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JOHDANTO1 

Olenko taidemaailman lähetystyöntekijä?

Tutkimukseni on lähtenyt liikkeelle hämmennyksestä.

Olen kouluttautunut viimeisten seitsemän vuoden aikana taidekasvatuksen 
ammattilaiseksi, jonka tehtävänä on ohjata ja kannustaa kansalaisia taiteen 
pariin. Taidekasvattajana julistan taiteen merkityksellisyyttä, muistutan sen 
vaikutuksesta hyvinvointiin ja pyrin selkeyttämään kohtaamisia ajoittain niin 
vaikeaselkoiselta tuntuvan nykytaiteen kanssa. voin ongelmitta viedä ryhmän 
peruskoulussa penkkejä kuluttavia teinejä taidemuseoon ja esitelmöidä heille 
teosten välittämistä viesteistä ja suhteesta muihin taideteoksiin. Jos jotakuta ei 
kiinnosta, pyydän keskittymään tarkemmin. Ja pipot pois päästä!

mutta välillä kokemukseni on ollut täysin päinvastainen, kun olen ollut tai-
teen äärellä paljon läheisemmän ihmisen kanssa – perheenjäsenen tai ystävän, 
ei taiteen ammattilaisen. Nykytaideteokset ovat voineet tuntua heistäkin vai-
kean raskailta tai tylsän mitäänsanomattomilta. Näissä tilanteissa kuitenkin 
kaikki tuo ammatillinen päteminen ja kuvataidetunneilla opeteltujen taiteen 
tarkastelutapojen pakkosyöttäminen tuntuu vaikealta ja väkinäiseltä. Taidepu-
heemme eivät kohtaa, vaikka juuri kohtaamisen taiteen äärellä sanotaan olevan 
taidekasvattajan erikoisosaamista. en halua ottaa taidekasvattajaroolia, haluan 
olla perheenjäsen tai ystävä. en olla besserwisserinä valtasuhteessa vaan samalla 
viivalla, toisen rinnalla. se ei välttämättä tarkoita, että tällöin itsekin tyytyisin 
tuhahtamaan ja kääntämään selkäni hankalan teoksen kohdalla, mutta huo-
maan olevani paljon auliimpi ymmärtämään tärkeän ihmisen reaktiota kuin 
sitä lauman mukana liikkuvaa yläastelaista, jonka nimeä en taaskaan muista.
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1 Johdanto

Tämä kärjistetty kahden tilanteen vertaileminen tarkentaa hämmennykseni: 
Oletetaanko minun olevan taidekasvattajana ikään kuin taiteen lähetystyön-
tekijä, jonka tehtävänä on käännyttää taidetta ymmärtämättömät ja väheksy-
vät harhaoppiset täyteen hyvää kulttuurihenkeä? Olen havainnut kasvaneeni 
opintojeni myötä sisään taidekuplaan, jossa taiteen merkityksellisyyttä ei ole 
syytä kyseenalaistaa. Kuten minna Haveri (2008, 81) toteaa, taidekoulutus 
kasvattaa tietynlaisiin asenteisiin ja arvoihin samalla kuin taiteen tekemisen 
taitoihin. ennen taideopintoja olin itsekin taiteen suhteen maallikko (ei-am-
mattilainen), keskiluokkaisen kodin ja peruskoulutuksen kasvatti – tosin myös 
kuvataidekoululainen. se, mitä pidin tuolloin taiteena, ei monilta osin enää 
vastaa nykyistä, institutionaalista taidekäsitystäni, vaan makuni on muuttu-
nut taiteen ammattilaiseksi kasvamisen myötä. en enää omakohtaisesti tavoita 
kokemusta tuosta kansanomaisemmasta taidesuhteesta.

Näen paikkani taidekasvattajana olevan taidemaailman ja taidemaallikoiden 
välissä, ikään kuin taidemaailman lähettiläänä. mutta kumman maailman 
ehdoilla toimin? Pyrinkö kasvattamaan ihmisiä taidemaailman ammattilai-
siksi tai taiteelle suopeaksi sivistyneeksi kultuuriyleisöksi? Tällöin koen uhkana 
sortumisen elitismiin. ennemminkin haluaisin kannustaa kutakin muodosta-
maan oman henkilökohtaisen taidesuhteensa omista lähtökohdistaan. Tämä 
lähtökohta tuntuu kuitenkin usein ongelmalliselta, kun samalla opetukselta 
tunnutaan odottavan yleissivistävyyttä ja altistamista tunnetuille ja yleisesti 
arvostetuille mestariteoksille, esimerkiksi suomen ns. kultakauden taiteelle. 
Taidekasvattaja sortuu helposti vain uusintamaan taiteen kaanonin valta-ase-
maa sen itseisarvoa juuri kyseenalaistamatta, etenkin jos hänen oma taiteen-
tuntemuksensa on jäänyt pinnalliseksi ja suppeaksi.

samalla kun taidekuplasta käsin on helppo glorifioida kaikki taiteeseen liit-
tyvä, toisia taide ei kiinnosta pätkän vertaa. vuoden 2009 taideaiheisessa nuo-
risobarometrissa 26 % kyselyyn vastanneista 15–29-vuotiaista suomalaisista 
ilmoittaa, ettei taiteella ole heidän elämälleen merkitystä (myllyniemi 2009). 
Tämän tutkimustuloksen äärellä taiteilija ja taidepedagogi Anne Rossi-Horto 
(2009, 83) pohtii taidetoiminnan tarjoamista nuorille ja tuleekin esittäneeksi 
olennaisen kysymyksen: kenen taidekäsityksen perusteella tätä kohtaamista nuor-
ten ja kulttuurin välillä lähdetään rakentamaan?

Tämän opinnäytetyön tavoitteena onkin kurottaa kohti dialogisempaa kohtaa-
mista taiteen äärellä. Kiinnostukseni kohteena ovat ”ihan tavalliset ihmiset” 
ja heidän omat ajatuksensa ja asenteensa taiteen merkityksellisyyteen ja mää-
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rittelyvaltaan liittyen. Toivon, että taidekasvattajana, jonka institutionaalisena 
tehtävänä on lähtökohtaisesti huokua hyvää kulttuuritahtoa, kykenen myös 
kunnioittavasti kohtaamaan ja kuuntelemaan eri tavoin taiteeseen suhtautuvia 
ihmisiä. Jos ajattelen, että minulla on annettavaa heille, miksi tyrmäisin ajatuk-
sen siitä että heidän näkemyksillään voisi olla myös jotain annettavaa minulle?

mutta kuinka tavoittaa taidemaallikkous taidekuplasta käsin?

Aineistoksi sosiaalisen median kursailematonta 
taidepuhetta

Pohtiessani näitä asioita syksyllä 2013 Yle Tv2:n uusi asiaohjelma Docventu-
res onnistui herättämään kansan parissa aktiivisempaa taidekeskustelua kuin 
etevin kuvataideopettaja konsanaan. Docventures on monimediainen ohjelma-
konsepti, joka tv:ssä suorana lähetettävän studiokeskustelun lisäksi rakentuu 
merkittävissä määrin sosiaalisessa mediassa masinoitujen keskustelujen ja mieli-
piteenvaihdon varaan. syys–lokakuun vaihteessa Docventures käsitteli viikko-
teemanaan taidetta. mielenkiinnosta seurasin juontajien ja asiantuntijavieraan 
välistä monipuolista ja kansantajuista keskustelua, mutta kaikkein merkittä-
vimmältä ohjelmassa tuntui se valtaisa aktiivisuus, jolla katsojat osallistuivat 
kommentoimaan taideaihetta. Kyseessä ei nimittäin ollut ollenkaan tyypil-
linen (sivistyneen maltillinen ja kulttuurin arvoa kyseenalaistamaton) taide-
keskustelu. Ohjelman juontajien, ohjaaja Tuomas ”Tunna” milonoffin ja toi-
mittaja Riku Rantalan kursailematon olemus, itsetietoisen ronski kielenkäyttö 
ja kaunistelematon suorapuheisuus toisaalta ärsyttivät kaikkein sovinnaisim-
pia, mutta samalla onnistuivat houkuttelemaan keskusteluun mukaan kansan 
syvistä riveistä suuren joukon sellaista porukkaa, joiden en uskoisi yleensä juuri 
taiteesta keskustelevan. Kun ohjelman jälkeen syvennyin tähän internetissä 
yhteisöpalvelu Facebookissa käytyyn kommentointiin, paljastuivat minulle 
yhteensä noin tuhannen viestin laajuiset mielipiteenvaihdot, joita ohjelman 
aloitteesta oli syntynyt taideteeman myötä.

Docventures loi keskustelua nykytaiteesta, edustamatta kuitenkaan itse taiteen 
alan auktoriteettiä. Huomasin, että kommenteissa esitettiin paljon sellaista tai-
dekritiikkiä, jota kuvataideopettajan paikalta olisi käytännössä hyvin vaikeaa 
sanoa ääneen. syntyisikö tällaista keskustelua taidekasvatuskontekstissa? Jos 
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syntyisi, pyrittäisiinkö se vaimentamaan? miten minä taidekasvattajana koh-
taan tällaisen puheen?

Näin oivallisen mahdollisuuden syventyä analysoimaan kyseistä valmista aineis-
toa taiteen maisterin opinnäytetyössäni. Tutkimuskysymykseni tarkentui hil-
jalleen täsmälliseen muotoonsa. Tutkimuksessani kysynkin, miten docventu-
resin aikaansaamassa sosiaalisen median taidepuheessa ilmenee näkemys 
taiteen määrittelyoikeudesta taidemaailman ja taidemaallikkojen välillä.

Aiheeni taidekasvatuksen kentällä

Tutkimuskysymyksestäni seuraa eittämättä ammatillinen jatkokysymys: miten 
taidekasvattajana suhtaudun maallikoiden näkemyksiin, kun tiedostan toi-
minnan paikkani maallikkojen ja taiteen ammattilaisten välissä? Taidekrii-
tikko Otso Kantokorpi (1994, 56) esittää, että taidekasvatus ja taiteen opetus 
ovat niin keskeisessä asemassa taiteen kentän, kulttuuristen pääomien ja sään-
töjen uusintamisen kannalta, että taidepedagogin on välttämätöntä harrastaa 
tällaista sosiologista itseymmärrystä. Kouluopetus ja käytännön taidekasvatus 
eivät ole Kantokorven mukaan vain ”ihan kivoja asioita ihan kivoille ihmisille” 
vaan ne ylläpitävät konsensusta taiteen arvoista ja normeista, siitä mitä pidetään 
tärkeänä ja mitä kulttuurisesti tavoiteltavana. Taidekasvattajan tulee tarkastella 
paikkaansa paitsi suhteessa substanssiosaamiseensa (taiteeseen ja visuaaliseen 
kulttuuriin) ja suhteessa kasvatettavaan, myös suhteessa ympäröivään yhtei-
söön ja sen arvostuksiin ja normeihin.

Tutkimuksessani tarkastelen taiteen roolia taidekasvatuksessa. Taide ei ole 
mitenkään itsestään selvä taidekasvatuksen pääpainopiste, sillä usein kasvatuk-
selliset seikat – kasvatettavan johdattaminen maailmaan, omaksi itsekseen ja 
osaksi yhteiskuntaa – nousevat keskeisimmiksi tavoitteiksi kuin taide itsenään. 
museopedagogiikan puolella taiteen roolista taidekasvatuksessa puhutaan arti-
kuloidummin kuin koulumaailman kuvataideopetuksen puolella. Olenkin saa-
nut keskeisiä näkökulmia tutkimukseeni juuri museopedagogiikan toimijoilta, 
vaikka tutkimusintressini kattaa taidekasvatuksen kentän laajasti eikä rajaudu 
pelkästään museopedagogiiikan tai koulun kuvataideopetuksen piiriin.
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Tutkimusaiheeni liittyy klassiseen kasvatuksen kysymykseen: voinko kasvatta-
jana tietää kasvatettavaa itseään paremmin, mikä on hänelle hyväksi? Peruskou-
lun opetussuunnitelman perusteissa (POPs 2004, 236) kuvataideopetuksen (ja 
samalla kuvataideopettajan) tavoitteeksi asetetaan, että oppilaalle syntyy hen-
kilökohtainen suhde taiteeseen. Toisin sanoen: voiko taidekasvattaja tietää kas-
vatettavaa paremmin, millainen taide ja miten annosteltuna luo kasvatettavalle 
mahdollisimman hyvän henkilökohtaisen taidesuhteen? institutionaalisessa 
kasvatuksessa kuten valtiolliseen oppivelvollisuuteen perustuvassa peruskou-
lussa opettajuus pitää sisällään kulttuurisen oletuksen paremmin tietämisestä 
ja oikeassa olemisesta. Paremmintietäjä-opettajan yllä on toisaalta vielä parem-
min tietävä opetussuunnitelma, jota opettajan tulee työssään noudattaa; insti-
tutionaalinen valtarakenne määrittää siis raamit myös opettajan tietämiselle. 
(Hakala 2007, 62, 169.) Postmodernissa yhteiskunnassa taiteen asiantuntijuu-
den asema on silti kyseenalaistunut. Taidekasvatusta on vaikeaa toteuttaa kes-
kustelematta ensin siitä, tulisiko ihmistä valistaa omaksumaan tietty taidekä-
sitys vai antaa hänen itse päättää, mikä hänelle on parhaaksi (Häyrynen 2006, 
128).

internetin myötä yhä moniäänisemmässä 2000-luvun kansalaisyhteiskunta-
suomessa keskustelu elitismistä taidemaailman yhteydessä käy vilkkaana esi-
merkiksi taiteen rahalliseen tukemiseen liittyen. sini monosen (2014) mukaan 
suomalainen elitismikeskustelu heijastelee 1960-luvun kulttuurieetosta, joka 
synnytti sloganin ”taide kuuluu kaikille”. Tuolloin taiteeseen haettiin entistä 
demokraattisempaa suuntaa erityisesti populaarikulttuurin hyväksymisessä 
korkeakulttuurin rinnalle. Nykyään demokraattisuuden ongelmakohdaksi 
nousee ennemminkin liian vaikeasti ymmärrettävä taide. 2000-luvulla vaa-
timus taiteen kuulumisesta kaikille tarkoittaakin monosen mukaan sitä, että 
yleisö pitää oikeutenaan vaatia verorahoilleen mielekästä vastinetta – ei vain 
kulttuurin asiantuntijuutta edellyttävää taidetta vaan jokamiehen ja -naisen 
lähestyttävissä olevaa kulttuuria. (mononen 2014, 85–88.)

Tutkimuksessani keskeisinä teoreettisina työkaluina käytän kulttuurin demo-
kratisoimisen ja kulttuuridemokratian käsitteitä, jotka muodostuivat keskei-
siksi löydöiksi rakentaessani teoreettista ymmärrystäni aiheesta. Käsitteet ovat 
peräisin juuri monosen mainitsemasta 1960–1970-lukulaisesta kulttuuripoli-
tiikasta ja olen suorastaan yllättynyt niiden soveltuvuudesta taiteen ammat-
tilaisten ja taidemaallikoiden välisten valtasuhteiden analysoimiseen nykypäi-
vänäkin. Näiden luvussa 4 tarkemmin esittelemieni käsitteiden avulla olen 
pystynyt jäsentämään sitä hajanaisuutta, johon taidekasvatuksen opintoni ovat 
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minut aiheeni kanssa jättäneet. Opintoni ovat ohjanneet minua toisaalta tai-
teen tekemisen ja tuntemisen oikeaoppisuuteen ja asiantuntijuuteen, toisaalta 
myös kohti postmodernia arvopluralismia ja kriittistä kasvatusta. Tilanteessa, 
jossa kuvataiteelle jälleen kerran1 perustellaan paikkaa yhteiskunnassa ja ope-
tussuunnitelmiaan uudistavassa koulussa, taidekasvatuksen sisäiset tavoitteet 
vaikuttavat haarautuvan moneen, keskenään ristiriitaiseenkin suuntaan. Tut-
kimusprosessissa etsin omaa paikkaani taidemaallikoiden ja taidemaailman 
välillä, mutta parhaimmillaan tämän opinnäytetyön käsitteistö voi tarjota työ-
kaluja myös yleisemmin taidekasvatukselle lausuttujen tavoitteiden analysoimi-
seen. liikkasen (2012; ks myös mononen 2014, 89) sanoin:

”[t]aideyleisöjen tarkasteleminen ainoastaan instituutioista yleisöihin päin 
tai pelkästään instituuioiden sisällä ei enää riitä. […] Suurin ristiriita ja suu-
rimmat muutokset tulee liittymään siihen, kuka ja missä määrittää taiteen.”

liikkasen mukaan taiteen määrittelyvalta on siirtymässä yhä enemmän maal-
likoille, taideinstituutioiden ulkopuolelle. Taidemaallikkoutta on käsitelty tai-
dekasvatuksen tutkimuksessa yllättävänkin vähän suhteessa tähän muutokseen 
ja ylipäätään siihen, kuinka paljon taidekasvattajat toimivat juuri maallikoiden 
parissa.

minna Haveri on väitöstutkimuksessaan nykykansantaide (2010) luonnehtinut 
suomalaista kansanluovuutta ja kartoittanut sen nykytilannetta. 2000-luvun 
suomessa taidemaailman kiinnostus itseoppinutta iTe-taidetta kohtaan on 
ylipäätään noussut ja tutkimus taiteentekemisen ja hyvän elämän yhteyksistä 
vilkastunut. esimerkiksi nykykansantaidetta käsitteleviä ItE-vuosikirjoja on 
ilmestynyt vuodesta 2002. Ulla Rohunen on tehnyt taideharrastajien taidekä-
sityksistä myös pro gradu -tutkielman (Rohunen 2002).

Taidemaallikoita lähestytään tutkimuksellisesti kuitenkin useammin yleisöinä 
ja taiteen vastaanottajina kuin tekijöinä. Tämänhetkisiä tilastollisia näkökul-
mia suomalaisten taide- ja kulttuurisuhteisiin tarjoavat suomen kulttuurira-
haston kyselytutkimus Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013 sekä vuoden 
2009 nuorisobarometri taidekohtia, joka kartoitti nuorten luovia harrastuksia 
ja asennoitumista kulttuuritoimintaan.

1 Taidekasvatuksen perustelemista eri tavoin on kartoittanut Pirkko Pohjakallio teoksessaan 
Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut (2005).
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suomalaisten taidesuhteista toteutettiin 1990-luvun loppupuolella laaja tutki-
mushanke valtakunnalliseen Elämysten jäljillä -kirjoituskilpailuun lähetettyjen 
taide-elämäkertojen pohjalta. Tuija saresma (2002) ja maaria linko (1998a, 
1998b) ovat tutkineet taiteen merkitystä ihmisten arjessa noiden elämäkerto-
jen avulla ja tarjoavatkin kiinnostavan rinnastuskohteen omalle työlleni. linko 
(1992) on tehnyt lisäksi reseptiotutkimusta nuorista taiteen vastaanottajina. 
myös ei-kävijätutkimuksia on alettu toteuttaa, eiväthän kaikki taidemaallikot 
kuulu esimerkiksi taidemuseoiden yleisöihin (ks. lindholm 2011). Tavallisten 
suomalaisten arjen estetiikkaa on puitu lisäksi artikkelikokoelmana vuonna 
2008 julkaistussa Kalevalaseuran 87. vuosikirjassa Kansanestetiikka. On usein 
hedelmällistä puhua laajemmin esteettisistä kokemuksista kuin suhteesta tai-
teeseen, sillä eri puhujat määrittelevät taiteen rajat hyvin eri tavoin.

Tutkimuksessani hyödynnän myös taiteensosiologian keskeisen teoreetikon, 
ranskalaisen Pierre Bourdieun (1984) teoriaa taiteen kentästä ja sen raken-
tumisesta kulttuurisen pääoman varaan. Bourdieun ajattelussa keskeistä on 
makumieltymysten ja yhteiskuntaluokan yhteys, jonka paikkansapitävyyttä 
suomalaisessa nykykontekstissa on ruotinut Nina Kahma (2011). Taiteen mää-
rittelemisen valtakysymyksiin ja toisaalta viimeaikaiseen uusliberalismin vai-
kutukseen osana taidemaailman mekanismeja minut on johdatellut brittiläinen 
Alana Jelinek (2013), joka nojaa focault’laiseen näkemykseen vallasta: taiteen 
määrittelyvalta ei ole kenenkään yksittäisen toimijan omistuksessa vaan se on 
pesiytynyt sosiaalisen toiminnan käytänteisiin ja itse kukin toiminnallaan on 
paitsi sen vaikutuspiirissä, myös toiminnallaan osallistuu näiden valtaraken-
teiden tuottamiseen. Omassa tutkimuksessani tämä on keskeistä, sillä ajatte-
len taidekasvattajan omalla toiminnallaan rakentavan tietynlaista todellisuutta 
siitä, kuinka taiteeseen saa ja toisaalta ehkä pitäisi suhtautua.

Taidemaallikoiden esittämän taidekriittisyyden haasteesta taidekasvatukselle 
oman taidekasvatuksen pro gradu -tutkimuksensa Jyväskylän yliopistoon on 
tehnyt myös maija simo (2011), joka keskittyi erityisesti nykytaiteelle tyypil-
lisen sanallistamisen kritiikkiin ja siihen vastaamiseen. Kanssani samoja kult-
tuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokratian käsitteitä on käyttänyt puo-
lestaan milja sirviö (2008) yhteiskuntapolitiikan pro gradussaan tutkiessaan 
lastenkulttuuriverkosto Taikalampun toimintaa.
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Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksessani käännän siis katseeni taidemaallikoiden näkökulmiin taiteen 
määrittelystä ja pohdin omaa paikkaani taiteen demokraattisuuden edistäjänä. 
luvussa 2 esittelen käyttämäni tutkimusaineiston eli Docventuresin myötä 
syntyneen taidekeskustelun sosiaalisessa mediassa. Ruodin ohjelman tyylin ja 
internetin keskustelukulttuurien asettamaa kontekstia, johon aineistoni aset-
tuu. esittelen tutkimukseni metodin ja perustelen tekemiäni menetelmällisiä 
ratkaisuja liittyen aineiston valitsemiseen sekä sen analysoimiseen.

luvuissa 3 ja 4 määrittelen tutkimukseni keskeiset käsitteet: taidemaallikkou-
den, taidemaailman, kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokratian. 
Niiden ympärille rakentuu tutkimukseni teoreettinen viitekehys. Teoreettinen 
osio ei kuvaa pelkästään omaa esiymmärrystäni aiheesta vaan sen muodostami-
nen on ollut keskeinen osa tutkimustani. Teoreettisen ymmärryksen rakentami-
nen on auttanut artikuloimaan ja käsitteellistämään tutkimukseni lähtökohtia 
ja ohjannut minua uusille ajatuspoluille. viitekehykseni ei seuraile kenenkään 
yksittäisen teoreetikon ajattelua vaan on eklektinen, moniaineksinen. Yhdiste-
len käsitteiden ympärille sosiologian, kulttuuripolitiikan, nykykulttuurin, este-
tiikan ja taidekasvatuksen tutkimusta.

luku 5 on tiivistä lähikontaktia analysoitavan aineiston kanssa. Nostan Face-
bookin kommenttiketjuista tutkimusraporttiini edustavia otteita, joiden kautta 
luonnehdin aineistoa ja käyn läpi tekemiäni löytöjä. Analyysini kuvaus muodos-
tuu teemoiksi, joita suhteutan toisiinsa ja niiden lukemiseen taidekasvattajuu-
den kautta. Teoreettiset käsitteet toimivat ja jäsentävät analyysiani, mutteivät 
estä minua näkemästä metsää puilta: teen huomioita myös niiden ulkopuo-
lelta.

