaisi tai olisi uponnut siihen 
melankoliaan, jonka ilmauksena ihmishahmo kuvassa on.” (5/2007/K) 

Kokijan ja taidekriitikon äänien välimaastoon sijoittuivat maallikolle 

vaikeasti avautuvat taidepuheen muodot, joissa puhuttiin ehkä 

omasta taidekokemuksesta, mutta taidekritiikin termein ja taide-

kokemusta etäämmältä katsoen. 

”Kuvien vaikuttavuus on tuntumassa, että ne ovat tämän ajan 
ulkopuolella mutta silti hyvin kiinni jossakin toisessa ajassa, joka kaiken 
aikaa vaikuttaa omamme paralleelina.” (5/2007/K) 

”Tällainen kinesteettinen empatia ei ole kovin tavanomaista pysähtyneessä 
kuvassa, sillä empatia vaatii kuvalta joitakin perättäisiä ajanhetkiä, 
joissa olemista voi odotella.” (5/2007/K) 

Varsinkin taiteen kentältä tulevat tarkastajat ottivat usein kantaa 

taidepuheella taiteilijuuden rakentumiseen ja rakentamiseen kielen 

avulla. Niiden tarkoituksena ei ole opettaa tai opastaa (opettajan 

ääni), eikä liioin kriittisesti kuvata tai tarkastella (kriitikon ääni). 

Syntyi vaikutelma, että tarkastajat liittoutuivat tekijän kanssa ja 

puhuivat hänelle kuin tasavertaiselle taiteilijakollegalle. He asettivat 

vertailukohdaksi oman kokemuksensa ja pohdintansa taiteesta ja 

taiteilijuudesta. 

”Olen usein muissakin yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen että 
erityisesti taidegrafiikasta puhutaan usein materiaalin aiheuttaman 
vastuksen kautta. Ikään kuin lopputuloksen arvoa haluttaisiin korostaa 
työn vaikeuden kautta. Ymmärrän tämän liittyvän jollain lailla 
taidegrafiikasta puhumisen perinteeseen, joka tuntuu aina saavan 
samankaltaisia muotoja sekä nykyiseen maailmaan jossa painotuotteita 
syntyy vaivattomasti tuhansittain. On ymmärrettävää, että 
taidegraafikolle joka vastaa jokaisesta yksittäisestä vedoksesta syntyy 
tarve myös sanallisesti tuoda esiin ero massatuotteen ja yksittäisen 
vedoksen välillä. ”( 5/2007/J) 

”Vaikka X edellisestä johtuen joutuu rakentamaan teoreettista 
yleistämistä oman työskentelynsä pohjalta, löytää hän työskentelyssään 
samoja menetelmiä joita ainakin minä omassa taiteellisessa 
työskentelyssäni käytän. Erityisen mielenkiintoiselta tämä tuntuu kun 
työskentelyssämme niin tekniikka, materiaalit ja lähtökohdat kuin 
lopputulokselle asetetut vaatimuksetkin ovat täysin erilaiset” (5/2008/A). 

Taiteilijakollegan ääni sekoittui usein myös (taiteilija)opettajan 

ääneen, jolloin ikään kuin mestari olisi antanut kisällille teknisiä 

ohjeita teoksen tai teoskokonaisuuden parantamiseen.  

”Miten näyttelyn maalauksiin olisi vaikuttanut pystyjen ja vaakatasoisten 
suorakaiteen muotoisten kuvapintojen käyttö neliöiden ohessa? Nythän 
kaikki työt olivat muodoltaan neliöitä. Maalausten materiaalina olisi 
mielestäni kannattanut käyttää öljyvärejä kömpelöiden värivoimaltaan 
heikkojen akryylivärien sijasta. Jos öljyvärien kuivumisaika kuitenkin on 
ollut työskentelyn kannalta liian pitkä, olisi lopputuloksen kannalta 
esimerkiksi temperamaalaus ollut akryylivärejä huomattavasti parempi 
valinta.” (5/2007/H) 

Opettajan ääneksi tulkitsin lausumat, joissa puhuttiin taideteosten 

teknisestä puolesta tai jossa oli mielestäni opettavaksi tai 

luennoivaksi luokiteltava vivahde7. Kuvataideopettajan ääneksi 

tulkitsemassani puheessa tulivat esille vaatimukset taiteen sisällöstä, 

mutta alisteisina teknisen taituruuden osoittamiselle.   

”Maalaustapa antaa sijaa keholliselle maalaamisen tapahtuneisuudelle ja 
löytämiselle, mikä puolestaan soveltuu hyvin muistojen ja kokemusten 
kerroksellisuuden käsittelyyn, limittäisyyteen ja päällekkäisyyteen.” 
(5/2009/D) 

”Näyttelyn piirustukset ovat rajuja, väkeviä, puhuttelevia, tunteellisesti 
koskettavia, jopa ravistavia. Piirrosjälki on välillä uhmakasta, välillä 
vapaata koko ajan kuitenkin anarkistista ja mikä tärkeintä: X:n viiva on 
kerta kaikkiaan mykistävän elävä. […] Piirustukset ovat tekniseltä 
toteutuksiltaan korkeatasoisia ja hyvin kerronnallisia. Ne ovat verevästi 
sekä historiaa että tätä päivää”. (5/2010/A) 

7) Tällainen kategorian 
määrittely kertonee ehkä 
enemmän omasta 
kokemuksestani opettajien 
taidepuheen sisällöstä ja 
laadusta. Onkin syytä muistaa 
tämän luokittelun olevan 
subjektiivisten tulkintojen 
tulosta. 
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”Niiden kokoa olisi mielestäni voinut lisätä paljonkin. Suurten 
kasvokuvien visuaalisella voimalla on taipumus kuvapintojen kasvaessa 
moninkertaistua suhteessa kuvapinnan kokoon.” (5/2007/H) 

”Tekniikka on johdattanut tekijää saamaan materiaalista irti kaiken juuri 
sille olennaisella tavalla.” (5/2008/G) 

”X on käyttänyt harkitusti erilaisia piirrostekniikoita ja tyylejä 
kertoessaan arkitasosta, teoriasta ja kuvittelutasosta. Hänen viivansa on 
eloisaa ja ilmaisu paikoin viehättävän elokuvallista.” (5/2009/E) 

”Mustalla kynällä ja vesivärein toteutetut kuvat ovat tummanpuhuvia ja 
hämyisiä ja niissä on dekoratiivista runsautta. Hahmot ovat ilmeikkäitä 
ja katselijan on helppo samaistua heidän tunnetiloihinsa. 
Kuvasommittelussa on monipuolisesti ja kiehtovasti käytetty eri 
näkökulmia, leikitty perspektiivillä ja kuvien rajauksilla.” (5/2009/A) 

Kaiken kaikkiaan erilaisten taidepuheiden tapojen tarkasteleminen 

arvostelulausunnoissa osoitti, että arviointiperusteet tuntuvat 

nousevan lähinnä ekspressiivisestä, mimeettisestä ja formalistisesta 

taideteoriasta (ks. esim. Räsänen 2008, 24–33, 97). Postmoderneille 

taideteorioille (ks. esim. Räsänen 2008, 24–33, 97) ominainen 

vuorovaikutus visuaalisen kulttuurin kanssa ei ollut juuri missään 

roolissa arvostelulausuntojen taidepuheessa. Kyse voi olla 

monestakin seikasta. Ehkä opinnäytteissä tehtävä taide ei vain elä 

postmodernin taidekäsityksen maailmassa. Tämän kuitenkin kiistää 

se tosiasia, että lausunnot puhuivat runsaasti taiteellisesta 

työskentelystä tiedonkäsittelyn ja -muodostuksen tapana sekä 

kulttuurisen tiedon osana, mikä viittaa voimakkaasti postmoderniin 

taidekäsitykseen. Toisaalta voisi ajatella, että arvioinnissa on 

helpompi keskittyä juurikin muodon kysymyksiin (ja höystää  

tätä joillakin työn sisältöä kuvaavilla, joskaan ei arvioivilla 

kommenteilla) sen sijaan, että ottaisi selkeästi kantaa siihen, miten 

arvioitava taiteellinen tuotos asettuu osaksi postmodernia kulttuuria.  

Taustalla kaikuvat modernistisen taidekritiikin perinteet: teknisten 

ja muodollisten ominaisuuksien arvioinnissa kuvat ovat joko ”hyviä” 

tai ”huonoja” mimeettisten tai formalististen kriteerien pohjalta (vrt. 

Räsänen 2008, 236). 

Erilaiset taiteen puhetavat eivät olleet myöskään täysin 

sidoksissa lausunnon kirjoittajan taustaan (esimerkiksi koulutus-

ohjelmassa opettava tarkastaja saattoi hyvin puhua taiteen taide-

kriitikon äänellä ja taidemaailmasta tuleva tarkastaja taas opettajan ja 

taiteen kokijan äänellä). Lausunnot olivat myös moniäänisiä, sillä 

erilaiset puhetavat esiintyä samassa lausunnossa lomittain.  

Taidepuheen variaatiot taustalla olevine taidekäsityksineen 

olisivat mielenkiintoinen tutkimuskohde, mutta oman työni 

rajauksessa en koe tarpeelliseksi niiden tätä tarkempaa erittelyä tai 

liittämistä jo olemassa olevaan taidepuhetta koskevaan 

tutkimukseen. Tärkeä havainto kuitenkin on, että tarkastajat voivat 

lausunnoissaan käyttää useita erilaisia taidepuheen tapoja ja ottaa 

siten erilaisia subjektipositioita: tältä osin diskursiivinen kenttä on 

joustava ja lausunnon kirjoittajilla on oikeus monenlaiseen puheeseen 

kykyjensä ja mielihalujensa mukaan.  

Huomionarvoista on myös se, että niissä seitsemässä 

tyydyttävää arvosanaa taiteelliselle opinnäytteelle ehdottaneessa 

lausunnossa edellä mainitun kaltainen taidepuhe puuttuu lähes 

kokonaan: niissä keskiöön nostettiin tutkielman muiden osien 

arviointi (ks. lisää aiheesta seuraavassa luvussa, kappale taiteellisista 

taidoista).  
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Arvostelulausuntojen genre on mielestäni lähellä kritiikin genreä. 

Kritiikin genrelle on tyypillistä, että se arvioi ja arvottaa sosiaalisessa 

toiminnassa. Tämä heijastuu kielenkäyttöön arvioivina ja arvottavina 

ilmauksina. Genreä säätelevät sosiaalisesti muodostuneet, vaikkakin 

joskus sanallistamattomat normit. Esimerkki tällaisesta normista on 

vaikkapa se, että arviointiin yleensä ajatellaan liittyvän olennaisesti 

perustelut.  (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 84, 88.) Eräänlaista 

tieteellisen kritiikin genren tutkimusta ovat tehneet Heikki 

Luostarinen ja Esa Väliverronen (1991). Tutkimuksessaan he 

jaottelivat tieteellisen kritiikin kolmeen eri kategoriaan: tutkimus-, 

tulos- ja vaikutuskeskeiseen kritiikkiin.  

Tutkimuskeskeisellä lähestymistavalla Luostarinen ja 

Väliverronen tarkoittavat kritiikkiä, jossa huomion kohteena on 

erityisesti tutkimuksen sisäinen rakenne, operaatioiden perustelut, 

tutkijan tietoisuus valintojensa seurauksista ja suhde tiedeyhteisön 

viestintäkäytäntöihin. Loogisuus, seurattavuus, dokumentointi ja 

refleksiivisyys korostuvat arvioitavissa asioissa.  (Luostarinen ja 

Väliverronen 1991, 127; Luostarinen 1993, 29) 

Tuloskeskeinen lähestymistapa tieteelliseen teksti on 

Luostarisen ja Väliverrosen mukaan perinteisin kritiikin tapa. 

Tieteellinen kritiikin tekniikkana voidaan tällöin pitää tutkimuksen 

toteutuksen tarkastelua: kuinka tutkimusongelma ja tutkimus-

asetelma ovat muotoiltu tai millainen on tutkimuksen luotettavuus ja  

 

 

 

 

 

 

 

 

pätevyys.  Heidän havaintojensa mukaan arviointiin liittyy myös 

tulosten omaperäisyyttä ja yleistettävyyttä koskevaa arviointia. 

(Luostarinen & Väliverronen 1991, 127; Luostarinen 1993, 29) 

Kolmantena Luostarisen ja Väliverrosen jaottelussa oleva 

vaikutuskeskeisyyteen nojaava tieteellinen kritiikki on ennen kaikkea 

tutkimuksen yhteiskunnallisia (ja tieteen sisäisiä) merkityksiä ja 

vaikutuksia tarkastelevaa. Tämä kritiikin muoto ottaa kantaa 

eettisyyden ja intressisidonnaisuuden kysymyksiin ja pyrkii 

paljastamaan tutkimuksen ehkä piilossakin olevia sosiaalisia 

sitoumuksia tai vaikkapa tutkimuksessa käytettyä valtaa. 

(Luostarinen & Väliverronen 1991, 127; Luostarinen 1993, 29) 

Luostarinen soveltaa jaottelua myöhemmin myös pro 

graduista annettujen lausuntojen tutkimiseen tulkiten gradu-

lausunnot osaksi tieteellisen kritiikkiä (1993). Hänen 

tutkimuksessaan kävi ilmi, että tieteellisen kritiikin tavoista kaksi 

ensimmäistä, tutkimus- ja tuloskeskeinen kritiikki korostuivat (mt. 

29) ja myös omasta aineistostani tein samankaltaisen havainnon. 

Kuitenkin erityisesti erinomaisten töiden arvostelulausunnoissa 

näkyi silloin tällöin myös tutkielmien tieteelliseen ja yhteis-

kunnalliseen merkittävyyteen kantaa ottavia lausumia: 

”X:n työ on rohkea, eikä sitä mielestäni voi arvioida kaavamaisesti 
perinteisen opinnäytteen kriteerein, sillä työ kokonaisuutena tuo paljon 
uutta visuaaliseen kulttuurikasvatukseen.” (5/2009/E) 

 

Tieteellinen kritiikki 
arvostelulausuntojen genrenä 
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”X:n työ on ammatilliselta kannalta merkittävä puheenvuoro. Se on yksi 
järjestelmällinen ja hallittu esitys taidekasvatuksesta ja yhdessä 
tekemisestä taiteen moniulotteisella kentällä. X arvioi omia 
argumenttejaan osuvasti ja luo näin uutta tietoa taidekasvatuksesta 
nykytaiteen kentällä ja nykytaiteesta taidekasvatuksen kentällä.” 
(5/2007/J) 

”Työ avaa uusia polkuja taiteelliseen tutkimukseen. Se sulattaa ajattelua, 
tekemistä, taidekasvatusta ja filosofiaa tavalla, jota voidaan pitää 
merkittävänä niin taiteelliselta, ammatilliselta kuin tieteelliseltäkin 
kannalta.” (5/2008/G) 

Erinomaista arvosanaa esittäneissä lausunnoista kävi myös ilmi, että 

opinnäytetyölle on erityiseksi ansioksi monenlainen muukin 

näkyvyys, julkisuus ja vaikuttavuus laitoksen ulkopuolisessa 

maailmassa. 

”Verkkoympäristö on eräällä tavalla yksi positiivinen ja rohkea rajan 
ylitys sekin. Julkistamalla projektinsa ja pohdintansa websivustona X 
kuljettaa taiteen lähemmäksi ’ketä tahansa’ ja osoittaa rohkeutta ja 
valmiutta omaan ajatteluun myös julkisesti.” (5/2007/I) 

”Kolmanneksi, ehkä tärkeimpänä, projektilla on ollut vaikutusta Inkoon 
kunnan yhteisöön, alkaen kunnanjohtajasta ja virkamieskerroksista, 
päättyen yksittäisiin kuntalaisiin. Harvoin yksittäin kuvataidekoulun 
projekti saa vastaavaa näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. […] Myös projektista 
kirjoitetut lehtijutut olisi voitu liittää lopputyöhön. Tämä osuus olisi 
valottanut projektin yhteisöllistä vaikuttavuutta Inkoossa, sekä 
Jokipolku-projektin vastaanottoa kuvataidekoulun ulkopuolisissa 
yhteisöissä.” (5/2007/Q) 

”Lisäksi X haluaa saada tiedotusvälineiden kautta osallistujien äänet 
laajemman yleisön kuuluviin.” (5/2007/I) 

”Mielenkiintoa lisää myös sen kustannuskynnyksen ylitys (Lasten 
Kustannus 2007). Tämä työ edustaa korkeakoulun ja kaupallisen kentän 
välisiä energiavirtoja […]” (5/2008/C) 

 

 

Yhteiskunnallinen ja tieteellinen vaikuttavuus ja merkittävyys 

näyttäytyvät oman aineistoni arvostelulausunnoissa ehkä enemmän 

lisäansiona, jonka erityisen erinomaiset työt ovat saavuttaneet. 

Toisaalta voi olla myös niin, että tutkielmien tutkimuksellisiin ja 

tuloksellisiin seikkoihin keskittyvät kritiikin muodot ovat 

tarkastajalle helpompia, koska niissä hän voi nojata suoraan 

tarkemmin määriteltyihin arviointikriteereihin. Taiteen maistereiden 

opinnäytetyöohje (Aalto-yliopisto 2010) tosin edellyttää arvioinnilta 

aiheen merkityksen pohtimista taiteelliselta, ammatilliselta tai 

tieteelliseltä kannalta sekä työn vaikeusasteen arvioimista. Yleensä 

itse aihetta kommentoidaankin (ks. luvun IV kohta aihevalinnoista), 

mutta tehdyn tutkimuksen ja tuloksien merkittävyyttä ei niinkään. 
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Tämän luvun aikaisemmissa kappaleissa olen analysoinut taiteen 

maistereiden arvostelulausuntoja tarkastelemalla niiden tyypillisiä 

piirteitä genren käsitteen kautta. Lähiluvun tuloksena oli, että on 

olemassa jonkinlainen arvostelulausuntojen genre, jossa tietyt 

ilmaisut ja lausumat elävät ja luovat todellisuutta. Löysin sekä 

lausuntoja erottavia että yhdistäviä piirteitä, joten genren sisällä 

näyttäisi olevan liikkumavaraa lausumien käytössä. On myös 

huomattava, että selvärajaisessakin genressä saattaa ilmentyä sille 

epätyypillisiä piirteitä, jopa sellaisia, jotka ovat täysin ristiriidassa 

genren tavallisten muotoutumissääntöjen kanssa. Ne voivat 

ilmaantua joko erottuvina jaksoina genren sisällä tai olla upotettuina 

vallitsevaan diskurssiin. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 130, 133–

134.) Vaikka arvostelulausunnot edustavat selkeästi tietynlaista 

”arviointilausuntogenreä” selkeine pääpiirteineen, niin samaan aikaan 

niiden kielellisissä kerrostumissa ilmenee kaikuja muistakin 

genreistä. 

Olin kuitenkin yllättynyt siitä, kuinka paljon arvostelu-

lausunnoista löytyi vakiintuneita kielellisiä, semioottisia ja 

kulttuurisia tapoja kielenkäytössä. Pietikäisen ja Mäntysen (2009) 

tapaan kutsun niitä tässä diskursiivisiksi käytänteiksi, eli 

eräänlaisiksi vakiintuneiksi normeiksi, jotka kielenkäyttäjät jakavat. 

Normien ajatellaan perustuvan yhteiseen käsitykseen siitä, millaista 

kielenkäytön kuuluu tietyssä kontekstissa olla. Ne tulevat yleensä  

 

 

 

 

 

 

 

 

parhaiten esiin silloin, kun toiminta jollakin tavalla rikkoo niitä. Osaa 

normeista voidaan pitää institutionaalisina, kuten esimerkiksi 

arviointia koskevat kirjoitettuja ja piilossa olevia sääntöjä. 

Säännönmukaisuuden vaatimukset arvioinnissa kertovat myös 

jotakin siitä sosiaalisesti toiminnasta jonka osana ne ovat. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 35, 39–40, 42.) 

Lausumien pysyvyyden takana on niiden säilyminen tiettyjen 

kannattimien ansiosta (kuten ohjeet tarkastajille), tiettyjen 

instituutioiden mukana (kuten taiteen laitos ja sen käytännöt) ja 

asemaan liittyvien tapojen myötä (kuten arvioinnin oletetut 

tehtävät). Pysyvyyttä voidaan pitää ylipäätään lausumille ominaisena 

tilana. Diskurssien ykseys rajoittaa myös kommunikaatiolle 

avautuvaa kenttää ja määrittelee sitä. (Foucault 2005, 164, 167.)  

Olennaista kuitenkin tässä kohdassa on ymmärtää mullistavan 

uuden lausumistavan ja vanhan lausumistavan säännöllisen toiston 

vaikutukset. Näennäisestä passiivisuudestaan huolimatta 

säännöllisyys ja diskurssien paikallaan olo on aktiivista 

vaikuttamista, jonka tehokkuus perustuu siihen, että se on helposti 

hyväksyttävissä ja omaksuttavissa; ne tuntuvat totuudellisemmilta 

kuin jokin uutena esitetty ajatus. Kieli ei siis määrää ajattelua, vain 

ohjaa sitä usein tiedostamattomalla tavalla. Tutut kielelliset 

kategoriat tekevät niiden sisältämät ajatukset ja tulkinnat 

”luonnollisen” tuntuisiksi ja niihin on helppo vedota. Näin kielellä  

 

 

Mistä arvostelulausuntojen 
säännönmukaisuus johtuu? 
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voisi nähdä olevan mentaalista valtaa. (vrt. Foucault 2005, 189; ks. 

myös Mälkiä 1997, 27–28.) Siksi pyrittäessä vaikuttamaan myös 

vanhasta lausumien järjestelmästä voidaan poimia kielellisiä 

elementtejä tietoisestikin uuteen diskurssiin. On huomattava, että 

sanallinen vastaavuus ei ole sama kuin lausumien vastaavuus. Mikäli 

jotakin uutta ajattelumallia halutaan tuoda esiin, voidaan 

tietoisestikin vedota kuulijaan/lukijaan/katsojaan vanhojen 

diskurssien keinoin, koska niillä on enemmän painoarvoa ja 

luotettavuutta (ks. myös Foucault 2005, 190).  

Arvostelulausuntojen genreä rajoittaa myös ajatus siitä, että 

lausunnot ovat osa tietynlaista tieteellistä rituaalia. Rituaaleille on 

tyypillistä, että toiminta toistuu samanlaisena kerta toisensa jälkeen. 

Arviointi on eräänlainen pätevyyden määrittelyn rituaali, jossa 

siirtymäriitin ohjaajana toimii tarkastaja. Rituaalien suorittaminen on 

edellytys sille, että opiskelija voi siirtyä työelämään. (Ks. myös 

Broadfoot 1996, 27.) Arvioinnin rituaalissa näkyy myös tyypillisenä 

akateemiseen kulttuuriin kuuluva hillitty käytös ja asiallisuus. 

Esimerkiksi Mäensivu (1997, 70–71) kirjoittaa, että arvioinnissa voivat 

heijastua sellaiset syvälle juurtuneet suomalaiseen kulttuuriin 

liittyvät ajatusrakennelmat, joiden mukaan nöyryys, vaatimattomuus 

ja ahkeruus ovat hyveitä. Tämä heijastuu myös arvostelulausuntoihin 

vakavuutena, ankaruutena ja virallisuutena: aidolle innostukselle tai 

huumorille ei ole tilaa arviointilausuntojen genressä.  
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VI Mitä taitoja taiteen 
maisterilta edellytetään? 
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Kuten johdannossa kerroin, lähti tämä opinnäytetyöni liikkeelle 

uteliaisuudesta ja epävarmuudesta, jota tunsin nyt aineistonani olevia 

arvostelulausuntoja kohtaan. Mitä taiteen maistereiden arvostelussa 

oikeastaan pidetäänkään merkityksellisenä ja ”oikeana”? Mitä on se 

osaaminen, jota minun tulisi taiteen maisteriksi valmistuakseni 

osoittaa? Tässä luvussa tarkastelen arvostelulausuntoja niissä 

esiintyvien taitokäsitysten kautta. Omasta positiostani johtuen 

kuudennen luvun tutkimustehtävänä on vastata kysymykseen, mitä 

opiskelija voi oppia opinnäytteen tekemiseen kohdistuvista 

vaatimuksista lausuntoja lukemalla. Käsittelen lausunnoissa 

ilmeneviä niin tutkimuksellisten, taiteellisten kuin kuvataide-

kasvatuksellistenkin taitojen vaatimusta.  

 

Erinomaista arvosanaa ehdottaneiden lausuntojen erityispiirteeksi 

voisi katsoa taidon, kyvyn ja hallinnan käsitteiden käytön. Näillä 

ilmaistiin tekijän työssään osoittamaa taiteellista, pedagogista tai 

tieteellisen tutkimisen paremmuutta, jonkinlaista asiantuntijuutta tai 

ammattimaisuutta.  

”X:n oma asiantuntijuus on laajasti käytössä, niin kuvallisena taitona 
kuin pedagogisena kykynäkin.” (5/2007/M) 

”Luku 9 on kokonaisuudessaan taitavaa tutkijan työtä, siinä X kuvaa ja 
analysoi toteuttamiaan projekteja huolella ja eläytyvää tutkijanotetta 
käyttäen.” (5/2007/A) 

”Suvereeni tekninen taituruus ja kuvallinen ideointi mahdollistavat 
groteskin ilmenemisen kuvissa. ” (5/2010/B) 

 

 

 

 

 

”Lopputyöhönsä liittyvien projektien suunnittelussa X osoittaa 
kadehdittavaa sitkeyttä ja idearikkautta ja toteuttamisessa toiminta on 
erittäin ammattitaitoista.” (5/2007/I) 

Toteutukseltaan professionaalinen näyttely kertoi tekijänsä 
monipuolisista taidoista ja näyttelyn tematiikkaan liittyvästä 
tinkimättömästä ajattelusta.” (5/2007/P) 

Hallitsemisen käsitteellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi vallan 

käyttöä; hallussa pitämistä ja omistamista; tahtonsa alaisena ja 

kurissa pitämistä; tai osaamista ja taitamista. Arvostelulausunnoissa 

erinomaiseksi luonnehditut työt toteuttivat omalla tavallaan kaikkia 

näitä hallinnan määritelmiä. Tutkimuksen eri osa-alueet haltuun 

ottamalla tekijät nousevat tavanomaisen tutkimuksentekijän 

yläpuolelle ja heidät nostetaan opinnäytetyöntekijöiden eliittiin. 

Hallinnan käsitteen kautta tekijöille annetaan omistus- ja 

käyttöoikeuden tieteelliseen diskurssiin. Tekijät osaavat pitää työnsä 

kurissa ja järjestyksessä, aivan kuin tutkimuksen kuviteltu oma tahto 

alati koettaisi vaikeuttaa tutkijan toimintaa1. Toisin sanoen 

lausuntojen mukaan erinomaisen työn tekijät osaavat ja taitavat 

kaiken sen, mikä opinnäytteessä kuuluukin. 

”Tutkimusmenetelmä on hyvin hallinnassa.” (5/2007/S) 

”Tekijällä on vahva teorian tuntemus, hän hallitsee teoreettisen 
kirjoittamisen tyylin ja tuntee erinomaisesti käsittelemänsä 
aihekokonaisuuden” (5/2008/D) 

”Pidän lopputyötä sisällöllisesti ja menetelmällisesti niin hallittuna, että 
edellä esitetyt huomautukset eivät vaikuta kokonaisarviooni.” (5/2008/I) 

 

 

 

 

1) Esimerkiksi Ylijoki ja Ahrio 
(1995, 84) kirjoittavat 
kontingentista teoriasta, jonka 
mukaan oikein suoritettu 
tutkimus tuo halutut tutkimus-
tulokset. Toisin sanoen, jos 
tutkimukselliset saavutukset 
eivät ole riittäviä tai arvioijan 
mielestä ”oikeita”, on vika 
tutkimuksen tehneessä 
opiskelijassa, jonka henkilö-
kohtaiset tulkinnat tai muut 
häiriötekijät ovat 
”saastuttaneet” tutkimuksen. 
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”Lopputyö on johdonmukainen ja hyvin hallittu kokonaisuus. (5/2007/B) 

”X:n lopputyö […] on erittäin hyvin hallittu kokonaisuus, jossa sekä 
taiteelliset että tutkimukselliset tavoitteet toteutuvat tekijänsä itse 
määrittelemillä tavoilla.” (5/2007/O) 

Kyky taas käsitteenä antaa minulle vaikutelman, että sen omaavalla 

opinnäytteen tekijällä on jokin synnynnäinen taito tai lahja 

tutkimustyön tekemiseen. Taito on jotakin omaksuttavaa ja 

opeteltavaa, mutta kyky kertoo lahjakkuudesta ja luontaisesta 

taitavuudesta. 