Päätelmäluvussa 6 otan etäisyyttä tutkimaani aineistoon. Kehittelen analyysi-
vaiheen löytöjä pidemmälle ja pohdin tuloksia suhteessa käytännön taidekasva-
tustoimintaan ja alan nykytilanteeseen. Arvioin tutkimustani kokonaisuutena 
ja esitän näkemyksiäni jatkotutkimuksen mahdollisuuksista.
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AiNeisTO JA 2 
TUTKimUsmeNeTelmä

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoni alkuperän, muodon ja kontekstin. 
lisäksi kuvaan valitsemaani menetelmää niin yleisellä kuin käytännön tasolla.

internetpohjaisen aineiston tutkimiseen ei ole vielä kovin vakiintuneita tut-
kimusmenetelmiä. sain suuresti apua vastikään ilmestyneestä otteita verkosta 
-artikkelikokoelmasta (2013), joka on ensimmäinen suomenkielinen verkon ja 
sosiaalisen median tutkimisen menetelmäopas. Käyttämäni laadullinen teo-
riasidonnainen sisällönanalyysi ei kuitenkaan ole verkkoaineistoihin sidottu 
menetelmä vaan sopii tekstimuotoisten aineistojen tutkimiseen laajemminkin.

Docventuresin aikaansaama taidepuhe

Tutkimukseni aineistona on taideaiheinen kommentointi sosiaalisessa medi-
assa. Tarkastelemani aineisto muodostui Ylen asiaohjelma Docventuresin tai-
deaiheisen jakson myötä syksyllä 2013. Aineisto syntyi siis tutkimuksestani 
riippumatta.

Docventures on Yle Tv2:n syksyllä 2013 esittämä monimediainen ohjelmasarja. 
sen jokaisessa 12 viikottaisessa jaksossa esitettiin dokumenttielokuva ja keskus-
teltiin siihen liittyvästä teemasta. Ohjelmantekijät olivat valinneet Docventure-
sin teemat sen mukaan mitä jokaisen todella tulisi tietää maailmasta (Rantala & 
milonoff 2013). Yksi näistä käsiteltävistä teemoista oli taide, ja sen yhteydessä 
esitettiin katutaiteilija Banksyn graffitikulttuuria ja taiteen kaupallistumista 
käsittelevä elokuva Exit through the Gift Shop. Docventures saavutti nopeasti 
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suuren suosion1 ja palkittiin vuonna 2013 myös kahdella Kultaisella venlalla 
parhaana asia- ja ajankohtaisohjelmana sekä vuoden tv-tekona. erityisen mer-
kittävää ohjelman menestyksessä on onnistunut katsojien osallistaminen viikon 
teemaa pohtiviin keskusteluihin sosiaalisessa mediassa. itse asiassa suurin osa 
tästä sosiaalisen median taidekeskustelusta käytiin jo varsinaista tv-ohjelmaa 
edeltävinä päivinä, mikä toimi näin ikään kuin yleisölähtöisenä alustuksena esi-
tettävälle dokumentille ja suorana lähetetylle studiokeskustelulle, jossa taideai-
heesta keskusteltiin kuvataiteilija Terike Haapojan kanssa. Docventures onkin 
formaattina paljon televisio-ohjelmaa laajempi kokonaisuus. Taideteemaan liit-
tyviin Docventuresin aloittamaan reiluun kymmeneen Facebook-viestiketjuun 
lähetettiin yhteensä noin tuhat kommenttia ja lisäksi taidekeskustelua käytiin 
Twitterissä ja ohjelman kotisivun kautta ns. shoutboxis sa.

Katsoin 2.10.2013 esitetyn Docventuresin taideaiheisen studiokeskustelun, 
jossa nostettiin aktiivisesti katsojien näkemyksiä esiin asiantuntijakomment-
tien rinnalle. Kiinnostuin heti tästä ohjelman myötä syntyneestä tavallisten 
ihmisten taidepuheen ryöpystä ja näin sen tarkemmassa analysoimisessa pal-
jon potentiaalia oman tutkimusintressini kannalta. Taidekeskustelua käytiin 
sosiaalisessa mediassa laajamittaisesti ja kohderyhmän huomioivista lähtökoh-
dista, eikä keskustelu myöskään keskittynyt vain katutaidepainotteisen, ohjel-
man yhteydessä esitetyn dokumentin ympärille. Käytännössä Docventuresin 
Facebookissa aloittamissa viestiketjuissa kommentoitiin nykytaiteen ymmär-
tämisen tarvetta ja tarpeellisuutta, esitettiin vapaasti mieltä askarruttavia tai-
deaiheisia kysymyksiä ja tuotiin esille myös yleisön itse tekemää taidetta osana 
Arsventures-taidetempausta. Taiteen ammattilaisille annettiin ääni Docventu-
resin tv-, chat- ja radiolähetyksissä, mutta sosiaalisessa mediassa tapahtunut tai-
dekirjoittelu ja kommentointi haluttiin nimen omaan pitää kaikille avoimena 
taiteen ammatillisuudesta tai kiinnostuksesta riippumatta.

vaikka Docventures on asiaohjelma, tekijät haluavat selkeästi erottaa sen asi-
allisten asiaohjelmien valtavirrasta. suoran lähetyksen ohjelmapaikka olikin 
sijoitettu keskiviikon myöhäisiltaan ja taidejaksossa studiovieras Terike Haa-
pojan kanssa korkkaillaan ”apurahataiteilijalle sopivia” halpoja punaviinipul-
loja mancavessa, Docventuresin kellaristudiossa. Käytetty kieli on lennokasta, 
spontaanilta vaikuttavaa mutta kenties hyvinkin laskelmoitua, jopa häiritse-
vän ronskia. Taidetta käsittelevä kokonaisuus esitellään ohjelman nettisivuilla 

1 Finnpanelin katsojatutkimuksen mukaan ohjelma tavoitti lokakuussa 2013 kerralla jopa 
600 000 katsojaa seksi-teemaan liittyneellä dokumentillaan Whore’s Glory. Facebookissa 
Docventuresista ilmoitti 2014 helmikuussa tykkäävänsä yli 65 000 ihmistä.
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”Docventuresin suureksi maissipaskan makuiseksi artsu-evaluoinniksi2”. Kai-
kenlaista ylevöitymistä halutaan siis välttää, ja juontajat Rantala ja milonoff 
käsittelevät aiheitaan samanaikaisesti sekä kiertelemättömän tosissaan että pro-
vosoivien kärjistysten kautta. He tuovat Docventuresissa esiin myös omia mie-
lipiteitään ja arvojaan varsin avoimesti, mutta välillä myös vaivihkaisemmin 
– kuitenkin suhtautuen avoimen uteliaasti monenlaisiin näkökulmiin. mani-
festissaan juontajat kertovat halustaan palauttaa yhteisöllisyyden television kat-
somiseen (Rantala & milonoff 2013).

On siis selvää, että Docventures tavoitteli erilaista yleisöä kuin asiaohjelmat 
yleensä. sen kohderyhmää olivat pääasiassa nuoret aikuiset3, jotka kaipaavat 
asiaohjelmalta suoraa puhetta ja yleistajuisuutta, ja jotka eivät välttämättä ole 
vielä valmiiksi syventyneet käsiteltävien teemojen pariin kovin laajasti. He 
ovat myös tottuneita netin kautta keskustelemiseen ja voivat Docventuresia 
seuraamalla (ja myös siihen osallistumalla) saada uusia näkökulmia käsiteltä-
viin aiheisiin. miehet seuraavat ohjelmaa naisia enemmän, ja analysoimissani 
Facebookin kommenttiketjuissa jopa noin neljä viideososaa viesteistä on nimi-
merkkien perusteella miesten kirjoittamia. Juontajakaksikon oma sukupuoli ja 
tyyliin kuuluva äijäily selittänevät tätä sukupuolijakaumaa. Osa Docventuresin 
katsojakunnasta lienee myös Rantalan ja milonoffin aiemmin tekemän mat-
kailuohjelma madventuresin katsojia.

Huomioita kommenttien kontekstista

Kaikesta Docventuresin taidejaksoon liittyvästä keskustelusta olen tässä tutki-
muksessa syventynyt lähilukemaan Facebookiin syntyneitä kommenttiketjuja. 
Olen lisäksi tutustunut muihinkin Docventuresin taidejaksoon tuotettuihin 

2 maissipaska-sana on viittaus kansanedustaja, nyrkkeilijä Tony Halmeen lentävään lausah-
dukseen, jossa hän syyttää nykytaidekenttää siitä, että hänenkin ”kattilaan vääntämänsä 
maissipaskaa” voitaisiin taidemaailmassa pitää taiteena. Halme nostetaan nettisivulla auk-
toriteetiksi sekä huumorimielessä että samalla suunnaten Docventures-keskustelu kansan-
omaiselle tasolle.

3 Docventuresin Facebook-tykkääjistä suurin osa kuuluu palvelun mukaan 25–34-vuotiai-
den ikäryhmään – olkoonkin, että tämä ikäryhmä on myös tyypillisin Facebookin käyt-
täjäryhmä.
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osioihin4, mutta käytän niitä vain täydentävänä aineistona omalle analyysilleni. 
Facebookin kommenttiketjut ovat syntyneet sosiaaliseen mediaan sisältöä tuot-
tavien ohjelmantekijöiden aloitteesta, esimerkiksi keskustelun herättämiseksi 
lähetetyn artikkelilinkin, taideteoksen tai ohjelmaan liittyvän yleisökysymyk-
sen esittelemisestä. lähdekriittisyyden nimissä on syytä huomioida, että ohjel-
mantekijöiden aloitukset suuntaavat siis sisällöllisesti, tyylillisesti ja asenteel-
lisesti niistä alkavaa kommentointia. Aineistossani esiintyvää asenteellisuutta 
nykytaidetta kohtaan ei välttämättä ilmenisi niin voimakkaasti, tai ainakaan 
niin usein muodossa ”nykytaide on paskaa”, mikäli Docventuresin taideaihei-
nen viikon gallupkysymys ei olisi ollut provosoivasti muodossa ”Onko nyky-
taide paskaa?”. Analysoimieni kommenttien julkaisukonteksti siis rajaa sitä, 
miten ja mitä niissä on luontevaa ilmaista. Tällainen aineisto ja verkon keskus-
telukulttuurien käytännöt on syytä tuntea läpikotaisin, jotta tunnistetaan ne 
paikat, joissa tutkimuseettiset kysymykset voivat aktualisoitua. (Turtiainen & 
Östman 2013, 54–55.)

itsekin Facebookin käyttäjänä ymmärrän palvelun toimintaperusteita, mikä on 
eduksi aineistoa tarkasteltaessa (ks. laaksonen ym. 2013, 23). Kommenttiket-
jut eivät muodosta vuoropuheluun perustuvaa keskustelua siinä mielessä, että 
Facebook ei näytä suureksi kasvanutta viestiketjua kommentoijalle kokonaan, 
ellei hän klikkaa sitä auki. Näin kommentoija voi kirjoittaa oman komment-
tinsa osaksi ketjua ilman, että on ollenkaan tietoinen muiden siihenastisista 
kommenteista. Kaikkien kommenttien seasta esiin nousevat yleensä myös eni-
ten tykkäyksiä5 keränneet viestit. Koska ne saavat eniten näkyvyyttä, ne mah-
dollisesti myös ohjaavat uusien viestien sisältöjä. Analyysissäni tarkastelemani 
poikkeuksellisen laajat, lähes satojen viestien Facebook-kommenttiketjut eivät 
myöskään välttämättä näy lukijalle tai kommentoijalle kronologisessa viestien 
lähettämisjärjestyksessä vaan ne voivat järjestyä myös esimerkiksi suosituim-
pien kommenttien mukaan. Jokaisessa viestissä on lähetysajankohta, mutta nii-

4 Taidejaksoon kuuluivat Facebook-sisällön lisäksi seuraavat osiot: Exit through the Gift Shop 
-dokumenttielokuva, tätä elokuvaa alustava insertti, suorana lähetetty studiokeskustelu, 
Yle Puheella esitetty taidekriitikko Otso Kantokorven radiohaastattelu, live-videochat 
(jossa taiteilija Jani leinonen ja videobloggaaja soikku vastailevat yleisön lähettämiin tai-
deaiheisiin kysymyksiin), taidejakson esittely ja kommentointimahdollisuus ohjelman net-
tisivuilla sekä Twitter-keskustelu tunnisteella #docventures.

5 Tykkäys on Facebook-kommentoinnin yksinkertaisin muoto: käyttäjät voivat osoittaa 
kiinnostustaan tai samanmielisyyttään toisen käyttäjän kommenttia kohtaan painamalla 
tykkää (like) -painiketta.
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den perusteella kronologian määritteleminen on työlästä palapeliä.6 Puhunkin 
tutkimusaineistostani pikemminkin kommenttiketjuina kuin keskusteluina. 
Yksittäisten kommenttien tarkastelu on mahdollista juuri keskustelun vasta-
vuoroisuuden vähäisyyden takia – kommentit voidaan irrottaa keskusteluyhte-
ydestään, kun merkittävää keskusteluyhteyttä ei ole.

Kommenttien kontekstin voi tiivistää toteamalla, että tutkimuskohteena on 
kommentointi, joka tapahtuu Facebookissa, jossa toimitaan Facebook-keskus-
telun tavoin (esimerkiksi linkitetään sisältöjä, tykätään toisten kommenteista ja 
käytetään nettipuheelle tyypillisiä ilmaisuja) ja jota tarkastellaan yleensä Face-
bookin itsensä kautta. Facebook onkin tämän tutkimuksen tutkimusympä-
ristö: sen kohde, lähde ja väline. (Turtiainen & Östman 2013, 63–64.)

Tutkimuseettisiä huomioita

Pääosin kommenttiketjut muodostuvat yksittäisistä ilmoille heitetyistä kom-
menteista, joita ei ole suunnattu kenellekään tietylle rajatulle kohderyhmälle. 
Ne ovat julkisia, joten niitä voivat lukea monet muutkin kuin kommentointiin 
osallistuvat, myös ilman kirjautumista Facebookiin. Kirjautuminen on kuiten-
kin edellytys kommenttien kirjoittamiseen tai toisten viesteistä tykkäämiseen. 
Tällainen tietyn nettifoorumin, tässä tapauksessa Facebookin, kautta muodos-
tuneen aineiston julkisuus on jossain määrin syytä kyseenalaistaa. Kommen-
toijat eivät nimittäin itse välttämättä tajua lähettävänsä kommentteja julkisesti 
näkyviksi – viestien yleisöt ovat heille ns. ”näkymättömiä yleisöjä”, joiden ole-
massaoloa tai laajuutta voi olla vaikeaa tiedostaa (laaksonen ym. 2013, 22, ks. 
myös Turtiainen & Östman 2013, 56).

Docventuresin tv-formaattiin kuuluu, että sosiaalisen median kommentteja 
näytetään ja luetaan osana studiokeskustelua, joten kommentoijat ikään kuin 
kantavat oman näkemyksensä yhteiseen julkiseen kekoon. He eivät ole tietoi-
sia siitä, että tarkastelen heidän kommenttejaan tutkimuksessani eivätkä ole 
voineet vaikuttaa mukanaoloonsa, mikä yleisesti ottaen on tutkimuseettisesti 
kyseenalaista (Tuomi & sarajärvi 2002, 128–129). Perustelen ratkaisuni eet-

6 Kuitenkin joidenkin viestiketjujen sisään rakentuu omia, sisennettyjä keskustelujaan 
(tai keskustelun tynkiä), joissa joku vastaa suoraan johonkin tiettyyn kommenttiin, ja 
Facebook sijoittaa tämän vastauksen välittömästi kyseisen kommentin alle. Tällaisessa täs-
mäkommentoinnissa vastavuoroisuus on selkeintä.
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tisyyden kuitenkin juuri aineiston julkisella saatavuudella ja sillä, että kyseis-
ten viestien on myös ollut mahdollista tulla näytetyiksi suorassa tv-lähetyksessä 
kommentoijan nimeä myöten. Näin kirjoittajat ovat asettaneet ne itse avoimelle 
tarkastelulle alttiiksi. itse tuon esille näitä viestejä tässä tutkimuksessani peite-
tyin nimimerkein7, jotta huomio ei kiinnittyisi kirjoittajien henkilöllisyyteen ja 
jotta en vahingossakaan tulisi asettaneeksi kirjoittajia kyseenalaiseen asemaan, 
vaikka tutkimusaiheeni ei yleisesti ottaen ole erityisen arkaluontoinen (vrt. Tur-
tiainen & Östman 2013, 56–59). Tarkastelen joka tapauksessa pikemminkin 
viestien sisältöä kuin sitä, minkälainen henkilö kirjoittaa mitäkin.

Koska en itse ole ollut vaikuttamassa aineiston syntyyn, ei tietoisuus tutkimuk-
sen kohteena olemisesta ole vaikuttanut kommentoijien aiheisiin tai tapaan 
kirjoittaa. Tässä mielessä olen varsin autenttisen aineiston äärellä, joka toimii 
kommentoijien ja ohjelmantekijöiden muodostamista lähtökohdista Faceboo-
kin mahdollistamalla ja rajaamalla alustalla. Perustelen aineiston kiinnosta-
vuutta juuri sillä, että sen taidepuhe eroaa avoimuudellaan ja moniäänisyydel-
lään taidekasvatustilanteiden taidepuheesta, jossa opettajan edustamat arvot 
ja kasvatuksen kohteena oleminen vaikuttavat usein väistämättä keskustelun 
luonteeseen. en voi kuitenkaan koskaan varmasti sanoa, olisivatko analysoi-
mani aineiston kommentoijat tuottaneet samanlaista taidepuhetta, jos olisivat 
tienneet erään taidekasvattajan tekevän kommenteistaan opinnäytetyönsä.

Hermeneuttinen ote

Tutkimusprosessiani on syytä tarkastella ns. hermeneuttisena kehänä. Tavoit-
teenani on ollut ymmärtää paremmin taidemaallikkoutta ja sen suhdetta tai-
demaailmaan – toisaalta myös taidekasvattajan paikkaa näiden kahden välillä. 
Ymmärrykseni onkin edennyt spiraalimaisena kehänä: ensin tunnistan jon-
kun ilmiön olemassaolon, sitten tutustun siihen tarkemmin, luen siitä lisää, 
kohtaan eriäviä näkökulmia ja kun sitten palaan ilmiön äärelle takaisin, huo-
maan käsitykseni jo muuttuneen aiemmasta. Tästä kehä käynnistyy uudelleen, 
ymmärrykseni syvenee entisestään, käsitykseni muuttuvat ja tarkentuvat yhä. 
Tutkimukseni rajautuu tältä erää tähän opinnäytteeseen, mutta ymmärrykseni 

7 Ainoastaan tapauksessa, jossa esittelen erään kommentoijan tekemän maalauksen, jätän 
Facebook-käyttäjänimen peittämättä (ks. luvun 5 osa ”Antitaide parodian keinona”). 
Nimen peittäminen olisi pikemminkin tekijänoikeusloukkaus kuin yksityisyyden suojaa-
mista (Turtiainen & Östman 2013, 57).
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aiheesta jatkaa laajenemistaan – hermeneuttinen kehä ei pääty tutkimuksen 
loppumiseen.

Käytännössä olen lähtenyt liikkeelle siis omista arjen kokemuksistani ja häm-
mennyksestäni, joita olen kuvannut johdannon alussa. Kun satuin seuraamaan 
Docventuresin taidekeskustelua, ymmärsin aiempien pohdintojeni ansiosta, 
että tässä taidekeskustelussa oli jotain merkittävää, minulle taidekasvattajana 
olennaista pureskeltavaa. en kuitenkaan tässä vaiheessa analysoinut keskuste-
lua tarkemmin. syksyn 2013 haalin käsiini tutkimuksia ja kirjallisuutta liittyen 
taiteen määrittelyyn, taidemaailman rakenteiden kuvaamiseen, kansalaisten 
taideharrastuksiin ja -mieltymyksiin ja moneen muuhun näkökulmaan, jotka 
yhdessä jäsensivät ymmärrystäni taidemaallikoiden suhteesta taidemaailmaan. 
Kaikki tuntuivat täydentävän kokonaisuutta omalta osaltaan, mutta hämmen-
nystäni ne eivät silti vielä poistaneet. Palasinkin tarkemmin Docventures-ai-
neiston ääreen ja kiinnitin huomioni maallikkopuheessa esiintyvään taiteen 
rajojen määrittelyyn. Tämä havainto siivitti varsinaisen teoriaosuuden jäsen-
tymistä valtakysymysten ja taiteen määrittelyoikeuksien ympärille. Teoreetti-
sen tarkastelukehyksen raamit napsahtivat kohdalleen, kun löysin kulttuurin 
demokratisoimisen ja kulttuuridemokratian käsitteet. varsinainen aineiston 
analyysini ohjautuukin tämän teoreettisen viitekehyksen mukaisesti.

Ymmärrykseni on siis kehittynyt aineiston ja teorian vuoropuheluna. Uuden 
oivaltaminen ja toisaalta kiinnostukseni täsmentyminen niin aineiston kuin 
teoriankin äärellä on koko prosessin ajan vaikuttanut siihen, miten lähestyn 
seuraavaksi lukemaani teoreettista lähdeteosta tai aineistoni kommenttiketjua. 
Tämä tutkimusraporttini on yksinkertaistus ja olennaisimman tiivistys tästä 
prosessista.

laadullinen teoriasidonnainen sisällönanalyysi

Tutkimusotteeni on laadullinen eli kvalitatiivinen. en pyri tuottamaan aihees-
tani mitattavissa olevaa tietoa vaan ymmärtämään ilmiön merkityksiä ja luon-
netta. Kyse on myös tapauskohtaisesta aineiston analysoimisesta, kuten eskolan 
ja suorannan (2008) mukaan laadullisessa tutkimuksessa yleisestikin. Tutkies-
sani Docventuresin aikaansaamaa taidekeskustelua en voi kommenteista teke-
mieni päätelmien perusteella tehdä yleistyksiä kaikille taidemaallikoille tyy-
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pillisistä ajattelutavoista tai asenteista. Kuitenkaan aineiston rajattu koko ja 
tapauskohtaisuus eivät ole ratkaisevia laadullisen tutkimuksen onnistumisen 
kannalta vaan ennemminkin aineiston perusteellinen käsitteleminen tekemäni 
rajauksen asettamissa raameissa. eskolan ja suorannan mukaan avaintekijä tut-
kimuksen onnistuneeseen rajaamiseen on teoreettinen perehtyneisyys – tutki-
jana minun täytyy tietää, mitä ja miksi teen mitä teen. (mt. 61–65.)

esiymmärrykseni kartoittamisen jälkeen tutkimusprosessini on muodostunut 
kaksiosaiseksi: a) taidemaallikoiden ja taidemaailman suhteiden teoreettiseksi 
jäsentämiseksi sekä b) Docventuresin taideaiheisten kommenttien analyysiksi 
tämän teoreettisen näkökulman ohjaamana. Ajallisesti nämä tutkimusvaiheet 
ovat kuitenkin kulkeneet myös rinnakkain tutkimusprosessin aikana ja vaikut-
taneet toisiinsa.

Tutkimuksessani on siis siinä mielessä aineistolähtöisiä piirteitä, että valitsin 
käytettävän aineistoni jo ennen teoreettisen viitekehyksen täsmentymistä var-
sinaiseen muotoonsa. en kuitenkaan ole rakentanut tutkimukseni teoriaa ja 
käsitteistöä pelkästään aineiston itsensä kautta, eli kyseessä ei ole induktiiviseen 
päättelyyn perustuva aineistolähtöinen tutkimus. Toisaalta käyttämäni teo-
reettinen viitekehys käsitteineen ei rajaa aineistoni analyysiä niin, ettei aineis-
tosta itsestään pääsisi nousemaan teorian ulkopuolisia tai sen kanssa ristiriitai-
sia tuloksia. en siis pelkästään tyydy testaamaan teorian paikkansapitävyyttä 
aineistoni avulla, eli tutkimukseni ei ole myöskään deduktiiviseen päättelyyn 
perustuva teorialähtöinen tutkimus. (Tuomi & sarajärvi 2002, 95–101.)