Se oli osoitus X:n kyvystä heittäytyä rohkeasti opetustilanteeseen ilman 
kielen tasolla tapahtuvaa kommunikointia. (5/2007/B) 

”Työ on hallittu kokonaisuus jossa tekijä taiteilijana ja tutkijana osoittaa 
kykyä analyyttiseen ja selkeään ilmaisuun ja argumentointiin. (5/2010/C) 

Tyydyttävää arvosanaa esittäneissä lausunnoissa taidon, hallinnan ja 

kyvyn käsitteitä ei juurikaan käytetty, paitsi kun haluttiin ilmaista 

niiden puutetta: 

”Se on kyvyttömyyttä tai haluttomuutta tiivistää kirjoittajan hypoteesit 
ja todella testata niitä kriittisesti. Ja se on keskittymiskyvyttömyyttä, joka 
uudelleen ja uudelleen vie kirjoittajan lavertelemaan asian vierestä, milloin 
mistäkin asiasta mielipidekirjoituksenomaisesti pakinoiden.” (1/2009/B)  
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Taidekasvatuksen opinnäytetyöt tuntuvat sijoittuvan  

johonkin kasvatustieteen tieteenalan ja kuvataiteiden väliin. Kuva-

taidekasvatuksen tutkimus ammentaa niin kuvataiteen kuin 

kasvatuksen teoriasta ja historiasta, sekä tuottamisen ja tulkinnan 

sekä oppimisen/opettamisen taitojen prosessien tutkimisesta. 

(Räsänen 2012, tulossa.) Lähtökohtien moninaisuudesta huolimatta 

on yritetty muodostaa jonkinlaiset kriteerit arvioinnille. 

Tutkimukselle asetetut vaatimukset osaltaan muokkaavat käsitystä 

arvostettavasta tutkimisesta sekä siitä, mitkä ovat onnistuneen 

tutkimuksen edellytyksiä ja millaisia taitoja tutkimuksen tekijältä 

vaaditaan.  

Prosessi vai lopputulos? 

Naukkarinen (1993) pohtiessaan Taideteollisen korkeakoulun 

lopputöiden arvostelua otti kantaa siihen, mitä tutkimuksella ja 

tutkimisella koulussa tarkoitetaan. Vaikka hänen selvityksestään 

onkin kulunut aikaa jo lähes parikymmentä vuotta, ovat hänen 

esittämänsä kriittiset havainnot edelleen jossain määrin päteviä. 

Naukkarisen mukaan tutkimisen käsitteellä harvoin tarkoitettiin 

Taideteollisessa korkeakoulussa samanlaista tieteellistä tutkimista 

kuin esimerkiksi yliopistoissa, eikä sellaiseen tutkimisen tapaan juuri 

annettu valmiuksiakaan. Useimmiten tutkimukseksi TAIKissa 

kutsuttiin Naukkarisen mukaan sellaisia prosesseja, joiden 

tavoitteena oli tuottaa ”onnistuneita taideteoksia tai taideteollisen 

alan tuotteita” (mt. 41).  

 

 

 

 

 

Myös omassa aineistossani puhuttiin usein prosesseista. Usein 

kuultu iskulause Aalto ARTSissa oppimisen ja tutkimisen taitojen 

yhteydessä onkin, että prosessi on tärkeämpää kuin lopputulos. 

Fraasi sellaisenaankin toistui useaan kertaan aineistooni kuuluvissa 

arvostelulausunnoissa. 

”Näin ollen X näyttäytyy työssään inhimillisenä ja aitona 
taidekasvattajana ihmisenä, joka välittää yhteistyökumppaneistaan osana 
elämää. Lopputulosta tärkeämpää on prosessi ja siinä se, mitä ja miten 
tulisi ehkä toimia, jotta osallistujalähtöinen toiminta ja yhdessä tekeminen 
toteutuisi.” (5/2007/I) 

”X korostaa tutkimuksensa johdanto-osuudessa prosessin ensisijaisuutta 
lopputulokseen nähden.” (5/2007/I) 

Mielenkiintoista on, että tätä prosessi-puhetta esiintyi lähinnä 

erinomaisten töiden arvioinneissa.  Taiteen tekemisen, taiteellisen 

tutkimuksen ja tutkimuksen prosessien arvioinnin keskittyminen 

vain erinomaista arvosanaa esittäneisiin lausuntoihin loi vaikutelman, 

että vain niissä on vaivauduttu tarkastelemaan koko työprosessia, 

eikä vain pelkkää lopputulosta.  

Myös Ylijoki ja Ahrio (1995, 88–89) tunnistivat pro gradujen 

lausunnoista tuloskeskeisyyden. Tosin heidän huomioidensa mukaan 

oppimisprosessin tarkastelua ei ollut edes erinomaisissa töissä. 

Omassa aineistossani prosessi-puheelle oli ominaista myös sen 

kiinnittyminen nimenomaan taiteellisen työn ja tutkimuksen 

kuvauksiin: 

”Erityisen arvokkaaksi tämän työn tekee se, että hän on onnistunut 
käsittelemään haasteellista aihetta kirjoittaa omasta taiteellisesta  

 

Tutkimisen taito 
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työstään ja prosessistaan tavalla, joka on kokonaisuutena kiinnostava. 
(5/2008/B). 

”Jo se, että X:n teosdialogissa ilmenee monenlaatuisia kytköksiä, kuvastaa 
hyvin taiteellisen tutkimisen prosessia ja sen monia vaihtoehtoja.” 
(5/2007/L) 

”Juuri tämä kuva-teksti ja teksti-kuva muodostavat imaisullisina pareina 
ja dialogisina elementteinä varsin onnistuneen tutkimusmetodin, jolla 
tekijä voi ymmärtää entistä syvällisemmin omaa taiteellista prosessiaan 
ja elettyä elämäänsä.” (5/2006/C) 

”Tutkija on ylittänyt taiteellista tutkimusta tekeville yleisen ongelman: 
teoria ei tunnu jälkeenpäin taiteellisen prosessin päälle liimatulta 
’tieteellistämiseltä’, vaan taide ja teoria ovat todellisessa ja uskottavassa 
dialogisessa suhteessa toisiinsa.” (5/2007/D) 

Postmoderniin taidepuheeseen kuuluneekin olennaisena osana puhe 

erilaisista prosesseista, joten fraasin esiintyminen tässä yhteydessä ei 

yllättänyt. 

Vaatimukset 

Aineistooni kuuluvissa arvostelulausunnoissa puhuttiin hyvin usein 

opinnäytetyötutkimuksen vaatimuksista. Tämän ilmaisun käytössä oli 

nähtävissä kaksi erilaista puhetapaa. Toisessa tarkastaja viittasi vain 

yleisesti opinnäytteen vaatimuksiin, sen kummemmin tarkentamatta 

nousevatko nämä vaatimukset tarkastajan omasta päästä, tiede-

yhteisön opinnäytettä koskevasta hiljaisesta tiedosta vai 

sanallistetuista ja julkisista kriteereistä: 

”X:n lopputyö täyttää erinomaisesti lopputyölle esitetyt vaatimukset.”  
(5/2008/D) 

”Lopputöitä on arvioitava suhteessa vaatimuksiin ja vallitsevaan tasoon 
ja silloin X:n opinnäyte on mielestäni tyydyttävä.” (1/2008/A) 

 

 

”X:n lopputyö kärsii valitettavan paljon erilaisista virheistä ja 
tutkimukselle asetettujen lopputyövaatimusten puutteista, huolimatta 
mielenkiintoisesta lähtökohdasta.” (1/2008/C) 

Toinen tapa käyttää vaatimus -käsitettä oli tarkka viittaus tiettyyn 

oikeaan tutkimisen tai raportoimisen tapaan opinnäytteen 

kontekstissa: 

”Kirjallisessa osiossa on paljon virheitä suorien lainauksien merkinnöissä 
ja niitä ei ole merkitty tavalla joka vaaditaan lopputyöltä.” (1/2007/E) 

”Työstä puuttuu opinnäytetyöltä vaadittava perusteltu rakenne. X:n 
laatima sekava ja eripuolille rönsyävä rakenne ei ole formaalisesti eikä 
sisällöllisesti opinnäytetyötä vastaava.”  (1/2007/D) 

”Uskon ongelman johtuvan siitä, ettei hän perustele näkemyksiään, kuten 
opinnäytetyössä pitäisi tehdä.” (1/2007/D) 

”Tekijä on selvästi paneutunut aihetta käsittelevään aineistoon, mutta 
aiheen syvempi henkilökohtainen pohdinta puuttuu, joka mielestäni 
vaaditaan lopputyöltä, erityisesti työltä johon liittyy taiteellisen 
produktio.” (1/2007/E) 

” Herääkin epäilys siitä, että ’poeettisuuden’ varjolla kirjoittaja pyrkii 
vapauttamaan itsensä tietyistä tieteellisen ilmaisun konventioista, 
esimerkiksi täsmällisyyden vaatimuksista lähdeviitteiden käyttämisessä 
tai tutkimuksen rakenteellisista vaatimuksista.” (1/2007/C) 

Esimerkiksi Ylijoki ja Ahrio (1995, 89) esittävät pro gradujen 

arviointia koskevassa tutkimuksessaan, opinnäytteistä usein 

puhutaan tieteellisen työn tekemisen harjoitteluna, mutta kriteerit ja 

vaatimukset ovat samantasoiset kuin ”oikeilla tieteellisillä töillä”. 

Tarkastajat toimivat tieteen portinvartijoina, joilla on oikeus 

määritellä esimerkiksi mikä on tutkimusta tai mikä on tutkimisen 

arvoista tässä kontekstissa. En ota kantaa siihen, pitäisikö vaatia tai 

vaaditaanko kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opinnäytteiltä 

”oikean tieteen” tekemisen taitoja: tämä vaatisi tarkempaa kriteerien  
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analyysiä suhteessa opinnäytteisiin, eikä se ole oman työni keskiössä. 

Kuitenkin omasta aineistostani tein havainnon, jonka mukaan 

joissakin lausunnoissa puhuttiin opinnäytetyökontekstissa riittävästä 

tasosta esimerkiksi teorian tuntemuksessa tai taidekasvattajaksi 

pätevöitymisessä.  

”Lopputyössä tämä riittää, sillä X:n hallitsema oppimisen ja 
taidekasvatuksen teorioiden tuntemus on laaja ja vakuuttava” (5/2008/D) 

”Loppujen lopuksi päädyn kuitenkin esittämään tutkielman hyväksymistä 
(vaikkakin alhaisimmalla arvosanalla), sillä suurista puutteistaan 
huolimatta se kuitenkin osoittaa kirjoittajan riittävän päteväksi. Riittävä 
pätevyys kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa nähdäkseni tarkoittaa 
sitä, että maisteriopiskelija osoittaa tuntevansa laajasti taidehistoriaa ja 
nykytaidetta sekä taideteorian ja taiteenfilosofian traditioita.” (1/2009/B) 

Tällaiset lausumista voisi päätellä, että ainakin jotkut tarkastajat 

arvioivat maisterin opinnäytettä asiaankuuluvalla tasolla eli 

tutkimustaitojen harjoittelemisena. 

Ohjaus 

Yksi onnistuneen opinnäytteen tekemisen edellytyksistä arvostelu-

lausuntojen mukaan oli tekijän kyky vastaanottaa ja hyödyntää 

opinnäytetyöohjausta. Lausunnot antoivat ymmärtää, että laitoksen 

(entisen osaston) ohjauksella on iso merkitys opinnäytteen 

onnistumiselle, sekä hyvässä että pahassa: 

”Teorian, empiirisen työskentelyn ja reflektion keskinäinen suhde on 
kohdallaan, mistä lankeaa ansio myös osastolle ja ohjaukselle.” (5/2007/I) 

 

 

 

 

 

”Ilmeistä myös on, että X ei ole ottanut vastaan lopputyönohjausta, sillä 
pätevä ohjaaja olisi pakottanut X:n keskittymään aiheeseensa ja 
korjannut päättelyvirheitä, joita hän on tehnyt kehitellessään omaa 
taideteoriaansa olemassa olevista teorioista eklektisesti silputen.” 
(1/2009/B)  

”Eikö X:n opetuksessa ole kiinnitetty huomiota, miten sitaatteja kuuluu 
tehdä? Tämänkaltaista siteeraamista maisterin lopputyössä en voi 
hyväksyä.” (1/2007/D) 

”Koska tutkielmasta puuttuvat opinnäytetyön hyväksymistä edellyttävät 
perustekijät, lukijalle jää myös kuva, ettei opiskelija ole saanut työhönsä 
riittävää ohjausta tai sitten hän ei ole toiminut annettujen ohjeiden 
mukaan ja noudattanut saamiaan ohjeita.” (1/2007/D) 
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Seuraavaksi tarkastelen asioita, jotka koettiin tärkeiksi opinnäytteen 

ominaisuuksiksi lähes kaikissa arvostelulausunnoista. Kaikki esiin 

nostamani seikat esiintyvät myös arviointikriteereissä, joten 

yllättävää niiden löytyminen ei ole. On kuitenkin mielenkiintoista 

pohtia, miksi juuri nämä asiat nousevat lähes jokaisessa lausunnossa 

esiin onnistuneen työn ominaisuuksina, ja miksi toisia kriteereissä 

olevia arviointikohteita ei juurikaan käsitellä. Esimerkiksi opinnäyte-

työohjeissa (Aalto-yliopisto 2010) mainittu aiheen merkittävyyden 

pohdinta ammatilliselta kannalta (taidekasvattajuuden) jäi monissa 

arvostelulausunnoissa kokonaan pois. Toisaalta kriteereissä ei ole 

mainintaa siitä, että opinnäytteen tulisi olla jollakin tavalla 

poikkeuksellinen ja erityinen saadakseen arvosanan viisi, mutta samaan 

aikaan arvostelulausunnoissa tätä korostavia lausumia oli runsaasti 

(ks. luku V ja tämän luvun viimeinen kappale).  Erityisestä ja 

poikkeuksellisesta taidokkuudesta tulee jonkinlainen piilokriteeri. 

Kriittisen ajattelun ihanne  

Kriittisyyttä pidetään akateemisen yhteisön ihanteena, oppimis-

tavoitteena ja toisaalta edellytyksenä. Kriittisyys ei ole vain olemassa 

olevan tilanteen arvostelua, vaan tarvitaan myös halu ja kyky etsiä 

ratkaisuvaihtoehtoja tai uusia katsantokantoja. (Esim. Ruusuvuori 

2003, 106–107.) Taiteen laitoksen  arviointiin annetussa virallisessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

ohjeessa kehotetaan tarkastelemaan opinnäytteen tekijän 

kriittisyyttä esimerkiksi oman työn arvioinnissa ja työn merkityksen, 

luotettavuuden ja pätevyyden pohtimisessa (Aalto-yliopisto 2012).  

Myös arvostelulausunnoissa tuli ilmi selkeästi toive 

kriittisyydestä. Se ei kuitenkaan näyttäytynyt edellytyksenä 

erinomaiselle arvosanalle, vaan kriittisyyden puutteesta arvosteltiin 

sekä erinomaisia että tyydyttäviä töitä. Arvosteluskaalan eri päihin 

sijoittuvat lausunnot kuitenkin kaipasivat kriittisyyttä eri asioissa: 

useimmiten arvosanaa yksi ehdottaneissa lausunnoissa kaivattiin 

lähdekriittisyyttä, kun taas erinomaisiksi arvostelluissa töissä tekijän 

olisi pitänyt olla kriittisempi käytettyjä tutkimusmenetelmiä 

kohtaan. 

”Tekstissä vilisee useita käsitteitä (narratiivisuus, hiljainen tieto, 
eheyttäminen, muotoilukasvatus jne.), jotka olisi ollut hyvä avata lukijalle 
selkeämmin lähteitä monipuolisemmin käyttäen. Tämän lisäksi tekstissä 
on useassa kohtaa käytetty lähteitä, jotka eivät mielestäni yksin riitä 
tutkimuksen lähdeaineistoksi. Tekijän olisikin pitänyt olla 
lähdekriittisempi käyttämäänsä aineistoa kohtaan.” (1/2008/C) 

” Lainausten käyttötapa ja olematon lähdekritiikki ei vahvista eikä 
vakuuta tutkimuksen uskottavuutta.” (1/2009/C) 

”Kriittisyys käytettyä menetelmää kohtaan olisi loppusanoissa antanut 
lisävakuuttavuutta työlle.” (5/2010/B) 

 

Opinnäytteen onnistumisen 
edellytykset 
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”Tutkimusmetodit jäävät melko kevyen perustelun varaan ilman syvempää 
kriittistä pohdiskelua. X ei myöskään kovin laajasti liitä tutkimustaan 
teoreettiseen keskusteluun tai aiemmin tehtyyn aihepiiriä käsittelevään 
taiteeseen.” (5/2009/C) 

Kriittisyyden näkeminen tiedeyhteisön oppimistavoitteena tuo 

mukanaan kiinnostavia näkökohtia. Mikäli opinnäyte nähdään 

oppineisuuden osoittamisena, tulisi silloin opinnäytteessä osoittaa 

myös tämän oppimistavoitteen saavuttaminen eli kriittisen ajattelun 

taso. Lausunnot ja kriteerit antavat ymmärtää, että kriittisyyttä pitää 

olla, mutta milloin kriittisyyttä on liian vähän? Voiko sitä olla liikaa? 

Ainakin erään tarkastajan mielestä voi: 

”Tekijä pohtii suunnittelutyössään itsekriittisesti vaihe vaiheelta, miten 
pelistä saisi vielä toimivamman. Paikoitellen tekijä on mielestäni itseään 
kohtaan liiankin ankara”. (5/2008/H) 

Lausuntoja ja arviointikriteerejä lukiessa mielessäni heräsi myös 

kysymys, että onko kriittisyydelläkin kuitenkin vain tietyt, sallitut 

kohteet. Saako kriittinen olla esimerkiksi tiedeyhteisöä itseään 

kohtaan? Tuntuu, että opinnäytteessäkin kritiikin pitää kohdistua 

vain tiettyihin, toisaalla määriteltyihin kohteisiin, kuten vaikkapa 

työn lähteisiin tai menetelmiin.  Ennen kaikkea vaatimuksena näyttää 

arvostelu-lausuntojen perusteella olevan, että tekijä suhtautuu 

kriittisesti itseensä. 

Itsearviointi  

Taiteen laitoksella opinnäytteen arvioinnille annetun ohjeen mukaan 

tarkastajan pitäisi pyrkiä sisällyttämään ”arvio itsekritiikistä” 

kirjoittamaansa lausuntoon (Aalto-yliopisto 2012). Kuitenkin itse-

kriittisyydestä, tai lähinnä sen puutteesta, puhuttiin erityisesti 

tyydyttäväksi katsottujen töiden kohdalla. Arviointiohje jo itsessään 

ohjaavat tarkastelemaan reflektiivisyyden puutetta nimenomaan 

arvosteluskaalan huonommassa päässä olevissa töissä, sillä ohjeessa 

tyydyttävää työtä kuvaillaan sellaiseksi, jossa ”oman työn arviointi on 

puutteellista” ja selvästi arvoa alentavaksi asiaksi mainitaan 

”itsearvioinnin puuttuminen” (Aalto-yliopisto 2012). 

”Yllättävää on, että X ei analysoi esillä olevia kuvia, vaan tyytyy 
kertomaan kuvausten teknisestä toteuttamisesta. Kriittinen 
suhtatutuminen tehtyyn työhön jää puuttumaan.” (1/2008/E) 

”Silloin myös oman työn kriittinen tarkastelu olisi ollut mahdollista.” 
(1/2008/G) 

”Sen sijaan, että tekijä olisi reflektoinut toimintaansa, hän enemmän 
kuvailee tapahtumia ja työhön liittyviä asioita.” (1/2008/B) 

Itsearviointiin voi olla myös muita syitä kuin oman toiminnan oma-

ehtoinen kriittinen tarkastelu: sitä voidaan käyttää esimerkiksi 

silloin, kun halutaan antaa ulospäin tietty kuva työstä tai itsestä tai 

kun halutaan suojautua tarkkailevalta arvioinnilta. (Karjalainen & 

Huusko 2004, 8.) Voisi siis ajatella, että moni omaa tutkimus-

toimintaansa kriittisestikin tarkasteleva opiskelija tekee itse-

arviointia vain, koska se on normi ja kuuluu opinnäytetyön 

reunaehtoihin, tai koska tekijä haluaa etukäteen puolustautua 

mahdolliselta opinnäytettä koskevalta kritiikiltä. Toisaalta 

tarkastajat eivät voi välttämällä päätellä opinnäytteen tekijän 

reflektoinnin motiiveja, joten heidän tehtäväkseen jää itse-

kriittisyyden määrän ja laadun tarkkailu. Laadukas itsearviointi, 

”oikea itsekritiikki”, näyttäytyi erinomaista arvosanaa esittäneissä 

lausunnoissa jonkinlaisena asiallisena, tunteilua välttävänä, 

totuudenmukaisena tutkimustoimintana: 

”Tekijän muistelut eivät ole tunteilua, vaan tiukan itsekriittistä ja samalla 
yleistäkin tavoitteleva rehellistä tutkimusta”. (5/2007/E) 

”Taitavasti rajattu tutkimustehtävä, asetettujen tavoitteiden 
itsekriittinen mutta samalla kiihkoton ja realistinen käsittelytapa, 
monipuolinen argumentointi ja kiintoisat johtopäätökset kertovat tekijän 
kypsästä taidekasvatusajattelusta ja tutkimisen valmiuksista.” (5/2008/I) 
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Poikela (2002, 236) heittää ilmoille ajatuksen, että oikeastaan 

arvioinnin pitäisi olla arvioinnin arviointia, koska oppimisen ja 

osaamisen kannalta oleellisinta ovat oppijan kyky arvioida koko 

tiedonmuodostusprosessiaan. Miten taiteen maistereiden arvostelu-

lausunnot muuttuisivat, jos arvioinnin lähtökohtana olisikin Poikelan 

ehdotuksen mukaisesti sen arviointi, kuinka opiskelijan osaa arvioida 

omaa suoritustaan ja tietämyksensä laatua? 

Latteuksien ja kliseiden välttämisen 
taito 

Arvostelulausuntoja tarkastellessa huomasin myös, että yhdeksi 

opinnäytteen onnistumisen edellytykseksi nostettiin taito välttää 

itsestäänselvyyksiä, latteuksia ja stereotypioita. Taas kerran tämä 

taito löytyi lausuntojen mukaan erinomaisten töiden tekijöiltä, jotka 

osasivat latteuksien sijaan tuoda esiin kysymyksiä ja ihmeteltävää taiteen 

sisältä (5/2008/G) tai luottivat omiin näkemyksiinsä ja jättivät huomioimatta 

vanhat hokemat (5/2009/B). Tyydyttävissä töissä itsestäänselvyyksiin 

nojaaminen oli lausuntojen mukaan yleinen ominaisuus: 

”Näin olisi vältytty kopioinnin, jo useasti nähdyn, ja kliseisen 
aiheenkäsittelyn tuntemukselta näyttelyssä.” (1/2007/E) 

”Tekstissä on myös turhaa ja asiaankuulumatonta, kliseitä, 
itsestäänselvyyksiä, ja erityisesti loppuluvuissa 9-11 arvoväritteistä ja 
funktioltaan perustelematonta ajatuksenvirtaa.” (1/2007/D 

”Tekstissä on perustelemattomia yleistyksiä ja kyseenalaistamattomia 
toteamuksia. Kuvailu italialaisesta kulttuurista suhteessa suomalaiseen 
on kovin stereotyyppinen […]” (1/2008/D) 

”Näin toteutettuna toistot vaikuttavat tutkimusraportin rakenteen osilta, 
jotka eivät kuitenkaan syvennä tekstin tutkimuksellista sisältöä, vai 
päinvastoin saavat sen näyttämään itsestään selvyyksiin nojaavalta.”  
(1/2009/C) 

”X:n lopputyö on tutkimuksena kovin pinnallinen ja tietyllä tapaa 
itsestään selvyyksiin tukeutuva” (1/2009/C) 

Ovatko itsestäänselvyydet olleet sitä opinnäytteen tekijöille itselleen? 

Vai ovatko he ehkä itse kokeneet ajatuksensa tuoreiksi tai 

omaperäisiksi? Lausuntojen kirjoittajat luovat näissä lausumissa 

käsitystä, että on olemassa jokin yhteisesti jaettu kliseiden, 

stereotypioiden ja itsestäänselvyyksien merkitysvaranto, jota jokaisen 

kunniallista opinnäytetyötä tekevän pitäisi osata karttaa.  

Oikea lähdeaineisto ja tieteelliseen 
keskusteluun osallistuminen  

Luostarisen ja Väliverrosen (1991, 96) kärjistys tieteellisten lähteiden 

sopivasta valinnasta on melko osuva: heidän mukaansa kannattaa 

valita aiheen tiimoilta lähteeksi vain alan ehdottomia guruja, jotta 

olisi riittävän vaikuttava ja vakuuttava, mutta myös Aristoteles tai 

Platon kannattaa mainita, jotta tekstissä näkyisi oppineisuus. 

Lähes kaikissa erinomaista arvosanaa esittäneissä arvostelu-

lausunnoissa lähdekirjallisuuden valinta ja käyttö nähtiin  

ansiokkaana toimintana. Kun opinnäytteen tekijä oli osannut 

sopivien lähteiden valinnan, kutsuttiin lähdeluetteloa monipuoliseksi ja 

validiksi (5/2007/Q), kattavaksi (5/2007/C ja 5/2007/S), ajankohtaiseksi 

(5/2007/S) ja lähteiden käyttöä hyväksi ja loogiseksi (5/2007/C) tai 

monipuoliseksi (5/2007/N). Sopivaa lähteiden määrää ei ole opinnäyte-

työn ohjeissa rajattu, mutta arviointilausuntojen mukaan runsas 

lähteiden käyttö saattoi olla joko positiivinen tai negatiivinen 

ominaisuus opinnäytteessä:  

”Lähdeviittaukset on merkitty tekstiin johdonmukaisesti ja valittu runsas 
lähdeaineisto tukee erinomaisesti tutkimusta. Runsas lähteiden käyttö 
osoittaa tekijän lukeneisuutta sekä kiinnostusta aihetta kohtaan.” 
(5/2007/B) 
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”Samalla kuitenkin moninaisten taustaoletusten esittely hiukan hajottaa 
työn kokonaisuutta. Lopputyön olennaiset elementit ikään kuin hukkuvat 
erilaisten näkökulmien paljouteen.” (5/2007/N) 

Kuitenkaan lähteiden käyttö ja määrä eivät olleet niin oleellisia, jos 

muut työn ansiot painoivat vaakakupin toisella puolella. 

”Laajojen irrallisten teoreettisten selostusten sijaan tekijä on onnistunut 
harvinaisen luovasti ja täsmällisesti käsitteellistämään työskentelyään 
suhteellisen niukan kirjallisen lähteistön avulla” (5/2008/H) 

”X ei myöskään kovin laajasti liitä tutkimustaan teoreettiseen 
keskusteluun tai aiemmin tehtyyn aihepiiriä käsittelevään taiteeseen. 
Nämä ovatkin selkeästi työn ainoita suurempia puutteita. Niitä korvaa 
kuitenkin sekä työn taiteellisten menetelmien ja kokonaisuuden onnistunut 
hallinta, että tarinallisen kirjoittamisen taito.” (5/2009/C) 

Tyydyttävissä töissä viiteaineistoa kutsuttiin suppeaksi (esimerkiksi 

1/2008/G) tai jos lähteitä oli riittävästi, lähteiden käyttö ei kuitenkaan 

onnistunut tavalla, jota lopputyössä odotetaan (1/2007/E). Opinnäytteen 

tekijöiltä odotettiin myös laatua lähteiden valinnassa, ja viite-

aineiston laaduttomuus oli yksinomaan tyydyttävien töiden 

ominaisuus: 

”Tekstiä huonontaa myös tolkuton määrä viittauksia lukemattomien eri 
ihmisten eri televisio-ohjelmissa sanomiin lausahduksiin. Lähde- ja 
viiteaineistona ne korostuvat suhteettomasti kirjallisten, tieteellisten ja 
taiteellisten sijaan.” (1/2009/B)  

”Niukoissa lähteissä on bibliografisia puutteita (esim. Bibel 2000) ja 
epätieteellisiä auktoriteetteja ja tietosanakirjalähteitä.” (1/2007/A)  

”Vaikka X:n lopputyössä paikoin viitataankin joihinkin auktoriteetteihin 
tai identiteettiä käsitteleviin tutkijoihin, jäävät nämä viittaukset 
käsitteellisesti avaamatta ja niiden merkitys lukijan sivistyksen tai 
arvailujen varaan.” (1/2007/B) 

Joissakin erinomaista arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa myös 

otettiin kantaa sopivan lähdeaineiston puuttumiseen, mutta tämä 

nähtiin opinnäytteen tekijän kannalta myönteisenä asiana.  