Analyysini muotona on näiden sijaan pikemminkin abduktiiviseen päättelyyn 
perustuva teoriasidonnainen (teoriaohjaava) sisällönanalyysi, jossa ikään kuin 
yhdistyvät aineistolähtöisen ja teorialähtöisen analyysin eri puolet. Teoriasidon-
nainen sisällönanalyysi sallii tutkimuksesta riippumattoman aineiston käyttä-
misen ja valitsemisen jo ennen teoreettisten käsitteiden muodostamista (Tuomi 
& sarajärvi 2002, 101). Alustava aineistoon tutustuminen onkin ohjannut 
minua laajentamaan teoreettista perehtyneisyyttäni. Koin tarvetta täydentää 
omaa esiymmärrystäni mielekkäällä teoreettisella kirjallisuudella ja käsitteel-
listämisellä ennen varsinaista aineistoni analysointia, tiedostaen että analyysi 
ei koskaan voi olla täysin riippumaton tutkijan omasta taustaymmärryksestä 
(ks. eskola & suoranta 2008, 151–152). Aineisto ja valmiit mallit käyvätkin 
ikään kuin vuoropuhelua tutkimusprosessissani. Käytän teoreettista käsitteis-
töä (ennen kaikkea käsitteitä kulttuurin demokratisoituminen ja kulttuuride-
mokratia) uusia ajatusuria aukovina työkaluina aineiston analysoimisessa, en 
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pelkästään aineiston tulkintaa rajoittavana kehikkona. Koko tutkimustani 
ohjaa punaisena lankana johtoajatus taidekasvatuksen paikan etsimisestä tai-
demaallikoiden ja taidemaailman välillä näiden käsitteiden avulla. Tämä johto-
ajatus myös rajaa tutkimukseni ulkopuolelle sellaisia näkökulmia, joita samasta 
aineistosta voisi myös tutkia – esimerkiksi taidemaallikoiden taidekäsitysten 
tarkemman erittelemisen. (Tuomi & sarajärvi 2002, 98–99.)

Tutkimukseni muodostuu siis käytännössä laadulliseksi teoriasidonnaiseksi 
sisällönanalyysiksi. sisällönanalyysi on tekstianalyysin muoto, jolla voidaan 
analysoida strukturoimattomiakin dokumentteja pyrkien tiivistettyyn ja ylei-
seen muotoon. Tarkoitus on luoda selkeyttä aineistoon ja nostaa analyysin 
avulla sen informaatioarvoa. (Tuomi & sarajärvi 2002,105, 110.) Pyrin työs-
säni tutkimieni kommenttiketjujen sisällön sanalliseen kuvaamiseen, en niin-
kään määrälliseen erittelyyn esimerkiksi tiettyjen sanavalintojen esiintymis-
määrän mukaan. Kuten edellä olen tuonut ilmi, aineiston kommenttiketjut 
eivät järjesty Facebookissa itsestään selvästi kronologisiksi keskusteluiksi kuten 
perinteisemmillä nettifoorumeilla, joten vieruspareittain kommentteja tarkas-
televa keskusteluanalyysi ei sovellu aineistoni tarkasteluun8. Kommentoijat 
myös muodostavat niin väljästi rajautuvan ja suuren joukon, ettei tulkinnassa 
ole olennaista keskittyä tämän ryhmän sisäisiin suhteisiin. (vrt. Arpo 2005, 
104–105.)

Tutkin kommenttien sisältämiä merkityksiä ja etsin niille laajempia konteks-
teja ja selittäviä tekijöitä, eli en pitäydy analyysissani pelkästään ilmisisällön 
tutkimisen tasolla. Analysoitavien tekstien merkityksien etsiminen on tyypil-
listä myös diskurssianalyysille. sisällönanalyysi eroaa diskurssianalyysistä kui-
tenkin siten, että diskurssianalyysissa keskitytään tutkimaan millä keinoilla 
näitä merkityksiä tuotetaan. Tuomen ja sarajärven (2002, 106) mukaan näitä 
molempia analyysitapoja voidaan soveltaa joustavasti, ja omassa analyysissäni 
koenkin välillä olennaiseksi puuttua myös kommenttien kirjoittajien tapaan 
tuottaa merkityksiä rivien välissä, sillä tutkimuksessani haluan kiinnittää huo-
miota juuri arkipäivään pesiytyneisiin taiteen puhetapoihin. menetelmällistä 
yhdistelyä nimen omaan internetissä tapahtuvan kommentoinnin analysoimi-

8 Robert Arpo (2005, 99–106) suosittelee tutkimuksessaan Internetin keskustelukulttuurit 
internetin keskusteluryhmien puheen ja toiminnan analysoimiseen diskurssianalyysin, 
etnometodologisen keskusteluanalyysin ja kielirekisterien analyysin yhdistelmää. Hän 
muodostaa niistä oman tekstianalyyttisen lähestymistapansa. Arpon tutkima nettikeskus-
telu on kuitenkin foorumipohjaista, jossa keskustelualue muodostaa selkeämmin oman 
yhteisön kuin Facebook, sekä jossa viestit muodostavat selkeämpiä kronologisia viestiket-
juja (engl. thread, Arpo käyttää myös käsitettä säie).
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sessa suosittelee myös Arpo (2005, 106). Joka tapauksessa menetelmäni perus-
tuu näkemykseen siitä, että ihmiset tuottavat suhdetta maailmaan itse, eikä ole 
olemassa mitään sellaista paikkaa, josta maailmaa voisi tarkastella ikään kuin 
ulkopuolisen silmin. Todellisuus rakentuu siis inhimillisen ajattelun kautta – 
ihminen ikään kuin puhuu maailman sisältä käsin. (Tuomi & sarajärvi 2002, 
105–106.) Kielenkäytön vaikutus onkin keskeistä tässä todellisuuden tuottami-
sessa, ja tutkimissani kommenteissa puhetapojen analysoiminen on välillä var-
sin oleellista viestin merkityksen kannalta. Tutkimukseni menetelmää voisikin 
kuvata sisällönanalyysiksi diskurssianalyysin keinoilla maustettuna.

Toisin sanoen Docventuresin yleisön taideaiheisia kommentteja lähilukemalla 
piirtyy esiin kuva siitä, millaisena todellisuutena maailma (ja taidemaailma) 
kommentoijille itselleen ilmenee. Tähän todellisuuskäsitykseensä he myös 
perustavat omat taiteeseen liittyvät arvonsa ja asenteensa. Tässä laadullisessa 
tutkimuksessa ei siis ole mielekästä puhua heidän käsitystensä vääryydestä tai 
oikeellisuudesta suhteessa todellisuuteen vaan korkeintaan heidän käsitystensä 
eroista ja samanlaisuuksista suhteessa omaan, taidekasvattajanäkökulman värit-
tämään todellisuuskäsitykseeni (vrt. Tuomi & sarajärvi 2002, 134).

Analyysin vaiheet käytännössä

Tutkimuksessani kysyn, miten taidemaallikoiden kommenteissa ilmenee näke-
mys taiteen määrittelyoikeudesta taidemaailman ja taidemaallikkojen välillä. 
Aloitin analyysini tulostamalla Facebookista Docventuresin aloittamat tai-
deaiheiset kommenttiketjut paperille, jolloin ne olivat minulle helppolukui-
semmassa muodossa.9 lukiessani tulostamaani aineistoa ensimmäisiä kertoja 
merkitsin värikoodauksella ne kommentit, jotka liittyivät olennaisesti tutki-
muskysymykseeni. Tämän ensimmäisen koodauksen perusteella kohdensin 
lähilukuni niihin kommenttiketjuihin, joissa tutkimuskysymykseeni liittyviä 
kommentteja oli eniten, joskin tarkastelin edelleen myös muissa ketjuissa olen-
naisten joukkoon koodaamiani kommentteja. Tämä rajaus oli selkeä, sillä muut 
viestiketjut täyttyivät ennemminkin Docventuresin esittämän Exit through the 
Gift Shop -elokuvan arvioista tai esimerkiksi viikkogallupin lyhyistä joo- tai 

9 Kaikkiin analysoimiini kommentteihin on siis viitattu sellaisina kuin ne Docventuresin 
Facebook-sivuilla ilmenivät tammi–helmikuussa 2014, jolloin tallensin keskustelut itsel-
leni analysoitaviksi.
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ei-vastauksista. Numeroin selkeyden vuoksi kaikki kommenttiketjut ja niistä 
jokaisen kommentin. Kommentteja koko aineistossa on yhteensä noin tuhat. 
Poikkeuksellisia kommenttiketjuja olivat Arsventures-yleisökilpailuun liitty-
vät kolme ketjua, jotka muodostuivat lähinnä yleisön lähettämistä teoskuvista 
ja -videoista joilla he osallistuivat kilpailuun. Olen tutkimuksessani joutunut 
rajaamaan näiden teosten analyysin varsin suppeaksi, mutta ne tarjoaisivat her-
kullisen mahdollisuuden myös perinpohjaisempaan maallikkotaidetta käsitte-
levään kuva-analyysiin.

Teemoittelin olennaisiksi koodaamieni viestien perusteella aineistoa ensim-
mäisen kerran jo ennen teoreettisen viitekehykseni täsmentymistä löytämieni 
käsitteiden ympärille. Tämä aineistolähtöinen teemoittelu ei jäänyt tutkimuk-
sessani lopulliseksi, mikä onkin laadullisessa tutkimuksessa eskolan ja suo-
rannan (2008, 151, 157) mukaan usein hyvä asia. Kun tämän ensimmäisen 
teemoittelun jälkeen teoreettiset käsitteet täsmentyivät, pystyin toteuttamaan 
teemoittelun entistä mielekkäämmin tutkimuskysymystäni silmällä pitäen. 
Kokosin yksittäisiä kommentteja suureen miellekarttaan, jonka perusrakenne 
muodostui erilaisista suhtautumistavoista taiteen määrittelyvaltaan ja erilaisiin 
oletuksiin siitä, ketkä tätä valtaa käyttivät ja miten. miellekartan rakenne kas-
voi sitä mukaa, kun aineistosta nousi teoreettista perusrakennetta täydentäviä 
uusia näkökulmia. Jäsennellessäni kommentteja tai niiden lyhennelmiä mielle-
kartaksi oli varsin tärkeää, että ne oli numeroitu, sillä näin saatoin aina palata 
alkuperäisen kommentin ääreen osana oikeaa viestiketjua.

Tässä jälkimmäisessä teemoittelussa aineiston yhteys teoriaan oli siis tiukempi – 
teorian ja empirian vuorovaikutusta voidaankin pitää onnistuneen teemoittelun 
edellytyksenä (eskola & suoranta 2008, 175). siksi myös analyysia raportoidessani 
pyrin lomittamaan niitä toisiinsa, sillä pelkät aineistosta nostamani lainaukset 
eivät ole vielä tuloksia. Diskursiivisille menetelmille tyypillisesti tarkoituksenani 
on teoreettisten käsitteiden (kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokra-
tian) avulla nostaa kommenteista esiin sellaista, mikä ei automaattisesti nouse 
niistä esiin (mt., 196). Tässä raportissani analyysiosan kommentit muodosta-
vat ikään kuin väljiä tyypittelyjä maallikoiden taidepuheesta, joilla yleistän ja 
tiivistän yksittäisistä kommenteista havaitsemiani näkökulmia. Nämä ryhmit-
telemäni puhetavat ja puheenaiheet esiintyvät aineistossa rinnakkain, eivätkä 
ole toisiaan täysin poissulkevia – yksittäinen kommentoija voikin näkemyksi-
neen edustaa niistä useampia. Analyysini tarkoitus on tihentää aineistoa: niin 
sanotusti tiivistää datasta informaatiota ja siitä päteviä, kiinnostavia tulkintoja. 
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TAiDemAAilmA

Tässä luvussa määrittelen taidemaallikkouden ja taidemaailman käsitteet ja 
esittelen kolme kehityslinjaa taiteen ja yhteiskunnan suhteessa. Taidemaailma 
rakentuu omaksi instituutiokseen asiantuntijuuden varaan ja asiantuntijuus 
muodostaa näin valtakysymyksen taiteen määrittelyoikeudesta. suomalainen 
taidemaailma on muodostunut instituutioksi erilaisessa yhteiskunnallisessa 
tilanteessa kuin missä nykyään elämme. sen olemassaolon aikana yhteiskunta 
on muuttunut modernista postmoderniin ja kohti uusliberalismia. siksi taide-
maailman asema suhteessa muuhun yhteiskuntaan on myös uudenlaisen arvi-
oinnin kohteena.

Kulttuuripolitiikan kolme päälinjaa olen poiminut Anita Kankaan (1999) artik-
kelista Kulttuuripolitiikan uudet vaatteet. Kuitenkin viittaan tässä luvussa ennen 
kaikkea erkki seväsen (1998) luonnehdintaan taidejärjestelmästä modernina 
ja postmodernina aikana. seväsen näkökulmia jatkavat 2000-luvun puolella 
Alana Jelinekin (2013) kriittiset ajatukset uusliberaaliuden ujuttautumisesta 
taidejärjestelmän toimintamekanismeihin.

Taidemaallikot

Taidekasvattajana en ensisijaisesti toimi taiteen ammattilaisten kanssa vaan 
”ihan tavallisen kansan” parissa. Tarkastelen tässä tutkimuksissa tavallisten 
suomalaisten suhtautumista taidemaailmaan. ”Tavalliset suomalaiset” on kui-
tenkin käsitteenä varsin epämääräinen ja kaipaa määrittelyä. Huomioni kiinnit-
tyykin tavallisuuteen suhteessa taidemaailman toimijoiden erityisyyteen. Olen 
siis kiinnostunut heistä, jotka eivät ole koulutuksen tai kasvatuksen kautta tai-
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teen ammattilaisia tai muuten ammattimaisia taidekentän toimijoita. Käytän 
tutkimuksessani näistä tavallisista kansalaisista termiä taidemaallikot.

maallikolla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole asiantuntemusta tietystä alasta, 
tässä tapauksessa taiteesta. Taidemaallikoista puhutaan usein myös termeillä 
yleisö tai suuri yleisö, mutta nämä määrittyvät lähtökohtaisesti suhteessa kult-
tuuri-instituutioihin, esimerkiksi museoon. Yleisö on joukko vastaanottajia; 
termiä käyttämällä ei huomioida tämän ryhmän mahdollisuutta olla samalla 
itse kulttuurin tekijöitä ja luovia toimijoita. Taidemaallikko voi kuitenkin olla 
itsekin taiteen harrastaja ja harrastajataiteilija – mikään ei estä taidemaallikon 
omaa taiteellista toimintaa, joka tapahtuu taidemaailman ulkopuolella. Koska 
taidemaallikolla ei kuitenkaan ole taiteen teoriantuntemusta, jonka varaan 
institutionaalinen taidemaailma rakentuu, hän on taidemaailman näkökul-
masta ennemminkin yleisöä kuin taidekentän toimija.

Yleisö-termi on taidemaallikkoutta tarkastellessa suppea siinäkin mielessä, että 
se jättää tarkastelun ulkopuolelle ne henkilöt tai ryhmät, joita taide ja kulttuuri 
ei kiinnosta tai muuten tavoita. museoalalla onkin alettu tutkia taiteen ja kult-
tuurin ei-yleisöjä tai ei-kävijöitä (mm. Karhio 2003, lindholm 2011). Tällöin 
huomio kiinnittyy niihin, jotka jättävät osallistumatta kulttuuritarjontaan.

myös media tuottaa puhetta ja mielikuvia ”tavallisten suomalaisten” suhteesta 
taiteeseen ja taidemaailmaan. Populistiseen lööppi- ja kohujournalismiin kuu-
luu taidemaallikoiden esittäminen keinotekoisesti ”kansana”, jonka kuvataan 
usein suhtautuvan korkeakulttuuriin epäluuloisesti, jopa vihamieleisesti. Kan-
sasta on tapana puhua yksimielisenä joukkona, vaikka se todellisuudessa pitää-
kin sisällään varsin heterogeenisen joukon ihmisiä erilaisine taidesuhteineen. 
Kirjoittelun taidetta vastustavasta kansasta on esitetty johtuvan esimerkiksi 
lehtien viihteellistyvästä linjasta ja ammattitaidottomista toimittajista, jotka 
eivät osaa kirjoittaa taiteesta monipuolisesti (lokka 2014). Kansa-termi vihjaa 
mielikuvaan omanarvontuntoisesta, ylpeästi demokratiaa vaativasta väkijou-
kosta, jota ei ole syytä alistaa eliitin sorron alle. siksi puhumalla kansasta on 
helppo saada massat puolelleen. (Ks. Heikkinen 2007, 127–130.)
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en ilmaise tutkimuksessani maallikko-termillä alempiarvoisuutta suhteessa 
asiantuntijaan, vaikka sana saakin joskus kielenkäytössä alentavan sävyn1. 
Kaikkien ei tarvitse olla taiteen asiantuntijoita, maallikkous on hyväksyttävää. 
On olennaista huomioida myös, että taidemaallikkous ei riipu koulutustasosta 
tai yhteiskuntaluokasta, sillä taidemaallikoita voivat olla niin kouluttamatto-
mat kuin korkeasti koulutetutkin ihmiset. esimerkiksi huippulääkärin voi olla 
vaikeaa tavoittaa nykytaiteen kieltä ja toimintatapoja. Jokainen ihminen on 
maallikko jollain osaamisen ja tietämisen alueella (Ks. sepänmaa 2008, 28).

Tavallisten ihmisten taidesuhteista on tehty suomessa keskeistä tutkimusta 
vuonna 1995 järjestetyn laajan Elämysten jäljillä -kirjoituskilpailun kautta kerä-
tystä taide-elämäkerta-aineistosta. Näitä taide-elämäkertoja tutkineet Tuija 
saresma (2002) ja maaria linko (1998a, 1998b) tuovat esiin taiteen merkityk-
sellisyyttä ihmisten arjessa ja osana elämänkulkua. Birminghamilaisen kou-
lukunnan kulttuurintutkimuksen hengessä he siis tutkivat taidemaallikoiden 
aktiivista suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin, eivätkä tyytyneet tarkastelemaan 
kansalaisia vain passiivisina kulttuurin yleisöinä (saresma 2002, 14).2

Amatööriys on sanan latinalaisen alkuperän mukaan jonkin asian rakastamista. 
Tavallisille suomalaisille taiteen harrastaminen merkitseekin lingon ja sares-
man tutkimusten mukaan itsensä toteuttamista, terapeuttista itsetutkiskelua 
ja oman elämän asioiden käsittelyä – joillekin suorastaan luovan toiminnan 
sisäistä pakkoa. linko (1998a, 64) summaa, että taiteelta kaivataan emootio-
naalis-kognitiivisia elämyksiä. Taiteen koettiin elämäkerroissa olevan irtiottoa 
arjesta, mutta kuitenkin tapahtuvan osana arkea, esimerkiksi harrastusryh-
missä tai iltaisin kotona. Taidesuhde on hyvin henkilökohtainen, jakamaton 
ja tiiviisti sidoksissa yksilön omaan elämänkokemukseen, mutta samalla myös 

1 Tämä taidekasvatuksen alan tutkimukseni on suunnattu taiteen ammattilaisille, jolloin 
katson taidemaallikko-termin olevan paras vaihtoehto kuvaamaan tutkimukseni kohdetta. 
maallikko-sanan negatiivissävytteisen tulkintamahdollisuuden takia en kuitenkaan vält-
tämättä käyttäisi sitä suunnatessani samaa tutkimusta laajemmalle yleisölle. Puhuessani 
taidemaallikoista taidekasvattajan näkökulmasta tulen samalla luoneeksi toiseutta, tuotan 
eroa meidän ja muiden välillä. Tässäkin mielessä on tärkeää korostaa, että taidemaallikoi-
den joukko ei kerta kaikkiaan ole homogeenisesti kuvattavissa tai yksioikoisesti rajatta-
vissa. Käsite on ennemminkin teoreettinen työväline.

2 Toisaalta on huomioitava, että aineiston kirjoittajakunta oli aiheen myötä valikoitunut 
ja siksi tulokset kertovatkin ennen kaikkea sellaisten suomalaisten taidesuhteista, jotka 
pitävät taidetta merkityksellisenä osana elämää. Kulttuurin suhteen passiiviset tuskin kir-
joittivat taide-elämäkertojaan Elämysten jäljillä -otsikoituun kilpailuun. linko (1998a, 
11) määrittelee, että taidekokemus on joko mieleenpainuva taide-elämys tai yhdentekevä, 
nopeasti unohtuva ja tunteita herättämätön kokemus.
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suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. (linko 1998b, 334–335, 375; saresma 
2002, 10.) Taideharrastajille esimerkiksi nettiyhteisöt, blogien kirjoittajat ja 
kansalaisopistojen harrastusporukat voivat muodostaa sen yhteisön, jossa omaa 
tekemistä tuodaan esille ja arvioitavaksi.

saresman (2002, 127) mukaan taiteella tarkoitetaan maallikkonäkökulmasta 
luovaa esteettistä toimintaa ja tämän toiminnan tuloksia. maallikoille taiteen 
akateeminen määrittely ei vaikuta yleensä olevan kovinkaan tärkeää; merki-
tyksellisiä ovat luovan harrastuksen hyödyt ja ilot eikä taiteelle juuri anneta 
itseisarvoa (mt., 131, 161). saresma kuvaa tutkimiensa elämäkerturien määrit-
televän taiteen muodot hyvin laveasti, kun kyseessä on oma taiteen tekeminen. 
Taiteena voitiin puhua niin perinteisestä kuvataiteesta kuin esimerkiksi keräile-
misestä, käsitöistä, sirkuksesta, valokuvaamisesta – tai vaikka kulinarismista ja 
luontokokemuksista (mt., 137–138, 146–147). Kuitenkin nykytaiteen suhteen 
määrittelyissä oltiin selvästi suvaitsemattomampia, sillä siihen eivät päde kau-
neuden ja taitavuuden tutut kriteerit, jotka muodostavat melko konservatiivi-
sen kansanestetiikan pohjan. ei-ammattilaiset korostavat taiteen tarkastelussa 
tunnetta tietoa enemmän, mikä myös tekee kontekstisidonnaisesta nykytai-
teesta heille haastavasti lähestyttävää. (mt., 149–151, 158.)

Taide on siis monelle suomalaiselle merkityksellinen osa elämää ei-ammatti-
laisuudesta huolimatta – ja kuitenkaan ei läheskään kaikille. Kansanestetiik-
kaa voidaan luonnehtia yleistävästi, mutta lopulta erilaisia taidesuhteita on yhtä 
monia kuin taiteeseen suhtautujiakin.

Taidemaailma

Taidetta voidaan länsimaisessa nyky-yhteiskunnassa tarkastella omana eriyty-
neenä järjestelmänään, taidemaailmana. Taidemaailman käsitteen määritteli 
ensimmäisenä Arthur C. Danto artikkelissaan The artworld (1964). Taide-elä-
män eriytymisen omaksi järjestelmäkseen voidaan kuitenkin nähdä alkaneen 
jo Dantoa aiemmin osana modernin yhteiskunnan syntymistä, muidenkin jär-
jestelmien (mm. talous, uskonto, politiikka) eriytyessä toisistaan omiksi toi-
mialueikseen. Taidemaailmasta ja sen muodostumisesta omaksi instituutiok-
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seen ovat esittäneet oman teoriansa lukuisat filosofit ja sosiologit3. eri teorioita 
yhdistävät seväsen (1998, 23–24; ks. myös lepistö 1991, 24) mukaan seuraavat 
näkemykset:

Taidemaailma on institutionalisoitunut. se tarkoittaa, että yhteiskunnassa  »
on laajasti hyväksytty modernisaation myötä tapahtunut taide-elämän 
eriytyminen omaksi sosiaalisen toiminnan osa-alueekseen4. Taidejärjes-
telmä voi näin toimia melko itsenäisesti, eikä sen toimintaa tai kehitystä 
ohjaile enää esimerkiksi kirkko tai hallitsija.

institutionalisoituminen on mahdollistanut taiteen kehittymisen sen  »
omista lähtökohdista: taidetta voidaan tehdä taiteen itsensä vuoksi, ei läh-
tökohtaisesti palvelemaan yhteiskunnan muita osa-alueita ja tarpeita. 

Taidekenttä muodostuu horisontaalisesti monenlaista rinnakkaisista toi- »
mijoista, joilla on omat tehtävänsä: taiteilijat, kuraattorit, museot, kriiti-
kot, kustantajat, tutkijat jne. Toimijat pystyvät rajoitetusti myös esiinty-
mään useammassa roolissa.

Kenttä rakentuu kuitenkin myös vertikaalisesti erilaisten statustasojen  »
varaan ja muodostaa valtarakenteita. Ne ilmenevät muun muassa popu-
laaritaiteen ja korkeataiteen sekä harrastajataiteilijan ja ammattitaiteilijan 
eriarvoisuutena.