”Kuvittamisen alalla lähdekirjallisuutta, varsinkin suomenkielistä, on 
melko vähän olemassa, mutta mielestäni X on hyvin perehtynyt siihen ja 
löytää paljon oman tutkimuksen kannalta oleellisia asioita”. (5/2009/A) 

”Pidän myös X:n teorian tuntemusta hyvänä. On totta, että taiteellista 
työskentelyä ovat teksteissään käsitelleet etupäässä sellaiset kirjoittajat, 
jotka eivät itse taidetta tee. Näin ollen heidän näkökulmansa taiteelliseen 
työskentelyyn jää väkisinkin aina ulkopuoliseksi. Kun lopputyö pohjautuu 
niinkin suuressa määrin kuin X:llä oman taiteellisen työn tutkimiseen, on 
oikean näkökulman omaavien teoreetikoiden löytyminen perin hankalaa” 
(5/2008/A) 

Sekä erinomaista että tyydyttävää arvosanaa esittäneissä 

lausunnoissa oli myös lausumia, joissa oli annettu suoraan 

esimerkkejä siitä, millaista lähdemateriaalia tutkimuksen tueksi olisi 

pitänyt olla. Lausunnoissa saatettiin kertoa hyvinkin tarkkaan, mihin 

auktoriteettiin työssä olisi pitänyt nojata: 

”X:n pääteesi muistuttaa Ossi Naukkarisen lanseeraamaa taiteistumisen 
käsitettä, joten on harmi, ettei X viittaa Naukkariseen lainkaan, vaikka 
Naukkarinen on kaiken aikaa jopa työskennellyt samassa yliopistossa 
jossa X on opiskellut.” (1/2009/B) 

Usein viittaukset toivottuun lähdeaineistoon olivat kuitenkin paljon 

epämääräisempiä. Arvostelulausunnot viittasivat vaikkapa keskeisiin 

suomalaisiin kirkkotaiteen tutkimuksiin ja aiempiin tutkimuksiin ja keskusteluun 

(1/2007/A) tai taidekasvatuksen osastolla jo [tehtyyn] aihetta sivuavaan ja 

lävistävään tutkimukseen (5/2006/A). Arvostelulausuntoa lukevalle ja 

opinnäytteen tekijälle itselleen jää epäselväksi, mihin viittauksia olisi 

pitänyt tehdä onnistuakseen lähdeaineiston valinnassa. 

Epämääräiselle tasolle jäädessään tällaiset lausumat voivat antaa 

vaikutelman, että lausunnon kirjoittaja korostaa omaa asiantuntija-

asemaansa: tarkastajan itsensä kaltainen oikea asiantuntija kyllä 

tietää, mihin tutkimukseen ja keskusteluun viitataan, joten asiaa ei 

ole tarpeellista selvittää tietämättömille ja tyhmille. 
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Taidekasvatuksen tutkimusta tutkineen Thurberin (2004) mukaan 

metodivalinnat perustuvat hyvin usein omassa tiedekunnassaan 

kulloinkin pinnalla oleviin menetelmiin silloinkin, kun tutkimus-

kysymykseen ja -aineistoon sopisi paremmin joku toinen tutkimisen 

tapa. Toisaalta Thurber myös huomauttaa, että jos tutkimus-

menetelmä on valittu laitoksen perinteisten tutkimisen tapojen 

ulkopuolelta, voi metodin vieraus arvostelijalle tuottaa jopa 

suoranaisia virheitä arviointiin. Millaisen vastaanoton saisi koulutus-

ohjelmassamme vaikkapa tutkimus, joka olisi luonteeltaan lähes 

täysin kvantitatiivinen, onhan suomalaiselle taidekasvatuksen 

tutkimukselle tyypillistä laadullisuus (Räsänen 2012, tulossa)?  

Varman päälle pelaava opiskelija valitsee siis tiedeyhteisön 

hyvin tunteman ja paljon käyttämän pinnalla olevan metodin, koska 

silloin hänen metodologisia valintojaan arvioidaan asiantuntemuksen 

kautta. Kuitenkin Eskola ja Suoranta kärjistäen kysyvät: ”[…] kumpi 

on parempi, tehdä vanhoilla menetelmillä varman päälle tuloksiltaan 

jo tiedettyä tutkimusta vai uskaltaa pois tieteen valtaväyliltä poluille, 

jotka kenties vievät harhaan?” (mt. 2000, 222).  Joissakin 

erinomaisista arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa tarkastaja oli 

vaikuttunut tutkimustradition ulkopuolelle jäävän menetelmän 

käytöstä: 

”X:n maisterintyön kirjallisessa osuudessa käyttämä menetelmä on 
poikkeuksellinen.[…] Katson tämän menetelmällisen ratkaisun ja 
toteutuksen työn erityiseksi ansioksi. ” (5/2010/B) 

 

 

 

 

 

 

Arvostelulausunnoista ei tullut suoraan ilmi, että jokin tutkimustapa 

olisi erityisen ”trendikäs” (ks. myös Ylijoki & Ahrio 1995, 47). 

Kuitenkin esimerkiksi Räsänen (2012, tulossa) esittää, että kuva-

taidekasvatuksen tutkimus on painottunut tulkitsevaan, 

konstruktivistiseen ja fenomenologis-hermeneuttiseen paradigmaan. 

Tämänkaltaisista ymmärtämistä painottavista tiedonintresseistä 

olikin viitteitä myös aineistooni kuuluvissa arvostelulausunnoissa. 

”Juuri tämä kuva-teksti ja teksti-kuva muodostavat imaisullisina pareina 
ja dialogisina elementteinä varsin onnistuneen tutkimusmetodin, jolla 
tekijä voi ymmärtää entistä syvällisemmin omaa taiteellista prosessiaan 
ja elettyä elämäänsä.” (5/2006/C) 

”X:n tutkimus osoittaa selkeästi kuinka monikulttuurinen opetustyö 
edellyttää herkkyyttä ja dialogia oman henkilöhistorian suhteen, jotta voi 
taideopettajana ymmärtää oppilaiden kulttuurista erilaisuutta.” 
(5/2007/B) 

”Voi asettaa kyseenalaiseksi pystyykö tämänkaltainen tavoite lisäämään 
tietoa tai ymmärrystä tutkimuksellisessa yhteydessä.” (1/2008/D) 

”X on onnistunut loihtimaan elämän tyhjyydestä hetkellisesti 
ymmärrettävän, jopa kaihoisan.” (5/2008/G) 

Hyvin harvoissa tapauksissa varsinaista metodin valintaa tai käyttö-

tapaa pidettiin epäonnistuneena ja silloinkin kritiikki oli melko 

lempeää. 

”Jonkinasteinen haaste on ilmeisesti ollut myös sopivan tutkimusmetodin 
löytäminen, jolla valmiiseen aineistoon voisi pureutua. Nyt X kiinnittää 
tutkimuksensa varsin löyhästi useisiin erilaisiin suuntauksiin;  

Metodin valinta ja käyttö 
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fenomenologiaan, hermeneutiikkaan, fenomenografiaan ja 
pragmatismiin.[…] X:n kolmen eri projektin muodostamaan sykliseen 
prosessiin ja niissä tuotetun aineiston analysoimisen jäsentäjäksi olisi 
kuitenkin hyvin sopinut toimintatutkimuksen tutkimusote.” (5/2007/A) 

Paljon yleisempää aineistossani oli menetelmien avaamisen 

vähäisyyteen puuttuminen. Käytettyjen menetelmien käytöstä 

lausunnoissa vaadittiin yleensä perinpohjaista selvitystä.  

”On huomattava puute, että kirjallisesta osasta puuttuu kokonaan 
menetelmällinen pohtiminen. Työtä ei liitetä sen paremmin taiteellisen 
tutkimisen kentällä käytävään keskusteluun kuin taidekasvatuksenkaan 
menetelmälliseen keskusteluun.” (1/2008/B) 

”Tutkimusmetodit jäävät melko kevyen perustelun varaan ilman syvempää 
kriittistä pohdiskelua. X ei myöskään kovin laajasti liitä tutkimustaan 
teoreettiseen keskusteluun tai aiemmin tehtyyn aihepiiriä käsittelevään 
taiteeseen.” (5/2009/C) 

” Sen sijaa grounded theoryn merkitys itse tutkimustyön toteuttamisessa 
jää metaforiseksi. Sen käyttöä konkreettisena metodina ei voi tuoda esiin. 
Samoin viittaus diskursiivisiin käytäntöihin jää kiinnostavaksi 
avaukseksi, jonka metodinen merkitys tutkimuksen toteuttamisessa jää 
vähäiseksi.” (5/2007/N) 

”Toimintatutkimuksen teoreettisia lähtökohtia valotetaan melko niukasti 
– käsittely jää lähinnä menetelmäkirjallisuuteen viittaamisen varaan.” 
(5/2008/I) 

Menetelmällinen heikkous ei ollut vain tyydyttäväksi arvioitujen 

töiden ominaisuus, vaan tämä metodien perustelemisen puute 

otettiin esiin myös erinomaista arvosanaa esittäneissä lausunnoissa2. 

Huomattavaa kuitenkin on, että hyvää metodologista pohdintaa 

esiintyi lausuntojen mukaan vain erinomaisissa töissä; metodin 

käyttöä ei kehuttu yhdessäkään tyydyttävän työn lausunnossa. 

Onnistunutta metodien käyttöä ja valintaa kuvattiin lausunnoissa 

esimerkiksi seuraavasti:  

 

”Tutkimusote on laadullinen sisältäen tilastotietoa. […] 
Tutkimusmenetelmä on hyvin hallinnassa.” (5/2007/S) 

”Metodinen valinta tuntuu X:lle sisäistyneeltä ja hahmottaa lukijalle 
selkeän kokonaisuuden, jossa taiteellinen ja tieteellinen kietoutuu 
toisiinsa, tukee toisiaan ja ruokkii toisiaan.” (5/2007/D)  

Toisaalta metodin käyttöä voitiin peilata arvostelulausunnoissa myös 

opinnäytteen tekijän käsityksiin omista kyvyistään: 

”Hän viittaa menetelmäosuuden alussa kokemattomuuteensa empiiriseen 
aineistoon perustuvan laadullisen tutkimuksen tekijänä. Tähän nähden 
hän suoriutuu tehtävästään enemmän kuin kiitettävästi.” (5/2008/I) 

Ehkä aiheellisesti voisi kysyä, että voiko kenelläkään taiteen 

maisterin opinnäytetyötä tekevällä olla vielä kovin perusteellista 

kokemusta minkään tutkimusmenetelmän käytöstä? Olisiko jokaisen 

kirjoittajan syytä mainita oma kokemattomuutensa, koska siihen 

nähden useimmat suoriutunevat opinnäytteestä kiitettävästi? 

Eräs mielenkiintoinen metodi-puhetta koskeva havaintoni 

liittyi taiteellisiin tutkimuksiin. Tutkimusaineistoa lukiessa tuli 

vaikutelma, että arvioitavan työn ollessa taiteellinen, oli metodi-

puhetta suhteessa enemmän kuin teoreettisiksi tai pedagogisiksi 

luonnehdittavia töitä arvostelevissa lausunnoissa. 

”Jo se, että X:n teosdialogissa ilmenee monenlaatuisia kytköksiä, kuvastaa 
hyvin taiteellisen tutkimisen prosessia ja sen monia vaihtoehtoja.” 
(5/2007/L) 

”Tässä kokonaisuudessa X on onnistunut erinomaisesti sekä taiteelliseen 
lopputyöhön liittyvän itsen avaamisen tavoitteen että oman identiteetin ja 
itsen suojelun välillä.” (5/2007/O) 

”X:n työ on siinä mielessä taiteellinen, että se runollisesti maalailee tekijän 
maailmaa, identiteettiin liittyvä kysymyksiä.” (1/2007/B) 

”Tekijä on selvästi paneutunut aihetta käsittelevään aineistoon, mutta 
aiheen syvempi henkilökohtainen pohdinta puuttuu, joka mielestäni 

2) Samanlaisia huomioita 
metodiperusteluiden 
puutteesta on tehnyt Thurber 
(2004) tutkiessaan pohjois-
amerikkalaista taidekasvatus-
tutkimusta. Taidekasvatuksen 
on ajateltu jäävän tieteiden 
väliin ja sen tutkimuksen 
olevan luonteeltaan moniin 
erilaisiin metodeihin nojaavaa 
(ks. Räsänen 2012, tulossa), 
mutta onko sen seurauksena jo 
maisterivaiheen tutkielmissa 
arvostelulausuntojen mukaan 
esiintyvä puute 
metodologisessa pohdinnassa 
ja käytetyn metodin 
syvällisessä ymmärtämisessä? 
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vaaditaan lopputyöltä, erityisesti työltä johon liittyy taiteellinen 
produktio.” (1/2007/E) 

”Lopputyö on osoitus taiteellisen tutkimuksen mahdollisuuksista valottaa 
maailmaa tutkijan omakohtaisen kokemuksen kautta yleisellä tasolla, niin 
että siitä saatava tieto avautuu myös muille kuin tutkijalle itselleen.” 
(5/2007/F) 

”Tutkija on ylittänyt taiteellista tutkimusta tekeville yleisen ongelman: 
teoria ei tunnu jälkeenpäin taiteellisen prosessin päälle liimatulta 
’tieteellistämiseltä’, vaan taide ja teoria ovat todellisessa ja uskottavassa 
dialogisessa suhteessa toisiinsa.” (5/2007/D) 

”X:n työssä taiteellinen osuus asettuu harvinaisen luontevaan dialogiin 
teoreettisen keskustelun kanssa” (5/2007/R) 

”Katson myös lopputyön taiteellisen ja kirjallisen osuuden olevan 
kriittisessä dialogissa keskenään.” (5/2007/H) 

Kuten edellä olevista aineistolainauksista selviää, taiteellisesta 

tutkimuksesta puhuttaessa lausunnot pyrkivät määrittelemään 

jollakin tavalla metodin luonnetta. Taiteelliseen tutkimukseen 

liitettiin arvostelulausunnoissa esimerkiksi sellaisia määreitä kuin 

henkilökohtaisuus ja omakohtaisuus; myös teoreettisen ja taiteellisen 

dialogi mainittiin usein. Miksi juuri taiteellisen tutkimuksen 

metodeja pyritään avaamaan tällä tavoin?  

”Voi siis sanoa, että menetelmällisesti työ on hyvin perusteellisesti ajateltu 
ja perusteltu ja toimii yhtenä hienona pioneerityönä taiteellisen 
tutkimuksen vieläkin aika tavalla hajallaan olevalla kentällä.” (5/2007/D 

 

 

 

 

 

 

 

Voisiko kyse olla edellisen aineistopoiminnan kaltaisesta tilanteesta: 

Taiteellinen tutkimus nähdään ehkä vielä jollakin tapaa 

epämääräisenä? Onko se tutkimusmetodina edelleen niin 

hahmottumaton, että tarkastajat kokevat tarpeelliseksi määritellä 

sitä lausunnoissa tarkemmin kuin muita metodeja? Taiteellisen 

tutkimuksen arviointi ja sille asetetut kriteerit ovat pohdituttaneet 

myös väitöskirjojen arvioinnin yhteydessä (ks. Tuominen & Kurki 

2001).  
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Opinnäytteelle annetussa taiteen laitoksen omassa arviointiohjeessa 

yhtenä erinomaisen työn ominaisuutena nähdään työn visuaalisen 

ilmeen hallinta (Aalto-yliopisto 2012). Myös opinnäytetyön tekemiselle 

annetussa ohjeessa mainitaan yhtenä arvioitavana kohtana opin-

näytteen kirjallisen osuuden muodollisen ja teknisen toteuttamisen taso, jolla 

viitataan muun muassa työn ulkoasuun (Aalto-yliopisto 2010). Nämä 

ovat ainoita kohtia, jossa työn ulkoasuun otetaan kantaa arviointi-

kriteereissä. Selkeitä ohjeita raportin muodolle ei ole, mutta omassa 

aineistossani oli kuitenkin selkeästi havaittavissa, että taiteen 

maistereiden opinnäytteeltä on lupa odottaa jotakin erityistä.  

”Lopputyö on myös ulkoasullisesti nautittavaa luettavaa. Onnistunut 
taitto ja tekstiä täydentävä runsas kuvamateriaali rytmittävät lukemista 
hyvin.” (5/2007/Q) 

”Painotuotteen yleisilme on mielestäni erinomainen. Se on 
mielenkiintoisesti ja upeasti taitettu (yhdessä tekijän miehen kanssa) ja 
miettien painettu. Haluan korostaa sitä, että painotuotteen graafinen ilme 
on paitsi esteettinen myös funktionaalinen.”  (5/2007/L) 

”Kuvakirjan ja kirjallisen raporttiosuuden ulkoasu on kauttaaltaan 
mietitty, huoliteltu ja kaunis.” (5/2009/A) 

Yhdeksi opinnäytteessä vaadittavaksi taidoksi muodostuu siis myös 

taittamisen taito. Maistereiden opinnäytteiden arviointia koskevissa 

tutkimuksissa onkin käynyt ilmi, että kielenhuoltoa, jäsentelyä ja 

sopivaa ulkoasua arvostetaan erittäin paljon. Myös opiskelijat itse 

tietävät näiden seikkojen merkityksen arvioinnin virallisten 

kriteerien sekä aikaisemmin annettujen lausuntojen lukemisen  

 

 

 

 

 

 

perusteella. (Ylijoki & Ahrio 1995, 45, 89.) Omaa aineistoani lukiessa  

en voinut kuitenkaan välttyä ajatukselta, että taiteen maistereilta ei 

odoteta vain huolellista perustaittoa, vaan visuaaliselta ilmeeltä 

odotetaan erityistä näyttävyyttä. 

”Lopputyön ulkoasu ei ole erityisen kiinnostava. […] Lopputyön 
selaaminen paljastaa yksitoikkoisen taiton ja ilmeettömän tavan käyttää 
kuvaa; käytössä on kaksi kuvakokoa ja ne toistuvat samoilla kohdin sivua. 
Tekstiä lukiessakaan kuvat eivät tuo erityistä visuaalista lisäarvoa, 
mutta ovat merkittäviä informatiivisuuden vuoksi. ” (5/2008/D) 

Erityisen huomion taidekasvatuksen opinnäytteiden ulkomuodossa 

sai kuvien käyttö. Kuvia piti olla mieluiten runsaasti, ja niiden piti 

tukea tekstiä (5/2007/S) tai kokonaisuuden intertekstuaalista hahmottumista 

(5/2007/D). Kuvilla pitää olla raportissa suuri osuus (5/2008/H), 

eivätkä ne saaneet olla missään nimessä pelkkää kuvitusta (5/2008/I ja 

5/2008/G). Kuvien piti olla laadukkaita myös painoteknisesti: 

”Kuvamateriaalia on niukasti aiheen teemaan nähden, kannen kuva on 
heikosti hahmotettavissa.” (1/2008/D) 

”Vähäisenä puutteena näen myös kirjallisen osan paperille tulostettujen 
kuvien laadun.” (5/2006/A) 

”Kuvat ovat tekniseltä laadultaan hyviä ja antavat lopputyölle näyttävän 
ilmeen.” (1/2008/E) 

Visuaalisen ilmeen hallinta 



84 

 

 
 

Kirjoittamisen taitoja ja opinnäytetyön kirjallisia ansioita arvioitiin 

lähes jokaisessa arvostelulausunnossa. Niissä korostettiin 

kirjoittamista oman ajattelun ja tekstiä ajatusten ilmaisun välineenä. 

Tarkastajat ottivat usein kantaa myös siihen, kuinka kirjoittaja oli 

ottanut huomioon lukijansa: 

”X suorastaan hellii lukijaansa eloisalla ja peittelemättä asioita esiin 
tuovalla kirjoitustavallaan.” (5/2007/I) 

”Tavutusvirheet, jotka sinänsä ovat toisarvoinen seikka, lisäävät tätä 
lukijan kannalta jo alkuaan varsin haasteellista tehtävää.” (1/2007/D) 

”Paikoin lukijan oma ajattelu saa jopa liiaksi tilaa, jos työtä verrataan 
tavanomaisempiin yliopistollisiin opinnäytetöihin. Toisaalta kuva tuo niin 
paljon enemmän kuin tekstinä olisi mahdollista ilmaista, että mielestäni se 
kompensoi lukijan jättämistä oman onnensa nojaan.” (5/2009/E) 

”Molemmissa osissa tekstin rakenne on selkeä ja johdonmukainen, lisäksi 
se jaksaa erittäin hyvin pitää yllä lukijan mielenkiintoa.” (5/2007/H) 

Arvostelulausunnoissa pidettiin tärkeänä oikeakielisyyttä ja 

tyydyttäväksi arvioidut työt saivat suurimman osan kielenhuoltoon 

liittyvästä kritiikistä. Se kohdistui erityisesti epäselvyyteen ja tekstin 

keskeneräisyyteen. 

”Teksti on usein virheellistä, puhekielen omaista (tässä ei viitata 
taiteilijoilta poimittuihin lainauksiin, jotka olivat hyvinkin kiinnostavia, 
vaan kirjoittajan omaan kieliasuun) ja hajanaista. Lauserakenteen 
kummallisuudet ja viittausvirheet tekevät tekstistä erittäin 
vaikeaselkoista.” (1/2007/D) 

”Tekstin lukemista ja ymmärtämistä häiritsevät vaikeaselkoisen ajattelun 
lisäksi tekstin epäjohdonmukainen eteneminen, kirjoitusvirheet ja  

 

 

 

 

lauserakenne, joka ei tekstissä läheskään kaikilta osin täytä suomen kielen 
oikeinkirjoitusta.” (1/2009/A) 

”Samoin kaunokirjallis-sävyisissä tekstiosioissa olisi ollut monin paikoin 
hiomisen ja viimeistelyn varaa. Nyt sinne on paikoin jäänyt joitakin 
lopputyön teoriaosion sävyttämiä tyylirikkoja.” (1/2007/C) 

”Rakenteeltaan X:n teksti on keskeneräisen ja raa’an oloinen.” (1/2007/E) 

Toisaalta joissakin lausunnoissa annettiin ymmärtää, ettei täydellinen 

kieliasu ole edellytys erinomaiselle arvosanalle ja myös tyydyttävissä 

töissä voi olla kirjallisia ansioita. 

”Kieli on pääosin sujuvaa, mutta työstä löytyy jonkin verran 
oikeakielisyysvirheitä ja kömpelöitä ja ilmaisuja.” (5/2008/I) 

”Sujuvasti kirjoitetun tekstin uskottavuutta syö runsas lainausmerkkien 
käyttö.” (5/2008/D) 

”Teksti on luontevaa[…]” (1/2008/G) 

Erinomaista arvosanaa esittäneissä lausunnoissa kirjoitustapaa 

kuvailtiin taitavaksi (5/2009/C); loogiseksi, täsmälliseksi ja sujuvaksi 

(5/2009/B); selkeäksi, hyväksi ja viimeistellyksi (5/2007/C); sekä lukijan 

mielenkiintoa ylläpitäväksi ja herättäväksi (5/2007/H ja 5/2007/B). Hyvä 

teksti jättää myös tilaa keskustelulle tai lukijan omille ajatuksille (5/2007/I 

ja 5/2007/S). Näiden ominaisuuksien lisäksi tarkastajat tuntuivat 

pitävän arvossa myös kaunokirjallista otetta ja tarinallisuutta: 

”Parhaimmillaan X:n teksti ja kuvat tuottavat jonkinlaista 
kaunokirjallisrunollista esseistiikkaa, jossa kirjoittaja rakentaa 
monitasoista tarinaa.” (1/2007/C) 

 

Kirjoittamisen taito 
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”Tätä osuutta lukee kuin hyvin etenevää romaania.” (5/2007/Q) 

”Tutkimusraportti muodostaa ehjän ja jäntevän kertomuksen, joka 
sisältää kauttaaltaan hyvin kirjoitettua pohdintaa.” (5/2007/A) 

Arvostelulausunnot sisälsivät myös määritelmiä kirjallisesta tyylistä, 

jolla tietoa tulisi esittää. Usein näissä määritelmissä oli kuitenkin 

ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi erinomaisessa työssä kaunokirjallinen 

ote oli myönteinen ja tyydyttävässä työssä kielteinen ominaisuus. 

Samoin tekstin poeettisuus toi erinomaiseen työhön hyvän lisän, kun 

taas tyydyttävässä työssä poeettisuudella ei tarkastajaan tehty 

vaikutusta: 

”Lopputyön teksti on todella hienosti kirjoitettu. Teksti on asiallista ja 
tieteellisen kirjoittamisen tapoja kunnioittavaa. […] X tämän lisäksi 
käyttää kirjallista asteikkoa myös kaunokirjalliseen suuntaan, paitsi 
lainaamalla kaunokirjallisista lähteistä myös kirjoittamalla itse 
vivahteikkaasti ja värittää lopputyönsä asiatekstiä puhekielen ilmaisuilla 
ja runollisilla kielikuvilla. Kaiken kaikkiaan tekstiä on miellyttävää 
lukea, se herättää älyllistä uteliaisuutta ja tuottaa sanallista esteettistä 
mielihyvää. ” (5/2007/D) 

”Vaikka X:n työ on runollinen ja hauraalla tavalla kauniisti kirjoitettu, 
kuin akvarelli, joutuu lopputyön arvioitsija hankalaan tilanteeseen. Jos 
sitä arvioi taideteoksena tai kaunokirjallisena tuotteena, voisi päätyä 
erinomaiseen arvosanaan. Mutta kun kyseessä on opinnäytetyö, on tilanne 
hankalampi. Niinpä joudun opinnäytetyön tarkastajan roolissa, 
kirjoittamaani perustuen, ehdottamaan X:lle lopputyöstään arvosanaa 1.” 
(1/2007/B) 

”Kielen poeettisuus ei tarkoita tässä tapauksessa minkäänmoista 
leväperäisyyttä, vaan tuloksena on erikoislaatuinen vääjäämättömyyden 
vaikutelma, ikään kuin ’ kaikki mitä on sanottaman, on nyt sanottu’. ” 
(5/2007/R) 

 

 

 

 

”Toisaalta tekstin ’poeettinen huokoisuus ja aukkoisuus’ merkitsevät myös 
koko lopputyön pirstaleisuutta ja keskeneräisyyttä.” (1/2007/C) 

Kaiken kaikkiaan arvostelulausuntojen mukaan kirjoittamisen taidot 

ja representoinnin kyky näyttäytyvät siis tavoiteltavina taitoina. 