Taidemaailmassa kaikki ei ole taidetta. institutionaalisen taideteorian mukaan 
taidetta on se, mikä tehdään tietoisena taiteen traditiosta ja taidetta laajem-
min määrittävästä institutionaalisesta kontekstista. Taidetta on se, mille tai-
demaailman piirissä toimivat henkilöt myöntävät aseman tulla tarkastelluksi 
taiteena. He siis käyttävät valtaa: taidemaailma säätelee siitä, missä kulkee tai-
teen ja ei-taiteen raja. (sepänmaa 1991, 143–145; saresma 2002, 136.) Taide ei 
ole sidottu tarkasteltavan kohteen ominaisuuksiin vaan se on sidoksissa siihen 
liittyvään tarkastelutapaan. Taiteen institutionaalinen määrittyminen taiteeksi 
on siis sosiaalinen ilmiö. Pisoaari ei ole taidetta miestenvessassa, mutta gal-
leriatilassa taiteena esitettynä sen tarkastelu taiteena on perusteltua.5 Taidetta 

3 Taidemaailmasta teoriansa ovat esittäneet Arthur C. Danton lisäksi mm. Howard s. 
Becker, Pierre Bourdieu, George Dickie, Jürgen Habermas ja Niklas luhmann.

4 lepistö (1991, 24) näkee taidemaailman koostuvan sekä virallisista instituutioista että epä-
virallisista yhteisöistä.

5 marcel Duchampin ready-made-teos Suihkulähde vuodelta 1917 on esimerkki, jota ei tässä 
yhteydessä voine sivuuttaa (ks. sederholm 2000, 16–17)
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ei institutionaalisen teorian mukaan voi olla olemassa ilman taiteen teorian 
luomaa ilmakehää, taidemaailmaa (sepänmaa 2008, 24). Kulttuuriimme on 
pureutunut hyvin syvälle ajatus siitä, että on olemassa taiteellista laatua; hyvää 
ja huonoa taidetta. Tällainen ajatus tarvitsee ylläpitäjikseen instituutioita eli 
taidemaailmaa ja toisaalta myös koulutusjärjestelmää. (Kangas 1999, 158.)

Taidemaailman toimijat eivät määrittele taidetta mielivaltaisesti vaan toimin-
taa ohjaavat sisäistetyt normit ja institutionaaliset rakenteet (sepänmaa 1991, 
146). Niinpä taiteen kentällä menestyminen edellyttää taidemaailman sääntö-
jen ja kielen tuntemista, sillä taidemaailman legitiimi maku ei ole absoluutti-
nen vaan sosiaalisesti tuotettu mieltymys taiteeseen (eskola 1991, 186, ks. myös 
Kantokorpi 1994, 53; sevänen 1998, 379).6

Tällaiset taidemaailman pelisäännöt ovat kuitenkin pääosin julkilausumatto-
mia normeja, kirjoittamattomia ja reflektoimattomia sääntöjä, jotka opitaan 
samalla kun sosiaalistutaan taidemaailmaan (lepistö 1991, 24). vallitsevaa 
sääntöjärjestelmää ylläpitävät ennen kaikkea ne henkilöt, joilla on taideinsti-
tuutiossa eniten valtaa7. Tietynlaista taidetta edistetään esimerkiksi apurahojen, 
palkintojen ja julkisen kritiikin keinoin – ja samoilla keinoilla myös jätetään 
toisenlaista taidetta huomiotta. Taidemaailman toimintaan kuuluu olennai-
sesti kuitenkin myös tällaisten rajanvetojen jatkuva kyseenalaistaminen ja val-
litsevista säännöistä poikkeavan taiteen tuottamiseen saatetaan jopa kannustaa. 
(sepänmaa 1991, 151–152.)

6 Uusien tulokkaiden voidaan kyllä nähdä muokkaavan ja haastavan taidemaailman käy-
tänteitä omaa asemaansa parantaakseen, mutta ansaitakseen taidemaailman arvostuksen 
he eivät voi kokonaan sen sääntöjä kumota ilman kentän sortumista. Taiteen kentälle pyri-
tään siis taiteen keinoin. Kun taidemaailmassa on sitten saavuttanut vakinaisen aseman, 
voi taiteena esittää tai tarkastella muutakin kuin itsestäänselvästi taiteena pidettyä, mutta 
yhteisenä nimittäjänä toiminnalle on kuitenkin taiteen kentän itsensä kyseenalaistamatto-
muus. (eskola 1991, 186; Kantokorpi 1994, 53–54; Bourdieu 1985, 171–172.)

7 Taidekriitikko Heikki Kastemaa yritti lokakuussa 2013 Kulttuurinavigaattori-blogissaan 
hahmotella suomen taidemaailman 50 vaikutusvaltaisimman henkilön listaa. Hän huo-
mioi, että valta kytkeytyy paikkoihin toimielimissä, julkisuuteen, taiteen tekijyyteen ja 
hankkimiseen – eikä toisaalta aina tiivisty yksittäiseen henkilöön. (Kastemaa 2013.)
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Kolme kulttuuripolitiikan kehityslinjaa

Taide-elämä ei kuitenkaan kehity pelkästään omista sisäisistä lähtökohdistaan 
käsin (ns. taiteen kausaalinen autonomia), vaan myös ulkoiset tekijät vaikutta-
vat kehitykseen (sevänen 1998, 381–382). Anita Kangas (1999) esittelee suo-
malaisen kulttuuripolitiikan kehityksen kolmena pitkänä linjana, joissa taide-
maailman suhde muuhun yhteiskuntaan on jokaisessa erilainen.

ensimmäinen pitkä linja on kansansivistyksen linja. suomessa taide muodos-
tui ylipäätään omaksi järjestelmäkseen vasta 1800-luvun loppupuolella (noin 
sata vuotta myöhemmin kuin euroopan keskusmaissa), jolloin kohtuullisella 
sivistyspääomalla varustetun yleisön määrä oli kasvanut riittäväksi ja mahdol-
listi ammattimaisen taidekaupan (sevänen 1998, 273). Taide-elämä toteutti 
valtiollisia intressejä esimerkiksi uskonnollis-moralistisena kansanvalistuksena 
tai kansallisen identiteetin vahvistamisena (sevänen 1998, 281–283; Kangas 
1999, 161–162). Tällöin arvokkaalle kulttuurille luotiin rajat, joihin kansalaiset 
haluttiin sivistää ja jotka samalla sulkivat joitakin kulttuurimuotoja ulkopuo-
lelleen.

Toinen pitkä linja on hyvinvointivaltion linja. sotien jälkeen 1960-luvulla 
kulttuuripolitiikka muuttui suuresti, sillä kaikille haluttiin tarjota tasa-arvoi-
sia oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin. 1970–1980-luvun taitteessa koko suo-
malaisen taide-elämän voi sanoa suorastaan läpivaltiollistuneen, kun valtio ja 
kunnat toimivat päävastuussa kulttuurin tukemisesta. Taiteen harrastamis-
mahdollisuudet paranivat. Taidemaailmassa korostui taiteen ja kaupallisuuden 
vastakkainasettelu, sillä kaupallisesti menestyvää kulttuuritoimintaa ei haluttu 
tukea julkisesti. Hyvä taide oli epäkaupallista, korkeatasoista ja kaikkien nau-
tittavissa; kaupallinen taide nähtiin lähinnä pinnallisena, turruttavana korvik-
keena. (sevänen 1998, 352–353; Kangas 1999, 163–164.)

Ainakin vielä vuosituhannen vaihteessa Kangas (1999, 165; ks. myös liikka-
nen 2012) esitti, että hyvinvointivaltiollisella kulttuuripoliittisella linjalla on 
yhä vahva kannattajakunta kulttuuripalvelujen suurkuluttajissa (naiset, ylem-
piin sosiaaliryhmiin kuuluvat ja toiminnan sisältöjä määrittelevät taiteilijat). 
Huomaan näitä kehityslinjoja tarkastellessani, että tämä linja vaikuttaa selvästi 
myös taidekasvatuksen kentässä ja omassa koulutuksessani edelleen. Kangas 
huomioikin, että kulttuurikentän muutokset eivät ole kertaluontoisia vaan 
hitaita prosesseja (mt., 175–176).
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Olenkin ammatillisesti yllättävän hämilläni, kun puhutaan kulttuuripolitii-
kan kolmannesta eli uusliberaalista linjasta. Kyseessä ei ole mikään uusi asia, 
sillä tämä vaihe alkoi Kankaan (1999, 161) mukaan muotoutua jo 1990-lu-
vulla. Omasta kokemuksestani väittäisin, että 2010-luvun taidekasvatuksessa 
ymmärrys uusliberaaleista käytännöistä muodostaa kuitenkin toiminnan läh-
tökohdan vasta osittain, jos ollenkaan.

Taidekasvatuksen nykyisessä vallitsevassa diskurssissa, sellaisena kun sen itse 
hahmotan, paradigmanmuutos modernista postmoderniin on vaikuttanut käy-
täntöihin perusteellisesti8. vastakkainasettelut taide–viihde, taide–arki sekä 
korkeakulttuuri–populaarikulttuuri ovat taidekasvatuksessa hälventyneet. 
Postmodernin nykytaiteen lähtökohtien ymmärretään eroavan modernistisen 
taiteen lähtökohdista ja taiteella huomioidaan olevan päällekkäisiä toiminta-
mahdollisuuksia muiden yhteiskunnan toimintakenttien, esimerkiksi sosiaali-
työn kanssa (Kangas 1999, 173). mutta koska monimuotoisen postmodernin 
taiteen määrittely on näin ollen entistä tilannesidonnaisempaa ja arvokkaan tai-
teen kriteerit käyneet epäselviksi, institutionaaliseen taideteoriaan ja asiantun-
tijuuteen tukeudutaan taidemaailmassa jopa aiempaa tiukemmin. (Ks. sevänen 
1998, 385; liikkanen 1998, 143–144.) Tämä on instituutioita kavahtavalle uus-
liberalismille vierasta: kansalaiset nähdään pikemminkin vapaina kuluttajina, 
jotka voivat valita oman elämäntyylinsä ja -arvonsa ja kasvaa omiksi riippu-
mattomiksi subjekteikseen vapaina instituutioiden holhouksesta. Postmoderni 
uusliberaali nykykulttuuri asettaa haasteen taidemaailman ja taidekasvatuksen 
rakentumiselle instituution varaan. (Kangas 1999, 166–167.)

Jos tai kun nykytilanteessa taideinstituutio ei itse määrittele taidetta, taiteen 
arvon määrittelee joko markkinatalous (kulutushyödykkeinä) tai valtio (yhteis-
kunnallisina hyötyinä) (Jelinek 2013, 8; ks. myös Häyrynen 2006, 119–120). 
Brittiläinen taiteilija ja tutkija Alana Jelinek (2013, 18, 42) esittää, että 2000-
luvun taidemaailma on muuttunut salakavalasti suorastaan uusliberalismin 
esikuvaksi, huomasivat taidealan toimijat tätä tai eivät. Jelinekin uusliberalis-

8 Taiteen paradigman muutosta modernista postmoderniksi on taidekasvatuksen opinnois-
sani käsitelty pääosin yhdysvaltalaisen taidekasvatusteorian, etenkin Arthur D. eflandin, 
Kerry Freedmanin ja Patricia stuhrin kirjoitusten kautta. Kolmikon 1990-luvulla hah-
mottelema malli postmodernista taidekasvatuksesta (efland ym. 1998) on ohjannut oman 
taidekasvatusajatteluni muodostumista. esimerkiksi monikulttuurisuus, taideteoksen 
tulkitseminen usealla eri tavalla ja mainos- sekä viihdekuvien tarkastelu ns. kaunotaitei-
den rinnalla ovat kaikki jo minulle tuttuja opetuksen lähtökohtia. efland, Freedman ja 
stuhr eivät kuitenkaan käsittele mallissaan taiteen uusliberaalia kaupallistumiskehitystä 
mitenkään. Postmodernismin vaikutuksesta taidekasvatukseen olen siis jo saanut pysyvän 
otteen, vaikka uusliberalismin vaikutus taiteen kenttään on minulle vielä vieraampi asia.
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min kritiikki on minulle taidekasvattajana silmiä avaavaa. luulin koulutuk-
seni myötä tuntevani taidemaailmaa, mutta Jelinekin kuvaaman uusliberaalin 
taidemaailman realiteetit ovat jääneet minulle varsin vieraiksi. erityisesti tai-
teen kaupallinen puoli – esimerkiksi taidemessut, huutokaupat, taidetta myy-
vät galleriat – on kaukana siitä näkökulmasta taidemaailmaan, jollaisen olen 
taidekasvatuksen opiskelijana omaksunut. Kuitenkin kaupallinen puoli vaikut-
taa nykyään olennaisesti jopa taiteen sisäiseen kehitykseen, sillä taidemaailma 
on luovuttanut autonomisuuttaan toimijoille, joita ohjaavat kaupalliset intressit 
(sevänen 1998, 387–388).9

Taiteen kentän toimijat ovat alkaneet itsekin uskoa taiteen arvon olevan sen 
sosiaalisissa tai taloudellisissa vaikutuksissa. Kun taidemarkkinat ovat uusli-
beralismin hengen mukaisesti vapaat eivätkä ammattimaisen kulttuurieliitin 
säätelemät, ajatellaan että kulttuurinen monipuolisuus toteutuu. mutta kun 
kaikki taide on ikään kuin samalla viivalla, hyvän taiteen mittariksi asettuukin 
vapaiden markkinoiden määrittämä hinta eikä instituution määrittämä laatu. 
Parasta taidetta on se, mistä maksetaan eniten. (Jelinek 2013, 38.) Nykyti-
lanteeseen kuuluu taiteen rahoituksen suuntaaminen yleisömäärien ja saavu-
tettavuuden mukaan, ei niinkään taiteen ammattilaisten arvostusten mukaan. 
Näin politisoidaan dikotomia saavutettavuuden (access) ja erinomaisuuden 
(excellence) välillä10. Excellence on saanut elitistileiman, access puolestaan viit-
taa demokraattisuuden toteutumiseen. Kun taidemarkkinat näyttävät tietä tai-
demaailman kehitykselle, taiteen monimuotoisuus itse asiassa kaventuu kohti 
monokulttuuria tavoitellessaan kaupallista menestystä ja suosiossa olevia tren-
dejä (mt. 33, 41).

Oikeastaan Jelinek sanallistaa osuvasti oman hämmennykseni ja sen paradok-
sin, joka toimii tämänkin tutkimuksen lähtökohtana. miten perustella insti-
tutionaalisen taidekäsityksen idea siitä, että mistä tahansa lähtökohdista tehty 
taide ei ole keskenään samanarvoista ja yhtä laadukasta, vaikka samalla haluaisi 

9 lampela (2012) tarkasteli väitöstutkimuksessaan suomalaisten kuvataiteilijoiden asennoi-
tumista taiteen hyödyntämiseen. lampela esittää tuloksenaan, että taiteen autonomiasta 
on tullut taiteellista autonomiaa: nostalgista autonomiapuhetta ajasta ja yhteiskunnasta, 
joita ei enää ole. Käytännössä valtaosa kuvataiteilijoista jättää puutuumatta niihin kult-
tuuripoliittisiin ohjelmiin, jotka murentavat taiteen autonomista asemaa. Taiteen hyödyn-
täminen 2000-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa ei lampelan mukaan ole siis kuva-
taiteilijalähtöistä vaan rakentuu yhtäältä eettisistä diskursseista käsin ja toisaalta työ- ja 
elinkeinoelämän taloudellisten periaatteiden mukaisesti. (lampela 2012, 130.)

10 linko (1998a, 39; ks. myös Herranen 2000, 18) huomioi, että museoita leimaa juuri tämä 
ristiriita suuren yleisön huomioon ottamisen ja elitismin välillä. museoita syytetään mil-
loin maallikoiden poissulkemisesta, milloin viihteellisyydestä ja kaupallisuudesta.
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toimia demokratian keinoin? miten toimia lähtökohdiltaan epädemokraatti-
sessa taidemaailmassa edistämällä demokratiaa? (Jelinek 2013, 43; ks. myös 
sederholm 2008, 33.)

Taiteilijana ja taiteen tutkijana Jelinek (2013, 44) haluaa muistuttaa, että tai-
teen määrittely on sosiaalinen prosessi; ei kenenkään yksittäisen henkilön tai 
instituution määriteltävissä, mutta kuitenkin niiden yhteisesti määriteltävissä. 
Näin niillä on mahdollisuus myös itse uudistaa ja muuttaa sitä:

”Rather than an open, free and autonomous world of creative and intellectual 
expression, we must understand that the artworld is governed by regulating 
concepts and networks of power that operate under myths of freedom and auto-
nomy serving to obscure it’s operations. It seems we, as the constituents of the 
artworld, are both subjects to discourse and create discourse, and this frames 
what we do is legitimate as art.” (Jelinek 2013, 59.)

sovellan tätä Jelinekin näkemystä taidemaailman vallankäytöstä taidekasvatta-
jan toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi. Taidemaailman valta ei ole jollakin eril-
lisellä eliitillä, vaan taidekasvattaja itse käyttää tätä taidemaailman rakenteisiin 
piiloutunutta valtaa. Omalla toiminnallaan taiteen äärelle johdatellessaan hän 
voi toteuttaa esimerkiksi elitististä, taiteen arvoa väheksyvää tai populistisesti 
taidetta arvottavaa taidekasvatusta – ja kaikkia näitä myös tiedostamattaan. 
millaisin tavoittein taidekasvatuksen tulisi vaikuttaa kasvatettavan taidesuh-
teeseen uusliberaalin taidemaailman ja kansan omien esteettisten arvostusten 
välillä?
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KAKsi NäKÖKUlmAA 4 
TAiDemAAlliKOiDeN 
JA TAiDemAAilmAN 
välisiiN 
vAlTAsUHTeisiiN

Tässä luvussa esitän kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokratian 
käsitteiden avulla miten taidekasvatuksellista toimintaa voi jakaa kahteen eri 
linjaan sen mukaan, millainen käsitys taiteen määrittelyvallasta toiminnan 
taustalla on. Toisaalta taidekasvatus voi olla kulttuurin demokratisointia: kas-
vatusta taiteen ymmärtämiseen ja taiteen keinojen oppimiseen, eli arvokkaaksi 
katsotun kulttuurin levittämistä tasapuolisesti kaikkien ulottuville. Toisaalta 
taas taidekasvatus voi olla kasvatettavien oman taidenäkemyksen kunnioitta-
mista ja esille tuomista, ja pohjautua näin kulttuuridemokratiaan: ei ylhäältä 
alas suuntautuvaan valistukseen vaan erilaisten kulttuurien tasa-arvoisuuteen 
toiminnan lähtökohtana.

Tutustuin kulttuurin demokratisoinnin ja kulttuuridemokratian käsitteisiin 
lukiessani Kaija Kaitavuoren valtion taidemuseon arvoisa yleisö -sivustolle 
kirjoittamaa artikkelia Yleisöjen osallistamisen tasot ja yhteiskunnallinen vaikut-
taminen (Kaitavuori 2012). Kaitavuori pohtii kirjoituksessaan, ovatko taide-
museokävijät museoiden tarjonnan vastaanottajia vai omaehtoisia museoiden 
käyttäjiä ja toteaa, että molemmat näkemykset yleisöstä ovat läsnä nykypäi-
vän museotyössä. Suomalaisen yhteiskunnan kulttuuripolitiikka -teoksessaan 
(2006) simo Häyrynen puolestaan tarkastelee kulttuurin demokratisointia ja 
kulttuuridemokratiaa laajempina kulttuuripoliittisina tavoitteina, jotka ovat 
olleet suuntaamassa koko suomalaista kulttuurihallintoa 1960–1970-luvuilta 
lähtien ja vaikuttavat siihen edelleen. Tulkintani näistä käsitteistä pohjautuu 
tässä luvussa näihin Kaitavuoren ja Häyrysen näkemyksiin.
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KUlTTUURiN DemOKRATisOiNTi

Kulttuurin vastaanottajien tasa-arvo ja normatiivinen 
näkemys kulttuurista
Kulttuurin demokratisointi tarkoittaa Häyrysen (2006, 112) mukaan kult-
tuurin vastaanottajien tasa-arvoa. se on vastaisku syytöksille, joiden mukaan 
kulttuuritarjontaa on kohdistettu liikaa varakkaalle ja koulutetulle yläluokkai-
selle eliitille, ja jätetty vähempiosaiset viihteen ja alempiarvoisen populaarikult-
tuurin armoille (lindholm 2011, 50; sevänen 1998, 360). 1960-luvun jälkeen 
taiteen ja kulttuurin rahoittamisessa onkin alettu kiinnittää entistä enemmän 
huomiota niiden tekijöiden poistamisessa, jotka estävät kansalaisten pääsyä 
kulttuurin ja taiteen äärelle hyvinvointivaltio-suomessa (Häyrynen 2006, 11). 
Taiteen muistutetaan kuuluvan kaikille.

Kulttuurin demokratisointi perustuu normatiiviseen kulttuurikäsitykseen, eli 
siihen, että ajatellaan olevan olemassa sellainen kulttuurin tai taiteen muoto, 
johon ihmiset pitää sivistää. Taiteen voidaan ajatella olevan uskonnonkaltainen, 
perusteluja kaipaamaton ala, joka on arvokasta ja hyvää itsessään ja näin ollen 
sitä pidetään tarpeellisena kaikille1. Taidemaallikoiden ei tarvitse siis muuttua 
varsinaisiksi taiteen ammattilaisiksi, mutta heitä tulee opettaa ymmärtämään 
taidetta ja päästää sen äärelle, jotta hyvää tekevät taidekokemukset mahdol-
listuisivat. suomessa taiteen merkitystä on pyritty nostamaan kansakunnan 
keskuudessa määrätietoisesti. (Häyrynen 2006, 105, 109–110.) Taidekasva-
tus, esimerkiksi peruskoulun kuvataideopetus, nähdään yhtenä keskeisimmistä 
kulttuurin demokratisoinnin ja taiteen popularisoinnin toteutuskanavista.

Kulttuurin demokratisoinnin ja normatiiviseen kulttuurinäkemyksen vaiku-
tus koko taidemaallikkouden käsitteeseen on suuri. maallikothan määritellään 
maallikoiksi juuri legitiimiin, yleisesti hyväksyttyyn institutionaaliseen kult-
tuuriin tai taiteeseen nähden. Tätä ilmentää suomen kulttuurirahaston syksyllä 
2013 julkaisema laaja tutkimus kansalaisten kulttuurikulutuksesta ja -asen-
teista. Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013 -tutkimusraportissa esitetään, 

1 Häyrynen (2006, 109–110) huomauttaa kuitenkin, että vaikka autonomiaan perustuvalla 
taiteella ei katsottaisi olevan sosiaalisia velvoitteita, käytännössä hyvää taidetta perustel-
laan yhteiskunnassa kuitenkin erittäin harvoin vain itsellään ja vain esteettisillä kritee-
reillä. Niiden sijaan perusteluna voidaan esittää esimerkiski kansallisen identiteetin kehit-
täminen.



meiju Niskala ohjasi Turun kultturi-
pääkaupunkivuoden 2011 ohjelmistoon 
taidetta kansalle! -teoksen, jossa temp-
puiltiin taidemaailman ja -maallikoiden 
reviirien rajoilla. ihmiset, jotka kokivat 
tarvitsevansa taidetta elämäänsä, saivat 
projektissa lahjaksi koteihinsa suomalai-
sen ammattitaiteilijan teoksen. Taiteen 
saajat valitsivat kuitenkin oman lahjate-
oksensa sokkoina, tietämättä millaista 
taidetta paketista kotona paljastuisi. 
Projektin huolellinen dokumentaa-
tio tekstein, kuvin ja videon muodossa 
välittää monenlaisia näkemyksiä osallis-
tujien taidesuhteisiin.

suurella osalla projektiin mukaan 
hakeneista kansalaisista oli taiteilija Nis-

esimerkkitapaus: Taidetta kansalle!

kalan mukaan merkityksellinen suhde 
taiteeseen (Niskala 2011). Kuvassa 1 
oleva Ritva-leena kertoi projektin net-
tisivujen (Taidetta kansalle! 2011) 
mukaan, että hänelle taide merkitsee 
hengähdystaukoa kaiken keskellä ja kei-
noa kestää rankoissakin olosuhteissa. 
Kutkuttavaa taidetta kansalle! -teok-
sessa onkin, miten 72 vastaanottajan 
odotukset taideteoksesta ja näistä odo-
tuksista täysin riippumattomat teokset 
kohtaavat. Kun taide tulee (tai useam-
min se tuodaan) ihmisten luo sellaise-
naan, oletetaanko kohtaamisen olevan 
aina onnistunut?