Voiko tätä taitoa kuitenkaan niin vain saavuttaa? Aineistoa lukiessa 

minulle syntyi välillä vaikutelma, että äidinkielen osaaminen olisi 

jollakin tavalla synnynnäistä. Pidän tätä osoituksena eräänlaisesta 

vanhakantaisesta lahjakkuusajattelusta, jonka mukaan joillakin vain 

on luonnostaan kyky hyvään kielelliseen ilmaisuun ja toisilla taas ei, 

eikä asialle voi mitään. Arvostelulausunnot tuntuivat myös liittävän 

tekstitaituruuden ja tutkimuksellisen osaaminen olennaisella tavalla 

yhteen:  

”Keskeinen tekijä X:n työssä on hänen taituruutensa kirjoittajana” 
(5/2007/R) 

Vakuuttava, taitava kirjoittaminen vaikuttanee ainakin jossain 

määrin arvosteluun: hyvänkin opinnäytetutkimuksen arvoa voisi 

tällöin laskea tekijän taitamattomuus representoida omaa ajatteluaan 

tarpeeksi vetoavasti ja taidokkaasti. 
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Aineistossani oli lausuntoja, joissa tarkastaja itse määritteli mitä osaa 

työstä oli arvioimassa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että taiteilija 

kertoi arvioivansa taiteellista osuutta.  Rajasin myös alussa pois ne 

muutamat lausunnot, joissa oli annettu erilliset arvosanat 

taiteelliselle ja kirjalliselle osiolle. Taiteellisten opinnäytteiden 

arvioinnin problematiikkaan tuntuukin kuuluvan kysymys siitä, 

tuleeko tekijöiden pätevyyttä arvioida taiteen tekijöinä, taiteen 

tutkijoina vai metodologian (eli taiteellisen tutkimuksen) tuntijoina 

(vrt. Kurki 2001, 26). Kuvataidekasvatuksen opinnäytteiden 

arvioinneissa on lisäksi mukana vielä taidekasvatuksellinen puoli: 

arvosteluun annetuissa ohjeissa korostetaan erityisesti sitä, että 

taiteellisten opinnäytteiden arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota 

työn merkittävyyteen taidekasvatuksen kannalta (Aalto-yliopisto 

2012). Erinomaista arvosanaa esittäneissä lausunnoissa esiintyi 

muutaman kerran lausumia, joissa tähän otettiin hyväksyvällä tavalla 

kantaa: 
”Työ avaa uusia polkuja taiteelliseen tutkimukseen. Se sulattaa ajattelua, 
tekemistä, taidekasvatusta ja filosofiaa tavalla, jota voidaan pitää 
merkittävänä niin taiteelliselta, ammatilliselta kuin tieteelliseltäkin 
kannalta.” (5/2008/G) 

”Erityisesti taidekasvatuksen osaston lopputyönä X:n työ on mainio 
esimerkki siitä, kuinka ns. taiteellinen lopputyö suoraan liittyy opettajaksi 
kasvamiseeen: lopputyön itsereflektiivisyys tuottaa oleellisia kysymyksiä 
opettajuudesta: osaanko kuunnella toista? päällepäsmäänkö? osaanko 
oikealla tavalla pitää huolta oppilaista? jne.” (5/2007/P) 

 

 

 

 

 

 

 

Taiteellista työtä arvioidessaan lausunnot kuitenkin saattoivat 

unohtaa täysin taidekasvatuksellisen näkökulman: aineistossani oli  

useita erinomaista arvosanaa esittäviä lausuntoja (5/2007/D, 5/2007/J, 

2010/5/B, 5/2010/A, 2007/5/F), joissa ei arvioitu kertaakaan sen 

merkitystä taidekasvatuksen kannalta arviointiohjeen edellyttämällä 

tavalla. Tämä ei toki tarkoita sitä, etteikö itse työssä olisi voinut olla 

taidekasvatuksellista näkökulmaa, mutta ilmeisesti sen arvioimista ei 

ole katsottu tarpeelliseksi näissä lausunnoissa.  

Mutta millaisia taiteellisia taitoja opinnäytteen tekijältä 

edellytetään? Edellisessä luvussa analysoin taidepuheen tapoja osana 

lausuntojen genreä. Jaotteluni mukaan taiteellisen opinnäytteen 

tekijän taitoja arvioitiin taidekriitikon, opettajan, taiteilijakollegan ja 

taiteen kokijan puhetapojen kautta. Lausunnoista ei tullut kovinkaan 

selkeästi tullut esille, millaista taidetta tarkastajat arvostivat, vaikka 

modernistisen taidekritiikin piirteet yhdistettynä pienillä viitteillä  

ekspressiiviseen paradigmaan olivatkin hallitsevia. Tärkeimmäksi 

taiteellista työtä arvottavaksi seikaksi tuntui nousevan taiteellisen 

tutkimuksen metodologian hallinta ja sen mielenkiintoinen ja 

omaperäinen soveltaminen omassa taiteellisessa työskentelyssä (vrt. 

Räsänen 2012, tulossa). Tämä tulee erityisen hyvin ilmi niissä 

seitsemässä tyydyttävää arvosanaa esittäneessä lausunnossa, jotka oli 

kirjoitettu taiteelliseksi opinnäytteeksi luokitellusta työstä. 

Taiteellisesta työskentelystä käytetyt ilmaisut olivat mielestäni  

 

Onnistuminen taiteellisissa 
opinnäytteissä 
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suurimmaksi osaksi hieman vähättelevän oloisia. Taiteellinen osuus 

on vähän niin ja näin kaikkien muiden virheiden ja puutteiden lisäksi. 

”X:n työ on siinä mielessä taiteellinen, että se runollisesti maalailee tekijän 
maailmaa, identiteettiin liittyvä kysymyksiä.” (1/2007/B) 

”Taiteellisena suorituksena kirjanen on mukavan oloinen kokonaisuus. ” 
(1/2008/B) 

”Tavanomaisen ’taideteoksen’ sijasta hän tekee omien kokemustensa 
pohjalta humoristisen kirjasen kuljettajien työstä.” (1/2008/A) 

”Taiteellinen osa on vaikeasti arvioitavissa. Kirjanen heijastelee kyllä 
osuvasti työyhteisön kulttuuria ja pyrkii sulautumaan taukotuvan 
maailmaan ja siinä ehkä onnistuukin. Kohderyhmä saattaa olla 
kiitettävästikin huomioitu, mutta perillemenoa ei ole pohdittu eikä 
tutkittu.” (1/2008/A) 

Tarkempi lausuntojen tutkiminen isommalla aineistolla voisi 

paljastaa myös sen, millaisista taidekäsityksistä tarkastajien lausumat 

kumpuavat. Joitakin hahmotelmia tästä tein käsitellessäni taide-

puhetta lausuntojen genren konventionaalisena piirteenä. 

Aineistostani oli joitakin viitteitä myös siitä, että arvostelijat itse 

tiedostavat oman taidekäsityksensä ja osaavat suhtautua siihen 

kriittisesti arvioidessaan opinnäytetyön taiteellista osuutta: 

”Näyttelyn kuvien ympäristöä keveästi tai vaivattomasti tutkiva ja jopa 
intiimeihin yksityiskohtiin kohdennettu ote välittyi minuun ja pääsin 
ajatuksellisesti nopeasti irti suurimmista ennakkoluuloisista 
vaatimuksistani ’oikeasta ja perinteisestä valokuvanäyttelystä’.” 
(5/2006/A) 

Taiteesta puhumisen taitoja edellytettiin myös itse opinnäytteen 

tekijöiltä. Kiinnostava havainto oli, että toisissa lausunnoissa  

 

 

 

 

edellytettiin teosten selittämistä, tulkintaa ja avaamista, kun taas 

toisissa lausunnoissa taidekokemuksen tai -teoksen erittelyn pois-

jättäminen oli työn ansio. Minulle lukijana jäi vaikutelma, että tekijän 

kuuluu avata teoksiaan, mutta sopivasti. Jää kuitenkin arvoitukseksi, 

missä tämän sopivan avaamisen raja menee.  

”Lämpökuvien aistimuksellista vaikuttavuutta ei latisteta selittämällä ja 
tulkitsemalla, vaan annetaan niiden puhua omalla kielellään” (5/2007/R) 

”Tekijä on myös välttänyt selittämästä teostensa sisältöjä liian 
tyhjentävästi, tekstin lukemisen jälkeenkin kuvat tuntuvat säilyttävän 
tulkinnanvaraisuutensa ja syvyytensä.” (5/2007/J) 

”[…] työ, joka jättää varaa tulkinnoille.” (5/2009/A) 

”Tosin joissakin kohdin olisin ehkä kaivannut enemmän näyttelyssä esillä 
olleiden teosten avaamista sanallisesti tekstissä.” (5/2007/F) 

”Vaikka taiteellinen lopputyö on oman taiteellisen tuotannon sanoiksi 
saattamista, rajauksien ja valintojen avaamista, havaintojen esille 
tuomista ja tulkitsemista, antaa X myös kuvalle mahdollisuuden jäädä 
osin arvoitukseksi, mysteeriksi ja ihmeteltäväksi. Tässä mysteerin 
varjelemisessa X ei kuitenkaan sorru sulkeutuneisuuteen tai 
kyseenalaistamattomuuteen. Päinvastoin hän osaa tekstissään 
verbalisoida sellaisia tapahtumia, työprosessin kokemuksia ja 
lähtökohtia, jotka yleensä hiljaisena tietona jätetään eksplikoimatta. Hän 
siis välttää töidensä turhan selittelyn paljastamalla lähtökohdat ja 
antamalla hyvin läpinäkyvästi lukijansa seurata ajattelunsa ja 
työprosessin erilaisia vaiheita.” (5/2007/D) 

Joissakin kohdin oli myös ristiriitaisia näkemyksiä erinomaisten ja 

tyydyttävien töiden arviointien kohdalla: 

”Näyttelyssä olisi voinut jo esitellä esikuvateoksia ja -projekteja 
kuvallisesti ja/tai tekstien avulla” (1/2007/E) 
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”Hyvänä ratkaisuna pidän sitä, ettei parafraasien esikuvina käytettyjä 
valokuvia näyttelyssä esitetty. Alkuperäisiä teoksia näyttelyyn olisi ollut 
hankala saada, ja kopioiden esittäminen olisi mielestäni näyttelyn 
latistanut.” (5/2007/H) 

Esikuvateosten puuttuminen näyttelystä on tyydyttävää arvosanaa 

ehdottaneessa lausunnossa kielteinen asia, kun taas erinomaisessa 

työssä se nähtiin ansiona. Tällaisten ristiriitaisuuksien kohdalla on 

muistettava, että kyseessä on eri tilannekontekstissa (lausunnot 

arvioivat eri työtä ja ovat eri tarkastajien tekemiä) luodut lausunnot. 

Tosiasiallinen tilahan saattaa olla, että toiseen näyttelyyn esikuva-

teokset sopivat ja toiseen eivät. Normit ja kriteerit eivät ole siis 

absoluuttisia, vaan ristiriitaisia ja kontekstisidonnaisia. Tämä voi 

kuitenkin herättää ihmetystä ja hämmennystä arvostelulausunnoista 

itselleen ohjenuoraa etsivälle opinnäytteen tekemistä aloittavalle 

opiskelijalle, varsinkin kun itse näyttely on tapahtunut 

menneisyydessä, eikä omaa tulkintaa lausuntojen ristiriidasta voi 

tehdä. 
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Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opinnäytteiden arviointi on 

kvalifikaatioon tähtäävää: arvioinnilla pyritään selvittämään, onko 

opiskelijalla taiteen maisterilta edellytettävät tiedot ja taidot. 

Pätevyyden arviointi kytkeytyy myös lainsäädäntöön, sillä tutkinto 

on edellytys peruskoulun ja lukion opettajan virkaan. Voidaan 

tarkastella myös arvioinnin ekologista validiteettia (Karjalainen & 

Huusko 2004, 15), eli sitä kuinka hyvin arvioinnin tulos kertoo 

opiskelijan taidoista toimia taidekasvattajana. Tätä on kuitenkin 

hankalaa varsinaisesti mitata, ja toisaalta opinnäytteiltä ei 

edellytetäkään yhteyttä siihen kaikkein perinteisimpään kuvataide-

kasvattajan toimenkuvaan eli kuvataideopettajuuteen.  Kuvataide-

kasvattajan työtä voidaankin pitää niin laaja-alaisena ja moni-

ulotteisena toimenkuvana nykypäivänä, että suoraan koulumaailman 

tarpeista nousevat kriteerit arvioinnille tuntuisivat vanhanaikaisilta.  

Räsänen (2012, tulossa) huomauttaakin, että oppimisen ja 

opetuksen tutkiminen kasvatustieteellisessä mielessä ei välttämättä 

ole kuvataidekasvatuksen tutkimuksen keskiössä. Hänen mukaansa 

Aalto ARTSin tutkimuksista vain harva on keskittynyt suoraan 

oppimisen ja opettamisen käytäntöihin 1990–luvun toiminta-

tutkimushankkeiden jälkeen. Tämä suuntaus on varmasti 

vaikuttanut myös siihen, että arvostelulausunnoissa pedagogisiksi 

opinnäytteiksi luonnehdittiin vain harvoja (liite 3). Toisaalta 

esimerkiksi seuraava poiminta eräästä lausunnosta antaa 

vaikutelman, että taidekasvatuksen perusteluiden etsiminen 

 

 

 

 

 

 

 

 opinnäytteessä ainakin tälle tarkastajalle näyttäytyy hieman 

kielteisessä sävyssä. 

”Työssä etsitään taas kerran perusteluja taidekasvatukselle.” (5/2008/E) 

Kuitenkin taidekasvatusnäkökulman tarkastelua edellytetään 

arvioinnille annetussa ohjeessa (Aalto-yliopisto 2012), ja aineistossani 

tätä peräänkuulutettiinkin erityisesti tyydyttävää arvosanaa 

ehdottaneissa lausunnoissa. 

”Kun kyseessä on taidekasvatuksen osaston lopputyö, olisi 
taidekasvatuksellinen näkemys saanut tulla esiin muutenkin kuin 
johdannossa ja viimeisissä lauseissa.” (1/2008/G)  

”Itse jalkinemuotoilua työssä ei avata riittävästi ja sen liittyminen 
taidekasvatukseen jää hämärästi perustelluksi.” (1/2008/D) 

Taiteellista työtä arvioidessaan lausunnot kuitenkin lipsuivat tästä 

periaatteesta: kuten jo aikaisemmin mainitsin, oli aineistossani useita 

erinomaista arvosanaa esittäviä lausuntoja (5/2007/D, 5/2007/J, 

2010/5/B, 5/2010/A, 2007/5/F), joissa ei arvioitu kertaakaan sen 

merkitystä taidekasvatuksen kannalta.  

Arvostelulausunnoissa luotiin taidekasvattajuutta kertomalla 

hyvinkin konkreettisesti kertoen millaista pätevyyttä taiteen 

maisterilta edellytetään: 

”Loppujen lopuksi päädyn kuitenkin esittämään tutkielman hyväksymistä 
(vaikkakin alhaisimmalla arvosanalla), sillä suurista puutteistaan 
huolimatta se kuitenkin osoittaa kirjoittajan riittävän päteväksi. Riittävä  

 

Taidekasvattajalle asetetut 
vaatimukset 
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pätevyys kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa nähdäkseni tarkoittaa 
sitä, että maisteriopiskelija osoittaa tuntevansa laajasti taidehistoriaa ja 
nykytaidetta sekä taideteorian ja taiteenfilosofian traditioita. Tämä 
pätevyys X:llä selvästi on, hän on varmasti keskiverto-opiskelijaa 
lukeneempi ja myös lukemaansa muistava ja sopinee siksi inspiroimaan ja 
hämmentämään koululaisia kuvaamataidon tunnilla ja kanssaihmisiä 
luokan ulkopuolella.” (1/2009/B) 

Opinnäytteiden arvostelulausuntojen mukaan on olemassa perinteistä 

taidekasvatusta, johon liittyy konventionaaliset ja sovinnaiset toiminta-

tavat ja aiheet. Arvostelulausunnoissa tähän modernistisen taide-

kasvatusparadigman perinteeseen (ja lausuntojen mukaan kouluissa 

edelleen elävään) taidekasvatukseen suhtauduttiin kielteisesti. Sen 

kyseenalaistaminen nähtiin opinnäytetyön ansiona, ja siihen 

viittaavat toimintatavat taas työn puutteena.  

”Materiaalimielessä ja nykytaiteesta huolimatta projektin toteutustapa 
lähenteli kuitenkin paljolti niin sanottua perinteistä taidekasvatusta 
maalaamisine kaikkineen. Tämä varautuneisuus on toisaalta 
ymmärrettävää, koska X tapasi yhteistyökumppaninsa ensimmäistä 
kertaa.” (5/2007/I) 

”Dialogisen taiteen ja estetiikan pyrkimys keskustelun herättämiseen ja 
sen avulla muutosten synnyttämiseen kyseenalaistaa perinteisen 
taideobjektikeskeisen taidekasvatuksen.” (5/2008/E) 

”Jos sekä tavoitteen määrittely että toteutus jäävät [työpajoihin] 
osallistujille, on vaarana, että osallistujat pyrkivät toistamaan samoja 
aiheita ja samanlaista ilmaisutapaa, johon he ovat tottuneet esimerkiksi 
koulussa.” (5/2007/I) 

”Kuvalliset lopputulokset ovat sen sijaan jääneet melko vaatimattomiksi. 
Lasten piirustukset, maalaukset ja kolmiulotteiset teokset ja ryhmätyöt 
ovat iloisia, mutta melko sovinnaisia ja enimmäkseen vailla sellaisia 
tuoreita havaintoja, joita aistimista ja aistillisuutta korostavien 
lähtökohtien perusteella olisi voinut olettaa.” (5/2007/I) 

 

 

Onnistuminen pedagogisessa opinnäytteessä tuntui kuitenkin ennen 

kaikkea edellyttävän ihanteellisen kuvataideopettajuuden kriteerien 

täyttämistä. Nämä kriteerit eivät esiinny vaatimuksina, vaan rivien 

välissä esiin tulevina toteamuksina, joiden kautta lukijalle syntyy 

vaikutelma oikeanlaisesta kuvataidekasvatuksesta ja opettajuudesta. 

Opettajuus näyttäytyy esimerkiksi ihanteellisessa vuoro-

vaikutuksessa oppilaiden kanssa, jossa yhdistyvät kuuntelemisen, 

läsnäolon ja huolenpidon erilaiset määritelmät. Vanha toteamus, että 

opettaja tekee työtä persoonallaan, tulee eläväksi näiden kuvailujen 

kautta. Samalla ne mielestäni kuitenkin antavat melko kapean kuvan 

opettajalle sopivista luonteenpiirteistä ja ominaisuuksista. 

”Lopputyö on myös osoitus tekijänsä vahvasta ammatillisesta 
osaamisesta, joka huokuu lopputyön sivuilta oppilaiden luottamuksena 
opettajaansa.” (5/2007/Q) 

”Puhunnassa kuuluu oppilaiden elämismaailmaa tuntevan ja ymmärtävän 
opettajan ääni.” (1/2010/A) 

”Näin ollen X näyttäytyy työssään inhimillisenä ja aitona 
taidekasvattajana ihmisenä, joka välittää yhteistyökumppaneistaan osana 
elämää.” (5/2007/I) 

”Taiteilijaopettajana hän pyrkii Minä – Sinä –suhteeseen 
taideopiskelijoiden kanssa ja kulkee näin Veli-Matti Värrin viitoittamalla 
tiellä.” (5/2007/L) 

”Kokonaisuudesta puuttuu pedagoginen ajattelu. Opettajan ja opiskelijan 
merkittävää kohtaamista ei tapahdu.” (1/2008/E) 
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Kaiken kaikkiaan arvostelulausuntojen lähiluvun kautta sai 

vaikutelman, että erinomaiset työt esitetään jonkinlaisina yli-

maallisina suorituksina, joissa kriteerien luomat raja-aidat on tehty 

kaadettaviksi. Jo Aristoteles pyrki määrittelemään niitä sielun 

ominaisuuksia, joista järki muodostuu. Nämä ovat yhteydessä myös 

käsityksiin tiedon ja taidon omaksumisesta ja hallitsemisesta. 

Erinomaiset työt onnistuivat lausuntojen mukaan taidon ja tiedon 

monella eri tasolla. Mielenkiintoista on, että tekhne, jota Aristoteles 

pitää oppimisen tuloksena, näyttäytyy erinomaisten töiden kohdalla 

myös osittain vaistonvaraisena ja synnynnäisenä (fysei). Lausunnot 

antoivat ymmärtää, että onnistumiseen tarvitaan käytännöllisen 

ajattelun ja harkintakyvyn kaltaisia ominaisuuksia (fronesis), mutta 

myös päättelyyn perustuvaa tieteen tietoa (epistémé) ja viisautta 

(sofia). Kuitenkin osa erinomaiseen arvosanaan edellytettävästä 

tiedosta ja taidosta ei perustunut vain opittuun, vaan 

erinomaisuuteen tuntui liittyvän myös jonkinlainen vaikeasti 

selitettävissä oleva intuitiivinen järki (nous). 

Voiko erinomaista arvosanaa edes saada, jos tekeekin työn 

pelkkänä pakollisena suorituksena ja lopputyönä, vai onko tason ja 

kriteerien ylittäminen poikkeuksellisuudessaankin jo vaatimus 

erinomaiselle arvosanalle?  

”Työ on monella tavalla ansiokas: se on kaikilla tasoillaan viimeistelty, 
syvällisesti ja sisäistyneesti ajateltu ja ylittää monessa suhteessa 
taidekasvatuksen osaston lopputöiden tavanomaisen tason.” (5/2007/P) 

”Työ ei ole enää pelkkä pakollinen suoritus ja lopputyö, vaan se etsii 
aidosti tietoa, jota hyödyntää tulevaisuudessa.” (5/2007/I) 

 

 

 

 

 

Tällaisissa lausumissa tuntuu korostuvan se, että erinomaiseen arvo-

sanaan tähdättäessä taidot on edellytys, ei enää opinnäytetyössä 

tapahtuvan oppimisprosessin tavoite. 

Erinomaista arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa esiintyi 

usein myös näkemys töistä esimerkkeinä. Käsitteellä esimerkki 

tarkoitettiin lausunnoissa usein kahta asiaa. Se tarkoitti joko 

osoitusta tekijän taidoista tehdä erinomainen opinnäytetyö tai sitten 

sillä konkreettisesti tarkoitettiin, että työstä on seuraavien 

opinnäytetyötekijöiden hyvä ottaa mallia, seurata onnistuneen 

pioneerin jalanjälkiä. Erinomaisuus ja esimerkillisyys kuuluivat 

olennaisella tavalla yhteen, eikä tyydyttäväksi arvioituja töitä 

luonnehdittu erinomaisiksi esimerkeiksi tyydyttävästi tehdystä 

tutkielmasta.  

”X:n lopputyö Y on erinomainen esimerkki hyvin suunnitellusta ja 
toteutetusta käytännön pedagogiikkaan liittyvästä lopputyöstä” 
(5/2007/Q) 

”Kuten edellä kirjoittamasta voi päätellä, X:n tutkimus on mielestäni 
erinomainen esimerkki huolella ja miettien tehdystä taiteellisesta 
tutkimuksesta.” (5/2007/L) 

”Uskon tämän työn olevan lajissaan kiinnostava esimerkki ja malli 
tuleville opinnäytetöille, joissa lainauskäytäntöjä voidaan edelleen pohtia 
ja tarkentaa.” (5/2010/B) 

”Voi siis sanoa, että menetelmällisesti työ on hyvin perusteellisesti ajateltu 
ja perusteltu ja toimii yhtenä hienona pioneerityönä taiteellisen 
tutkimuksen vieläkin aika tavalla hajallaan olevalla kentällä.” 
(5/2007/D) 

Erinomainen työ, 
erinomaiset taidot? 
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”Tällaiset taiteellisesti ja pedagogisesti onnistuneet ympäristötaide-
projektit, joilla on vaikutusta myös oman toiminnan ulkopuolelle, ovat 
tärkeitä. Ne toimivat hyvinä esimerkkeinä muille samantapaisia 
projekteja suunnitteleville.” (5/2007/Q) 

Yhdeksi tavoiteltavaksi taidoksi nousee siis opinnäytteen tekijän 

kyky tehdä esimerkillistä tutkimuksellista työtä. Se voi tarkoittaa 

tavanomaisuutta ja annetuissa raameissa pysymistä: tekijä osaa 

tuottaa esimerkillisen, kriteerien ja piiloihanteiden mukaisen 

tutkimuksen3.  Toisaalta esimerkillisyys näyttäytyy myös kriteerien 

ylittämisenä, jonkinlaisena tutkimuksellisena riskinottona ja 

pioneerihenkenä.  Oman aineistoni analyysissä selvisi, että riskinotto 

ja pioneerihenkinen esimerkillisyys tutkielman kirjallisen osion 

esittämisen tavoissa saattaa kannattaa (ks. myös Eskola & Suoranta 

2000, 244): erinomaista arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa 

huomattavan monessa oli maininta konventionaalisen tieteen 

esittämistavan hylkäämisestä hyvänä ominaisuutena. 

”Paikoin lukijan oma ajattelu saa jopa liiaksi tilaa, jos työtä verrataan 
tavanomaisempiin yliopistollisiin opinnäytetöihin. Toisaalta kuva tuo niin 
paljon enemmän kuin tekstinä olisi mahdollista ilmaista, että mielestäni se 
kompensoi lukijan jättämistä oman onnensa nojaan.” (5/2009/E) 

”X:n työ on rohkea, eikä sitä mielestäni voi arvioida kaavamaisesti 
perinteisen opinnäytteen kriteerein, sillä työ kokonaisuutena tuo paljon 
uutta visuaaliseen kulttuurikasvatukseen.” (5/2009/E) 

”Tämän työn esitystavan rohkeus on kuitenkin ansiokkaampaa kuin mitä 
muodollisuuksissa pidättäytyminen mahdollistaisi. ” (5/2010/B) 

”Eteenkin kirjallisen osuuden nerokas esittäminen dialogina on kekseliäs 
valinta. […] Opinnäyte kokonaisuutena on suoritettu ammattitaidolla, 
huolellisesti, hyvällä perehtymisellä aiheeseen, unohtamatta huumoria ja 
elävää tunnelatausta.” (5/2010/A) 

Kirjallisen osion lisäksi lausunnoissa puhuttiin muutamaan otteeseen 

riskienotosta olennaisena osana taiteellista työskentelyä: 

”Olemalla teeskentelemätön ja aidosti vilpitön, X on ottanut, ehkä 
tietämättäänkin, mutta taiteilijalle ominaisella tavalla, riskejä.” 
(5/2008/G) 

”Kuvakirjan uutta luova, innovatiivisuus puutteineenkin ja riskeineen (ei 
ole uutta luovaa ilman riskiä!) oli minulle voimakkaasti ajatuksia 
herättävä.” (5/2008/C) 

Rohkea oman tien kulkeminen ja konventioista irrottautuminen 

esiintyi kuitenkin myös arvosanaa yksi ehdottaneissa lausunnoissa, 

mutta traditiosta poikkeaminen esitettiin silloin työn puutteena. 

”Tämän enempää hän ei poeettisuuden käsitettä pura tai määrittele. 
Herääkin epäilys siitä, että ’poeettisuuden’ varjolla kirjoittaja pyrkii 
vapauttamaan itsensä tietyistä tieteellisen ilmaisun konventioista, 
esimerkiksi täsmällisyyden vaatimuksista lähdeviitteiden käyttämisessä 
tai tutkimuksen rakenteellisista vaatimuksista.” (1/2007/C) 

”Lopputyön teksti poukkoilee eikä muodosta selkeätä kokonaisuutta, joka 
kirjalliselle lopputyölle asetetaan. Siitä muuttuu [puuttuu] teoreettisen 
lopputyön johdonmukaisuus joka etenee kysymyksen asettelusta aineiston 
kautta päätelmiin. Erityisesti olisin odottanut, että lopputyössä olisi ollut 
selkeät päätelmät ja työn arviointi.” (1/2008/C) 

”Työstä puuttuu opinnäytetyöltä vaadittava perusteltu rakenne. X:n 
laatima sekava ja eripuolille rönsyävä rakenne ei ole formaalisesti eikä 
sisällöllisesti opinnäytetyötä vastaava.” (1/2007/D) 

Tästä on pääteltävissä, että opinnäytteissä voi kyseenalaistaa ja 

haastaa perinteisimpiä, ”sallittuja” tieteen esittämisen konventioita 

(vrt. Ylä-Kotola 2001, 60), mikäli sen tekee erinomaisesti. Arvioinnin 

kontrolloiva ajattelu aiheuttaa ristiriitoja tutkimuksen 

innovatiivisuuden kanssa vain jos tekijän taidot eivät ole erinomaiset. 

On myös mahdollista, että annettu opetuksen ja opinnäytteen 

ohjauksen periaatteet eivät aina ole samat kuin arvioinnin periaatteet 

(vrt. Mäensivu 1999, 37): arvioinnissa ei enää saakaan ymmärrystä 

kokeilevalle otteelleen, vaikka ohjauksessa ja opetuksessa siihen olisi 

kannustettu. 