Kuva 1: Ritva-leena seppälä sai omakseen Otto Karvosen teoksen vuonna 2011 
järjestetyssä taidetta kansalle! -tempauksessa. miten teos mahtoi sopia hänen 
taidekäsitykseensä? 
(Kuva: Tuukka Kaila, www.arjenloytoretkeilijat.fi)
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että noin 6 % väestöstä on luokiteltavissa kulttuurin suurkuluttajiksi ja miltei 
joka kolmas suomalainen valikoivaksi kulttuurin aktiivikuluttajaksi. samalla 
väestöstä lähes joka toinen kuluttaa kulttuuria passiivisesti ja yksipuolisesti – ja 
19 % suomalaisista lähestulkoon välttelee kulttuuritoimintaa. Näiden tulos-
ten äärellä on syytä huomioida, millaiseen kulttuuriin suhteutettuna ihmisiä 
ryhmitellään aktiivi- ja passiivikuluttajiksi. Kulttuurirahaston tutkimuksessa 
kulttuurinen aktiivisuus mitattiin käynteinä kymmenessä erilaisessa kulttuu-
rikohteessa, esimerkiksi elokuvissa, taidenäyttelyissä, tanssiesityksissä tai kan-
sanmusiikkitapahtumissa. Jos henkilö ei ollut viimeisimmän kahden vuoden 
aikana osallistunut näihin esitettyihin kulttuurimuotoihin, ei häntä voitu pitää 
kulttuurin aktiivisena kuluttajana. Tutkimusta on ohjannut siis varsin norma-
tiivinen kulttuurinäkemys. liikkasen (1998, 142) sanoin:

”taiteeksi määritellyn vastaanottoa koskevat tutkimukset eivät juuri ota huo-
mioon sitä symbolien ja merkitysten moninaisuutta, jossa taiteen vastaanotta-
jat, taiteen yleisöksi hakeutuvat tai sattumalta joutuvat, elävät. […] tutki-
mukset ovat olleet usein kuin tietokilpailun tulosten raportointia, jossa parhaat 
pisteet lankeavat niille, jotka parhaiten tuntevat taidemaailman kielen ja nor-
miston, ja vähimmät pisteet niille, jotka ovat siitä kielestä kauimpana.”

Normatiivinen kulttuurikäsityksen mukainen taide tarkoittaa käytännössä tai-
teen kaanonia. Opetusministeriön julkaisussa Reilu kulttuuri? Kulttuuripolitii-
kan eettinen ulottuvuus ja kulttuuriset oikeudet (2006, 23) määritellään kaanon 
seuraavasti:

”[Kaanonilla tarkoitetaan] ohjeellisten, sitovien, erityisen arvovaltaisten, 
aitojen, tärkeimpien tai parhaiden teosten kokoelmaa. toisaalta kaanon mer-
kitsee taiteellisen kuvaamisen tai ilmaisun sääntöjä, mittasuhteita, kaavoja 
ja kuvaamistapoja tietyn taiteen tai kulttuurin alan sisällä [...]. Kaanon on 
arvojärjestelmä ja periaate, jota on käytetty määrittelemään ja erottelemaan 
’ hyvän’ ja ’ huonon’, ’ hyväksyttävän’ ja ’ei-hyväksyttävän’ rajaviivoja. Kaano-
nin luonne on siis voimakkaasti ohjaava.”

monenlaisia esteitä ja pyrkimyksiä saavutettavuuteen
Kun legitiimin taiteen (taiteen kaanonin) vastaanottaminen nähdään hyväksi 
kaikille, halutaan sen vastaanotto tasa-arvoistaa jotta kaikki pääsisivät siitä 
nauttimaan. Tällöin huomio edellisenkaltaisissa tutkimustuloksissa kiinnittyy 
erityisesti heihin, jotka jäävät syystä tai toisesta kulttuurin ja taiteen kuluttajina 
passiivisiksi. mikä estää heitä taiteen äärelle pääsemisestä? Jotta arvokkaana 
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pidetty kulttuuri olisi tasa-arvoisesti saavutettavaa, on erilaisia kulttuurin 
kuluttamisen esteitä kartoitettu ja pyritty ratkaisemaan niin museopedagogii-
kassa kuin taidekasvatustoiminnassa ja kulttuuripolitiikassa yleisemminkin. 
Häyrynen (2006, 112–113) listaa esteet taloudellisiin, alueellisiin, henkisiin ja 
sosiaalisiin esteisiin. Näistä kaksi viimeisintä liittyvät erityisesti taidemaallik-
kouteen.

taloudelliset esteet ovat tekijöitä, joiden takia ihmisellä ei ole varaa osallis-
tua haluamaansa taide- tai kulttuuritoimintaan. Ongelmaan on pyritty vastaa-
maan alentamalla pääsylippujen hintoja ja suorastaan poistamaan sisäänpääsy-
maksut. myös maksuton koulutus ja kirjastolaitos ovat suomalaisia esimerkkejä 
kulttuurin taloudellisesta demokratisoimisesta. suomen kulttuurirahaston tut-
kimuksen mukaan 68 % suomalaisista on sitä mieltä, että taidetta on syytä 
tukea julkisin verovaroin, jotta vähävaraisetkin pääsevät siitä nauttimaan (sKR 
2013, 24). Tutkimuksesta kävi ilmi, että taiteen kulutuksen määrä ei olennai-
sesti muutu henkilön tulotason myötä, vaan osallistumista kulttuuritoimintaan 
ohjaavat enemmän muut tekijät. silti pääsymaksujen hinta mainitaan tärkeim-
pänä syynä olla osallistumatta kulttuuritarjontaan (mt., 36). Tästä voidaan esit-
tää tulkinta, että ihmiset vetoavat herkästi taloudellisiin syihin, vaikka oikeasti 
osallistumattomuuden syy olisikin esimerkiksi kiinnostuksen puute2. Kiinnos-
tuksen puutetta ei kuitenkaan aina haluta myöntää ääneen, jos kulttuuriaktii-
visuus nähdään yleisesti arvokkaana.

alueelliset esteet kulttuurin kuluttamiseen korostuvat harvaan asutussa suo-
messa, jossa institutionaalinen kulttuuri ja sen toteuttajat keskittyvät maan ete-
läosaan ja kaupunkikeskustoihin. Taide ja kulttuuri ovat toisille fyysisesti lähem-
pänä kuin toisille. suomen kulttuurirahaston tutkimuksen (2013) mukaan 74 
% suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että taiteen harrastamiseen tulee olla 
yhtäläiset mahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta. välimatkojen merkitystä 
kulttuurin kohtaamisessa on pyritty vähentämään syrjäseutujen kulttuurin toi-
mintamahdollisuuksia parantamalla ja viemällä valikoitua kulttuuria paikan 
päälle liikkuvan toiminnan keinoin. (Häyrynen 2006, 112–113.) viimeisim-
mästä esimerkkinä mainittakoon vuosina 2003–2005 toiminut nykytaiteen 
museo Kiasman Kiertokoulu-projekti, jossa nykytaidetta vietiin kouluinter-
ventioiden muodossa maakunnasta toiseen (venäläinen 2005). Kulttuurin alu-
eelliseen hajauttamiseen eli aluedesentralisaatioon on pyritty myös esimerkiksi 

2 lindholm (2011, 58) esittelee tutkimustuloksia liittyen Helsingin kaupungin taidemuse-
oon: jos taidemuseon pääsymaksu poistettaisiin kokonaan, yleisömäärä luultavasti kasvaisi 
mutta yleisön rakenne tuskin muuttuisi aiempaa heterogeenisemmaksi.
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aluetaidemuseoilla ja läänintaiteilijoiden viroilla (Häyrynen 2006, 113). syrjä-
seuduilla voi joskus olla vaikeaa päästä paitsi kulttuuripalveluiden, myös kult-
tuurimielisen seuran pariin, mutta nykyään internetin tarjoamat yhteisöt voi-
vat omalta osaltaan hälventää tällaisia alueellisia esteitä. Häyrysen (2006, 114) 
mielestä suomessa ei enää olekaan varsinaisia alueellisia kulttuurityhjiöitä.

Alueellista esteettömyyttä voi myös tarkastella laajemmin, kaikenlaisten fyy-
sisten esteiden madaltamisena: liikuntarajoitteisille ramppeina ja hisseinä, sai-
raille taidenäyttelyinä laitoksissa, vangeille taidekerhona vankilassa3.

Henkisiksi rajoituksiksi Häyrynen (2006, 113) nimittää esimerkiksi iän, 
koulutuksen puutteen tai kielitaidottomuuden. Niistä monista syistä, jonka 
takia taide ja kulttuuri koetaan liian vaikeaksi, taidemaallikkouteen liittyvät 
erityisesti taiteen historian ja muotokielen vieraus sekä taidepuheen koukeroi-
suus. Henkisestä kyvystä käsitellä taidetta voidaan Pierre Bourdieun teoriaan4 
nojaten puhua kulttuurisena pääomana, jolla tarkoitetaan opittua kompetens-
sia tuntea taiteen koodeja. Taiteeseen ei siis rakastuta ensi silmäyksellä vaan 
vasta kun on opittu tuntemaan sen koodeja (eskola 1991, 186). Arvokkaana 
pidetystä kulttuurista ja taiteesta nauttimisen henkiset rajoitteet ovat siis teo-
rian valossa kulttuurisen pääoman puutetta. Nykytaiteen aikakaudella erityi-
sesti kyky tarkastella taidetta käsitteellisellä tasolla on olennainen kulttuurisen 
pääoman muoto (Kantokorpi 1994, 54). Taiteen ja kulttuurin kentällä valta on 
niillä, joilla on tätä kulttuurista pääomaa.

ennen kaikkea sosiaalinen tausta (perhetausta) ja koulutus välittävät yksilölle 
tätä kulttuurista pääomaa (Bourdieu 1984, 1; Kahma 2011, 25; ks. myös lind-
holm 2011, 59). Kulttuuripolitiikan keinoin on erittäin vaikeaa vaikuttaa per-
hetaustaan, joten koulutuksen merkitys usein korostuu (Häyrynen 2006, 113). 
Koulutus sekä luo kulttuurisen tarpeen että antaa keinot sen tyydyttämiseen 
(Bourdieu & Darbel 1991). myös suomen kulttuurirahaston tutkimuksessa 
(2013) aktiivisia kulttuurin kuluttajia leimaa hyväosaisuus ja kouluttautunei-
suus, kaikkein passiivisimpia kuluttajia alhainen koulutustaso ja yhteiskunnal-
linen huono-osaisuus. Koulutustason yhteys kulttuurin kuluttamiseen näkyy 
selkeimmin korkeakulttuurin kohdalla. Korkeasti koulutetut pitivät tutkimuk-

3 Taidekasvatuksen opinnoissani tällaista taiteen vientiä rajoitettuihin olosuhteisiin on 
toteutettu maalauksen syventävissä opinnoissa, joissa opiskelijaporukkamme järjesti näyt-
telyn Töölön sairaalassa keväällä 2013. Teoksia vietiin suljettuihin potilashuoneisiin asti. 
Aiemmin samaisen kurssin näyttely on toteutettu esimerkiksi sörnäisten vankilassa.

4 Bourdieun teoriaa tarkastellaan tarkemmin tämän luvun osiossa ”Bourdieulainen näke-
mys taidemaun muodostumisesta”.
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sessa taidetta merkityksellisempänä tekijänä omalle hyvinvoinnilleen ja suh-
tautuivat myös suopeammin sen tukemiseen verovaroilla kuin vain peruskou-
lutuksen saaneet.

Kyky osallistua taidekeskusteluun ja jopa taiteellinen kokemus ovat sederhol-
min (2008) näkemyksen mukaan paitsi opittuja, myös koko ajan uudelleen-
määrittelyn kohteena olevia taitoja. Kuten edellä olen todennut, esteettisten 
arviointien pätevyys ei ole taidemaailmassa pysyvä, vaan sosiaaliseen konst-
ruktioon pohjautuva, muuttuva tila. Ollakseen pätevä taiteesta puhuja ja tai-
teen kokija taidemaallikon tulee siis olla ajan tasalla nykytaiteen ajankohtaisista 
lähtökohdista – ei pelkästään yleismaailmallisenakin pidetystä taiteen ”kieli-
opista”, jota esimerkiksi koulun kuvataideopetuksen voidaan nähdä välittävän 
sukupolvesta toiseen. (mt., 33.) miten maallikko voi kehittää taiteen lukutai-
toaan, jos hän ja nykytaide puhuvat eri kieltä? Tämä lukutaito on juuri taide-
maailman tuntemusta, taiteen tarkastelua sen teoriaa ja historiaa ymmärtäen ja 
niitä nykyisiin diskursseihin suhteuttaen (ks. Jelinek 2013, 47).

Nykytaiteelle tyypillisen käsitteellisyyden seurauksena taidetta sanallistetaan 
entistä enemmän ja siitä puhuminen on muodostunut lähestulkoon omaksi 
kielekseen, taidemaailman harjoittamaksi taidepuheeksi (ks. simo 2011). Tämä 
kieli, jolla taidemaailman toimijat taideteoksista puhuvat ja kirjoittavat, tuntuu 
usein sortuvan turhaankin monimutkaisuuteen, anglismeihin ja sivistyssanoi-
hin, suorastaan pseudoteoreettisuuteen. monimutkaisen kielen tarkoituksena 
voi nähdä eron luomisen taiteen sisäpiiriläisten ja ulkopuolisten välille. (Hack-
lin 2013; ks. myös sepänmaa 2008, 24.) voikin käydä niin, että taidemaalli-
kolla ei ole kerta kaikkiaan keinoja nähdä yhteyttä tarkastelemansa taidete-
oksen ja siitä kirjoitetun taidejargoniin sortuvan tekstin välillä, kuten Kaisa 
Heinänen (2010) toi aikanaan esiin Helsingin sanomien artikkelissa taidepuhe 
on usein höpöhöpöä.5 Heinänen haastatteli nykytaiteesta selkokielellä kirjoitta-
nutta taidehistorioitsija satu itkosta, joka toteaa, että katsojalle tulee tyhmä 
olo, kun ei tiedä uskoisiko havaintojaan teoksesta vai siitä kirjoitettua tekstiä. 
Jos taidepuhe olisi selkeämpää, se toisi maallikon lähemmäs taideteosta – mutta 
jos se on liian monimutkaista, maallikko joko kokee olonsa torjutuksi tai sitten 
vain ohittaa tekstin kokonaan (Hacklin 2013).

5 Heinänen rinnastaa jutussaan otteen valokuvataiteilija Ari Kakkisen näyttelytekstistä ja 
selkokielisen version siitä. Kakkinen kirjoittaa: ”valokuvallinen indeksi on osoittautunut 
todellisuussuhteen takaajan sijaan ennemminkin johonkin intensiteettiin osoittavaksi 
eleeksi.” selkokielinen versio edellisestä kuuluu: ”valokuva ei viittaa näkyvään todellisuu-
teen – ennemminkin se tavoittelee jotain voimaperäistä näkyvän todellisuuden takana.” 
(Heinänen 2010.)
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saara Hacklin (2013) tekeekin eron pseudoteoreettiseksi kuorrutetun taidepu-
heen ja tarkkanäköisen, tarkoituksenmukaisen teoreettisen taidepuheen välillä. 
Hän on huolestunut siitä, että ”aikana, jona ajatuksen pituussuositus on 140 
merkkiä eli yksi twiitti, mutkikas ja moniselitteinen on vaikeuksissa”. Hackli-
nin mukaan taide on välillä lähtökohtaisesti sen verran vaikeaa ja hitaasti auke-
avaa, että silloin siitä on tarpeen kirjoittaa ja puhua myös hieman moniulottei-
semmin, hitaammin ja haastavammin. selkokielisyys on usein ansio, mutta ei 
laimetessaan kritiikittömäksi pinnalliseksi ja pikaiseksi taiteen vastaanotoksi. 
(Ks. myös Galanopoulou & Ryynänen 2011, 5.) Hackin tulee tuoneeksi kes-
kusteluun taiteen demokratisoimisesta olennaisen tasapainottelunäkökulman: 
kyse on toisaalta taiteen popularisoimisesta (kansantajuistamisesta) ja toisaalta 
taidemaallikoiden herkistämisestä taiteen monimutkaisuuden ja vaikeaselkoi-
suuden äärelle.

Sosiaaliset esteet voivat pitää yksilön kulttuuritarjonnan ulkopuolella silloin-
kin, kun toiminta olisi hänelle taloudellisesti mahdollista, alueellisesti saavu-
tettavaa eikä älyllisestikään liian vaikeaselkoista. Hän ei välttämättä halua 
osallistua kulttuuriin, jota ei koe suunnatuksi omalle viiteryhmälleen, jonka 
kohderyhmään hän ei koe kuuluvansa tai johon ei halua samaistua (Häyrynen 
2006, 113).

suomessa myös sukupuolella on merkittävä yhteys kulttuuriaktiivisuuteen ja 
-asenteisiin (Cantell & lindholm 2011, 24; liikkanen 2009, 198). edellä jo 
mainitsemani suomen kulttuurirahaston tutkimuksen (2013) tuloksista käy 
ilmi, että naiset osallistuvat kulttuuritapahtumiin (sekä korkeakulttuuriin 
että populaarikulttuuriin) huomattavasti aktiivisemmin kuin miehet, pitivät 
kulttuuritarjontaa merkittävämpänä omalle hyvinvoinnilleen kuin miehet ja 
kannattavat enemmän taiteen tukemista julkisin varoin. Naiset vaikuttavat siis 
systemaattisesti kulttuuri- ja taidemyönteisemmiltä kuin miehet. Kun miehet 
listasivat tärkeimpiä syitä, jotka estävät omaa osallistumista kulttuuritapah-
tumiin, yli neljäsosa heistä mainitsi kalliiden sisäänpääsymaksujen lisäksi a) 
muiden harrastusten olevan tärkeämpiä, b) vaikeuden löytää itseä kiinnostavia 
aiheita sekä c) ylipäätään olemattoman kiinnostuksen taiteeseen ja kulttuuriin. 
Nämä kolme kohtaa ja lisäksi väite ”en tunne oloani miellyttäväksi, en tiedä 
miten toimia” olivat jokainen miehille suurempia esteitä kulttuuritapahtumiin 
osallistumiseen kuin naisille. Naisille olennaisia esteitä olivat pääsymaksujen 
lisäksi mm. liian pitkät välimatkat ja sopivan seuran puute.
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Arto lindholm (2011) kertoo tutkimuksesta, jossa suomalaiset taidemuseokä-
vijät ja ei-kävijät kertoivat näkemyksiään tyypillisestä taidemuseon kävijästä. 
Taidemuseoiden vakiokävijät kuvailivat museokävijöiden olevan mm. avarakat-
seisia, uteliaita ja tiedonhaluisia, fiksuja, monipuolisia, energisiä ja ajan hermoilla 
olevia, suorastaan suunnannäyttäjiä. Kiinnostavasti kuitenkin niiden mielestä, 
jotka eivät itse käyneet taidemuseoissa, museokävijät olivat lähinnä pikkusielui-
sia, nenäkkäitä tekopyhiä kukkahattutätejä, tylsiä, hienostelevia homoja, nuoria 
hörhöjä, naimattomia naisopettajia tai professorityyppejä, snobeja, ylimielisiä wan-
nabe-elitistejä... eivät siis suinkaan mitään suunnannäyttäjiä vaan pikemmin-
kin vanhoja kurppia, menneen ajan luomuksia, suorastaan fossiileja. (lindholm 
2011, 60.)

sosiaalisia esteitä kulttuurin ja taiteen pariin lähtemiselle on pyritty viime 
vuosina madaltamaan esimerkiksi kulttuuriluotsitoiminnalla (myös nimillä 
kulttuurikaverit, kulttuurikummit), jossa vapaaehtoiset kulttuuriluotseiksi 
ilmoittautuneet lähtevät kulttuuririentoihin seuralaiseksi niille, joiden kynnys 
osallistua toimintaan on muuten kasvanut liian suureksi. suomessa vastaavaa 
toimintaa on järjestetty mm. Jyväskylän taidemuseon toimesta vuodesta 2006 
ja Helsingin kulttuurikeskuksen kautta vuodesta 2013. lindholmkin (2011, 
59) toteaa, että varmin keino saada ei-kävijät taidemuseoon on houkutella tule-
maan ystävän kanssa.

Bourdieulainen näkemys taidemaun muodostumisesta
Kenen määrittelemä taide ja kulttuuri on sitten kyllin arvokasta demokratisoi-
tavaksi ja koko kansalle tarjottavaksi? Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu 
on keskeinen nimi kulttuurin demokratisoimisen kannalta, sillä hän oli kiin-
nostunut taiteen kentän valtasuhteista ja niiden vaikutuksista. Bourdieun dis-
tinktioteorian (1984) keskeinen kysymys onkin, kuka tai mitkä ryhmät saavat 
määritellä sen maun, jota yhteiskunnassa pidetään legitiiminä. (eskola 1991, 
186.)

Pääosin ranskalaista kulttuurikenttää empiirisesti tutkinut Bourdieu erotteli 
makuhierarkian perusteella yhteiskunnan karkeasti kolmeen luokkaan: erotte-
lutietoiseen eliittiin, hyvän kulttuuritahdon omaavaan keskiluokkaan ja alem-
piin yhteiskuntaluokkiin, jotka pitävät siitä kulttuurista, minkä joutuvat muu-
tenkin valitsemaan. Näistä eliitti, eli ennen kaikkea hyvin koulutettu yläluokka, 
oli ryhmä, jonka määrittelemää hyvää korkeakulttuurista makua pidettiin legi-
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tiiminä ja tavoittelemisen arvoisena. vaurastuneessa yhteiskunnassa kulttuu-
rin harrastamisen määrällinen osoittaminen ei siis enää riittänyt vaan hyvää 
makua ilmennettiin harrastamalla juuri tietynlaista kulttuuria. distinktiolla 
Bourdieu tarkoitti eliitin pyrkimystä tietoisesti erottautua muusta väestöstä 
juuri vetäytymällä korkeakulttuurinsa pariin ja vieroksumalla alempiarvoisia 
makutottumuksia. eliitille korkeakulttuurin harrastaminen saattoi muodos-
tua suorastaan sosiaaliseksi velvollisuudeksi, jolla omaa statusta muistettiin 
korostaa. Keskiluokalla on puolestaan hyvää kulttuuritahtoa ja he jäljittelevät 
eliitin legitiimiä makua, mutta heillä itsellään ei ole samanlaista kompetenssia 
määritellä asioita, jotka hyvän maun piiriin kuuluvat. Keskiluokkaisen hyvän 
kulttuuritahdon voi rinnastaa pyrkimykseen kulttuurin demokratisoimisesta. 
Työväestön ja vähäosaisten joukolla ei sen sijaan ole tarpeeksi kulttuurista pää-
omaa edes legitiimin kulttuurin jäljittelemiseen, joten he joutuvat tyytymään 
välttämättömän valitsemiseen. Omanarvontuntoisuutensa merkiksi työväestö 
voi suorastaan esittää halveksuntaansa legitiimiä korkeakulttuuria kohtaan.6 
(Bourdieu 1984, 16; eskola 1991, 186; Kahma 2011, 24–25; Cantell & lind-
holm 2011, 22.)

missä määrin tällainen bourdieulainen näkemys kulttuurin kulutuksen jakau-
tumisesta kulttuurisen pääoman mukaan sitten pitää paikkansa nyky-yhteis-
kunnassa ja erityisesti suomessa? Teoria on otettu Cantellin ja lindholmin 
(2011) mukaan ristiriitaisesti vastaan, ja sen on katsottu olevan suorastaan 
pohjoismaisen tasa-arvoideologian vastainen. Taiteen rakastajat ovat pitäneet 
Bourdieun teoriaa hyökkäyksenä taiteen itseisarvoa kohtaan. Teorian kriitti-
nen näkökulma kulttuurisen pääoman epätasa-arvoisesta jakautumisesta näyt-
täisi ärsyttävän monia kulttuurialan toimijoita, jotka mieluummin korostavat 
kulttuuri-instituutioiden demokratisoitumista ja postmodernille ajalle tun-
nusomaista korkea- ja populaarikulttuurin rajojen sekoittumista. (Cantell & 
lindholm 2011, 23–24.) eskolakin (1991, 187–188) esittää että sosiaaliluokat 
eivät enää määritä yksilöiden kohtaloa samoin kuin ennen. Hän kuitenkin huo-
mauttaa, että juuri siihen liittyen erottelujen tekemisen taito, distinktio, kyky 
tunnistaa ajan merkit ja vivahteet, on noussut vielä aiempaa tärkeämmäksi pää-
oman muodoksi (ks. myös Cantell & lindholm 2011, 25, 27–28).