3) Karjalainen ja Huusko (2004, 
12) viittaavat myös 
tutkimuksiin, joiden mukaan 
yksilö vähentää riskinottoa 
tietäessään joutuvansa 
arvioinnin kohteeksi. Opin-
näytteen tekijäkin voi tehdä 
vain sitä missä on hyvä, 
peläten omaperäisyyttä. 
Tutkimuksissa on väitetty (ks. 
Gibbs 2006, 25), että opiskelija 
voi myös ikään kuin 
teeskennellä olevansa hyvä 
opiskelija: saadakseen 
mahdollisimman hyvän arvo-
sanan hän voi antaa itsestään 
kuvan ja esittää tekemillään 
töillä, että olisi ymmärtänyt ja 
sisäistänyt opiskeltavan asian. 
Opiskelija tekee sellaisia töitä 
sellaisilla tavoilla, joilla hän 
tietää saavansa hyviä arvo-
sanoja. Opiskelijoille on myös 
tyypillistä valita aiheeksi se, 
josta he jo entuudestaan 
tietävät eniten, ei sitä jonka 
parissa työskentely saattaisi 
opettaa heille eniten. He siis 
pysyvät omalla mukavuus-
alueellaan. Tällöin arviointi voi 
näyttäytyä opiskelijalle 
jonkinlaisena pelinä, jossa 
toista osapuolta voi huijata, 
oppimisen kustannuksella. 
(Gibbs 2006, 25.)   
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VII Lausunnot 
sosiokulttuuristen 
käytäntöjen osana  
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Arvostelulausuntojen analyysin viimeisessä vaiheessa paikansin 

sosiokulttuurisia käytäntöjä, joissa diskurssit elävät ja joita diskurssit 

luovat. Oma lähtökohtani analyysilleni on ollut, että diskurssit eivät 

ole vain kielellisiä kategorioita, vaan myös osa sosiaalisia ja yhteis-

kunnallisia käytäntöjä. Tärkeäksi käsitteeksi nousee tällöin konteksti. 

Konteksti tarkoittaa sitä, että jokaisella diskurssilla on tietty 

paikka ja aika, jossa se voi ilmaantua. Aineistosta tehtävien 

tulkintojen tulisi olla suhteessa kontekstiin.  Esimerkiksi arvostelu-

lausunnoista voisi olla nähtävissä tietyn aikakauden ja yhteiskunnan 

diskursseja, jotka eivät voisi ilmetä missään muussa ajassa ja paikassa.  

Foucault’n tapaan ajateltuna että arvostelussa esiintyviä lausumia 

ohjaavat ”laki” sekä paikka, josta ne tulevat: On tärkeää kysyä, miksi 

juuri nämä lausumien muodot saavat ilmentyä ja toiset eivät; kenelle 

tässä institutionaalisessa paikassa annetaan valta puhua ja miksi. 

(Jokinen ym. 2004, 29–30; Foucault 2005/1969, 61–63, 70.) 

Pietikäinen ja Mäntynen (2009) puhuvat tilannekontekstista 

ja laajemmasta kontekstista. Tilannekonteksti rajataan diskurssi-

tutkimuksessa tiettyyn, tarkasti rajattuun sosiaaliseen tilanteeseen, 

jossa diskurssi ilmenee. Oman työni kohdalla tämä tarkoittaa 

tilannetta, jossa kukin arvostelulausunto on luotu. Tiettyyn 

lausuntoon valitut merkityssysteemit nojaavat arvioijan sillä hetkellä 

tärkeäksi kokemiin asioihin sekä arvosteltavaan opinnäytteeseen ja 

sen merkityssysteemeihin. Tilanteessa on tarjolla tietyt määritellyt 

arvioijan ja asiantuntijan roolit, jotka tarkastaja voi ottaa.  

 

 

 

 

 

 

 

Yksittäinen tilannekonteksti kietoutuu kuitenkin myös 

diskurssien makrotasoon, sillä lähes aina toiminnan ehtona on, että 

tilanteessa toimivat tunnistavat myös kulttuurisen ja yhteis-

kunnallisen tason.  Yhteinen ymmärrys siitä, mitä tilanteessa eri 

toimijoilta edellytetään ja millaisiin diskursseihin on syytä vedota 

ollakseen ”tilanteen tasalla”, on ehto toistemme ymmärtämiselle. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 28–35.) 

Diskurssien konteksteja tutkiva analyysi pyrkii syvimmillään 

Foucault’n sanoin ”paljastamaan koko tuon instituutioiden, 

taloudellisten prosessien ja yhteiskunnallisten suhteiden alueen, jolle 

diskursiivinen muodostelma voi artikuloitua.” (mt. 2005/1969, 215). 

Tässä luvussa analysoin arvostelulausuntoja vain kolmen 

kontekstissa: osana taidekasvatuksen tiedonalaa, vallankäytön 

näkökulmasta sekä akateemisen kulttuurin yhtenä ilmentymänä. 

Tarkasteluun valitsemani lausuntojen kontekstit tarjoavat vain 

muutaman mahdollisen erilaisen näkökulman aineistoon, mutta 

lausunnot asettuvat myös osaksi laajempaa sosiaalista, kulttuurista ja 

yhteiskunnallista kehystä. Arvostelulausuntoja voisi siis tutkia 

lukemattomissa erilaisissa konteksteissa. 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taidekasvatuksen tiedonalassa tietoa konstruoidaan sosiaalisesti ja 

kielellisesti. Erilaiset diskursiiviset muodostelmat, kuten tieteellinen 

tutkimus, julkinen keskustelu, opetus sekä opetussuunnitelman 

rakenteet luovat tieteenalaa. Myös arviointi omalta osaltaan on 

muodostamassa tietoa. (Ks. Kvale 1995, 20; 2007.) Arvostelu-

lausunnoillakin siis ylläpidetään ja rakennetaan tieteenalan tietoa. Ne 

kertovat omalta osaltaan hankkimisen ja hallinnan arvoisesta tiedosta 

ja kertovat mitkä asiat ovat tieteen- ja tiedonalan ulko- ja sisäpuolella 

(ks. myös Pietikäinen & Mäntynen 2009, 53). Tarpeellisista ja 

hyväksyttävistä tiedoista ja taidoista kirjoitin enemmän edellisessä 

luvussa.  

Marjo Räsänen hahmottelee syksyllä 2012 ilmestyvässä 

artikkelissaan taidekasvatuksen tutkimuksen erilaisia suuntauksia. 

Hänen mukaansa tutkimuksissa esiintyvät rinnan erilaiset kuvataide-

kasvatuksen painopistealueet: tutkimukset käsittelevät kuvanluku-

taitoa, mediaa, taiteentuntemusta, ympäristöä, hyvinvointia, moni-

kulttuurisuutta sekä oppimisympäristöä. (Mt. 2012, tulossa.) Myös 

aineistooni kuuluvista arvostelulausunnoista oli löydettävissä 

Räsäsen jaottelun mukaiset tutkimuksen syventymisalueet eli myös 

taiteen maisterin opinnäytteissä tehdään samankaltaiseen aihepiiriin 

kuuluvia tutkielmia kuin väitöskirjoissa ja taidekasvatuksen 

tutkimushankkeissa ylipäätään. Arvostelulausunnoissa näistä aihe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alueista puhuttiin usein siten, että syntyi vaikutelma niiden 

tärkeydestä taidekasvattajan ammattitaidon kannalta. Tekstit 

antoivat ymmärtää, että vaikkapa kuvanlukutaidossa ollaan taide-

kasvatuksen ydinasioiden tai perusteiden äärellä: 

”Lopputyön aihevalinta palvelee epäilemättä tekijän kehittymistä 
taidekasvattajana: kuvantekemisen motiivien miettiminen, lapsille 
suunnatun kuva-aineiston tarkastelu ja sen merkityksen pohtiminen 
kuuluvat taidekasvattajan ja kuvataideopettajan toimenkuvaan.” 
(5/2009/B) 

”Tätä kuvataideopetuksen ja visuaalisen kulttuurikasvatuksen ydinasiaa 
– miten samasta kohteesta voidaan saada täysin erilainen mielikuva 
kuvien avulla – ei oppilaiden kanssa työskennellessä käsitelty eikä 
myöskään raportissa.” (1/2010/B) 

Median, taiteentuntemuksen, ympäristön, hyvinvoinnin, moni-

kulttuurisuuden sekä oppimisympäristön tärkeyttä korostavia 

lausumia oli yhtä lailla aineistooni kuuluvissa arvostelulausunnoissa.  

Kun lausumilla asetetaan jotakin taidekasvatuksen ytimeen, luodaan 

samalla kuvaa taidekasvatuksesta, jossa tarvitaan yhä enemmän tekniikan 

käyttötaitoja (1/2008/E); jossa ei karteta taiteesta puhumista (1/2008/A); 

joka suojelee lapsen moniaistista, kokemuksellista suhdetta ympäristöön 

(5/2007/R); joka ottaa huomioon luonnonsuojelulliset ja nykytaiteen 

tuntemukseen liittyvät pedagogiset tavoitteet (5/2007/I); joka lisää 

yhteisöllisyyttä (5/2007/I); jossa taidekasvattaja on vastavuoroisessa 

Lausunnot luovat taidekasvatusta, 
taidekasvatus luo lausuntoja 
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dialogissa oppijoiden kanssa ja on opettaessaan itse oppimassa (5/2007/A) 

ja jossa astutaan ulos perinteisestä taidekasvatuksen oppimisympäristöstä 

(5/2007/M). Taidekasvattaja antaa omassa opetuksessaan myös 

mahdollisuuksia puhtaasti terapeuttiseen ja itseilmaisulliseen taide-

työskentelyyn (1/2010/A) ja itsetuntemuksen ja reflektiivisyyden lisääntymiseen 

(5/2009/C) sekä mahdollistaa markkinatalousyhteiskunnassamme 

vallitsevien tulosvastuullisten arvojen kyseenalaistamisen (5/2008/A)  

 Taidekasvatuksen tiedon- ja tieteenala tuntuvat kurottavan 

siis hyvinkin moneen suuntaan. Arvostelulausunnot luovat käsitystä 

kuvataidekasvatuksesta pedagogisena moniotteluna, jossa tärkeitä 

painopistealueita on useampia. Tämä on osa prosessia, jossa taide-

kasvatus selvittelee rajoja muiden tiedonalojen kanssa, ja siten 

muodostaa kuvaa omasta tiedonkäsityksestään ja suhteestaan muihin 

tiedonaloihin (Räsänen 2012, tulossa; Varto 2011b). Toisaalta kielen-

käytön vallan aspekteja tutkiessa on tärkeää myös kysyä, kenen 

merkitysvarannoista kieltä merkityksineen ammennetaan taide-

kasvatuksen tieteen- ja tiedonalan diskursiivisessa luomistyössä, ja 

miksi juuri niistä (ks. Heikkinen 2007, 75).  

Taidekasvatuksen tiedon- ja tieteenalaan sekä ammatin 

ominaispiirteisiin otettiin myös melko kriittisesti kantaa joissakin 

lausunnoissa:  

”Lähtökohtana taidekasvattajan paikan epäileminen toistaa harmillisella 
tavalla ammattikunnan piirissä esiintyvää huonoa itsetuntoa.” 
(5/2008/D) 

”Taidekasvatuksen vetelän sentimentaalinen maine, johon 
taidekasvattajat itse eivät ole syyttömiä, ei ole omiaan auttamaan 
taidekasvatuksen leviämistä harmaan kuution ulkopuolelle.” (5/2007/M) 

 

 

 

 

Kuvataidekasvatuksen kritiikki saattoi kohdistua myös tarkasti 

määriteltyihin kohteisiin, kuten alla olevassa aineistolainauksessa 

aineen opetussuunnitelmaan. 

”Taidekasvatuksen kannalta mielenkiintoinen ja erittäin tärkeä seikka, 
johon X lopputyössään puuttuu, on kuvataiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmat. Olen X:n kanssa täysin samaa mieltä siitä, että ne 
ovat liian täyteen ahdettuja, enemmänkin eri mediumien esittelyä, kuin 
minkäänlaiseen taiteelliseen ajatteluun edesauttavia. Opetuksen laatu 
korvataan vaihtoehtojen määrällä, mutta kaikenlainen syvyyden 
saavuttaminen opetettavan aineen suhteen jää ajan niukkuudesta johtuen 
puuttumaan.” (5/2008/A). 

Foucault (2005/1969) huomauttaa, että diskurssin kohteella on oma 

paikka ja ilmenemislakinsa. Aikakausi määrittää sitä, mitä voidaan 

sanoa: ei ole helppoa sanoa jotakin, jolla ei ole vakiintunutta 

diskurssia. Toisaalta myös diskursiiviset muodostelmat 

vakiinnutetaan instituutioissa, käyttäytymisessä, normeissa, 

luokittelutyypeissä ja luonnehtimistavoissa. (Mt. 63–64.) Voisi siis 

ajatella, että edellä mainittu kritiikkikin on oikeastaan osa 

vakiintunutta diskursiivista muodostelmaa: esimerkiksi opetus-

suunnitelman liian moneen suuntaan kurottavaa rakennetta on 

helppo kritisoida, koska sen kaltaiset soraäänet ovat jo osa 

instituution vakiintunutta diskurssia.  
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Arviointiin liittyy mielestäni perustavanlaatuisella tavalla myös valta. 

Esimerkiksi Ylijoki ja Ahrio (1995) sekä Luostarinen (1993) ovat 

tunnistaneet pro gradujen lausuntoja tutkiessaan niistä selkeän 

autoritäärisen kirjoittamisen perinteen. Arvostelutekstit voivat 

löperyydessään huokua jopa pro gradujen tekijöitä kohtaan tunnettua 

halveksuntaa, ikään kuin maisterien opinnäytetöiden arviointi ei 

ansaitsisi todellista paneutumista (Ylijoki & Ahrio 1995, 83–84). Se 

voi ilmetä esimerkiksi epämääräisten, yleisellä tasolla liikkuvien 

ilmaisujen kautta, joilla ei kerrota suoraan tutkielman konkreettisia 

puutteita tai ansioita. Luostarinen (1993, 29) kuvailee tällaisia pro 

gradu –lausuntoja ”valtaaseman retoriseksi esitykseksi”. Myös 

sellaisten ilmaisujen käyttäminen, joiden vaivaton ymmärtäminen 

edellyttäisi kielenkäytön sisäpiiriin kuulumista, luo hierarkiaa 

kirjoittajan ja lukijan välille (Heikkinen 2007, 53). Kaikkia 

merkityksiä voidaan kuitenkin pitää kontekstuaalisina: mikään ei ole 

loukkaavaa tai hierarkkisia asetelmia luovaa ilman yhteyttä, jossa ne 

esitetään. 

Arvioinnin panoptikon 

Arviointia voidaan Kvalen (2007) mukaan tehdä myös kurin ja 

kontrollin vuoksi. Myös taiteen maistereiden arvostelulausunnoissa 

on piirteitä seremoniallisuudesta (ks. luku V arvioinnin rituaaleista), 

salamyhkäisyydestä ja autoritäärisyydestä. Arviointi aiheuttaa pelkoa 

ja ahdistusta ja se koetaan siten opiskelijoiden keskuudessa usein 

uhkana. (Mt. 63; ks. myös Kemmis 1993.)  

Itse näkisin, että arviointia voi katsoa myös foucault’laisen 

kurivallan ilmauksena. Tarkkailla ja rangaista (2000/1975) –kirjassa 

 

 

 

Michel Foucault käyttää vallankäytön symbolina englantilaisen 

filosofin Jeremy Benthamin suunnitelmaa panoptikonista, ”kaiken 

näkevästä silmästä”. Alun perin panoptikonissa oli kyse vankila-

rakennelmasta, jonka arkkitehtonisista ratkaisuista syntyi tietoisuus 

jatkuvan tarkkailun alaisena olemisesta. Käytännössä tarkkailu oli 

vain satunnaista. Panoptikonissa valta automatisoituu ja 

tarkkailtavien käytös muuttuu kurinalaiseksi vanginvartijan oletetun 

katseen alla. Vallankäyttö on kasvotonta ja hienovarasta, eikä valtaa 

omista kukaan. Tällaisen vallankäytön tavoitteena on vallan 

mekanismit omaksunut ja niitä tehokkaasti noudattava yksilö, 

”kuuliainen ruumis”. Foucault pitää panoptikonia optimaalisen kuri-

vallan kuvauksena: hänen mukaansa vankilarakennelman periaatetta 

voidaan soveltaa kaikkiin laitoksiin, joissa määrätyssä tilassa on 

tavoitteena pitää hallinnan ja valvonnan alaisena tietty ihmisjoukko. 

(Foucault 2000/1975, 188–189, 281.) 

Mielestäni vaikkapa opiskelijan tekemä itsearviointi voidaan 

nähdä Foucault’n käyttämän panoptikon-ajatuksen mukaelmana: 

ihanteellisessa tilanteessa opinnäytetyön tekijä on omaksunut 

asemansa tarkkailtavana olemisesta niin hyvin, että itsen arviointi on 

automatisoitunut. Onnistuneessa itsekritiikissä ja -refektiossa ei ole 

enää tarvetta auktoriteerin arvioivaan katseeseen, vaan opiskelija 

tarkkailee ja kontrolloi itse itseään: 

”Tekijä pohtii suunnittelutyössään itsekriittisesti vaihe vaiheelta, miten 
pelistä saisi vielä toimivamman. Paikoitellen tekijä on mielestäni itseään 
kohtaan liiankin ankara”. (5/2008/H) 

”Luku osoittaa myös tekijän kykyä reflektoida kriittisesti omaa 
positiotaan –asemaansa toisenlaisesta kasvatus-, kulttuuri- ja 
taidekäsityksistä käsin asioita lähestyvänä vieraana.” (5/2008/I) 

Arvostelulausunnot ja valta 
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Tekijä kiintoisasti reflektoi omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan 
käyttämäänsä lähdekirjallisuutta vasten. Tästä syntyy dialogi, joka 
osoittaa tekijä sisäistäneen lukemansa lähdekirjallisuuden.” (5/2007/Q) 

Toisaalta voisi ajatella, että myös itse tarkastajat ovat omaksuneet 

vallan mekanismit: he eivät ole vain vallan käyttäjiä, tarkkailijoita 

tornissa, vaan heidän toimintansa on yhtä lailla itsesäätelevää ja 

kuuliaista jonkin kasvottoman vallankäyttäjän oletetun katseen alla. 

Se saa heidät toimimaan, kuten heidän oletetaankin toimivan. (Ks. 

myös Kemmis 1993, 39.) Instituutiossa toimivina tarkastajat 

käyttävät siellä sallittuja diskursiivisia käytäntöjä ja samalla 

välittävät diskurssin sääntöjä myös uusille käytäntöjen vaikutus-

piiriin tuleville tarkastajille (vrt. Alhanen 2007, 85). Lausunnoissa 

syntyy valtasuhde, joka on rakennettu ja joka perustuu sääntöjen 

tuntemiseen. Valta on toimintaan sisäänrakennettua ja kyseen-

alaistamatta hyväksyttyä. Siksi sitä uusinnetaan kaikessa 

toiminnassa. (Vrt. Foucault 2005/1969, 39.) Välillä tarkastajat 

kuitenkin itse tekivät lausunnoissa näkyväksi arvioijan rooliin 

liittyvä odotukset ja rajoitukset. Toisaalta kyse voi olla myös 

hierarkkisesti ylemmän tavasta korostaa omaa valta-asemaansa (vrt. 

Suoninen 1999, 30): 

”Vaikka X:n työ on runollinen ja hauraalla tavalla kauniisti kirjoitettu, 
kuin akvarelli, joutuu lopputyön arvioitsija hankalaan tilanteeseen. Jos 
sitä arvioi taideteoksena tai kaunokirjallisena tuotteena, voisi päätyä 
erinomaiseen arvosanaan. Mutta kun kyseessä on opinnäytetyö, on tilanne 
hankalampi. Niinpä joudun opinnäytetyön tarkastajan roolissa, 
kirjoittamaani perustuen, ehdottamaan X:lle lopputyöstään arvosanaa 1.” 
(1/2007/B) 

Foucault’n ajattelua tutkineen Kai Alhasen mukaan normalisoivalla 

hallinnalla saadaan ihmiset ajattelemaan normitettujen mallien 

mukaisesti. Tällöin ihmisen ajattelu omasta itsestäänkin saa tiukat  

 

raja-aidat: heillä on vain rajoittuneita mahdollisuuksia ajatella, mitä 

he ovat, ja toisaalta mitä he voisivat olla. (Mt. 2007, 149.) Opin-

näytteiden tekijät ja niiden tarkastajat ovat yhtä lailla tämän 

normalisoivan kurin ja kontrollin alaisia. 

Asiantuntijuuden valta 

Alhanen (2007, 138; ks. Foucault esimerkiksi 2000/1975, 42) tiivistää 

vallan ja tiedon yhteenkietoutumisen Foucault’n vallangenealogisessa 

ja tiedonarkeologisessa tuotannossa näin: ”Hallinnalla on taipumus 

tuottaa tietoa1. Hallinnan vaikutuksesta ja sen tueksi syntyy usein 

diskursseja hallinnan kohteista.” Myös rajoittamalla pääsyä 

diskurssiin sekä antamalla diskurssin käyttöoikeuden vain harvoille 

ja valituille, se suojelee toinen toistaan edellyttäviä valtaa ja tietoa. 

Tieto ei ole puhdasta, vaan aina poliittista. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että hallitsevat valtasuhteiden verkostot mahdollistavat tietyn tiedon 

totuudeksi legitimoinnin. Tieto itsessään ei ole väärää tai oikeaa. (ks. 

myös Broadfoot 1996, 96.)  

Foucault’n mukaan on olemassa institutionaalisia paikkoja, 

joissa puhujalla on sääntöjen, perinteen, lain tai muun syyn vuoksi 

yleisesti hyväksytty oikeus käyttää diskursseja ja tuottaa puhetta. 

Tämä kietoutuu olennaisesti myös tarkastajan asemaan ja siihen, 

kenellä valta arvosteluprosessissa on ja kenelle sitä annetaan. 

Foucault’n ajatuksena on, että instituutioiden toimintaan liittyy usein 

myös diskurssin haltuunottojärjestelmä ja -prosessi: tämän vuoksi 

instituutiolla on diskurssin omistusoikeus. Diskurssin käyttö 

rajataan siis käytännöissä tietylle yksilöryhmälle. Se on äärellinen, 

rajallinen, haluttava ja hyödyllinen etu, jolla on omat ilmaantumis-

lakinsa, mutta myös omat haltuunotto- ja toimeenpanoehtonsa. Siksi 

1) Kursivointi alkuperäisessä 
lähteessä 
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siihen liittyy myös kysymys vallasta. (Foucault 2005/1969, 71–72, 92, 

160.)  

Joten kun arviointia tekemään valitaan tarkastajia, annetaan 

heille samalla arviointidiskurssin käyttöoikeus ja siihen liittyvä valta. 

Heidät määritellään asiantuntijoiksi ja tiedon haltijoiksi (ks. Aalto-

yliopisto 2010), joilla on kompetenssia määritellä työn arvoa 

sanallisesti. Anttonen ja Riimala (1998) toteavat asiantuntijuuden 

muokkaavan kommunikaatiota eri tavoin riippuen siitä, millaista 

asiantuntijan kompetenssien laatu on ja millaisia intressejä niiden 

käyttäjillä on. Heidän mukaansa tarvitaan tiedollisten kompetenssien 

lisäksi myös moraalista kompetenssia, jolloin asiantuntija käyttää 

asiantuntemustaan tiedeyhteisön jäseniä hyödyttävällä tavalla, eikä 

vain omien tarkoitusperiensä edistämiseksi. Voidaan puhua myös 

kompetenssimuurista: tiedeyhteisön kommunikaatio lukkiutuu 

tilanteeseen, jossa epäsymmetrisyys kompetensseissa on enemmän 

valta-aseman säilyttämiseen tähtäävää kuin asiantuntemukseen 

itsessään perustuvaa. (Mt. 86).  

Opetuksessa läsnä oleva kommunikaatiota määrittää siinä 

vallitseva tiedollinen epäsymmetria, koska sen vuoksi opetusta 

ylipäätään on. Vaikka ideaalina olisikin pyrkimys mahdollisimman 

tasa-arvoiseen kommunikaatioon, ei sen varjolla saa vältellä vastuuta 

oppimiseen ohjaamisesta. (Anttonen & Riimala 1998, 85.) Arvostelu-

lausuntojen yhtenä tehtävänä on edistää opinnäytetyön tekijän omaa 

oppimista. Tähän voivat liittyä myös ne lausumat, joissa on 

nähtävissä opettava ja ohjaava sävy: 

”Jälkiviisauteen sortuen totean, että artikkelikokoelma olisi ollut parempi 
muoto – erityisesti sellainen, jonka artikkelit hän olisi julkaissut 
painetuissa lehdissä tai nettijulkaisuissa ja siten joutunut altistamaan ne 
editoinnille ja vertaiskritiikille” (1/2009/B) 

”Tarina Pepposesta jää hieman keinotekoiseksi, miksi tekijä ei olisi voinut 
kertoa kokemuksiaan ensimmäisessä persoonassa?” (1/2008/D) 

”Kirjallisesta osiosta puuttuu kokonaan esikuvina toimineiden teosten 
kuvallinen esittely vaikka ne ovat lopputyön kokonaisuuden kannalta 
erittäin merkittäviä. Lukijan ja koko lopputyön kannalta näiden esittely 
olisi ollut erittäin tärkeätä, koska kaikki teokset eivät välttämättä ole 
tuttuja kaikille lukijoille. Nyt teoksista pitää rakentaa mielikuva X:n 
kirjallisen kuvailun kautta. Teosten kuvallisen esittelyn puute vaikeuttaa 
tekstin ja koko lopputyön avautumista lukijalle.” (1/2007/E) 

Olen jo aikaisemmin tuonut esiin havainnon, että erinomaista arvo-

sanaa ehdottaneet lausunnot ovat tasa-arvoisempia vuoro-

vaikutukseltaan kuin arvosanaa 1 ehdottaneet lausunnot: tiedollinen 

symmetria arvioijan ja arvioitavan välillä nostaa heidät tasavertaisiksi 

keskustelukumppaneiksi. Usein tapa opettaa ja ohjeistaa 

tyydyttävien töiden tekijöitä lukitsee samalla mahdollisuuden vuoro-

vaikutukseen, sillä tyydyttävistä töitä arvioidaan usein toteavin 

kommentein. Sen sijaan erinomaisissa töissä on selkeästi nähtävissä 

tasa-arvoisempi näkemys, keskustelevampi ja lausumissaan 

avoimempi tapa argumentoida. Erinomaisissa töissä tarkastajat 

luottavat arvioitavan kykyyn käydä tieteellistä keskustelua (vrt. 

Anttonen & Riimala 1998, 85).   

Kuten Scriven (1991, 8) kirjoittaa, tärkeintä ei ole kysyä kuinka 

voisi välttää arvioinnin, vaan kuinka voisi arvioida mahdollisimman 

hyvin. Arvioinnin vuorovaikutuksen tarkoituksena on, että osalliset 

ymmärtäisivät ja kunnioittaisivat toinen toisiaan, vaikka eivät 

olisikaan samaa mieltä. Dialogissa tulevat ilmi moraalis-eettiset ja 

politisoituneet valtasuhteet osallisten välillä. (Greene 2001, 182.) 

Asiantuntijavaltaa ei voi, eikä pidäkään poistaa, mutta silti voidaan 

kehittää sellaista kriittistä kommunikaatiokulttuuria, jossa asian-

tuntijavaltaa voitaisiin käyttää järkevästi. Se edellyttää, että tiede-

yhteisön jäsenet kantavat moraalista vastuuta toiminnastaan. 

(Anttonen & Riimala 1998, 89–90.) 
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Olen aikaisemmin tekstissäni käsitellyt akateemista kieltä osana 

arvostelulausuntojen genreä. Kieli osaltaan rakentaa hierarkkisia 

suhteita arvioitavien ja arvostelijoiden välille, mutta myös tuottaa 

akateemista kulttuuria. Esimerkiksi hooks (2000, 103) kirjoittaa, että 

akateemisella kielellä luodaan tietoa, joka on harvoin vaikkapa 

alemmista sosioekonomisista luokista tulevien saavutettavissa. Tietoa 

ja siihen liittyvää hallinnan mahdollisuutta suojellaan esittämällä se 

akateemisen kulttuurin puhetavoilla.  Oikeastaan tämän kulttuurin 

rakentuminen ja suojeleminen alkaa oikeastaan siitä, kun 

akateeminen yhteisö valikoi jäseniään pääsykokeiden kautta: 

opiskelijaksi pääsevät tietynlaiset, akateemisen yhteisön sopiviksi 

määrittelemät ihmiset (ks. Bourdieu 1990, 84).  Kvale (2007, 67) tekee 

rohkean väitteen, että aikaisempina aikoina korkeakouluopiskelija-

joukon koostuessa lähinnä ylä- ja keskiluokan eliitistä, ei opettamisen 

käytäntöihin tarvinnut juurikaan panostaa, koska opiskelijat oppivat 

”kuin itsekseen”2. Nyt niin sanotun massakoulutuksen aikoina 

opiskeluyhteisössä on kasvavassa määrin oppijoita, joilla ei ole tätä 

itse oppimisen taitoa valmiina, vaan opetus- ja arviointikäytäntöihin 

joudutaan panostamaan haluttujen oppimistuloksien 

saavuttamiseksi. Aineistossani oli merkkejä siitä, että tarkastajat 

olivat joidenkin tyydyttävien töiden kohdalla kohtalaisen 

turhautuneita siihen tiedolliseen ja taidolliseen tasoon, jota 

akateemisessa opinnäytteessä esitettiin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Huonointa X:n kirjoitelmassa on ainutlaatuisen puuroinen muoto. 
Sisältö on paikoin kiehtova ja oivaltava, mutta tekstin yleismuoto on 
toivottoman jäsentymätön.” (1/2009/B)  

”Lopputyön teksti poukkoilee eikä muodosta selkeätä kokonaisuutta, joka 
kirjalliselle lopputyölle asetetaan. Siitä muuttuu [puuttuu] teoreettisen 
lopputyön johdonmukaisuus joka etenee kysymyksen asettelusta aineiston 
kautta päätelmiin. Erityisesti olisin odottanut, että lopputyössä olisi ollut 
selkeät päätelmät ja työn arviointi.” (1/2008/C) 

”Niiden [lainauksien] suhdetta tutkielman kokonaisuuteen ei ole 
perusteltu ja hajanaisuus antaa syyn epäillä, ettei kirjoittaja ole 
sisäistänyt bibliografiaan merkitsemiään kirjoja, vaan poiminut niistä 
ainoastaan sattumanvaraisia asioita, jotka ovat hänen mielestään 
sopineet kyseisiin kohtiin. Kaikki teoreettisiin kysymyksiin liittyvät 
viittaukset ja lainaukset (esim. hermeneutiikka, Lacanin teoriat) jäävät 
perustelematta tutkielman sisältökokonaisuuksien kannalta. Mitään 
viittauksia ja lainauksia, joita tutkielmassa on runsaasti, ei syvennetä 
lainkaan, vaan ne jäävät pelkiksi maininnoiksi.” (1/2007/D) 

Taidollisten ja tiedollisten puutteiden vuoksi opinnäytteen tekijä 

saatetaan sulkea akateemiseen yhteisön ulkopuolelle tai marginaaliin. 

Arvostelulausunnoista tuli myös ilmi, että jotkin opinnäytteen tekijän 

ajatukset eivät tarkastajien mukaan kuuluneet akateemiseen arvo-

maailmaan: esimerkiksi akateemiseen kulttuuriin kuuluvaa 

tieteellisyyden ja kriittisyyden ihannetta tuntui olevan vaikea liittää 

vaikkapa hengellisiin arvoihin (ks. lausunto 1/2007/A).  

 

 

 

 

 

Akateeminen kulttuuri 

2) Kvale (2007, 63) kirjoittaa 
aikaisemmista tutkimuksista, 
joiden mukaan kukaan ei 
varsinaisesti opi koulussa 
mitään, mutta keski- ja 
yläluokkaiset lapset oppivat 
tarpeeksi muualla: näiden 
oppilaiden saavuttamista 
hyvistä arvosanoista 
päätellään, että koulutus on 
riittävän tehokasta. Kuitenkin 
alemmista yhteiskuntaluokista 
tulevat oppijat jäävät ulko-
puolelle, koska heillä ei ole 
samaa mahdollisuutta 
omaksua oppimäärää koulun 
ulkopuolella kuin keski- ja 
yläluokan lapsilla. 
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Toisaalta Anttosen ja Riimalan mukaan (1998, 87) 

akateemisessa yhteisössä myös tiedollisilta kompetensseiltaan  

tasavertaiset eivät voi aina saavuttaa samanarvoista asemaa, sillä 

kulttuuriseen syvärakenteeseen iskostuneet epäsymmetriset 

asetelmat vaikuttavat akateemisen kulttuurin hierarkioihin. He 

kärjistävät: ”Mies on parempi asiantuntija kuin nainen, koska hän on 

mies. Valkoihoinen on parempi asiantuntija, koska hän on valko-

ihoinen. Keskiluokkaisen kulttuuripääoman piirissä kasvanut asian-

tuntija on parempi asiantuntija kuin työväenluokkaisen kulttuuri-

pääoman piirissä kasvanut, koska keskiluokkainen kulttuuripääoma 

on arvostetumpaa. ’Valtaväestöön’ kuuluva asiantuntija on parempi 

asiantuntija kuin esimerkiksi saamelainen, koska hän on valta-

väestöön kuuluva. Terve on parempi asiantuntija kuin vammainen, 

koska hän on terve. Ylipäätään mahdollisimman samanlainen asian-

tuntija kuin muutkin asiantuntijat on hyvä asiantuntija, koska hän on 

mahdollisimman samanlainen. Ylipäätään erilainen ei voi olla asian-

tuntija, ellei tämä erilaisuus sitten satu olemaan normien mukaista ns. 

huippulahjakkuutta.”. (Mt. 87).  
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IIX Yhteenveto ja  
tuloksien pohdintaa  
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Opinnäytetyössäni olen analysoinut taiteen maistereiden arvostelu-

lausuntoja niiden kielenkäytön, genren, taitopuheen ja kontekstin 

kautta. Arviointitekstien analyysi on paljastanut erilaisia tasoja 

aineistosta: ne sisältävät tekstitason lisäksi myös diskursiivisia 

muodostelmia eli merkitysten tason. Työni tavoitteena oli muodostaa 

kuvaa arvostelun kielenkäytöstä ja pohtia sitä kriittisesti. Samalla 

tahdoin tarkastella millaisia representaatioita lausunnot loivat opin-

näytteen tekemisen prosessista ja millaisia taidollisia tavoitteita 

työlle asetetaan. Havaintojani olen vertaillut arvioinnista 

aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen. Tämän luvun tarkoituksena on 

nyt muodostaa lyhyt yhteenveto näistä arvostelulausuntojen 

analyysin tuottamista ajatuksista. Samalla hahmottelen mahdollisia 

arvioinnin kehittämistarpeita ja pohdin arviointitutkimuksen (sekä 

tämän opinnäytteen että mahdollisten tulevien tutkimusten) 

merkitystä koulutusohjelman kehittymiselle. Lopuksi arvioin vielä 

omaa onnistumistani arvioinnin arvioijana. 

 

Analysoimani 56 arvostelulausuntoa olivat monipuolinen aineisto, 

jossa olisi vielä runsaasti tutkittavaa ja tarkasteltavaa erilaisten 

tutkimuskysymysten kautta. Kielenkäytön, genren, taitopuheen ja 

kontekstien lähiluvun kautta tein havaintoja arvostelulausunnoista. 

Löysin kaavamaisuutta ja poikkeamia konventioista; sekä kuvailevaa 

että yksityiskohtiin pureutuvaa arviointia; erilaisuutta ja 

samanlaisuutta arvosteluskaalan kahdessa eri päässä olevista 

lausunnoista. Tarkastajien tavat käyttää erilaisia diskursseja eivät 

olleet kaikilta osin vakiintuneita, ja niitä muokattiin ja rajattiin 

yksittäisten lausuntojen kontekstissa (vrt. Suoninen 1999, 23).  

 

 

 

 

Omassa analyysissäni erittelin tapoja, joilla lausunnot 

kuvasivat opinnäytteitä, taidekasvatuksen tiedon- ja tieteenalaa sekä 

subjekteja. Tekstit loivat suhteita ja identiteettejä toimijoille  

(tarkastajille itselleen sekä opinnäytteen tekijöille) ja kuvasivat 

heidän toimintaansa kielellisesti. Näin lausunnot representoivat 

maailmaa ja toimijoita siinä; loivat merkityksiä kielellisesti.  

Aineiston tarkastelu ei tuonut selkeää vastausta siihen, ketä 

varten arvostelulausunnot oikeastaan on kirjoitettu. Niiden kaksi-

jakoinen tehtävä, arvosanan perustelu arviointiryhmälle ja toisaalta 

palautteen antaminen opinnäytteen tekijälle, ei ole helppo 

tarkastajalle: samaan aikaan olisi kyettävä annettujen kriteerien 

mukaisesti muodostaa asiantunteva arviointiteksti instituution 

määrittämin tavoin ja muotoiltava teksti siten, että se mahdollisesti 

edistäisi opiskelijan oppimista ja itsearviointitaitoja. Yleisesti ottaen 

arvostelulausunnot tuntuivat olevan enemmänkin palautetta jo 

tapahtuneesta oppimisesta kuin varsinaista ohjeistusta tulevaa 

oppimista varten (vrt. Burke 2010, 13). Hyvin harvassa olivat 

käytännölliset neuvot, joilla opiskelija olisi voinut parantaa 

suoritustaan (vrt. Hounsell 2007, 104). Toki huomioon on otettava, 

että aineistostani hyvin suuri osa (39 lausuntoa 56:sta) oli 

erinomaista arvosanaa ehdottaneita lausuntoja, joissa ei oletus-

arvoisestikaan ole niin paljon parantamisehdotuksia. Myös se, että 

taiteen maisterin opinnäyte on opintojen päätepiste, vaikuttaa 

varmasti omalta osaltaan tapaan, jolla lausuntoja muotoillaan: 

opintojen ollessa päätöksessä opiskelijoiden ei ehkä ajatella 

tarvitsevan enää tulevaa oppimista tukevaa ja edistävää palautetta
1
. 

1) Tämä on kuitenkin 
ristiriidassa nykyisen 
elinikäisen oppimista 
korostavan ihanteen kanssa. 
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Yksittäisten sanojen ja fraasien tarkastelun kohdalla huomasin, että 

arvostelulausunnoissa käytettiin runsaasti toistuvia ilmauksia, joiden 

merkitys jäi kuitenkin vain arvailujen varaan niiden yleisyydestä 

huolimatta. Opinnäytteelle oli vaikkapa ansioksi olla oikealla tavalla 

henkilökohtainen tai kriittinen tai syvällinen, mutta määrittelemättä 

usein jäi mitä näillä käsitteillä oikeastaan tarkoitettiin. Ne saattoivat 

esiintyä myös ristiriitaisissa merkityksissä arvosteluskaalan eri päissä 

olevissa lausunnoissa. Esimerkiksi rivien väliin jättäminen ja 

selittelemättömyys olivat erinomaista työtä luonnehdittaessa hyviä 

ominaisuuksia, kun taas tyydyttävässä työssä ne nähtiin työn 

puutteena.  

Fraasit tuottavat myös piilokriteereitä eli niillä tuotetaan 

sellaisia käsityksiä opinnäytteen onnistumisen edellytyksistä, jotka 

eivät ole suoraan löydettävissä virallisista opinnäytetyövaatimuksista. 

Nämä fraasien kautta esiin tulevat taitojen epämääräisyyttä lisäsi se, 

että ne saattavat näyttäytyä osana jonkinlaista hiljaista tietoa. 

Esimerkkinä mistä opiskelija voisi omaksua oikean ja hyväksyttävän 

tavan olla turhia selittelemättä, varsinkin kun se voi olla myös huono 

ominaisuus? Tämä ja monet muut taidot esitettiin jollakin tavalla 

synnynnäisinä kykyinä, joiden hyväksyttävyys riippui kuitenkin 

myös kontekstista (eli esiintyvätkö ne hyvässä vai huonossa työssä). 

Fraasien merkitykset eivät avautuneet lukijalle yksiselitteisinä, 

vaikka ne ehkä tarkastajalle tai arvioinnin sisäpiirille olisivat 

itsestään selviä. Vai käytetäänkö fraaseja vain, koska ne kuuluvat 

arvostelulausuntojen genreen, sen kummemmin pohtimatta mitä 

niillä oikeastaan tarkoitetaan? 

Arvostelulausuntojen argumentointia analysoidessani 

huomasin, että siinä oli suuriakin eroja erinomaista ja tyydyttävää  

 

 

 

arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa. Erilaisuus ilmeni vaikkapa 

positioissa, jotka lausunnon antaja tekstissään itselleen loi. 

Esimerkiksi erinomaista työtä arvioidessa lausunnoissa puhuva ääni 

oli usein subjektiivisuutta korostava, epävarmempaa argumentointia 

käyttävä ja opinnäytteen tekijän pieniä virheitä selittelevä. 

Tyydyttävää työtä ehdottaessaan lausuntojen subjekti häivytettiin 

taustalle ja tilalle tulivat ehdottomat ja varmat argumentointitavat 

ilman neuvottelunvaraa; lausunnosta tuli näin jo vasta-argumentit 

etukäteen hiljentävien lausumien ketju. Lausunnon antaja voi myös 

varautua ennakolta tietynlaiseen vastaanottoon kielellisillä 

valinnoillaan(vrt. Suoninen 1999, 28), mikä osaltaan saattaisi selittää 

argumentoinnin erilaisuutta erinomaista ja tyydyttävää arvosanaa 

ehdottaneissa lausunnoissa. Arvostelija ikään kuin ennakoi 

vastaanottoa ja suojaa itseään kielenkäytöllä. Suonisen (1999, 30) 

ajatuksia mukaillen kyseessä voi olla myös se, että hierarkiassa 

korkeassa asemassa olevan ei tarvitse selitellä tekojaan ja 

sanomisiaan: tyydyttävää arvosanaa ehdottaneissa lausunnoissa 

opinnäytteen tekijä nähdään selkeästi hierarkkisesti alempana 

olevana ja argumentointi voi näin olla ehdotonta ja toteavaa. 

Erinomaista arvosanaa ehdotettaessa tekijä on noussut hierarkiassa jo 

lähemmäs lausunnon kirjoittajaa, ja retoriikka on vuoro-

vaikutuksellisempaa ja välttelee ehdottomia totuuksia.  

Arvostelulausuntojen argumentointia voi tarkastella myös 

arvosteluryhmälle suunnattuna perusteluna arvosanalle, jolloin 

kummankin lausuntotyypin retoriikan tavoitteena vakuuttaa lukija 

(arvosteluryhmän jäsen) lausumien oikeellisuudesta. Tässä 

faktuaalistamisen prosessissa strategiat kuitenkin poikkeavat: kun 

tyydyttävää arvosanaa ehdotettaessa puhetapoja leimaa vaihto-

Arvostelun lyhyt oppimäärä 
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ehdottomuusstrategia, niin erinomaista arvosanaa ehdotettaessa 

strategia perustuu omakohtaiseen kokemukseen vetoamiseen. Minä-

muotoinen puhe toimii tällöin totuuden rakentamisen tehosteena. 

Asiantuntijuutta korostavat strategiat ovat käytössä molemmissa 

lausuntotyypeissä, vaikka erinomaista arvosanaa ehdottavat 

lausunnon antajat ehkä näkevätkin opinnäytteen tekijän tasa-

vertaisempana asiantuntijana. Asiantuntijuuteen vetoaminen antaa 

vaikutelman, että tarkastajalla on tieto asioiden oikeasta laidasta ja se 

oikeuttaa hänet antamaan tietyn arvosanan. Myös opinnäytteen 

tekoa ja rakennetta koskeviin normeihin vetoaminen on yksi 

kummassakin esiintyvä faktuaalistamisstrategia. (Vrt. Jokisen & 

Juhilan analyysi asunnottomuuspuheen faktuaalistamisstrategioista, 

1999, 80–81; Jokinen & Juhila 2004, 95; Juhila 2004) 

Lausunnot omalta osaltaan myös rakentavat identiteettejä 

arvioinnin kohteena oleville opiskelijoille. Teksteillä luodaan 

subjektipositioita joko myönteisellä tai kielteisellä tavalla (vrt. myös 

Jokinen & Juhila 2004), mikä osaltaan muokkaa opiskelijan 

toimijuutta tulevaisuudessa. Rajoittavatko ne, tuomitsevatko ne, 

vaikuttavatko ne opiskelijan kykyyn nähdä itsensä aktiivisena 

toimijana ja oman oppimisensa kehittäjänä? Jokisen ja Juhilan (2004, 

99) mukaan subjektipositiot voivat olla tuottamassa oikeuksia sekä 

riistämässä niitä. Analyysissä tekemieni havaintojen pohjalta väitän, 

että erinomaisen työn tehneet nähtiin aktiivisina tutkijoina ja taide-

kasvatuksen ja taiteen ammattilaisina. Nämä heille arvostelu-

lausunnossa luodut subjektipositiot mahdollistavat heille aktiivisen 

toimijan roolin vastaisuudessakin. Tyydyttävää arvosanaa 

ehdottaessa lausunnot loivat kuvaa, jonka mukaan toimijoilla ei 

juurikaan ollut taitoja tutkimuksessa tai muutenkaan. Samalla ne 

jyrkällä ja ehdottomalla argumentoinnillaan loivat selkeän hierarkian 

arvostelijan asiantuntijaroolin ja työn tekijän välille: tällainen 

argumentointi luo opinnäytteen tekijälle position, jossa hänellä on 

vähän liikkumavaraa ja jossa ei juurikaan kannusteta oman oppimisen 

kehittämiseen. Arvostelulausunnoissa erinomaisuus siis antaa tilaa 

aktiiviselle toimijuudelle ja tyydyttävän työn tehneiltä tätä oikeutta 

pyritään rajoittamaan ainakin kielen tasolla.  

Kaiken kaikkiaan erinomaiset työt näyttäytyvät arvostelu-

lausunnoissa kriteerit monilla tasoilla ylittäviksi. Niiden tekijät ovat 

taiteilijoita, tutkijoita ja opettajia, joilla on kykyjä, hallintaa ja taitoja. 

Erinomaisista töistä puhuttaessa nostettiin niiden tekijä asiantuntija-

hierarkiassa lähelle tarkastajaa itseään ja tarkastajan retoriikka 

muuttui ehdollisemmaksi, pehmeämmäksi ja omaa henkilökohtaista 

kokemusta korostavaksi. Erinomaisen työn tekijän virheet olivat 

selitettävissä tai virhettä ei pidetty kokonaisuuden kannalta 

merkittävänä. Retoriikassa maksimoidaan tekijän ja työn 

erinomaisuus ja minimoidaan mahdolliset työn arvoon kielteisesti 

vaikuttavat seikat. Tällaisissa arvostelulausunnoissa käytettiin ääri-

ilmaisuja (vrt. Jokinen 1999b, 150–152), kuten ei mitään, kaikki, täysin, ei 

lainkaan ja koko, maksivoivat tai minimoivat kuvauksen kohteen 

joitakin piirteitä, kuten vaikkapa työn laatua. Töistä puhuttiin usein 

esimerkkeinä muille tekijöille ja jonkinlaisina raja-aidat kaatavina 

pioneereina. 

Tyydyttävää arvosanaa esittävät lausunnot näyttäytyivät juuri 

ja juuri hyväksyttävinä töinä, joista tarkastajien oli välillä vaikeaa 

löytää mitään positiivista. Tekijän toimintaa ja työtä saatettiin 

kuvailla vähättelevään sävyyn. Tarkastaja vetäytyi näissä arviointi-

teksteissä totuuksia ilmaisevien ja ehdottomien lauseiden taakse, 

joko välttääkseen vastuuta ja luodakseen argumentoinnilleen 

uskottavuutta. Tekijälle luodut subjektipositiot olivat niukkoja ja 

usein kielteisesti sävyttyneitä. Retoriikka viittasi usein puutteisiin 

sekä kriteereihin ja tavoitteisiin, joita tekijä ei kykene saavuttamaan. 

Arvostelulausuntojen analyysin perusteella väitän, että ”epä-

onnistumisen kriteerit” tuntuvat olevan itsestään selvempiä kuin 
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onnistumisen kriteerit. Onnistuminen vaihtelee ajan ja paikan 

mukaan, mutta samaa tulkinnanvaraisuutta ei esiinny silloin, kun 

arvosana on vain tyydyttävä (vrt. Jokinen & Juhila 2004, 94). 

Arvostelulausuntojen genreen kuuluivat edellä mainittujen 

fraasien ja argumentointitapojen käyttö, mutta myös muita 

konventionaalisia osia. Lausuntojen rakenteesta ja kielenkäytöstä oli 

selkeästi pääteltävissä niiden kuuluminen yhteen ja samaan 

arvostelulausuntojen genreen (luku V). Yhtenäisen genren sisällä oli 

kuitenkin myös poikkeamia ja vaihtelua, joka oli sidoksissa toisaalta 

arvostelijan omiin kielenkäytön tapoihin, toisaalta arvioitavan työn 

tuottamiin merkitystasoihin. Genreä määrittelivät myös arvostelu-

lausuntojen ulkopuolelta tulevat genret omine merkitys-

maailmoineen: esimerkiksi puhe taiteesta oli hyvin samankaltaista 

kuin taidepuheen genressä muuallakin kyseisen diskurssin käyttö-

konteksteissa. Toisaalta arvostelulausuntojen genren voisi katsoa 

olevan myös jonkinlaisen tieteen kritiikin alalaji, jota ilmentävät 

erilaiset akateemiseen puhetapaan kuuluvat ilmaisut ja rituaalin-

omaiset lausahdukset. Nämä konventionaaliset piirteet ovat toisaalta 

edellytys lausuntojen ymmärtämiselle, toisaalta ne myös rajoittavat 

ilmaisun tapoja: esimerkiksi yhteisesti jaettujen merkitysten 

käyttäminen lausunnoissa auttaa kielenkäytön sisäpiiriin kuuluvia 

kommunikoimaan (siitäkin huolimatta, että merkitykset eivät olleet 

aina itsestään selviä ja yksiselitteisiä), mutta samalla ne rajoittavat 

tapoja puhua poikkeavilla tavoilla.   

Kappaleessa VI analysoin joitakin aineistosta nousevia 

käsityksiä opinnäytteen tekemisen edellyttämistä taidoista. Taiteen 

maisterilta odotetaan arvostelulausuntojen perusteella hyvin 

vaikeasti määriteltäviä taitoja , mutta myös konkreettisia taitoja 

kuten taittamisen taitoa ja kirjallisen ilmaisua kykyä. Mielen-

kiintoista oli, että jotkin tavoiteltavista taidoista näyttäytyivät sisä-

syntyisinä ominaisuuksina eivätkä niinkään opeteltavina taitoina. 

Tutkimuksellisten taitojen lisäksi opinnäytteen tekijöiltä 

edellytettiin työn kontekstista riippuen myös taiteen ja taide-

kasvatuksen taitoja. Taiteen taitoja määriteltiin usein modernistisen 

taidekritiikin keinoin lisäten mausteeksi ekspressiivistä taide-

diskurssia ja poimien postmodernista taidepuheesta erityisesti 

taiteelliseen tutkimuksen metodipuheen. Huomattavan monessa 

taiteellisen opinnäytteen arvostelulausunnossa ei käsitelty lainkaan 

sen yhteyttä taidekasvatukseen. 

Taidekasvattajalta odotettavia taitoja määriteltiin erityisesti 

opettajan persoonallisten ominaisuuksien kautta. Inhimillisyyden, 

vuorovaikutuksellisuuden ja huolenpidon kaltaiset ominaisuudet 

ovat varmasti opettajassa arvostettavia piirteitä, mutta voiko niitä 

pitää opeteltavina taitoina? Vai ovatko nekin syntymässä sekä oman 

elämänpolun ja kasvatuksen kautta omaksuttuja luonteenpiirteitä? 

Taidekasvatuksen luonnetta koskevien lausumien kautta luotiin 

myös joitakin käsityksiä arvostettavista ja oikeista taidekasvatuksen 

taidoista. Erityisen vältettävää olivat arvostelulausuntojen mukaan 

erilaiset kuvataidekasvatuksen perinteiset toimintatavat ja aiheet. 

Viimeisessä luvussa tarkastelin lausuntoja myös sosio-

kulttuuristen käytäntöjen osana. Useista mahdollisista tarkastelu-

näkökulmista valitsin tarkasteltaviksi konteksteiksi taide-

kasvatuksen, vallan ja akateemisen kulttuurin. Pohdin esimerkiksi 

sitä, kuinka lausunnot osallistuvat taidekasvatuksen tiedon- ja 

tieteenalan luomistyöhön, ja kuinka nämä diskurssit taas osaltaan 

vaikuttavat siihen, millaiset lausumat ovat lausunnoissa sallittuja ja 

arvostettavia. Vaikka varsinainen metodini ei ollutkaan kriittinen 

diskurssianalyysi, oli mukana analyysissäni myös jonkin verran 

vallankäytön ja hierarkian pohdintaa. Myös asiantuntijan roolit ja 

akateemisen kulttuurin konteksti vaikuttavat osaltaan arvostelu-

lausuntojen syntyyn ja toisaalta lausunnot omalta osaltaan ylläpitävät 

näitä rakenteita.   
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Pahan silmän pelko on tuttu monista kansanuskomuksista. Uskomus 

liittyi vierasta ja ulkopuolista kohtaan tunnettuun pelkoon: pahan-

tahtoisen ihmisen, kateellisen, katkeran tai ilkeän silmistä uskottiin 

lähtevän pahaa ainetta, joka pilaa katseen kohteeksi joutuvan hyvän 

tai jopa tuhoaa sen. (Karjalainen & Huusko 2004, 12.) Omaa työtäni 

tehdessä olen joutunut pohtimaan, uskonko itse jonkinlaisen pahan 

silmän olemassaoloon; siihen, että tarkastajan arvioiva katse on 

tuhoava ja myrkyttävä, jonka jäljiltä ei jää mitään hyvää? Vaikka 

olenkin suhtautunut välillä melko kriittisestikin arviointiin ja sen 

diskursseihin, en silti usko, että ulkopuolisen (eli arvioijan) silmä 

lopullisesti myrkyttäisi arvosteltavan ja lamaannuttaisi kyvyn toimia.  

Tällaisen aineiston tarkka analyysi on ehkä myös osaltaan 

vapautumista arvioinnin pahan silmän vaikutuksesta
2
. Arvostelu-

tekstien muodostaman aineiston perusteellinen erittely ja kriittinen 

lähiluku ovat ainakin minulle opettaneet sen, että arvostelulausuntoa 

voi katsoa analyyttisesti ja olla eri mieltä vaikkapa niistä subjekti-

positioista, joihin arvioitava tekstissä asetetaan. Samoin analyysi on 

tuonut ymmärrystä kaikista niistä säännönmukaisuuksista ja piilo-

normeista, jotka osaltaan ohjaavat tarkastajien toimintaa: suhtaudun 

edelleen arviointiin kunnioittavasti, mutta ymmärrän sen olevan 

osaltaan tietyssä kontekstissa syntynyt ja tiettyjen reunaehtojen 

sanelema kuvaus toiminnasta, ei lopullinen Suuri Totuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioinnista puhuminen on tärkeää myös siksi, että se 

herättää suuria tunteita. Opiskelijoiden tyytymättömyys, hämmennys 

tai välinpitämättömyys arvioinnin äärellä ja tarkastajien haluttomuus 

arviointiin tai sen merkityksen halveksuminen ovat vain osa 

arvioinnin herättämistä tunteista. Tunnereaktioissa kietoutuvat 

yhteen sekä arvioitavan että arvioijan aikaisemmat kokemukset 

arvioitavana olemisesta sekä rooleista arviointiprosessissa. Kenelläpä 

meistä ei olisi jonkinlaisia kokemuksia epäonnistuneesta 

arvioinnista? Jo pelkkä arviointi-sanan mainitseminen voi tuottaa 

niin voimakkaan vastareaktion, että koko keskustelu voi lukkiutua. 

(Ks. myös Joughin 2008b, 13–14; Boud 2006.) Työni kautta olen 

pyrkinyt purkamaan arviointitekstejä niin, että arvioinnin herättämät 

tunnereaktioiden rinnalla olisi myös ymmärrystä arvioinnin 

prosessista, kaavamaisuuksista ja arviointikulttuuriin kuuluvista 

piilomerkityksistä. Arviointiin kuuluvan hiljaisen tiedon osittaisella 

esiin tuomisella haluankin kannustaa sekä arvioijia että arvioitavia 

tarkastelemaan kriittisesti arviointia.  