Nina Kahma on perehtynyt kulttuuripääoman jakautumiseen suomessa väi-
töskirjassaan Yhteiskuntaluokka ja maku (2011). Kahma esittää, että suomalai-
sesta nyky-yhteiskunnasta ei ole löydettävissä Bourdieun makuteorian mukaista 

6 Tätä halveksuntaa ei voi olla rinnastamatta aiemmin esittämiini ei-museokävijöiden näke-
myksiin tyypillisistä taidemuseokävijöistä.
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distinktiivistä, korkeakulttuuriin vihkiytynyttä yläluokkaa. sen sijaan sosiaa-
liselta asemaltaan korkeammat ryhmät harrastavat niin populaarikulttuuria 
kuin korkeakulttuuriakin: he ovat kulttuurisesti kaikkiruokaisia (Kahma 2011, 
67). suomalaisessa makuavaruudessa ei ole Kahman mukaan erotettavissa eril-
listä populaaria, työväenluokan kulttuuria. Bourdieun teorialle vastakkaisesti 
suomessa kulttuuriset luokkaerot rakentuvatkin kulttuurin kulutuksen määrän 
ja kulttuuriasenteiden mukaisesti, eivät sen varaan, millaista kulttuuria kulu-
tetaan. suomi jakautuu Kahman mukaan laajaan, hyvinvoivaan kulttuurisesti 
aktiiviseen ja kaikkiruokaiseen keskiluokkaan ja passiivisempaan, kulttuuri-
sesti yksioikoisempaan työväenluokkaan. (mt., 68; ks. myös liikkanen 1998, 
133.) moneen otteeseen edellä viittaamani suomen kulttuurirahaston tutki-
muskin (2013) toi esiin juuri tällaisia eroja. (Ks. myös Cantell & lindholm 
2011, 32–33.)

Kaikkiruokaisuuden näkeminen distinktiona on Kahman (2011, 68–69) 
mukaan ongelmallista: miten voidaan tarkastella erottautumisena sitä, että 
suhtaudutaan suopeasti (bourdieulaisittain ilmaistuna hyvällä kulttuuritah-
dolla) kaikenlaiseen kulttuuriin? Onko sittenkin niin, että distinktiota harjoit-
tavat eliitin puuttuessa nimen omaan ne ryhmät, jotka tieten tahtoen vetäyty-
vät kaikenlaisesta kulttuuritoiminnasta?

Bourdieulaisittain tulkittuna näillä kulttuuria passiivisesti kuluttavilla ei ole 
tarpeeksi kulttuurista pääomaa, jotta he voisivat nauttia legitiimistä kulttuu-
rista täysipainotteisesti. Niinpä osa heistä suhtautuu tähän kulttuuriin jopa 
vihamielisesti ja pyrkii erottautumaan muista ryhmistä juuri heidän kulttuuri-
aan mitätöimällä.

Perussuomalaiset tarjoavat tähän osuvan esimerkin. Puolue kohahdutti suo-
malaisia vuoden 2011 eduskuntavaaliohjelmallaan, jossa he vaativat julkisen 
rahoituksen poisvetämistä ”tekotaiteellisilta postmodernisteilta”.7 Perussuoma-
laisten mielestä taiteen rahoitus tuli kohdentaa suomalaisen identiteetin vahvis-
tamiseen (saarakkala 2011). vaikka puolueen puheenjohtaja Timo soini myö-
hemmin väittikin, että kritiikki nykytaidetta kohtaan oli vaalikikka (Rantanen 
2011), on puoluekannalla kuitenkin selvä yhteys kulttuuriasenteisiin, kuten 
suomen kulttuurirahaston raportti (2013) osoittaa: esimerkiksi juuri perus-

7 Perussuomalaisten varapuheenjohtaja vesa-matti saarakkala (Hs-gallup: enemmistö 
lopettaisi... 2011) määrittelee postmodernin taiteen seuraavasti: ”Postmodernistiseen tai-
deteokseen vähän sisältyykin se, että siitä on vaikea ylipäätään tunnistaa, mikä tekele siinä 
on kyseessä. siinähän on ideana väittää taiteeksi vähän mitä vain. ei määrittely helppoa 
ole, mutta se, joka viestii kritiikkiä vailla ihanteita, on aika postmodernia.”
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suomalaisten kannattajille on tyypillistä, että erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa 
käydään hyvin harvoin, kulttuurilaitosten tarjontaa ei pidetä tärkeänä oman 
hyvinvoinnin kannalta, maallikoiden osallistumista taiteen rahoituspäätöksiin 
pidetään tärkeänä ja eliitin halutaan maksavan omat kulttuuririentonsa. sitä, 
mikä koetaan vieraaksi, vaikeaksi ja oudoksi, ei haluta arvostaa eikä tukea – 
edes vaikka joku toinen siitä saattaisi pitää.

Taiteen demokratisoimisen ideaan kuuluu lähtökohtaisesti usko taiteen hyvää 
tekevään voimaan. mutta miten esimerkiksi taidekasvattajan tulisi suhtautua 
heihin, jotka kieltäytyvät heille tarjolla olevasta kulttuurista? Tuleeko tätä kiel-
täytymistä paheksua, ja näin osoittaa itse hyvää kulttuuritahtoa? vai voiko kiel-
täytymisen sallia?8

Kulttuurin demokratisoimisen ongelmakohtia 
taidekasvatuksessa
Kulttuurin demokratisoimisen näkökulmasta taidekasvatus on olennainen 
keino tasa-arvoistaa arvokkaana pidetyn taiteen vastaanottoa. Taidekasvatuk-
sen nähdään kehittävän kasvatettavien kulttuurista pääomaa, esimerkiksi opet-
taa tuntemaan taiteen historiaa, teoriaa ja niitä konteksteja, jotka vaikuttavat 
kulloinkin taiteen tekemiseen ja tulkintaan. Näin taidemaallikot saavat entistä 
paremmat ja laajemmat mahdollisuudet henkilökohtaisiin taide-elämyksiin 
ja jopa taidemaailmassa taidemaailman säännöillä toimimiseen. mutta onko 
taidekasvatus sitten makukasvatusta? vahvistaako taiteen demokratisoinnin 
ihanne entisestään modernistista taiteen kaanonia, eli niiden taideteosten jouk-
koa, jotka koetaan erityisen merkityksellisiksi ja sen takia myös kyseenalaista-
mattoman demokratisoinnin kohteiksi (ks. Häyrynen 2006, 114)? Taidekasvat-
tajana en voi olla ajattelematta esimerkiksi suomen ns. kultakauden taidetta, 
jota ei koulun kuvataideopetuksessa ilmeisesti voi sivuuttaa. Keskeisimpien tai-
teilijoiden ja teosten tunteminen katsotaan osaksi yleissivistystä. merkitseekö 

8 lindholm (2011, 59) muistuttaa, että tutkimusten mukainen passiivisuus kulttuurin ja 
taiteen suhteen ei tarkoita automaattisesti passiivisuutta tai syrjäytymistä, sillä esimerkiksi 
työväenluokkainen kulttuuri on erilaista keskiluokkaiseen (ja yleisimmin mittauksen koh-
teena olevaan) kulttuuriin nähden. On mahdollista, joskaan ei välttämättä todennäköistä, 
että edellä esitetyissä tutkimuksissa passiivisina näyttäytyneet yksilöt tai ryhmät ovat itse 
asiassa aktiivisia kulttuuritoimijoita, mutta suhteessa ihan erilaiseen, ei-legitiimiin kult-
tuuriin (ks. Kahma 2011, 69).
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taiteen kaanonin korostaminen taidekasvatuksessa taidekäsityksen kapea-alai-
suutta? (Galanopolou & Ryynänen 2011, 4.)9

Nuoret suhtautuvat korkeakulttuuriin eri tavoin kuin vanhemmat ikäpolvet. 
Toisaalta nuori väestö on entistä koulutetumpaa, ja näin kykenee käsittelemään 
haastavaakin kulttuuria, mutta toisaalta postmodernismi on murtanut status-
kysymyksiä korkea- ja populaarikulttuurin välillä. ei ole itsestäänselvää, että 
korkeakulttuurille olisi tulevaisuudessa olemassa samanlaista yleisöpohjaa kuin 
vielä nykyään. (Ks. Cantell & lindholm 2011, 29–30.) Tarvitsevatko kulttuu-
ri-instituutiot yleisöä enemmän kuin yleisö näitä instituutioita? Onko taidekas-
vatuksen perimmäinen tarkoitus kasvattaa uusia yleisöjä, jotta kulttuuri-ins-
tituutiot säilyttäisivät saavuttamansa aseman (Häyrynen 2006, 117)?10 Kuten 
Kaitavuori esittää museoihin liittyen:

”taidemuseo puolustaa olemassaoloaan erikoisalana (jota vaalivat akatemiat), 
ja peda[gogiikka] tekee pitkälti samaa, sillä se esittelee tätä erikoisalaa maal-
likoille ja ikään kuin käännyttää näitä sen kannattajiksi luoden pohjaa 
alan laajemmalle arvostukselle.” (Kaitavuori 2011, korostus omani.)

Taidekasvatuksessa ei voida sivuuttaa sitä, että suhtautuminen taiteeseen on 
sosiaalisilta merkityksiltään erityisen latautunut asia (ks. Cantell & lindholm 
2011, 21). Kulttuurin kuluttaminen on suhteessa identiteettiin ja elämäntyy-
liin, ja tietynlaisen kulttuurin tuputtaminen voi tuntua vastenmieliseltä jos se 
ei kohtaa omien makuvalintojen kanssa. legitiimiä kulttuuria demokratisoivan 
taidekasvatuksen tehtäväksi asettuukin näiden sosiaalisten esteiden madalta-
minen ja hyvän kulttuuritahdon juurruttaminen niihinkin, jotka taidetta hyl-
jeksivät. Taustalla on Kaitavuoren (2012) mukaan oletus siitä, että taideinsti-
tuution ulkopuolella on kulttuurinen tyhjiö, jonne taide on erikseen tuotava. 
Provosoivasti hän vertaa tätä ihmiskäsitystä jo väistyvään lääketieteelliseen 
määritelmään vammaisuudesta: ihmisessä nähdään olevan vika tai puute, jota 
toiminnalla yritetään korjata (Kaitavuori 2013).

erityisen kriittisen näkökulman legitiimiä kulttuuria demokratisoivaan taide-
kasvatukseen ja taiteen popularisoimiseen tuovat esiin Galanopoulou ja Ryy-
nänen (2011) dialogissaan art and Education – or the dark Side of Pedagogy. 

9 esimerkiksi Tanskassa on julkistettu kultturin eri alojen virallinen kaanon vuonna 2006. 
suomessakin pohdittiin sen myötä oman kaanonin luomista. Kysymys kaanonista on kult-
tuuripolitiikan eettisiä ydinkysymyksiä. (Opetusministeriö 2006, 15, 37.)

10 vielä enemmän kärjistäen, onko taidekasvatuksen paikka taattava koulussa siksi, että 
kuvataideopettajilla riittäisi töitä (vrt. Kallio 2005, 42)?
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Heidän mielestään nykyinen taidepedagogiikka11 on demokratian vääristymä, 
jossa kaikki ohjataan samaan, suorastaan totalitaristiseen taiteen tulkinta- ja 
tarkastelutapaan moniäänisyyden sijaan. He haikailevat sellaisen pedagogiikan 
perään, jossa taidetta saa niin rakastaa kuin vihatakin. Ryynänen kokee näine 
ajatuksineen olevansa harhaoppinen taidemaailmassa, joka julistaa helposti 
lähestyttävän, poliittisesti korrektin ja läpipedagogisoidun taiteen ilosanomaa. 
Taiteen suurimmat viholliset eivät ole heidän mielestään kitschissä tai popu-
laarikulttuurissa vaan sellaisessa taideinstituutiossa itsessään, joka on jo saavut-
tanut vakiintuneen aseman ja nyt on valmis uhraamaan jopa taiteen sisältöjä 
pönkittääkseen omaa asemaa taiteen popularisoinnin avulla. (Galanopoulou 
& Ryynänen 2011, 3–5, 10–13.) Galanopouloun ja Ryynäsen vuoropuhelusta 
nouseekin olennainen, kriittinen kysymys. Ketä varten kulttuurin demokrati-
sointiin perustuvaa taidekasvatusta toteutetaan – kenen intressejä se palvelee?

KUlTTUURiDemOKRATiA

Kulttuurien tasa-arvo ja relativistinen näkemys 
kulttuurista
siinä missä 1960-luvun kulttuuripolitiikassa korostettiin edellä läpikäymääni 
kulttuurin demokratisointia, alettiin 1970-luvulla esittää kritiikkiä sitä koh-
taan. sen katsottiin edustavan kolonialistista jäännettä, jonka avulla kaikki ihmi-
set pyrittiin sivistämään samojen kulttuuriarvojen kantajiksi (Häyrynen 2006, 
114). sen sijaan alettiin kiinnittää huomiota siihen, että kaikilla ihmisillä on 
jo olemassa omasta elinympäristöstään ja elintavastaan juontuva kulttuuri. He 
kykenevät osallistumaan kulttuuriin omilla ehdoillaan, täysvaltaisina kansalai-
sina (Kaitavuori 2012). Kulttuuridemokratialla tarkoitetaan ylhäältä annetun 
kulttuurin sijaan kulttuurirelativismia, jossa erilaiset kulttuurimuodot ja -miel-
tymykset mielletään samanarvoisiksi (Häyrynen 2006, 115).

Alunperin kulttuuridemokratiasta puhuttiin alkuperäiskansojen kulttuurillis-
ten oikeuksien yhteydessä, mutta sittemmin käsitettä on laajennettu suorastaan 

11 Galanopoulou ja Ryynänen tarkastelevat artikkelissaan erityisesti museoiden nykypeda-
gogiikkaa, mutta heidän näkemyksiään on mielestäni hedelmällistä suhteuttaa taidekasva-
tukseen myös laajemmin, esimerkiksi yleissivistävään koulun kuvataideopetukseen.



Törmäsin Facebookissa syksyllä 2013 
suunnitteilla olevaan kaupunkifestivaa-
liin nimeltä taide Kaikki alla. Kuvauk-
sensa mukaan kyseessä on tapahtuma, 
jossa ”kuka tahansa voi kahden päivän 
ajan tehdä taidetta ja tuoda sitä esille – 
kotona, kadulla, puistossa...” ja joka ”roh-
kaisee ihmisiä taiteelliseen ilmaisuun ja 
tarjoaa sitä kautta onnistumisen koke-
muksia, rohkaistumista ja vapautumista. 
Kaikilla on oikeus taiteeseen ja kaikki 
tekevät taidetta – taide on kaikkialla.” 
(Taide Kaikki Alla 2014.)

Festivaalin, joka vaikutti olevan 
taidepuolen vastine hitiksi muodostu-
neelle Ravintolapäivälle, esittelytekstissä 
puhuttiin taiteesta niin laveasti, että tai-
dekasvattajanakin ihan hämmennyin. 
Tässä tapahtumassa vaikutti olevan 
kyse nimen omaan taiteen määrittele-
mättä jättämisestä, tai ainakin erittäin 

esimerkkitapaus: Taide Kaikki Alla -festivaali

laveasta taiteen määritelmästä. Taiteen 
korostettiin olevan yhtä luonnollinen 
osa elämää kuin esimerkiksi uni tai rak-
kaus, eikä se edellyttänyt sen kummem-
paa perehtyneisyyttä (eikä varsinkaan 
elitismiä!) voidakseen tulla tehdyksi tai 
koetuksi. Taide ei pelkästään kuulunut 
kaikille, se suorastaan oli jo kaikilla.

taide Kaikki alla -festivaalin mukai-
nen ”jokainen ihminen voi olla taitei-
lija” -ideologia suorastaan kavahtaa tai-
teen määrittelyvallan antamista taiteen 
instituutioille. Taide mieluummin kar-
nevalisoidaan ja juhlitaan sen moninai-
suutta – ja myös sen itseisarvoa.

Tapahtuma toteutetaan kesäkuussa 
2014. mielenkiinnolla odotan, mitä 
kaikkea tuolloin festivaalin yhteydessä 
taiteena esitetään. Huomaanko kenties 
puistonpenkillä ottamieni päivänokos-
tenkin muuttuvan taiteeksi?

Kuva 2: taide Kaikki alla -tapahtuman kummin, tanssija-koreografi 
sami saikkosen mielestä taiteen pahin vihollinen on ammattilaisuus – 
harrastajien aitous ja into on ihailtavampaa (Taide Kaikki Alla 2014). 
(Kuva: eero Tiainen, www.facebook.com/taidekaikkialla.)
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ns. makuasioista ei voi kiistellä -diskurssiksi. Olennaista kulttuuridemokrati-
alle on kulttuurin ja kulttuuristen tarpeiden toteaminen ruohonjuuritasolta, 
yksilön omista kulttuurikäsityksistä käsin. Demokratisoinnin kohteena on siis 
kulttuurin määrittelyn prosessi. (Häyrynen 2006 115–116.)

Kulttuuridemokratian taustalla on siis erilainen käsitys taiteesta kuin kulttuu-
rin demokratisoimiseen tähtäävillä pyrkimyksillä. evolutiivisen taideteorian 
uranuurtajan ellen Dissanayaken mukaan taide ei ole vain länsimaisen insti-
tutionaalisen taidemaailman yksinoikeus vaan taidetta on se, minkä ihmiset 
taiteeksi valinnoillaan nostavat, jonka he itse kokevat taiteeksi. Pohjimmiltaan 
kaikessa taiteessa on Dissanayaken mukaan kyse erityiseksi tekemisestä. (Dis-
sanayake 1992, ks. myös Haveri 2010, 14.)

Taidekasvattajalle on tuttua, että taiteen sanotaan rikastavan ja parantavan 
elämäämme (ks. Kallio 2005, 35). mutta Dissanayake huomioi tarkkaavai-
sesti, että tällainen puhetapa itseasiassa sisältää ajatuksen, että taide on jotain 
elämäämme lisättyä, ei elämäämme luonnostaan sisältyvää. Hän itse perus-
taa näkemyksensä siihen, että ihmisellä on luontainen tarve luoda esimerkiksi 
kuvia. Taide on osa kehollista maailmasuhdetta, oikeastaan ihmiselle ominai-
nen käyttäytymismuoto. (Dissanayake 2000, 176–178, 184.) Dissanayake viit-
taa lapsien ja alkuperäiskansojen tuottamaan kulttuuriin, esimerkiksi kuviin ja 
musiikkiin, joita onkin tapana pitää tyyppiesimerkkeinä inhimillisen luomisen 
tarpeen universaaliudesta.

Tässä mielessä taidemaallikoista puhuminen onkin ongelmallista: ei oikeastaan 
ole maallikkoutta, jos ihmiset voivat itse määritellä taiteen. Onko tällöin asian-
tuntijuuttakaan? Dissanayake ei kiistä ammattitaiteilijoiden tärkeyttä, mutta 
hänen mielestään taiteen ottaminen vakavasti tarkoittaa ennemminkin taiteen 
mahdollisuutta jokaiselle, niin että taide toimii mahdollisuutena osallistua elä-
mään. Tästä tuskin koituisi taiteen ammattilaisillekaan haittaa. Kulttuurille 
suopeiden yleisöjen syntyminen ei kuitenkaan ole kulttuuridemokratian pää-
määrä vaan pikemminkin sivutuote:

”taking the arts seriously means arts for everybody, not simply as enrichment 
or appreciation but – in schools and communities – as encouragement and 
opportunity to participate from the first years of life and throughout life, as was 
the human birthright. to advocate broad support of the arts among everyone 
does not mean diluting their contribution of professional artists and their work. 
on the contrary, a larger audience should be available to value and want to 
support them.” (Dissanayake 2000, 185.)
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Yrjö sepänmaa tarkastelee samaa asiaa institutionaalisen taidekäsityksen 
kautta. Hänen mielestään on olemassa kulttuureita ilman taidetta, mutta ei 
ilman estetiikkaa. Taide ei ole sepänmaan mukaan erottamaton osa ihmisen 
elämää, estetiikka sen sijaan on. Jotta taide nähtäisiin erottamattomana osana 
elämää, sitä tulisi tarkastella metaforisen taidekäsityksen kautta, ja tätä kautta 
palattaisiin juuri estetiikan käsitteeseen. institutionaaliseen taidekäsitykseen 
nojaten kenen tahansa ja missä tahansa yhteydessä tekemä teos ei vielä ole tai-
detta, jos sitä ei tehdä taiteeksi ja taidemaailman tarkasteltavaksi.12 Taide tulee 
taiteeksi teoriansa valossa. (sepänmaa 2008, 13–14, 24.)

Koska näin ajateltuna kyky esteettiseen kokemukseen on myötäsyntyinen, 
mutta kyky taiteelliseen kokemukseen ei, estetiikka on käsitteenä demokraat-
tisempi kuin taide (sederholm 2008, 33). valta taiteen määrittelystä jää tai-
demaailmalle, taiteen ammattilaisille. Kulttuuridemokratian näkökulmasta ei 
kuitenkaan ole riittävää, että taidemaailman marginalisoimaa taidetta kutsut-
taisiin vain esteettiseksi tai taiteelliseksi toiminnaksi, mutta ei taiteeksi. Kult-
tuuridemokratiassa tällaista ”erilaista taidetta” tulee tarkastella sen omista, ei 
taidemaailman lähtökohdista käsin. Kun taidetta on muukin kuin institutio-
naalinen taide, kaikkiin taiteen muotoihin ei ole olemassa yhteisesti sovittuja 
mittareita siitä, mikä on hyvää ja mikä huonoa taidetta.

Kansan oma taide ja makukulttuurit
millaista taidemaallikoiden oma taide sitten on? Nykykulttuurissamme tai-
demaailman ulkopuolinen tai siitä riippumaton taiteellinen toiminta ilmenee 
esimerkiksi omatoimisena harrastajataiteena, oman elinympäristön ja kehon 
koristeluna tai vaikkapa netin visuaalisena meemikulttuurina. institutionaali-
sen taidemaailman rajoille voidaan sijoittaa myös katutaide, iTe-taide13, kan-
santaide ja vaikka ns. koulutaide. Kun taiteellista toimintaa voidaan nähdä jo 
viiksien kasvatuksessakin, on helppo allekirjoittaa väite siitä, että elämme tai-
teistuneessa14 yhteiskunnassa.

suomalaisessa taidepuheessa on käytetty taideinstituutioiden ulkopuolisesta 
taiteesta nimitystä ”toinen taide”. Tämä toiseus voi olla ylipäätään ulkopuoli-

12 esimerkiksi kivikautiset luolamaalaukset saavuttivat aseman taiteena vasta kun taidemaa-
ilma tuhansia vuosia myöhemmin kiinnostui niistä.