Omaa tutkimusaluettani rajatessa olen tuonut esille myös 

mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita. Aineistona arvostelu-

lausunnoissa riittää kairattavaa tutkimukseen jos toiseenkin, mutta 

arvioinnin tutkimukselle olisi muutenkin tilaa koulutus-

ohjelmassamme. Olen tutkinut opinnäytteessäni arvostelua aineisto- 

 

 

 

 

Arvioinnin tutkimisen tärkeys 

2)  Myös itse analyysi-sanan 
juuret ovat pahojen henkien 
karkottamisessa: klassisessa 
kreikassa sana analysis on 
merkinnyt hajottamisen, 
purkamisen ja ongelman 
erittelyn lisäksi myös pahoista 
hengistä vapauttamista 
(Heikkinen 2007, 147; 
Lehtonen 1996, 130–131). 
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lähtöisesti ja siihen liittyvät arvioinnin osapuolten näkemykset 

tietoisesti syrjään laittaen. Herkullinen jatkotutkimuksen aihe 

olisikin näiden arvioinnissa läsnä olevien ihmisten kokemusten 

tutkiminen. Kuinka tarkastajat itse kokevat valta-asemansa tai miten 

he kokevat heitä rajoittavien normien vaikutuksen omassa arviointi-

työssään? Miten opiskelijat kokevat arvioinnin ja arviointilausunnot? 

Onko arviointi heille merkittävää? Ymmärtävätkö opiskelijat 

arvostelulausunnoissa käytetyn retoriikan?  

Toisaalta myös arvioinnin suhteuttaminen toisiin 

arviointeihin, esimerkiksi Lapin yliopiston taidekasvatuksen pro 

gradujen arviointeihin, voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimuksen 

idea: elääkö suomalainen taidekasvatus samoissa diskursseissa? 

Vaaditaanko kahdessa kuvataidekasvattajia kouluttavassa 

instituutiossa samoja asioita valmistuvilta taiteen maistereilta? 

Aineiston tarkasteleminen myös pidemmällä aikavälillä voisi olla 

hedelmällistä, koska tällöin tulisi esille myös paremmin kulloisenkin 

yhteiskunnan ja taidekasvatusparadigman vaikutus arviointiin. 

Arvioinnin tarkempi tutkimus voisi paljastaa myös jotakin 

osastomme piilo-opetussuunnitelmasta, josta tulikin ilmi jo vihjeitä 

omassa analyysissäni esimerkiksi piilokriteereiden muodossa tai 

vaikkapa siinä, kuinka taidekasvattajuutta ja taidetta arvostelu-

lausunnoissa merkityksellistettiin. 
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Vaikka oman työni tarkoituksena ei ole ollut muuttaa arviointi-

käytäntöjä, olen sen kuluessa tehnyt kuitenkin kriittisiä havaintoja 

ongelmalliseksi kokemistani kohdista. Tässä haluan esittää joitakin 

mahdollisia arvioinnin kehittämissuuntia, pääpainon ollessa 

nimenomaan siinä, että arviointi vastaisuudessa edistäisi entistä 

enemmän oppimista.  Arviointia ei pitäisi tehdä vain opiskelijan 

pätevöittämisen ja arvosanan antamisen vuoksi
3
. Olisi tärkeää kysyä 

opiskelijoilta itseltään, millaista palautetta he haluaisivat ja 

minkälaista palautetta he pitäisivät hyödyllisimpänä oman 

oppimisprosessinsa kannalta
4
. 

Deidre Burken (2010) on tehnyt arviointitutkimuksesta 

yhteenvedon, jossa hän summaa sellaisia asioita, jotka arvioinnissa on 

oltava jotta se edistäisi oppimista. Seuraavaksi käyn vuoropuhelua 

hänen listauksensa kanssa suhteuttaen sen omiin havaintoihini 

taiteen maistereiden arvioinnista. 

Ensinnäkin Burke kirjoittaa, että palautteen on oltava 

oppijoihin vaikuttavaa (2010, 14). Mitä tämä tarkoittaisi arvostelu-

lausuntojen kontekstissa? Mielestäni se on ainakin vaatimus tarjota 

oppilaille työkaluja arvioinnin ymmärtämiseen: vain ymmärretty 

palaute voi vaikuttaa. Vaikuttavuutta lisäisi se, jos arvostelu-

lausunnot tarjoaisivat myös konkreettisia esimerkkejä siitä, miten 

oppimista voisi vastaisuudessa suunnata.  

Burke (2010, 14) peräänkuuluttaa myös opiskelijoille 

mahdollisuutta olla aktiivisesti osallisena omassa oppimisessaan. 

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että arvostelu-

lausunnoissa pyritään vuorovaikutuksellisuuteen ja opiskelijan oman 

 

 

 

 

 

 ajattelun herättämiseen pelkän yksisuuntaisen ja ylhäältäpäin 

tulevan palautteen sijaan. Oppilaiden aktiivisuuden kunnioittaminen 

näkyy myös siinä, nähdäänkö heidät arvostelulausunnoissa 

aktiivisina toimijoina vai passiivisina arvioinnin vastaanottajina: 

käytetyt lausumat voivat parhaimmillaan aktivoida opiskelijan halun 

oman oppijuutensa kehittämiseen, mutta pahimmillaan myös 

tukahduttaa sitä. 

Kolmantena Burke mainitseekin oppimisen edistämisen 

kannalta tärkeäksi huomioitavaksi seikaksi arvioinnin vaikutukset 

opiskelijan motivaatioon ja itsetuntoon (2010, 14)  . Vaikka taiteen 

maisterin opinnäytteestä annettava arvostelulausunto onkin yleensä 

viimeinen koulutuksessa annettava arviointi opiskelijan 

suorituksesta, antaa se kuitenkin osviittaa opiskelijalle hänen 

elinikäisen oppimisensa uralle. Mielestäni on tärkeää, että 

tyydyttävääkin arvosanaa esitettäessä tarkastajat pystyisivät 

antamaan myös ohjeita tulevalle oppimispolulle, ei vain kritiikkiä jo 

tapahtuneen oppimisen laadusta. Tämä voisi lisätä opiskelijan 

motivaatiota oppimiseen tulevaisuudessa. Itsetuntoon arvostelu-

lausunnot vaikuttavat varmasti, varsinkin jos opiskelijalle ei ole 

riittäviä taitoja käsitellä saamaansa palautetta realistisesti ja omaan 

kokemukseensa sopivalla tavalla reflektoiden. Opinnoissa olisi 

mielestäni syytä tuottaa tilanteita, joissa opiskelijalla on 

mahdollisuus tarkastella itseään kirjallisen palautteen vastaan-

ottajana ja antajana, ja mahdollisesti kehittää näitä ominaisuuksia. 

Itsetunnon kannalta on hyvä kyetä suodattamaan saatua palautetta, 

mutta myös ottamaan siitä opiksi. 

Arvioinnin kehittäminen 

3)  Esimerkiksi Kvale (2007, 62) 
väittää, että jos arvioija hylkää 
pätevöittämisen ja arvosanan 
antamisen näkökulman 
omassa arvioinnissaan, saa hän 
nopeasti muistutuksen 
ylemmältä taholta arvioinnin 
tehtävästä. Samaan aikaan 
oppimista edistävän arvioinnin 
puuttumista ei nähdä samalla 
tavalla rangaistavana tekona. 
 
4)Weaver (2006) 
tutkimusartikkelissaan 
erittelee opiskelijoiden 
kokemuksien perusteella 
erilaisia tapoja, joilla palaute 
voi epäonnistua. Ensinnäkin 
palaute voi olla liian yleisellä 
tasolla liikkuvaa. Toinen 
opiskelijoiden mainitseva 
palautteisiin liittyvä puute oli 
ohjauksen puute. Huonoksi 
palautteeksi opiskelijat 
määrittelevät myös sen, että 
arvioija keskittyi vain kielteisiin 
seikkoihin. Epäonnistuneeksi 
palautteeksi luonnehdittiin 
myös tapaukset, jossa arviointi 
ei ollut yhteydessä 
arviointikriteereihin. (Ks. myös 
Pitts 2005, 223) 
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Arvioinnin tulisi Burken (2010, 14) mielestä myös kehittää 

opiskelijan kykyä itsearviointiin ja auttaa ymmärtämään, kuinka sitä 

voisi kehittää edelleen. Oman aineistoni analyysissä selvisi, että itse-

arviointia pidetään tärkeänä hyvän tutkimuksen ominaisuutena. 

Kuitenkin oli paljon lausuntoja, joissa itsearviointia ei käsitelty 

lainkaan: opiskelijaa ei ikään kuin nähdä oman oppimisensa asian-

tuntijana, vaan vain arvioinnin kohteena.  

Viimeisenä seikkana Burke mainitsee opettamisen 

kehittämisen arvioinnin avulla (2010, 14). Arviointi ei ole palautetta 

vain opiskelijalle, vaan on toivottavasti osa opetuksen kehittämistä. 

Lausuntoja lukemalla selvisi monenlaisia taitoja, jotka näyttäytyivät 

arvostettavina, vaikka niitä ei välttämättä opeteta. Arvioinnista ja 

opetuksesta vastaavien olisikin syytä pohtia, millaisia ovat 

arvioinnissa esille tulevat piilokriteerit, harkita niiden relevanssia 

taidekasvatuksen opintojen kannalta ja mahdollisesti lisätä ne 

viralliseen opetussuunnitelmaan.     

Opinnäytteiden arviointia 
tarkasteltava osana opetusta 

Arviointikielestä löytyi paljon myös kritiikin aihetta. Arvottavat 

ilmaisut loivat kuvaa jopa tyhmistä ja saamattomista tyydyttävän 

työn tehneistä opiskelijoista ja toisaalta taas ravintoketjun huipulla 

olevista erinomaisista opiskelijoista, joille vain taivas oli rajana. 

Lausunnoissa oli myös epäselvien ilmaisujen käyttöä, argumenttien 

perustelemattomuutta ja akateemisen käsitteistön epäloogista 

käyttöä. Mutta kuten Mutch (2003, 36) huomauttaa, ei ratkaisuksi 

riitä arvioijille annettu kehotus (tai velvoite) kirjoittaa selkeämmin 

tai ymmärrettävämmin.  Olisiko ennemminkin syytä kohdistaa 

huomio opiskelijoiden ymmärryksen lisäämiseen, jotta heille 

avautuisi Varton (1993, 15) mainitsema arvioinnin ”hermeettinen 

salaisuus”?  

Välillä aineistoa analysoidessa tuntui siltä, että tarkastajat 

tekevät kyllä diagnoosin taudinkuvasta arviointiteksteissään, mutta 

eivät tarjoa reseptiä taudista parantumiseen. Saattaa olla, että 

arvostelussa luotetaan liikaakin opiskelijoiden kykyyn muokata 

lausunto toimintaohjeiksi tulevaa varten. Weaverin (2006, 390) 

mukaan opiskelijat eivät koe saavansa ohjausta palautteen 

lukemiseen ja hyödyntämiseen. Jos arvioinnin halutaan todella 

tukevan oppimista, olisi syytä myös tutkia tarkemmin arvostelu-

lausuntojen vastaanottoa ja ymmärtämistä ja lisätä myös niiden 

käyttöön liittyvää opetusta.  

Barnett (2007, 37–38) puhuu opiskelijan autenttisuudesta. Kyse on 

opiskelijaihanteesta, joka kykenee ja haluaa ottaa aktiivisen ja 

sitoutuneen suhteen arviointiin. Tällaiseen rooliin astuminen ei 

hänen mukaansa luonnistu ilman kasvatusta ja rohkaisua. Matka tätä 

roolia kohti on aloitettava jo ennen arviointia, koska muuten 

opiskelijat eivät voi ymmärtää ja hyödyntää arviointia. (Mt. 38.) Mitä 

tämä voisi tarkoittaa käytännössä? Itse näkisin, että itse-

tuntemuksen kehittymisen ohella opiskelijoille tulisi antaa 

mahdollisuuksia tarkastella akateemista kieltä myös vallankäytön 

näkökulmasta ja erityisesti auttaa opiskelijoita katsomaan tarkemmin 

arviointikieltä. Akateemisen kielen konventioihin liittyy myös omalta 

osaltaan hiljainen tieto: tieto siitä, mitä esimerkiksi eri käsitteillä 

tarkoitetaan käytännössä. Näistä opiskelijoilla saattaa olla vain epä-

määräinen käsitys, ja sen käsityksen varassa he toimivat parhaansa 

mukaan. Käsitteiden tulisi olla selvennettyjä opiskeluiden aikana 

opiskelijoille. (Ks. myös Hounsell 2007, 104.) Arvioinnin 

ymmärtäminen on mielestäni tie siihen, että opiskelija pystyy 

ottamaan arvioinnin vastaan kehittävänä osana omaa oppimistaan 

eikä tuomiona, jonka jokin ylempi taho hänelle antaa.  
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Vaikka arviointia pitäisikin mielestäni tarkastella koko 

opintojen ajan, tavoitteena Barnettin mainitsema opiskelijan 

autenttisuus, niin mielestäni myös opinnäytetyöseminaarissa olisi 

hyvä tarkastella tarkemmin arviointikriteerejä. Asiantuntevan 

seminaarin vetäjän kanssa käytävät keskustelut siitä, mitä kriteerien 

eri kohdilla tarkoitetaan voivat avata opinnäytteen vaatimuksia 

hedelmällisellä tavalla. Samoin arvostelulausuntojen entistä tarkempi 

analyysi johonkin aiemmin tehtyyn opinnäytteeseen tutustuessa voisi 

avata opinnäytetyöprosessin arviointia paremmin. Vastaamalla 

kysymyksiin, kuten onko tarkastajan kanssa samaa mieltä ja miksi 

on/ei ole, millaisia asioita lausuntoihin kaipaisi lisää ja miten 

lausunnot näyttäytyvät kriteerin valossa, opiskelija hahmottaisi 

analyyttisemmin arvioinnin kokonaisuutta.  Parhaimmillaan tämä 

tarkoittaisi oppimista edistävää keskustelua opinnäytetöiden 

vaatimuksista, rajoituksista ja niiden tarpeellisuudesta.  

Orrellin (2006, 442) mukaan osa ongelmaa on se, että 

opiskelijoilta ei edes edellytetä heidän saamansa palautteen kriittistä 

reflektiota, vaikka juuri se toisi oppimisen mukaan arviointi-

prosessiin. Tässä suhteessa taiteen maistereiden opinnäytetöiden 

arviointiprosessissa hieno mahdollisuus palautteeseen reagointiin, 

onhan esittelytilaisuudessa tapana antaa tekijälle itselleen 

mahdollisuus vastata esitettyyn kritiikkiin. Arvostelulausuntojen 

käyttö oman tutkimuksen reflektiivisessä tarkastelussa jää kuitenkin 

vapaaehtoiseksi. Ihanteellisessa tilanteessa opiskelija kykenisi 

lausunnon saatuaan tarkastelemaan analyyttisesti arvioinnin 

sisältämiä sosiaalisia suhteita, jotka välittävät vallan, auktoriteetin, 

tunteiden ja identiteetin malleja.  

Mielestäni taiteen maistereiden opinnäytteiden tuloksia olisi 

syytä levittää aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Esimerkiksi 

Optika-tietokanta, johon Aallon opinnäytteet tallennetaan nykyisin, 

vaatisi enemmän näkyvyyttä. Sähköiset tietokannat, joissa 

maistereiden opinnäytteitä on luettavissa, alistavat työt myös 

yliopistojen väliselle vertaisarvioinnille. Olisiko syytä miettiä myös 

artikkelikirjoittamisen aiempaa tehokkaampaa opetusta? Vaikka 

opinnäytteet eivät välttämättä taivu hyviksi artikkeleiksi, olisi 

mielestäni kuitenkin tärkeää kertoa miten sitä voisi lähteä 

muokkaamaan sellaiseksi ja mihin julkaisuun sitä voisi tarjota5. 

Näkisin mielelläni myös maisterin opinnäytetyövaiheessa 

perustettavan jopa poikkitieteellisiä tutkimusverkostoja, jossa 

opiskelijalla olisi luontevia mahdollisuuksia vertaisarviointiin. Työn 

tekemisen tueksi tarkoitetut opinnäytetyöseminaarit eivät aina pysty 

tarjoamaan vaadittavaa tukea koko prosessin ajaksi, sillä 

kokemuksieni mukaan opin-näytteen kirjoittamista jatketaan usein 

vielä pitkään seminaarin loppumisen jälkeen. Tällaiset toimenpiteet 

toisivat monipuolisuutta arviointiin, joka tuntuu pelkistyvän vain 

tarkastajien prosessin lopussa tekemään arviointiin. 

Tukea tarkastajille 

Arviointi on osa opetusta ja oppimista ja silloin siitä on otettava 

vastuu myös niiden jotka opettavat (vrt. Holroyd 2000, 36). 

Kuitenkin taiteen maisterin opinnäytetöiden aiheet ja metodit 

vaihtelevat niin suuresti, että myös ulkopuolisia arvioijia tarvitaan 

asiantuntijoiksi. Ovatko arvostelijat osa kommunikoivaa arviointi-

verkostoa, jossa todella käydään keskustelua arviointikriteereistä ja 

niiden merkityksistä? Ongelmana on myös se, että kun vain harva 

(niin talon sisäisistä kuin ulkoisistakin) arvioijista osallistuu myös 

esimerkiksi koulutusohjelman suunnitteluun. Varsinkin ulko-

puolisten arvioijien kohdalla päällimmäiseksi huoleksi voi muodostua 

silloin menettelytapojen oikeellisuus ja asianmukainen prosessi, ei 

arvioinnin oppimista kehittävät puolet: arvioinnista tulee tällöin 

kaavamaista (ks. myös Holroyd 2000, 31). Holroyd (2000, 33) esittää, 

5)  Toisaalta esimerkiksi 
taidekasvatuksen verkko-
julkaisu Synnyt julkaisi keväällä 
2011 useita taidekasvatuksen 
koulutusohjelman opinnäyte-
töitä sellaisenaan luettavaksi. 
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että niin instituution sisällä toimivien kuin ulkopuolistenkin 

arvioijien tulisi saada koulutusta, tukea ja ammatillista kehittymistä 

tukevaa toimintaa arvioijina, jos heidän heidän tekemänsä arvioinnin 

odotetaan saavuttavan jonkinlainen laatutaso. 

Karjalainen ja Huusko (2004, 6) kirjoittavat American 

Evaluation Associationin eettisen arvioinnin periaatteista. Siinä 

edellytetään esimerkiksi sitä, että arvioijalla on arviointiosaamista ja he 

voivat sitä kehittää. Arvostelulausuntojakin kirjoittamassa on aina 

välillä ensikertalaisia, jotka joutuvat erityisesti pohtimaan kriteereitä 

ja omia arviointitaitojaan. Arviointiosaaminen lisääntyy varmasti 

arvioimalla, mutta onko tarkastajalla mahdollisuutta kehittää sitä 

muuten kuin yrityksen ja erehdyksen kautta? Kokemattomat arvioijat 

voivat tukeutua myös tarkastajakollegaansa. Eettisen arvioinnin 

ehtona on myös arvioijan rehellisyys, lahjomattomuus ja arvioiden perustelut. 

Korruption pulpahdellessa pintaa mitä omituisimmissa yhteyksissä 

tarkastajien lahjomattomuuttakaan ei voida pitää itsestään 

selvyytenä. Kolmantena eettisen arvioinnin elementtinä American 

Evaluation Association pitää sitä, että arvioinnissa ilmenee ihmisyyden 

ja ihmisarvon kunnioitus, minkä pitäisi olla mielestäni kasvatukseen 

kouluttavassa instituutiossa itseisarvo. Viimeisenä kriteerinä 

eettiselle arvioinnille nähdään se, että arvioija tiedostaa olevansa osa 

erilaisten arvojen ja intressien kudelmaa ja pohtii arvioinnin piilo- ja 

sivuvaikutuksia. (Karjalainen & Huusko 2004, 6.)  

Arvostelulausunnoissa tarkastajat käyttivät myös ammatti-

kieltä ja sen tapoja tuottaa merkityksiä. Heille se on vahvasti 

sisäistetty ja luonnollinen keino ilmaista ajatuksiaan ja siten vaikeasti 

kyseenalaistettavissa. Tällainen kielenkäyttö lisää myös heidän 

viestinsä uskottavuutta ja kielellä he voivat osoittaa kuuluvansa  

 

 

 

paremmintietävien asiantuntevaan joukkoon. Kielellisten siltojen 

kautta luodaan myös yhteyksiä muihin arvostelijoihin ja heidän 

lausuntoihinsa. Mikäli tarkastajat olisivat yhteydessä vain toisiinsa, 

voisivat he luottaa toistensa kykyyn ymmärtää lausumia juuri 

sellaisina kuin he ovat ne tarkoittaneet. Lausuntojen kieli on 

kohdistettu kuitenkin myös arvioinnin kohteille, joten siinä piilee 

vaara rakenteelliseen ja symboliseen vallankäyttöön. (Ks. myös 

Mälkiä 1997.) 

Peräänkuuluttaisinkin oman kielitietoisuuden6 

tarkastelemista. Kielitietoinen tarkastaja valitsee huolella 

käyttämänsä sanat ja pohtii niiden taustoja ja merkityksiä. Kriittinen 

lukutaito vaatii rinnalleen myös kriittisen kirjoittajan taidot: 

ymmärrys oman tekstin representaatioiden voimasta. Kokeneen 

tarkastajankin tulisi silloin tällöin pysähtyä oman tekstinsä äärelle 

tarkastelemaan seuraavia kysymyksiä: Mitä pidän tekstissäni 

itsestään selvyyksinä, mitkä asiat ovat ”luonnollisia” ja miksi? 

Millaisia ilmaisutapoja käytän ja millaiseen asemaan asetan itseni, 

lukijan ja arvioinnin kohteena olevat opiskelijat? Kielenkäyttö ei ole 

asenteista tai arvoista vapaata silloinkaan, kun se on näennäisen 

neutraalia. Kokonaan toinen kysymys on, että onko tarkastajilla 

tällaiseen reflektioon aikaa ja halua. 

Kaiken tämän jälkeenkin haluan sanoa, että kieli on rajoista, 

rajoituksista ja rajoittuneisuudestaan huolimatta ilmaisun väline, 

johon liittyy vapaus. Tarkastajien tulisi mielestäni kyetä myös 

nauttimaan tästä vapaudesta, muistaen kuitenkin vapauteen liittyvän 

vastuun. 6)  Ymmärrys siitä, että kieli 
muodostuu valinnoista ja että 
valinnoilla on merkitystä (ks. 
esim. Heikkinen 2007, 30). 
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Opinnäytetyötutkielmaltakin voidaan edellyttää yleisen tason kuin 

myös käytännöllistä merkittävyyttä. Merkittävyys henkilökohtaisella 

tasolla ja oman opettajuuden kehittymisen kannalta on itselleni 

selvää, mutta viime kädessä tutkimuksen muu relevanssi jää arvioijien 

ja muiden lukijoiden päätettäväksi.  

Vastaavuus ja uskottavuus puolestaan syntyy siitä,  että 

tieteellinen ja tutkimuksen kohteena oleva ryhmä tai organisaatio 

toteaa tutkimustulokset mahdollisiksi, vaikka olisivatkin niiden 

kanssa eri mieltä (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 170–171). Itse koen 

toteuttaneeni tutkimusprosessin kokonaisuuden ja kuvauksen 

huolellisesti, avoimesi ja perustellusti. Tutkimuksen tuloksien 

sovellettavuuden ja siirrettävyyden suhteen olen tehnyt parhaani ja 

toivon, että niitä voidaan käyttää arvioinnin kehitystyössä tavalla tai 

toisella. 

Metodin käyttö 

Olen työssäni tasapainoillut analyyttisen ja kriittisen diskurssi-

analyysin välillä. Vaikka painotus on selkeästi ollut analyyttisessä 

diskurssianalyysissä, olen työssäni poiminut joitakin käsitteitä ja 

teemoja myös kriittisen diskurssianalyysin puolelta. Itse kuitenkin 

koen olleeni näissä esimerkiksi arviointiin liittyvää vallankäyttöä 

purkavissa osioissa heikoimmillani opinnäytteen tekijänä. Kuitenkin 

koen opinnäytteen kokonaisuuden ja oman ajattelun kehittymisen 

kannalta tärkeänä myös sosiokulttuuristen käytäntöjen  

 

 

 

 

 

 

tarkastelua, vaikka siihen ei ehkä vielä ollutkaan teoreettisesti ja 

tutkimuksellista tietoa riittävästi. 

Kielen tarkastelu vaatii yleensä poikkitieteellistä otetta 

tutkimukseen. Itsekin olen joutunut pohtimaan omaa oikeutustani 

lähteä tutkimaan kieltä ja sen käyttöä omalta tietopohjaltani: en ole 

kieli- tai kulttuuritieteen saatikka sosiologian tutkimusperinteen 

asiantuntija; taustallani on vain kiinnostus kieleen ja sen luomiin 

merkityksiin. Vaikka tietopohjan hataruuden on katsottu olevan 

tutkimukselle jopa kohtalokas erhe (ks. esim. Mälkiä 1997, 22–23), 

niin toiset kirjoittajat taas kannustavat tutkimaan kieltä arkisenkin 

kiinnostuksen pohjalta (ks. esim. Heikkinen 2007). Vaikka olen 

tutkimukseni kuluessa saanut perehtyä useisiin kieltä koskeviin 

teorioihin, ei se ole tehnyt minusta sosiologia tai kielitieteilijää. 

Toisaalta näen, että kielen tarkastelu myös taidekasvattajan 

taidoillani ja tiedoillani tuotti erään näkökulman kieleen, enkä voi 

väheksyä omaa tutkimustani vain siksi, että minulta puuttuu 

muodollinen pätevyys tiettyihin diskursseihin. Esimerkiksi kriittisen 

kielentutkimuksen yksi periaatteista on ”tee-se-itse” –kielitiede: 

jokainen kansalainen voi ja saa omaksua kriittisen kielentarkastelun 

periaatteet, eikä se ole yksinään rajautunut tieteentekijöiden 

yksinoikeudeksi (Heikkinen 2007). 

Arvioinnin arvioinnin 
itsearviointi 
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Tutkijaposition pohdinta 

Tutkimustuloksien varmuutta voidaan lisätä huomioimalla tutkijan 

ennakkokäsitykset (Eskola & Suoranta 2000, 212). Omaa 

subjektiviteettiani olen pyrkinyt avaamaan koko tutkimuksen ajan, 

en vain ennakko-oletuksia purkaessani, kuuluuhan diskurssi-

analyysiin (ja miksei muuhunkin laadulliseen tutkimukseen) 

olennaisena osana oman tutkijaposition määritteleminen. Tulkintojen 

subjektiivisuuden korostamisen lisäksi olen pyrkinyt tuomaan 

aikaisemmista tutkimuksista esille myös näkökulmia, jotka 

poikkeavat omistani, vaikka toki tuloksien vahvistuvuus (Eskola & 

Suoranta 2000, 212) aikaisempien samaa teemaa käsittelevin 

tutkimuksien kautta onkin ollut pääosassa.  

Haluan kuitenkin lopuksi vielä määritellä omaa tutkija-

positiotani jo tehdyn työn pohjalta: olenko puhunut arvostelu-

lausunnoista analyytikon, asianajajan, tulkitsijan vai keskustelijan äänellä 

(vrt. Juhila 1999).  

Ehkä näistä kaikista voimakkaimpana kuuluu tulkitsijan ääni: 

olen aineistoa analysoidessani tehnyt myös tulkintoja ja tulkitessani 

ottanut myös määrittelyvaltaa, mikä on analyytikolle vierasta. 

Toisaalta eikö analyytikkokin poimiessaan aineistoja tietynlaisia 

otteita ja yhdistellessään niitä tee tulkintoja, vaikka ei ehkä niin 

suoraviivaisia kuin tulkitsija? (Vrt. Juhila 1999, 228–229.)  

Entäpä asianajajan positio? Vaikka olenkin käyttänyt 

kriittisen diskurssianalyysin sanastoa, kuten valtaa, instituutiota ja 

ideologiaa, työssäni, en kuitenkaan pääse kovin syvälle näiden 

käsitteiden purkamisessa arvostelulausuntojen kontekstissa. 

Tulkitsijan toiminta näyttäytyykin asianajajan position ottavalle 

diskurssianalyytikolle relativismilta (Juhila 1999, 229), jossa tutkija ei 

ota kantaa eikä siten ole hyödyksi. Mutta ainakin näin maisterin 

opinnäytteen kaltaisessa työssä tulkitsijan relativismi myös suojelee 

minua aloittelevana tutkijana: en koe, että minulla olisi vielä 

tarpeeksi kykyä tai välineitä tuoda jokin yksi vahva tulkinta esille, 

vaan tuon esille joitakin mielestäni perusteltuja tulkintoja. Mutta 

kuten aikaisemminkin on tullut todettua, tutkimiseen liittyvää valtaa 

en voi kuitenkaan kieltää ja työn kuluessa tehdyt valinnat jos mitkä 

ovat myös vallankäyttöä, vaikka eivät ehkä asianajajan tehokkaaksi 

”asianajotoiminnaksi” kelpaisikaan.  

Voisi ajatella, että omassa tutkijapositiossani kietoutuvat 

yhteen niin asianajajan, analyytikon kuin tulkitsijankin roolit. 

Puhtaaksi asianajaksi en ole tarpeeksi kokenut, analyytikoksi olen 

liian kärkäs tuomaan mielipiteitäni, mutta näidenkin äänien kaikuja 

on puheessani tulkitsijana. Toisaalta keskustelijan positio on jo 

alussa esiin tuomani tavoite: haluan osallistua keskusteluun 

tutkimustuloksillani, olivat ne sitten millä tahansa tutkijaroolin 

äänellä esitettyjä (vrt. Juhila 1999, 230). Jää nähtäväksi, millaiseksi 

keskustelu muodostuu tai muodostuuko sitä ylipäätään. 

Aineiston käsittely ja tulkinnat 

Vaikka olen pyrkinyt aineistosta tekemieni lainauksien kanssa 

luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, on silti selvää, että ne ovat 

juuri minun tekemiäni poimintoja tekstistä; minun, jolla on omat 

ennakkokäsitykseni ja tietopohjani. ”Arvio kielen hyvyydestä vaatii 

aina normin, johon verrataan ja ihmisen, joka mittaa ja vertaa”, kuten 

Vesa Heikkinen toteaa (2007, 28). Aineisto-otannoilla pyrin siis 

vakuuttamaan opinnäytteeni lukijat siitä, että olen aineistosta 

tekemissäni päätelmissä oikeilla jäljillä. Lainaukset voi siksi nähdä 

tarkoituksenhakuisina ja oikeasta yhteydestään irrotetuilta, kuten ne 

tavallaan ovatkin. Minun katseeni on poiminut aineistosta tämän, 

jonkun toisen katse olisi löytänyt jotakin aivan muuta. Välillä olen 

vetänyt melko suoraviivaisia ja laajojakin johtopäätöksiä kuitenkin 

melko rajallisesta aineistosta. Keskittyminen arvosteluskaalan 



   117 

 

kahdessa eri päässä oleviin lausuntoihin olen saanut melko 

poleemisiakin esimerkkejä siitä, kuinka arvostelu on erilaista ykköstä 

ja viitosta ehdottaneissa lausunnoissa.  

Kuinka tämänkaltaisesta aineistosta sitten voi ylipäätään 

tehdä luotettavia päätelmiä? Ensinnäkin oman analyysin vaiheet on 

osattava sanallistaa ja todentaa aineiston pohjalta. Tutkimustulokset 

itsessään nähdään diskurssinanalyysissa tutkijan konteksti-

sidonnaisina tulkintoina, vaikkakin toki aineiston analyysillä 

perusteltuina sellaisina. Aineistoa on luettava useaan kertaan ja 

ihmettelevin mielin, avoimesti. (Jokinen 1999a, 45.) Tätä tutkimus-

tulosten suhteellisuutta olen pyrkinyt tuomaan avaamaan raportin 

kuluessa. Muun muassa Eskola ja Suoranta (2000, 216, 219) 

mainitsevat yhdeksi tulkintojen uskottavuuden kriteeriksi myös 

aineistokatkelmien riittävän ja asianmukaisen käytön, jotta lukija voi 

niiden perusteella arvioida tehtyjen väitteiden uskottavuutta. Se, 

onko aineistolainauksien käyttö tässä työssä riittävää, jää lukijan 

arvioitavaksi. Aineistolainauksien muotoa ja käyttöä olen käsitellyt 

enemmän liitteessä 2. 

Tutkimuksen eettisyyden kannalta on ollut välttämätöntä 

pohtia, millaisessa valossa tarkastajat esitän, sillä olen tutkielmassani 

ruotinut välillä kovinkin sanoin arvostelijoiden käyttämää kieltä.  

Tekemieni päätelmien uskottavuuden vuoksi on tärkeää, että 

tekstissäni on myös suoria lainauksia arvostelulausunnoista. Nämä 

tekstinpätkät voi halutessaan paikantaa tiettyyn arvostelulausuntoon 

ja arvioijaan. Kuitenkaan yksittäiset arvioijat eivät ole analyysini 

kohteena, vaan heidän luomansa ja ylläpitämänsä arvosteludiskurssit, 

joten on turhaa paikantaa lausuntoja yksittäisen henkilön lausumiksi. 

Ymmärrän kuitenkin, että sitaatiksi päätyneen lausuntopoiminnan 

tekijää nämä poiminnat saattavat kuitenkin ärsyttää. Julkisina asia-

kirjoina ne on kuitenkin tarkoitettu tarkasteltaviksi ja kuka tahansa 

voi käydä tekemässä omat johtopäätöksensä niistä.  

Vaikka painopisteeni ei ole yksittäisten tarkastajien ajattelun 

analysoimisessa, on mielestäni tärkeää kuitenkin pohtia millaisia 

selityksiä tarkastajien lausunnoissa esittämillä ajatuksilla tai niiden 

perusteluilla, miksi esitystavat ovat juuri sellaisia kuin ovat ja tuovat 

esiin juuri niitä asioita kuin tuovat. On kuitenkin mahdollista, että 

olen joissakin kohdin sortunut niin sanottuun intentioharhaan. Sillä 

tarkoitetaan tekstin tulkintaa ja arvotusta jonkinlaisen kuvitteellisen 

arvostelulausunnon kirjoittajan intentioksi käsitetyn perusteella, 

ilman varsinaista todistetta aineistosta (Jussila ym. 1992, 199: Pöyry 

2010). 

Tuloksien pohdinnan taso 

Tutkimusraportissani korostuu aineiston kuvaus (vrt. Eskola & 

Suoranta 2000, 226), mikä ei voi olla heijastumatta pohdinnan 

syvyyteen. Jo tutkimusongelmaa muodostaessani olen painottanut 

kuvailevuutta korostavia kysymyksiä: miten ja millaisia merkityksiä 

arvostelulausunnoissa luodaan? Toisaalta myös miksi? –kysymys on 

läsnä tutkimuksessani, ja olen pyrkinyt tuomaan esille myös joitakin 

selityksiä (vrt. Eskola & Suoranta 2000, 226) havainnoimilleni 

merkityksille ja diskursseille. Mutta kuten Eskola ja Suoranta (2000, 

226) kietoutuvat kuvaukset, argumentointi ja selitykset usein 

erottamattomasti toisiinsa, ja niin on ollut myös minun 

opinnäytetyöraportissani. Tämä aiheuttaa myös sen ongelman, että 

varsinaisia tutkimustuloksia on hankala erottaa omaksi luvukseen: 

tulokset tulevat jo oikeastaan ilmi kuvauksien, argumenttien ja 

selityksien muodostamassa kokonaisuudessa tutkimuksen 

empiirisessä osassa (vrt. Eskola & Suoranta 2000, 242). Kuitenkin se, 

että olen työni kuluessa tarkastellut arviointia toisin silmin 

diskurssianalyyttisen tutkimusorientaation kautta, tekee 

kuvaukseksikin jäävistä osioista merkityksellisiä tutkimuksellisesti. 
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”Saako olla hankala ja lukea vastahankaan? […] Eikö pitäisi vain 

hyväksyä tekstien ’hienot’ muotoilut ja ihailla kirjoittajien viisautta, 

vaikkei tarkoituksista mitään ymmärräkään ja vaikkeivät merkitykset 

avaudu? Miksi olla kriittinen?”, Vesa Heikkinen kysyy (2007, 170).  

Ainakin itselleni ”hankalana oleminen” ja vastaankaan 

lukeminen on tuottanut oivalluksia ja varmuutta kyseenalaistaa 

itsestään selvimpiä, arkipäiväisimpiäkin ilmaisuja. Kieli ei näyttäydy 

minulle enää samalla tavalla annettuna, valmiina ja totena. 

Samanlaiseen kielelliseen kriittisyyteen haluan kannustaa sekä 

opinnäytteiden tekijöitä että heidän arvioijiaan. Samalla toivon, että 

työni herättää keskustelua taiteen maistereiden arvioinnista 

ylipäätään.  

Opinnäytteeni diskurssianalyysi on ollut yksi tapa tarkastella 

arvioinnin kieltä, mutta kartoittamattomia alueita riittää. 

Kysymykset miten/millaisia/miksi merkityksiä arvostelulausunnoissa 

luodaan ovat olleet opinnäytteeni ytimessä, mutta jatkokysymyksiä 

tarvitaan, jotta arviointi kehittyisi. Kuvataidekasvatuksen diskurssit, 

kuten kieli muutenkin, elää ja muuttuu, mutta puhetapojen 

näkyväksi tekeminen ja merkitysten pohtiminen on aina tärkeää.
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Liite 1: Aineisto-
viittauksien tunnisteet 

 

Tässä liitteessä ovat aineistooni liittyvät viittaukset. Olen tekstissä viitannut arvostelulausuntoihin vain tunnisteilla (ensimmäinen sarake), joka 

muodostuu ehdotetusta arvosanasta, lausunnon antamisvuodesta sekä kirjainkoodista, jolla ne yhdistyvät tiettyyn arvioijaan ja työhön. Sarakkeet 

2-5 kertovat nämä yksityiskohdat. Alkuperäiset arvostelulausunnot ovat nähtävillä Aalto-yliopiston kampuskirjastossa Arabiassa.

 

Lausunnot 2006–2010, joissa opinnäytteen arvosanaksi on esitetty tyydyttävää (1) 

Tunniste 
tekstissä 

arvos-
telu-
vuosi 

arvostelulausunnon 
kirjoittaja 

arvioitavan opinnäytetyön nimi (kuten esitetty 
arvostelulausunnossa) 

arvioitavan 
opinnäytetyön tekijä 

1/2007/A 2007 Anniina Koivurova Konst, för Guds skull – om bildkonstens psalmsång Sonja Backlund 

1/2007/B 2007 Jouko Pullinen Kirjoitus maalauksena – maalaus kirjoituksena. Identiteetti 
tarinallisen kerronnan lähtökohtana 

Maarit Blomqvist 

1/2007/C 2007 Seija Tuupanen Kirjoitus maalauksena – maalaus kirjoituksena. Identiteetti 
tarinallisen kerronnan lähtökohtana 

Maarit Blomqvist 

1/2007/D 2007 Petri Kaverma Milloin taideteos on valmis? Mirja Ilkka 

1/2007/E 2007 Marko Aaltonen Womanhouse (1972) – Naisten talo (2006). Feministinen 
avantgardetaide 1970-luvulla; Judy Chicago ja Cindy Sherman 

Pia-Meri Maunumaa 

1/2008/A 2008 Tapani Lundgren Kierroksilla raitiovaunussa Ville Ikäheimo 

1/2008/B 2008 Jouko Pullinen Kierroksilla raitiovaunussa Ville Ikäheimo 

1/2008/C 2008 Marko Aaltonen Herran pieksut. Jalkinemuotoilua taidekasvatuksellisessa 
kontekstissa 

Seppo Isoaho 

1/2008/D 2008 Pirjo Seddiki Herran pieksut. Jalkinemuotoilua taidekasvatuksellisessa 
kontekstissa 

Seppo Isoaho 

1/2008/E 2008 Timo Kuohukoski Jatkuvaa projektia – kohti muutosta Marko Kalmari 
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1/2008/F 2008 Pirkko Pohjakallio Paikan hengessä – asiaa tai ei Iina Heiskanen 

1/2008/G 2008 Mari Järvinen Paikan hengessä – asiaa tai ei Iina Heiskanen 

1/2009/A 2009 Marko Aaltonen Taiteen ulottuvuudet Heikki Immonen 

1/2009/B 2009 Teemu Mäki Taiteen ulottuvuudet Heikki Immonen 

1/2009/C 2009 Kari Nuutinen Kolme puhetta, kolme tulkintaa: tutkimus taidepuheesta 
keskusteluanalyysin ja taiteen kritiikin näkökulmasta 

Tarja Tiainen 

1/2010/A 2010 Marja Rastas Koulun tila Mari Auvinen-Lento 

1/2010/B 2010 Pirkko Pohjakallio Koulun tila Mari Auvinen-Lento 

 

Lausunnot 2006–2010, joissa opinnäytteen arvosanaksi on esitetty erinomaista (5) 

Tunniste 
tekstissä 

arvos-
telu-
vuosi 

arvostelulausunnon 
kirjoittaja 

arvioitavan opinnäytetyön nimi (kuten esitetty 
arvostelulausunnossa) 

arvioitavan 
opinnäytetyön tekijä 

5/2006/A 2006 Petteri Vihanainen Jälkiä ja heijastuksia. Pohdintoja paikan merkityksesta –
kuvallinen ja kirjallinen representaatio mielen ”tilaan” 

Kirsi Fredriksson 

5/2006/B 2006 Juha Varto Santailu – dialogis-hermeneuttinen menetelmä toiseuden 
kohtaamisessa 

Henna-Riikka Aho 

5/2006/C 2006 Kari Nuutinen Jälkiä ja heijastuksia. Pohdintoja paikan merkityksesta –
kuvallinen ja kirjallinen representaatio mielen tilaan 

Kirsi Fredriksson 

5/2007/A 2007 Seija Tuupanen Taidekasvattajana ja –oppijana monikulttuurisessa ympäristössä Outi Väyrynen 

5/2007/B 2007 Merja Levo Taidekasvattajana ja –oppijana monikulttuurisessa ympäristössä Outi Väyrynen 

5/2007/C 2007 Esa Salmio Taide- ja designopetus verkkoon – Taideteollisen korkeakoulun 
opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta 

Petri Suni 

5/2007/D 2007 Jouko Pullinen Aikamuotoja, lämpötiloja ja selkärankaisia. Kaksoisvalituksia 
varhaisiin paikkamuistoihin 

Mari-Jatta Rissanen 

5/2007/E 2007 Juha Merta Aikamuotoja, lämpötiloja ja selkärankaisia. Kaksoisvalituksia 
varhaisiin paikkamuistoihin 

Mari-Jatta Rissanen 

5/2007/F 2007 Marko Aaltonen Kokonaisena maailmassa Riikka Mäkikoskela 

5/2007/G 2007 Pirkko Pohjakallio Potraits of Humanity. The Trouble over  Provocative Art Elisabeth Mladenov 

5/2007/H 2007 Tapio Tuominen Potraits of Humanity. The Trouble over  Provocative Art Elisabeth Mladenov 

5/2007/I 2007 Outi Puro Merkillisiä polkuja. Myötä- ja vastamäkiä yhteisötaidetyöpajoissa Annika Lintervo 
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5/2007/J 2007 Vappu Johansson Ajankäytön ja aikakäsityksen tarkastelua eräässä taiteellisessa 
prosessissa 

Kaisa Kontio 

5/2007/K 2007 Juha Varto Ajankäytön ja aikakäsityksen tarkastelua eräässä taiteellisessa 
prosessissa 

Kaisa Kontio 

5/2007/L 2007 Jouko Pullinen Vierusparit – kehitysvammaisten taideopiskelijoiden ja 
taiteilijaopettajan teosdialogi 

Minna Haataja 

5/2007/M 2007 Juha Varto Taidekasvatus harmaan kuution ulkopuolella – taidekasvattajana 
yrityselämässä 

Teija Fontell 

5/2007/N 2007 Teija Löytönen Taidekasvatus harmaan kuution ulkopuolella – taidekasvattajana 
yrityselämässä 

Teija Fontell 

5/2007/O 2007 Kari Nuutinen Yksin – yksinäisyyden kokemuksen havaitsemista ja 
kuvaamisesta 

Elina Tynkkynen 

5/2007/P 2007 Riitta Vira Pyöritä minua! – äidin ja tyttären välisestä dialogisuudesta 
toiseksi muuntuvien kuvien äärellä 

Elina Biscák 

5/2007/Q 2007 Timo Parkkonen Jokipolku – ympäristötaidekasvatusprojekti Inkoon joella Karin Björklund-
Rissanen 

5/2007/R 2007 Marja Rastas Jaettu lämpö – ihmisen ja tilan lämpöjäljillä Marika Aro 

5/2007/S 2007 Antti Lokka Sanasta abia, kuvasta kokelasta. Ylioppilastutkinnon äidinkielen 
aineistoaineen kuva-analyysitehtävien luokittelua vuosilta 1995–

2005 

Sari Heikkilä 

5/2008/A 2008 Tapio Tuominen Ajatteleva silmä – ja muita metodinomaisia ilmiöitä taiteellisessa 
työskentely-prosessissa 

Johanna Virtanen 

5/2008/B 2008 Kari Nuutinen Ajatteleva silmä – ja muita metodinomaisia ilmiöitä taiteellisessa 
työskentely-prosessissa 

Johanna Virtanen 

5/2008/C 2008 Markus Majaluoma Makin makiikkaa – kuvakirjan resepti Petra Heikkilä 

5/2008/D 2008 Leena Valkeapää Puistokokemukset peilikuvassa. Osallistava ympäristötaide 
oppimiskokemuksena 

Kaija Hannula 

5/2008/E 2008 Pirkko Pohjakallio Puistokokemukset peilikuvassa. Osallistava ympäristötaide 
oppimiskokemuksena 

Kaija Hannula 

5/2008/F 2008 Karoliina Kiil Maalatut rituaalit. Rituaalisen toiminnan tarkastelu ihmisen 
elämänkulun ja albumivalokuvaamisen yhteydessä 

Elina Hakala 

5/2008/G 2008 Outi Puro Matkalla nimeämättömään. Taiteellinen tutkimus tyhjyydestä Hanna Haataja 

5/2008/H 2008 Lea Kantonen Mi sombrerito. Toimintatutkimus opetusmateriaalin 
kehittämiseksi kulttuurienväliseen kasvatukseen 

Maria Annala 



132 

 

5/2008/I 2008 Marja Rastas Mi sombrerito. Toimintatutkimus opetusmateriaalin 
kehittämiseksi kulttuurienväliseen kasvatukseen 

Maria Annala 

5/2009/A 2009 Salla Savolainen Vain Lauralle. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja siitä, 
kuinka eräs kuvittajaksi haluava tutustui puistossa pieneen 

tyttöön 

Laura Valojärvi 

5/2009/B 2009 Elisse Heinimaa Vain Lauralle. Tutkielma kuvakirjan kuvittamisesta ja siitä, 
kuinka eräs kuvittajaksi haluava tutustui puistossa pieneen 

tyttöön 

Laura Valojärvi 

5/2009/C 2009 Mimmu Rankanen Viattomuuden aika Pia Strang 

5/2009/D 2009 Mira Kallio Maata pitkin. Pieni tutkielma maalauksen esittävyydestä Linda Roschier 

5/2009/E 2009 Helena Sederholm Levinasin kasvot Lissu Lehtimaja 

5/2009/F 2009 Martina Paatela-
Nieminen 

Lumotussa laaksossa. Sosiokulttuurinen näkökulma lasten 
tekemiin kuviin. 

Emmi Hietanen 

5/2010/A 2010 Rosa Liksom Paprikansa ja toinen maailma. Tutkimusmatka kohti groteskia. Eeva Honkanen 

5/2010/B 2010 Mira Kallio Paprikansa ja toinen maailma. Tutkimusmatka kohti groteskia. Eeva Honkanen 

5/2010/C 2010 Pia Staff Otyg - tihutöitä Helena Björk 
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Aineistooni kuuluvat kaikki saatavilla olevat
1
 lausunnot vuosilta 

2006–2010, joissa opinnäytteelle oli ehdotettu yksiselitteisesti 

arvosanaa 5 (erinomainen) tai 1 (tyydyttävä). Tutkimustekstissä 

viittaan kuhunkin arvostelulausuntoon tunnisteella. Se muodostuu 

ehdotetusta arvosanasta, lausunnon antamisvuodesta sekä 

kirjaimesta, jolla se yhdistyy tiettyyn arvioijaan ja työhön. 

Esimerkiksi 1/2007/C viittaa lausuntoon, jossa arvioitavalle työlle on 

ehdotettu arvosanaa yksi (1) ja lausunto on annettu vuonna 2007. C-

kirjaimen avulla lukija voi liitteestä 1 tarkastaa kenen kirjoittama 

arviosta ja tekemästä opinnäytteestä on kyse. 

Myös silloin, kun tarkastaja kirjoittaa arvioitavan opin-

näytteen tekijästä nimellä, olen korvannut sen kirjaimella X. 

Päädyin tähän ratkaisuun, koska tutkimukseni ymmärtämisen 

kannalta ei ole oleellista tietää, kenen työstä arvostelu on kirjoitettu 

ja kuka arvion on kirjoittanut. Kriittisyyteni kohdistuu 

lausunnoissa käytettyihin arvosteludiskursseihin, ei yksittäisiin 

tarkastajiin. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta aineisto on 

kuitenkin oltava jäljitettävissä, ja siksi liite 1 tarjoaa siihen 

tarvittavat tiedot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aineistosta tekemäni lainaukset ovat suoria, joten niissä 

olevat kirjoitus- ja kielioppivirheet ovat tarkastajien omia. Joissakin 

lainauksissa olen poistanut tulkinnan kannalta epäolennaista 

tekstiä, jolloin olen merkinnyt poistetun osuuden […] merkinnällä.  

Aineistolainauksissa olevat alleviivaukset ovat selventämässä 

lukijalle havaintoja, joita olen aineistosta tehnyt. Kaikki alle-

viivaukset ovat siis omiani, ellei toisin mainita.  

Originaalit arvostelulausunnot kokonaisuudessaan ovat 

luettavissa julkisina asiakirjoina Aalto-yliopiston kampus-

kirjastossa Arabiassa.  

Liite 2: Aineistolainauksien 
käyttö tekstissä 

1) On mahdollista, että joku 
lausunto ei ole koskaan 
päätynytkään kirjaston 
arkistoon tai on sieltä ehtinyt 
jo kadota. En lähtenyt 
kuitenkaan jäljittämään näitä 
mahdollisesti kadonneita 
lausuntoja, vaan luotin 
aineiston riittävyyteen 
sellaisenaan. 
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Vaikka lähtökohtani aineiston tutkimuksessa on hyvin perustavalla 

tavalla laadullinen, esitän tässä liitteessä kuitenkin joitakin 

havaintoja aineistostani numeroiden kautta.  

Arvosanaa 1 ehdotetaan yhteensä 17 arvostelulausunnossa. 

Näistä lausunnoista seitsemän (41,2 %) koskee taiteellista ja toiset 

seitsemän (41,2 %) teoreettista opin-näytetyötä. Loput kolme 

lausuntoa (17,6 %) koskevat pedagogista opinnäytetyötä. 2 

Tyydyttävää arvosanaa esittävät lausunnot on suunnattu 

kymmenessä tapauksessa (58,8 %) naisopiskelijan työhön ja 

seitsemässä (41,2 %) miesopiskelijan opinnäytteeseen.  

Arvosana 5 on ehdotuksena yhteensä 39 arvostelu-

lausunnossa. Lausunnoista 26 (66,7 %) on taiteellisiin, 11 (28,2 %) 

pedagogisiin ja 2 (5,1 %) teoreettisiin opinnäytteisiin kohdistuvia. 

Erinomaista arvosanaa ehdottavista arvostelusta oli 38 (97,4 %) 

naisopiskelijan opinnäytetyöstä tehtyjä arvioita ja yksi kappale (2,6 

%) miesopiskelijan työstä. 

Vaikka tilastotiedot eivät olekaan pääosassa omassa 

tutkimuksessani, pidän silti mielenkiintoisina edellä mainittuja 

lukuja. Näistä luvuista voisi päätellä, että viime vuosina tyydyttävää 

arvosanaa on esitetty huomattavasti harvemmin kuin erinomaista 

arvosanaa. Kysymys voi olla laadusta: työt ovat kautta linjan niin 

hyviä, että tyydyttävät työt ovat harvinaisempi ilmiö kuin 

erinomaiset. Hieman kyynisemmin ajateltuna ykköstä voisi ajatella 

arvosanaehdotukseksi silloin kun työssä ei ole juuri mitään ansioita, 

mutta opiskelijan halutaan valmistuvan. Tällöin arviointi alkaakin 

todella vasta hyvin tyydyttävien (arvosana 2) kohdalla, ja ykkönen  

on jonkinlainen säälinumero opiskelijoille, joille tutkielman läpi-

meneminen ja valmistuminen on tutkimuksen laatua tärkeämpi  

 

 

 

asia. Välillä kriittisimpiä arvostelulausuntoja lukiessa jälkimmäinen 

vaihtoehto tuntui todennäköiseltäkin. 

Muitakin mielenkiintoisia yksityiskohtia tilastoja 

tarkastellessa löytyy. Esimerkiksi miesopiskelijoiden töistä on  

suhteessa heidän määräänsä koulutusohjelmassa3 ehdotettu 

tyydyttävää arvosanaa huomattavan paljon (seitsemän lausuntoa 

seitsemästätoista) ja erinomaista arvosanaa erittäin vähän (yksi 

lausunto neljästäkymmenestä).  

Erilaiset opinnäytetyypit on jaoteltu taiteellisiin, 

pedagogisiin ja teoreettisiin opinnäytteisiin. Valitettavasti 

toistaiseksi taiteen maisterin opinnäytteistä ei ole tehty tutkimusta, 

jossa kävisi ilmi kuinka paljon kutakin opinnäytetyyppiä ilmenee 

opiskelijoiden maisteritöissä. Vertailua suurempaan 

kokonaisuuteen tilastojen puutteessa ei voi tehdä, mutta joitakin 

ajatuksia voi esittää myös oman tutkimukseni pienimuotoisessa 

kontekstissa. Tilastosta näkyy esimerkiksi se, että taiteelliset 

tutkimukset ovat suosittuja ja niistä saadaan myös huomattavan 

usein erinomaisia arvosanoja. Toisaalta taas tyydyttävissä töissä 

kiinnitin huomiota siihen, että teoreettisten töiden osuus oli niinkin 

suuri: teoreettinen opinnäyte voi olla siis joko sudenkuoppa, josta 

on usein saa tyydyttävän arvosanan; tai se on opinnäytetyyppi, 

johon epämotivoitunut opiskelija usein tarttuu. 

Nämä ovat kuitenkin vain hyvin yksioikoisia päätelmiä 

mielenkiintoisiksi kokemistani havainnoista, joilla ei aineiston 

pienuuden ja toisaalta taas vertailumateriaalin (kokonaistilastojen) 

puutteen vuoksi ole juurikaan relevanssia. Heränneet kysymykset 

kuitenkin osoittavat, että opinnäytetyöaineistossa olisi paljon 

tutkittavaa myös kvantitatiivisesti.  

Liite 3: Tilastollisia havaintoja 

2) Tämä jaottelu on karkea, 
koska monet töistä saattoivat 
arvostelulausuntojen mukaan 
olla samaan aikaan esimerkiksi 
taiteellisia ja pedagogisia. 
Kategoriat on luotu sen 
mukaan, että taiteellisissa 
opinnäytteissä pääosassa on 
taiteellinen prosessi, 
pedagogisen opinnäytteeseen 
kuuluu jokin pedagoginen 
projekti ja teoreettisessa 
työssä keskiössä on taas 
käsitteiden ja teorioiden 
soveltaminen. 
 
3) Esimerkiksi 2011 
taidekasvatuksen 
koulutusohjelman läsnä 
olevista taiteen kandidaatin tai 
taiteen maisterin tutkintoa 
suorittavista perus- ja 
muuntokoulutuksen yhteensä 
276 opiskelijasta 66 eli noin 
23,9 % oli miehiä (Aalto-
yliopisto 2011). 