13 iTe-lyhenne tulee sanoista itse tehty elämä.
14 Taiteistumisesta ks. lisää levanto ym. 2005.
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suutta yhteiskunnan normaaliudesta, esimerkiksi mielenterveyden ongelmia tai 
kehitysvammaisuutta. Kansantaiteen näkökulmasta toiseus on kuitenkin ulko-
puolisuutta juuri taidemaailmasta eli taiteen ammattimaisuudesta. Nykykan-
santaide kuvastaa itse asiassa usein yhteisön keskeisiä arvoja ja kansan makua 
ennemminkin kuin tuntoja marginaalista. (Haveri 2010, 28, 140.) minna 
Haveri antaa näkyvyyttä tälle kansanluovuudelle väitöskirjassaan nykykansan-
taide (Haveri 2010), jossa hän paitsi esittelee suomalaisia nykykansantaiteili-
joita, myös suhteuttaa nykykansantaidetta ilmiönä kansanomaiseen kulttuu-
riin, tekijöidensä arkeen ja taidemaailmaan. Haveri kuvailee kansanomaisen 
kulttuurin olevan turvakehä, kollektiivinen tajunta, joka auttaa merkityksel-
listämään elämää yli sukupolvien. siitä, mihin kansantaide jää, populaarikult-
tuuri ja kaupalliset kuvat jatkavat. (Haveri 2008, 82.)

Taidemaallikkojen esteettiset mieltymykset ja taidemaku eroavat taiteen 
ammattilaisten mausta. ilman taiteen teorian tuntemusta on helppo pitää esit-
tävästä ja tunnistettavasta (Haveri 2010, 140). Taidemaallikot arvostavat tai-
detta, josta välittyy myös tekijän taidokkuus, työhön käytetty aika ja vaiva, 
suorastaan virtuositeetti (sederholm 2008, 32; Haveri 2008, 86–87). Toisaalta 
nykykansantaiteessa voi ilmetä riemastuttavaa, arkeen sidottua tilannetajua ja 
leikkisää huumoria (sederholm 2008, 40; Haveri 2008, 87–90).

Nykykansantaidetta ja iTe-taidetta luonnehtii taidekasvatuksettomuus: ne 
ovat olennaisesti kytköksissä tekijöidensä luovan toiminnan rikastamaan 
arkeen (Haveri 2010, 262–263). Joskus taidemaailma suorastaan kadehtii tätä 
kansanomaisen taiteen alkukantaista rouheutta, persoonallisuutta15 ja ehkä 
viattomuuttakin (mt., 87). 2000-luvun suomessa taidemaallikkojen taidetta 
onkin nostettu taidemaailman kontekstissa näkyvästi esiin iTe-taiteena, esi-
merkiksi Kiasmaan vuonna 2005 kootussa iTe-taiteen näyttelyssä nimeltä 
omissa maailmoissa – toinen taide16. Taidemaailman taiteen tarkastelukoodit 
eivät kuitenkaan sellaisinaan päde nykykansantaiteen tarkasteluun (mt., 254), 
mikä kyseenalaistaa kiinnostavasti bourdieulaisen ajatuksen kulttuurisesta 
pääomasta. legitiimiin kulttuuriin rajautuva vastaanottamisen ja tuottamisen 
taito ei aina riitäkään.

15 Haveri (2008, 82) huomauttaa, että nykykansantaiteen persoonallisuus on yleensä tahaton 
sivutuote ja vahinko, joka johtuu taidon harjaantumattomuudesta.

16 Taidemaailman ulkopuolista taidetta on tuotu kansainvälisesti taidemaailmaan aiemmin-
kin, esimerkiksi nimillä outsider art, art brut tai self-taught art (Haveri 2010, 32–53).
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Tehdäänkö taidekasvatuksen parissa taidetta?
Kansanomainen maku nojaa osittain korkeataiteen historiaan, mutta pääosin 
vain sen parhaiten tunnettuihin kantakuviin (Haveri 2010, 140). Toisin kuin 
iTe-taiteessa, harrastajataiteilijoiden töissä korkeataiteen imitointi korostuu 
– omaperäisyyden kustannuksella. Harrastajataiteessa näkyvät yleensä suo-
rat lainat populaarikulttuurista ja kanonisoidusta, koulun kuvataidetunneilta 
tutusta taiteesta. Taideharrastus on usein mallien jäljittelyä. Juuri omaperäi-
syyden puute on suurin syy, miksi harrastajataide on tapana marginalisoida 
taidemaailman ulkopuolelle. (sederholm 2008, 35, 39; Haveri 2008, 77.) Tai-
deharrastajia pro gradu -tutkielmassaan haastatellut Ulla Rohunen (2002) kui-
tenkin nostaa esiin, että harrastajat eivät välttämättä edes halua ammattilaisten 
taidemaailmaan mukaan. Tämän näkökulman mukaan he muodostavat oman 
taidemaailmansa, jossa saavat toimia oman maallikkoestetiikkansa ihanteiden 
mukaisesti (Rohunen 2002, 77–78).

Harrastajataiteessa pyritään välittömään vaikuttavuuteen ja esteettisesti tyy-
dyttävään lopputulokseen. sederholm (2008, 35) esittää että luoville, hitaasti 
kypsyteltäville prosesseille ei ehkä ole enää aikaa nykyelämässä. Kauneuden 
kaipuu ja tunteiden patoumat harrastelijoiden taiteessa saavat taiteen ammatti-
laisen usein näkemään teokset kitschinä. On toki ymmärrettävää, että vuosia 
johonkin aihepiiriin perehtynyt henkilö ei tunne kiinnostusta samoihin muo-
toihin kuin saman alan amatöörit. Haveri toteaa kitschin miellyttävän taide-
maallikkoja, sillä sen aiheet miellyttävät heitä. Kitsch on nimen omaan tehty 
miellyttämään yleisöä, eikä siinä esitystapa tai teoksen muoto pääse tunkeutu-
maan työn ja katsojan väliin. (Haveri 2008, 83.) Katsoja pääsee kohtaamaan 
välittömästi järvimaiseman tyyneyden, auringonlaskun hehkun ja kissanpoi-
kien söpöyden. Kirjailija milan Kunderan (2002) sanoin: kitsch on paskan 
absoluuttinen negaatio.

siinä missä taidemaallikot kaipaavat taiteelta kauneutta, nykytaide vetäytyy 
usein ruman ja epämiellyttävänkin pariin. Onko kyseessä distinktio, taidemaa-
ilman halu määritellä rajansa ja näin korostaa järjestelmän erillisyyttä? miksi 
taidemaallikot käyttäisivätkään vapaa-aikaansa epämiellyttävän parissa? Kau-
neuden kaipuunsa he tyydyttävätkin helpommin populaarikulttuurin kuin tai-
teen parissa. (sederholm 2008, 33, 35; sepänmaa 2008, 25.)

Taiteen harrastajien ja maallikoiden maku tulee ilmi taidekasvatustoiminnassa. 
Kuvataideopettaja kohtaakin kitschin väistämättä oppilastöissä, joiden ajatel-
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laan usein olevan tunneilmaisua kädentaitojen keinoin (Niiniskorpi 2005, 56). 
miten hän siihen taiteen ammattilaisena ja taidemaailman arvostuksiin sisään 
kasvaneena suhtautuu? Kieltääkö hän oppilaita tuottamasta näitä niin kovasti 
ihannoituja auringonlaskukuvia ja peräänkuuluttaa jotain omaperäisempää? 
vai hyväksyykö hän kenties kitschkuvaston ryöpyn ja nyökyttelee välinpitä-
mättömästi oppilaiden puhuessa siitä taiteena, vaikka sisimmässään olisikin eri 
mieltä? Toisaalta Niiniskorpi hahmottelee kitschille sopivan paikan osana kou-
lun tunnekasvatusta, jolloin oppilastöitä tarkasteltaisiinkin ennemmin oppi-
laiden oman maailman kuin taidemaailman lähtökohdista. Taidekasvatuksen 
painopisteen voi tällöin nähdä olevan selkeästi sanalla kasvatus, ei niinkään 
sanalla taide.17

syntyykö taidekasvatuksen yhteydessä siis taidetta? Ovatko koulun kuvistyöt 
taidetta? Ainakin oppilaiden, vanhempien ja kouluyhteisön puheessa niitä 
nimitetään taideteoksiksi sen kummempia miettimättä. Jos opettaja tämän 
kieltäsi kovaan ääneen, se tulkittaisiin melko varmasti loukkaavana, sillä arki-
puheessa arvokas katsotaan taiteeksi ja taide arvokkaaksi. Taidekasvattaja tun-
nistaa kuitenkin töissä kasvatusinstituution asettamat raamit, joiden läpi työt 
on puserrettu ulos: työt ovat ensisijaisesti koulutaidetta, osoituksia ja sovelluksia 
siitä, miten tunneilla demonstroidut asiat ovat menneet perille. Ne ovat visu-
aalisia ilmentymiä koulun viralliselle retoriikalle. Nojautuessaan länsimaiseen 
modernistiseen perinteeseen koulutaide on irrallaan nykytaiteesta. Toisaalta 
se on samalla niin sidoksissa opetustavoitteisiin, että koulutaide harvemmin 
onnistuu tavoittamaan myöskään nuorten kulttuurin ilmiöitä. (Kallio 2005, 
36, 45.)

Kuvataide-oppiaineen nimi koetaan joskus elitistisenä taiteen rajaamisena vain 
legitiimiin korkeataiteeseen (Kallio 2005, 43). Taidehistorian tunnetuimpia 
tyylejä imitoivan koulutaiteen taustalla voidaan nähdä pyrkimys kulttuurin 
kaanonin mukaisen taiteen tavoitteluun ja tutuksi tekemiseen, siis kulttuurin 
demokratisoimiseen. Jos kulttuuridemokratian myötä tällä kaanonilla ei enää 
olisikaan omaa erityisarvoaan, ei koulutaiteenkaan tarvitsisi pyrkiä sen jäljit-
telyyn.18 mihin koulussa tehtävä taide perustuisi, kun se näin ollen vapautuisi 

17 Kallion (2005, 40, 43) mukaan taidekasvatusta on vain harvoin perusteltu taiteen kautta, 
vaikka esimerkiksi taiteilijat perustelevat taidekoulutuksen nimen omaan taiteen kautta.

18 Tiettyjen taiteilijoiden, teosten ja tyylilajien tuntemusta on tapana perustella yleissivis-
tyksenä. Toisaalta taiteen ymmärryksellä on keskeinen arvo yhteisössä vain jos taiteella on 
kyseenalaistamaton arvo (linko 1992, 90).
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lähes ikiaikaisista19 pyrkimyksistään oppia oikeaoppista havaintopiirtämistä, 
värien sekoittamista ja savitöiden makkaratekniikkaa20? Kenties tällöin kou-
luissakin taide olisi Dissanayaken ajatuksia mukaillen yksi ihmiselle tyypilli-
sistä käyttäytymisen muodoista (mitä makkaratekniikka nykyään harvalle on) 
ja varmasti toteutuisi paljon yksilökohtaisemmin ja omaperäisemmin. Taide-
kasvatuksessa lähestyttäisiin postmodernin kulttuurin ja nykytaiteen vuorovai-
kutuksellista paradigmaa, pieniä kertomuksia suuren kertomuksen sijaan (ks. 
Kallio 2005, 44).

ei liene kuitenkaan realismia pyrkiä siihen, että materiaalibudjetin ja oppitun-
nin keston asettamissa rajoissa 25 seiskaluokkalaista prosessoisi kukin omaan 
elämäänsä liittyviä kysymyksiä itseohjautuvasti taiteen keinoin vain yhden 
aikuisen ohjauksessa ja odottaisi tästä kaikesta perusteltua numeroarvosanaa. 
Kallio (2005, 40) toteaa, että koulun arki vie usein oppilaat ja opettajat kauas 
taiteellisen oppimisen mahdollisuuksista. Perinteisenä säilynyt koulutaiteen 
tuottaminen lienee siis kompromissiratkaisu – ja toisaalta osoitus kouluinsti-
tuution muuttumisen jähmeydestä. Oppilaat haluaisivat luultavasti joka tapa-
uksessa jäljitellä arvokkaana pitämäänsä taidetta ja sen konventioita, sitähän 
kuvataidetunneilta yleisesti odotetaan (Kallio 2005, 41, 46).

viime aikoina taidekasvattajien keskuudessa onkin alettu haikailla sellaisen tai-
depedagogiikan perään, joka perustuisi ajattelutaitojen kehittämiseen nykytai-
teelle tyypillisten lähestymistapojen kautta, eikä enää modernistiseen kaanonin 
tuntemukseen ja usein opettajajohtoiseksi sortuvaan itseilmaisuun. Taide näh-
täisiin tiedonmuodostamisen tapana (Jelinek 2013, 119–120). Tällaista post-
modernia taidekasvatusta ei välttämättä olisi mielekästä rajata oman oppiai-
neensa sisään vaan se voisi sen sijaan läpäistä integraatioaineena koko koulun 
toimintaa. (Kallio 2005, 48; sederholm & Rastas 2014.) Taidekasvatus ei olisi 
enää perinteisessä mielessä taiteen tradition ja kaanonin tutuksi tekemistä (tai-
teen demokratisoimista), vaikka paradoksaalisesti se operoisi entistä enemmän 
taiteelle tyypillisin keinoin. Tällaisen taidekasvatuksen tavoitteena olisi taiteen 
hyödyntäminen ja käyttäminen välineenä, mikä on instrumentalismissaan tai-
detta taiteen vuoksi -ajattelun vastainen näkökulma.

19 ks. Kallio 2005, 11.
20 Nämä eivät Niiniskorven (2005, 2, 7) mukaan ole mitenkään välttämättömiä asioita elä-

mässä pärjäämiseen, toisin kuin kuvataideopettajat joskus tuntuvat ajattelevan. (Ks. myös 
Kallio 2005, 1.)
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Kumoaako kulttuuridemokratia taidemaailman?
Kulttuuridemokratian ajatukseen sisältyy monia ongelmakohtia. ensinnä-
kin moniarvoisuutta korostava puhe voi käytännössä olla ”tekopyhää retorista 
nihilismiä”, jossa toiset taide- ja kulttuurimuodot ovat tasa-arvoisempia kuin 
toiset, jotka jäävät vain juhlapuheiden koristeiksi. Pienimmissäkin yhteisöissä 
kulttuuri näyttää muodostavan valtajärjestyksen. (Häyrynen 2006, 116–118, 
127). Toisaalta täysin relativistinen suhtautuminen kulttuuriin on tuhoisaa, 
jos se tulee oikeuttaneeksi esimerkiksi ihmisoikeuksia polkevat kulttuuri- ja 
taidemuodot (Häyrynen 2006, 118; Opetusministeriö 2006, 33). ”Kaikki käy 
taiteeksi” -asennoituminen voi myös ohjata sisäänpäinkääntyneisyyteen, kun 
kullakin yksilöllä on oikeus vedota omiin käsityksiinsä, ja tällöin saatetaan aja-
tella, että ei tarvitse enää opetella laajentamaan käsityksiään tai oppia uutta. 
Kestävän kehityksen nimissä on myös syytä kriittisesti miettiä, ovatko kaikki 
kulttuuripiirteet säilyttämisen arvoisia. (Häyrynen 2006, 124–125).

merkitsisikö kulttuuridemokratian toteutuminen institutionaalisen taidemaa-
ilman romahtamista? Kuin taidemaailman asemaa puolustellakseen sepänmaa 
toteaa, että kaikenlaisen kulttuurin ei ole mitään järkeä tavoitella taiteeksi kut-
sumista, sillä taiteena oleminen ei ole mikään itseisarvo. (sepänmaa 2008, 26.) 
se, että joku olisi taidetta, ei institutionaalisessa mielessä vielä tarkoita, että se 
olisi hyvää taidetta, tai edes tekemisen arvoista. mutta kansanomaisemmassa 
kielenkäytössä taide on lähtökohtaisesti jo jotain arvokasta, tekemisen arvoista. 
Häyrynen (2006, 116) summaakin, että kulttuuripolitiikkaa hallitsee autono-
mian ja demokratian retorinen ristiriita.

miten taidemaailma reagoi, kun maallikot saavat lisää päätösvaltaa taiteen ken-
tällä? muutama vuosi sitten Yle uutisoi suomalaisista julkisista veistoksista, joita 
ei oltu tilattu ammattitaiteilijoilta (Maallikoiden tekemät julkkispatsaat puhutta-
vat taiteilijoita, 2011). suomen kuvanveistäjäliiton puheenjohtaja maija Helas-
vuo toivoi uutisessa, että tilaukset teetettäisiin ammattilaisilla, jolloin veistok-
set olisivat suuremmalla varmuudella esteettisesti ja sisällöllisesti laadukkaita 
sekä myös materiaalivalintojen suhteen kestäviä. Helasvuo vertasi, että lääkärit-
kin älähtäisivät, jos ammattitaidottomat maallikot päästettäisiin suorittamaan 
leikkauksia. Tämä vertaus suuntaa näkökulman taiteen laadukkuuden mitta-
reiden epämääräisyyteen kulttuuridemokratian ihanteessa. Jos kaikki taide on 
ikään kuin samalla viivalla, miten taiteessa voisi silloin kehittyä? miten ammat-
tilaisuus tai taito määrittyy? (vrt. Haveri 2010, 255.)
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Taiteen demokratiasta puhuminen voi olla populismia parhaimmillaan21. Jos 
kansa päättää taiteen sisällöistä ammattilaisten sijaan, merkitsisi se Jelinekin 
mukaan alistumista autonomiasta uusliberalismin mekanismeihin. (Jelinek 
2013, 49-50.) sillä jos kaikki on yhtä lailla taidetta, määräytyy taiteen arvo 
silloin taiteesta saatavan hyödyn mukaan. Hyöty voi olla taloudellista hyö-
tyä, esimerkiksi ympäristön muuttumista viihtyisämmäksi ja tuottavammaksi 
taidetapahtuman myötä, tai sosiaalista, esimerkiksi tekijän itsetunnon koho-
amista. Tällöin on siirrytty relativistisesta kulttuurikäsityksestä instrumentaa-
liseen kulttuurikäsitykseen. (Häyrynen 2006, 106, 118–120; ks. myös lampela 
2012.)

Näkökulmien yhteenvetoa

Tässä luvussa olen esitellyt kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokra-
tian pyrkimyksiä ja näiden eri näkemysten tapaa suhteuttaa taidemaailma ja 
taidemaallikot toisiinsa. Näitä on koottu yksinkertaistaen taulukkoon 1. Olen 
myös lopuksi viitannut kolmanteen tapaan suhtautua kulttuuriin, nimittäin 
taiteen ja kulttuurin hyödyntämiseen. Hyötynäkökulma ei perustu ajatukseen 
taiteen itseisarvosta, jonka voi nähdä sekä kulttuurin demokratisoinnin että 
kulttuuridemokratian pohjana. Taiteen kannattavuudesta tulee hyötynäkökul-
massa taiteen laadun mittari, eikä jaolla korkea-, perinne-, viihde- tai populaa-
rikulttuuriin ole enää merkitystä.

Käytännössä kulttuurin demokratisointi, kulttuuridemokratia ja kulttuurin 
hyödyntäminen kuuluvat kaikki suomalaisen kulttuuripolitiikan julkisiin pää-
määriin (Häyrynen 2006, 108). Ne ovat kuitenkin usein ristiriitaisia keskenään, 
kuten edellä on osoitettu, vaikka kulttuurialan strategiapapereissa ne rinnak-
kaisina tavoitteina usein luetellaankin (mt., 125–127). Niitä kaikkia käytetään 
myös taidekasvatuksen perusteluina ristiriitaisuuksistaan huolimatta. Niitä voi 
rinnastaa kasvatusfilosofi J. A. Hollon (1932) ajatteluun, jossa kasvatus nähdään 
kasvatuksena taiteeseen, taiteen avulla ja taiteena itsessäänkin. Painotetaanko 
taidekasvatuksessa taidetta vai kasvatusta? Taidekasvatuksen tutkiminen tai-
demaailman ja taidemaallikoiden välisenä valtasuhteisiin liittyvänä toimintana 

21 Todellisuudessa ”kansan tahtoon” tulisi suhtautua kulttuuripolitiikan johtavana arvi-
ointi- ja päätöksentekoperustana aina varovaisesti. Kuka yksittäinen henkilö voi muka 
väittää tuntevansa kansan tahdon läpikotaisin? (Häyrynen 2006, 127–128.)
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4 KaKSI näKöKulMaa valtaSuhtEISIIn

on mielestäni hedelmällinen näkökulma. Yksinkertaistaen voidaan tiivistää, 
että kulttuurin demokratisointi tukee taideinstituution valta-asemaa taiteen 
määrittelijänä ja kulttuuridemokratia tukee puolestaan maallikkovaltaa.

Tässä tutkimukseni teoreettisessa osassa olen kuvannut, miten institutionaa-
linen taidemaailma käyttää taiteen määrittelyvaltaa ja tarvitsee sitä oman ase-
mansa säilyttämiseen. Taidekasvatuksen merkittävyyttä täytyykin useammin 
perustella taidemaallikoille kuin taiteen ammattilaisille. siksi taidekasvattajan 
on tärkeää olla tietoinen taidemaallikoiden näkemyksistä; minkä tahon he toi-
voisivat käyttävän taiteen määrittelyvaltaa ja miten? Näihin maallikkonäke-
myksiin syvennyn seuraavaksi tutkimukseni analyysiluvussa.
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Taulukko 1: Tiivistelmä kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokra-
tian päämääristä.22

22 samoja sisältöjä taulukoidaan suppeammin ja hieman eri käsittein Opetusministeriön 
(2006, 44) julkaisussa Reilu kulttuuri? Kulttuuripolitiikan eettinen ulottuvuus ja kulttuu-
riset oikeudet.

Kulttuurin  
demoKratisoiminen

KulttuuridemoKratia

Kulttuurikäsitys Normatiivinen Relativistinen

Tasa-arvo-
pyrkimys

vastaanottajien tasa-arvoisuus Kaiken taiteellisen ilmaisun 
tasa-arvoisuus

Tunnuslause ”Taide kuuluu kaikille!” ”Kuka tahansa voi olla  
taiteilija!”

Taiteen  
määrittelyvalta

Asiantuntijoilla, autonomisella 
taidemaailmalla

myös taidemaallikoilla,  
taidemaailman auktoriteetti-
asema kyseenalaistuu

Taidekäsitys institutionaalinen evolutiivinen
Pragmatistinen
esteettinen
eklektinen

Näkemys 
arvokkaasta 
kulttuurista

Kulttuurin kaanon ja yleissivis-
tys korostuvat, hyvä taide mää-
rittyy suhteessa taidemaailman 
sille antamiin merkityksiin

Kulttuurin moniäänisyys koros-
tuu, yleissivistyksen määrittely 
vaikeampaa, hyvä taide on mer-
kityksellistä yksilölle itselleen

Paradigma 
taustalla

modernismi,  
usko suuriin kertomuksiin

Postmodernismi,  
pienet kertomukset

Taidekasvatuk-
sen tehtävä

Yksilön kulttuurisen pääoman 
vahvistaminen, kulttuurin 
monipuolinen saavutettavuus

Taiteellisen toiminnan  
hyödyntäminen osana muuta 
elämää, monenlaisen  
taidemuodon arvostaminen

Käsitys osal-
listumisesta 
kulttuuriin

Taiteen tuominen ihmisten 
luo, ihmisiä osallistetaan 
luomalla kanavia korkeakult-
tuurin sisään päättämään 
sen sisällöistä instituution 
antamissa raameissa, ohjattu 
yhteisötaide

ihmiset ovat itse aktiivisia  
kulttuurin ja taiteen tuottajia, 
joten osallistaminen jostain 
kulttuurista johonkin ei ole 
perusteltua, äärimmillään vallan 
kaappaaminen taideinstituuti-
oilta.23

 

23 Anni venäläisen (2014) mukaan avoimuus ja yleisölähtöinen sisältö on nostettu tämän 
hetken taidemuseoalan keskiöön. Hän puhuu taiteen portinvartijan roolista museoiden 
historiallisena taakkana sekä 2000-luvun uudesta yleisösuhteesta ja demokraattisesta 
kaikkien sisältöjen samanarvoisuudesta. Kehityksen mahdollinen purkauma on museoi-
den kaappaaminen yleisöille itselleen, jonka seuraukset venäläinen arvioi kiinnostaviksi, 
mutta kaikkien kannalta arvaamattomiksi. (venäläinen 2014, 61–63, 73.)
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AiNeisTON ANAlYYsi5 

Tässä luvussa käyn läpi taideaiheista kommentointia, jota syntyi syys–loka-
kuussa 2013 Facebookissa Docventures-ohjelman tekijöiden aloitteesta. Tutkin 
kommenttien sisältöjä teemallisesti, yhteneväisyyksiä ja poikkeamia huomioi-
den ja teoriaa työkaluna käyttäen. Olen nostanut aineistosta useita komment-
teja näkyville sellaisenaan, jolloin sen alkuperäinen luonne välittyy lukijalle 
omien tulkintojeni rinnalla.

välituntipuhetta taiteesta

Docventuresin Facebook-sivulle muodostuneiden taideaiheisten viestiketju-
jen äärellä kohtaa taidemaallikkouden määritelmän liikkuvat rajat. Joistakin 
viesteistä näkee selvästi, että kirjoittaja on taiteen suhteen oppinut tai ammat-
tilainen, sillä hän esimerkiksi käyttää taiteentuntemusta osoittavia käsitteitä 
tai kertoo ammatillisuudestaan suoraan. Tunnistin keskustelijoiden joukosta 
myös muutamia taiteen ja taidekasvatuksen alalta tuttuja nimiä. silti analysoi-
miani keskusteluja voi luonnehtia ennen kaikkea ”välituntipuheeksi taiteesta” 
sen sijaan, että se olisi virallisen instituution raamien ohjaamaa ”koulupuhetta 
taiteesta”. Tulkitsen keskustelijoiden edustavan ennen kaikkea itseään, eivät 
niinkään omaa ammattialaansa, vaikkei ammattilaisuus toki kuoriudu sivii-
lihenkilöstä mitenkään pois. Avoimeen kommentointiin perustuvan aineiston 
äärellä onkin tunnustettava sen sisällä piilevä moninaisuus ja ihmisten erilaiset 
lähtökohdat. He kaikki ovat kuitenkin löytäneet tiensä kyseisen kommentoin-
timahdollisuuden äärelle ja halunneet sanoa sanottavansa.

Nettikeskusteluille tyypillisesti tutkimissani kommenttiketjuissa esiintyy silk-
koja provosointeja, ärhäkkäitä ääripään mielipiteenilmaisuja, joita ei perustella 
mitenkään. Kielenkäyttö on värikästä ja kaunistelematonta, mikä toisaalta 
mukailee myös Docventuresin ohjelmantekijöiden puhetapaa.
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Tällaiset huonosti perustellut kärkkäät kommentit tekisi usein mieli sivuuttaa 
ala-arvoisina ja asiaan perehtymättöminä, etenkin silloin, kun niissä pyritään 
lyttäämään lukijan oma näkemys asiasta. Arvokkaammiksi nostaisin mielel-
läni ne mielipiteet, jotka nojautuvat laajaan ymmärrykseen asiasta, perustellaan 
hyvin ja esitetään maltillisesti. Tutkimukseni aineistossa kriittisyys taidetta ja 
taidemaailmaa kohtaan tuodaan esiin usein melko räikeästi ja vähäisin perus-
teluin. silti tarkoitukseni on lähestyä koko aineistoa, myös ja jopa etenkin sen 
taidekriittisiä ääniä avoimin mielin, kunnioittavaan ymmärrykseen pyrkien. 
Kommenttien joukossa on myös hyvin perusteltua, painavaa taidekriittisyyttä. 
en halua taidekasvattajalle tyypillisen hyvän kulttuuritahdon estää näiden 
mielipiteiden tarkastelemista tosissaan.

Aineistoni osoittaa myös, että kansanomaisessa taidekeskustelussa puhutaan 
yhä aiheista, jotka taidemaailman sisäisessä keskustelussa ovat jo ajat sitten 
jääneet taakse tai tulleet ratkaistuiksi.1 esimerkiksi yleinen mielikuva katutai-
teen paheksumisesta ilmenee aineistossa usein, vaikka graffitia voidaan käsi-
tellä nykyään jo koulujen kuvataideopetuksessakin. myös aikanaan kansaa rai-
vostuttaneisiin, taiteen eettisiä rajoja koetelleisiin kohutaidetekoihin viitataan 
jonkin verran, vaikka Teemu mäen niin kutsuttua kissantappovideota ei enää 
nostetakaan nykytaiteen perikuvaksi kuin muutaman kerran.

1 myös liikkasen (2009, 137, 161) mukaan maallikkopuheessa erottelu korkean ja matalan 
taiteen välillä elää yhä, vaikka taidemaailmassa kysymyksestä on jo siirrytty eteenpäin. 
Hän näkee syyksi sen, että modernille yhteiskunnalle luonteenomaiset instituutiot, kuten 
hitaasti muuttuva koulu, ylläpitävät ja uusintavat kulttuurin hierarkkista rakennetta.
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Kommenttien kirjoittajista vain harvat ilmaisivat epämukavuuttaan siitä, että 
heillä ei ole tarpeeksi kompetenssia (kulttuurista pääomaa) legitiimin taiteen 
tarkastelemiseen. Ylläoleva kommentti taiteen tajuamisen tarpeesta onkin 
aineistossa varsin poikkeava. siinä kirjoittaja on sisäistänyt käsityksen normatii-
visesta taiteesta, jonka tunteminen ja ymmärtäminen nähdään yhteiskunnassa 
arvokkaana, oli taiteella hänelle itselleen merkitystä tai ei. Hänen käsityksensä 
myötä on olemassa oikeita ja vääriä tapoja puhua taiteesta. Kommentoija antaa 
ymmärtää, että on häpeällistä jos ei osaa ottaa asiaankuuluvalla tavalla osaa 
taidekeskusteluun.

Taidekasvattajan ei ole kuitenkaan mitään syytä tuhahtaa maallikoiden kes-
kustelulle, joka ei taidemaailmassa ole ollut ajankohtainen enää vuosiin. Taide-
kasvatuksen paikka on juuri näiden keskustelujen äärellä, mikäli ne ovat taide-
kasvatettavien taidesuhteen kannalta niitä merkityksellisiä. Kansan muisti on 
pitkä ja uudenlaiset ajattelutavat tai taidekäsitykset tulevat yhteisesti jaetuiksi 
vasta hitaan muutoksen kautta.

Aineistosta esiin nostamani kommentit ovat pääosin neljästä viestiketjusta, 
joiden aloituksena olevat Docventuresin lähettämät viestit ovat tutkimukseni 
liitteinä. Kolmen ketjun aloitukset tiivistyivät kysymyksiksi ”Onko nykytaide 
paskaa?”, ”Tarvitseeko taidetta tajuta?” ja ”mitä haluaisit kysyä nykytaiteesta?” 
ja neljännessä ketjussa pyydettiin osallistujia lähettämään kuvia tai videoita itse 
tekemästään taiteesta. esitän kommentteja analyysissäni irrallaan kunkin ket-
jun aiheesta, paitsi jos näen kommentin tulkinnan suoraan riippuvan sitä edel-
täneestä viestistä tai sen näkökulmasta. Olen kuitenkin tutustunut aineistoon 
kokonaisuutena, joka muodostuu kaikista taidejaksoon liittyvistä ja Docven-
turesin aloitteesta sosiaalisessa mediassa aloitetuista kommenttiketjuista sekä 
taidejaksoon liittyvistä ohjelman tv- ja radio-osuuksista.

Harva kokee paineita oikeaoppisesta  
taiteen ymmärtämisestä
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Kommentti on oppikirjaesimerkki Bourdieun distinktioteoriasta, jossa ylim-
pien luokkien eliitti käyttää valtaansa määrittelemällä mikä on arvokasta kult-
tuuria, luoden samalla taiteen kentän pelisäännöt. muiden on pelattava tätä 
taidepeliä näiden sääntöjen mukaan, sillä heillä ei ole valtaa pelata niitä omista 
lähtökohdistaan. Tällaista painetta korkean taiteen oikeanlaisesta ymmärtämi-
sestä ilmaistaan kuitenkin vain muutamassa aineiston kommentissa, kuten sen 
pohtimisessa, tarvitseeko historiaa tuntea ymmärtääkseen taidetta tai asiantun-
tijalle suunnatussa kysymyksessä, jossa tiedustellaan, millaista taidetta kannat-
taisi etsiä ja oppia tulkitsemaan.

Kun kerran nyky-suomessa ei ole distinktiivistä, vain korkeakulttuurin pariin 
vetäytyvää eliittiä, ei korkeakulttuurin tuntemus vaikuta enää olevan välttä-
mätöntä yhteiskunnallisen asemansa pönkittämiseen. Taidekorttia ei tarvitse 
pelätä, sillä sen rinnalla esimerkiksi populaarikulttuurin tuntemus voi olla yhtä 
arvokasta.

Jokin taho on kuitenkin saanut aikaan kokemuksen siitä, että taidetta tulee 
lähestyä oikeaoppisesti. Onko tämä koulun kuvataidetunneilla syntynyt koke-
mus? mitä tällainen oikeaoppisuus on? Tämä hämmennys ilmenee toisessa 
kommentissa, jossa taidepelin valtaa käyttävät mitä ilmeisimmin juuri taiteen 
ammattilaiset. Tämän vallankäytön perustelut ovat kommentoijalle kuitenkin 
epäselviä:

Kommentista on luettavissa, että taiteesta tietämättömillekin kuuluisi kom-
mentoijan mielestä yhtäläiset oikeudet mielipiteittensä esittämiseen. Tämä on 
vaatimus kohti kulttuuridemokratiaa. maallikoiden mielipiteet on kuitenkin 
hänen kokemuksensa mukaan yleensä jätetty omaan arvoonsa ja taidekeskuste-
lun ulkopuolelle – legitiimin kulttuurin demokratisointi on muuttunut oikea-
oppisen kulttuurin pakkosyötöksi. Koska taide on kuitenkin oman elämän 
kannalta merkityksellinen asia, tulisi kommentoijan mukaan maallikolla olla 
oikeus henkilökohtaisen taidesuhteen muodostamiseen ja siihen, että hän saisi 
pitää taiteena oman taidekäsityksensä mukaisia asioita.
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Herkistyminen omista lähtökohdista

monet kommentoijat suhtautuivat hyvin välinpitämättömästi ulkopuolisella 
auktoriteetilla olevaan taiteen määrittelyvaltaan tai kulttuurisesti määrittynee-
seen oikeaoppiseen tapaan tarkastella taidetta. Ammattitaidon puute ei noussut 
heidän puheessaan mitenkään taidesuhteen esteeksi vaan he kokivat saavansa 
lähestyä taidetta omista lähtökohdistaan. Käytännössä he ottavat taiteen mää-
rittelyvallan siis itselleen. eräs kommentoija vertaa taidetta tähtitaivaaseen:

myös toisen vertauksen kautta ilmaistaan, ettei taiteessa tarvitse olla kysymys 
tietyllä tavalla tajuamisesta:

musiikkivertaus avaakin tätä oikeaoppisen ymmärtämisen tarpeettomaksi 
tekevää puhetapaa hyvin. musiikilla on kyky vaikuttaa meihin tavoilla, joita 
on vaikeaa ja kokemuksen kannalta tarpeetonta sanallistaa. musiikki tarjoaa 
välittömiä kokemuksia, sillä suuri osa musiikista operoi niin kansanomaisilla 
keinoilla, ettei niiden ymmärtämiseksi tarvita erityisempää perehtyneisyyttä2. 
Kommentoija ei tässä musiikkivertauksessaan huomioi, että tarkkakorvaiset 
musiikin harrastajat oppivat kyllä tunnistamaan musiikista yhä hienovaraisem-
pia nyansseja ja sitä kautta tarkastelemaan sitä maallikkoja monipuolisemmin.

2 musiikin yhteydessä saatetaan puhua kokeilevammasta ja kuulijaa haastavasta musiikista 
nimellä taidemusiikki. siitä voivat puuttua kokonaan esimerkiksi tunnistettavat melodiat. 
Tällöin ”taide” viittaa musiikin tekemiseen omista autonimisista lähtökohdistaan käsin, 
musiikin itsensä kehittämisenä eikä tuottamisena kuulijan ehdoilla. Taide saakin tällöin 
helposti elitistisen vivahteen. maallikon mahdollisuuksia taidemusiikin ymmärtämiseen 
tutki Helsingin sanomien marraskuun 2012 kuukausiliitteessä toimittaja ilkka malmberg, 
joka yritti päästä sisään Kaija saariahon nykymusiikkiin (malmberg 2012).

Oli vertauskohteena sitten tähtitaivas tai musiikki, taiteen kohtaamisessa olen-
naisinta katsotaan tässä lähestymistavassa olevan mahdollisuus henkilökohtai-
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seen kokemukseen. Omakohtainen kokemus voi olla vaikkapa kokemus kau-
neudesta, jonka ei tarvitse perustua teoksen tietopohjaiseen ymmärtämiseen, 
kuten ylläolevassa kommentissa esitetään. Omaan tulkintaan on oikeus, eikä 
kaikesta tarvitse pitää. Taiteen äärellä on joskus jopa parempi lakata metsästä-
mästä väkinäisiä merkityksiä, kuten tässä kommentissa esitetään:

Tämän kommentoijan mielestä taiteen tarkastelu voi ainutlaatuisesti herättää 
nukkuvaa sanatonta ymmärrystä, joka avartaa ajattelua. Herkistymisen voisi 
kuvata olevan uteliasta, avarakatseista suuntautumista uuteen ja sen aikaan-
saamien vaikutusten tutkiskelua. erilaiset ihmiset herkistyvät tai saavat koke-
muksia erilaisesta taiteesta, joten oman taiteensa voi valita vapaasti kuin kark-
kihyllyn äärellä:

monet kommentoijat, jotka valitsevat taiteesta sen mistä he itse pitävät, myös 
hyväksyvät sen, että muut eivät välttämättä pidä samoista asioista. Karkkihyl-
lyvertaus ilmentää tätä ”jokaiselle jotakin” -ajatusta ja relativistista kulttuuri-
käsitystä hyvin. Kulttuuridemokratian ihanne on vertauksessa vahvasti läsnä, 
sillä itsellekin vieraan maun – karkkimaun tai taidemaun – olemassaololle sal-
litaan perusteensa. Kirjoittaja viittaa myös kulttuurisen pääoman ilmenemi-
seen käytettävissä olevina keinoina taiteen tarkastelussa: teoksista luetaan sym-
boliikkaa, intertekstuaalisia viitteitä ja yhteyksiä historialliseen kontekstiinsa. 
Kuitenkin maallikolla on myös oikeus olla innostumatta ja ymmärtämättä ja 
hyväksyä teoksen merkityksettömyys omalla kohdallaan. He voivat valita mitä 
kulttuuria kuluttavat.
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Tämän voi nähdä sivistysihanteen vastakohtana siinä mielessä, että kommentin 
näkemyksen mukaan ihmisten ei ole tarpeellista ymmärtää maailmaa omaa 
välitöntä elinpiiriään laajemmin. Onko ongelmana pitkäjänteisyyden puute 
jonkin haastavan ymmärtämisessä – vai sittenkin menetetty tiedonhalu ja 
kadotettu uteliaisuus?

Taiteelta toivotaan merkityksellisyyttä – välittömästi!

Kun maallikoilla on oikeus päättää itse, mistä taiteesta he pitävät, taiteen arvo 
näyttäytyy kommenttien perusteella kietoutuvan erityisesti teosten merkityk-
sellisyyden ympärille. Taide, joka ei merkitse tarkastelijalle itselleen mitään, 
on juuri sitä, jonka kohdalla on lupa siirtyä seuraavaan. merkityksellisyyden 
kokemus on siis tässä yhteydessä teoksen ymmärtämistä omista lähtökohdis-
taan käsin, ei siis velvollisuutta ymmärtää jotenkin oikeaoppisesti. Relativisti-
sesta taidekäsityksestä on lyhyt matka siirtyä arvioimaan taidetta siitä saatavan 
hyödyn, kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden mukaan. Tällaisen instru-
mentalistisen lähestymistavan myötä maallikot ovat taiteen käyttäjiä, jotka 
hyödyntävät sitä omiin tarpeisiinsa (vrt. Kaitavuori 2012). Aineiston valossa 
näyttää siltä, että vastapari merkityksellinen – mitäänsanomaton on haastanut 
taidemaallikoiden ajattelussa vanhan tutun mittarin miellyttävä – epämiellyt-
tävä ainakin nykytaiteen kohdalla.

Toisessa suorapuheisessa kommentissa todetaan, että jos joku asia – tässä tapa-
uksessa taide – ei kiinnosta, ei ole myöskään mitään velvollisuuksia yrittää 
ymmärtää sitä:

vaikuttaa samalla siltä, että taiteen tulee tuntua merkitykselliseltä varsin nope-
asti ja välittömästi:



74

5 aInEISton analYYSI

Kun taiteen tarjonta on laaja ja mitä vaan voidaan tarkastella avarakatseisesti 
taiteena, taidetta nautitaan vähän kuin pikaruokaa, elämyksinä, jotka aukea-
vat katsojalle tässä ja nyt. Aineisto tarjoaa useita esimerkkejä taide-elämyksien 
luonteesta. elämyksen voi tarjota teos, jonka tekijän taitavuus ja lahjakkuus 
lyö katsojan ällikällä. se voi olla vaikuttumista teoksen vaatimasta työstä ja 
tuskasta. elämyksellisyys voi olla myös tunnekokemus tai tilanne, jossa taide 
yllättää katsojansa ja saa ajattelemaan toisella tavalla. Nämä vaatimukset muo-
dostuvat kuitenkin joillekin kommentoijille esteeksi tehdä itse taidetta, sillä 
he eivät usko kykenevänsä itse tarpeeksi hyvään lopputulokseen vaan olettavat 
pikemminkin tuottavansa vain itse lisää mitäänsanomattomia tekeleitä maail-
maan.

Taiderelativismin myötä maallikolla ei ole sellaista yleissivistyksen hankkimi-
sen velvoitetta, joka ohjaisi näkemään vaivaa ja tutustumaan vaikeasti lähestyt-
tävään taiteeseen edes sillä motiivilla, että sen tunteminen olisi yleisesti arvos-
tettua.3 viitseliäisyys tutkia vaikeaselkoisen taideteoksen merkitystä on erään 
kommentoijan mielestä merkki tylsästä elämästä.

maallikoiden tuntuu monen kommentin perusteella olevan usein vaikeaa 
ymmärtää, että nykytaiteen taustalla olevat ajatukset eivät usein ole koko-
naan auki purettavissa pelkän teoksen muodon tarkastelulla (mitä teoksessa 
on, miltä se näyttää, mitä se esittää...) vaan ajatuksia on välttämätöntä välittää 
myös teksteinä näyttelyssä tai taiteilijan omin sanoin. selitykset eivät ole teok-
sen lisä vaan teoksen osa. Tämä nähdään kuitenkin teoksen heikkoudeksi. eräs 
kommentoija vastasi Docventuresin kysymykseen ”Onko nykytaide paskaa?”, 
näin:

3 Taidekasvattajan on kuitenkin maallikkoa tärkeämpää saavuttaa tällainen yleissivistys 
myös sellaisen taiteen kohdalla, joka häntä ei itseään kiinnosta. suppeaksi jääneellä tai-
teentuntemuksella hän voi tulla käyttäneeksi ”taidepedagogista väkivaltaa” vähättelemällä 
tietämättömyytensä takia oppilaan omaa taidesuhdetta tai -käsitystä.
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välitön pääsy taiteen merkitysten äärelle ilman syventymistä taustatarinoihin 
on tietynlaista esteettömyyttä. Tämä esteettömyys saavutetaan, jos taide itses-
sään on tarpeeksi helposti lähestyttävää, kuten monet kommentoijat toivovat. 
Toinen keino tällaisen esteettömyyden saavuttamiseksi on tarjota taidekasva-
tuksen keinoin työkaluja taiteen lähestymiseen, niin että hankalampikin taide 
muuttuu helposti lähestyttäväksi. vaikuttaa siltä, että näiden työvälineiden 
pitäisi olla helposti omaksuttavissa, sillä muuten nopeatahtiseen elämysyhteis-
kuntaan tottuneet eivät jaksa vaivautua niitä opettelemaan. Ammattilaisille, 
joilla on enemmän työvälineitä taiteen lähestymiseen ja merkitykselliseksi 
kokemiseen, on tarjolla enemmän hyvää taidetta kuin maallikoille, joilta tällai-
set keinot puuttuvat.

Analysoimissani viestiketjuissa oli muutamia kommentteja, joissa taiteen moni-
mutkaisuus ja vaikeaselkoisuus koettiin kuitenkin mielekkääksi. monimutkai-
suuden ajateltiin peilaavan osuvasti nykymaailmaa, jonka ymmärtäminen ja 
hahmottaminen oli vähintään yhtä lailla vaikeaa. Paradoksaalista kyllä, tämä-
kin ymmärtämättömyys ja merkityksettömyyden tunne oli arvokasta juuri 
siksi, että se muodosti merkittävän kokemuksen.

Tarvitseeko suvaita toisten arvostamaa taidetta?

Osa kommentoijista määrittelee taiteen omista lähtökohdistaan, mutta ei suostu 
hyväksymään muunlaisia näkemyksiä. Tällöin kyseessä ei ole enää relativisti-
nen suhtautuminen taiteeseen vaan kirjoittajan omaan näkemykseen perustuva 
normatiivinen taidenäkemys.

Kun oikeus määritellä taiteen rajat omitaan itselle, ei nähdä tarpeellisena yrit-
tää ymmärtää toisin ajattelevia. eräs kommentoija kirjoittaa Facebookin ”Tar-
vitseeko taidetta tajuta?” -kommenttiketjuun linkitetystä ja vaikeaselkoisena 
esitellystä nykytaiteesta näin:
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Kommentti on aggressiivisen oloinen tuhahdus, jossa huomioni kiinnittyy 
ennen kaikkea viimeiseen osaan: kommentoijan mielestä ei tarvitse sietää sel-
laista, jota ei kykene ymmärtämään. Hänen ei siis tarvitse suvaita itselleen vie-
rasta toimintaa. Tällaiseen asenteeseen ei voi perustaa kulttuuridemokratiaa, 
jonka tavoitteena on myös itselle vieraaksi jäävien taide- ja kulttuurimuotojen 
arvostaminen ja niiden tukemisen tasa-arvoisuus. Näkemys on suorastaan tota-
litaristinen.

Toisaalta tällaisen ehdottoman puheen vastaparina esiintyi myös kommentteja, 
joissa korostui poliittinen korrektius ja ainakin näennäinen suvaitsevaisuus 
tilanteissa, joissa toisten toimintaa ei voitu ymmärtää. Kyse hyväksymiselle 
saattoi olla myös välinpitämättömyydessä.

vaikeasti ymmärrettävää taidetta voi myös suvaita siksi, että uskotaan sen saa-
van arvostusta myöhemmin. seuraava kirjoittaja on lisäksi vakuuttunut taide-
maailman oikeudesta säilyttää oma autonominen vapautensa yleisön näkemyk-
sistä riippumatta:

eräs kirjoittaja oli erittäin turhautunut kohdatessaan tanssiesityksen, jota ei 
mitenkään voinut hyväksyä taiteeksi. silti hän kommenttinsa loppupuolella 
mainitsee, että kyseessähän on kuitenkin vain makuasia, ja että luultavasti, 
ikävä kyllä, kyseisellekin teokselle oli oma suotuisa yleisönsä:
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Kommentin kirjoittaja kuvaa turhautumistaan humoristisesti, mutta viestistä 
välittyy tietynlainen toivottomuus siitä, että kun taiteen rajat ovat laajentuneet, 
hän joutuu taiteen nimissä sietämään kaikenlaista epämiellyttävää, eikä tai-
teeksi nimittäminen ole enää takuu mistään laadukkaasta ja merkityksellisen 
tuntuisesta. Taiteen demokraattisuus johtaa siihen, että huonollekin taiteelle, 
mitä se kunkin mielestä sitten onkaan, löytyy oma paikkansa ja oikeutetut kan-
nattajansa.

Naurettava nykytaide: keisarilla ei ole vaatteita

H. C. Andersenin klassikkosadussa suuri kansanjoukko on kokoontunut ihai-
lemaan keisariaan, jonka kerrotaan pukeutuneen mitä upeimpiin vaatteisiin. 
ihmiset ihastelevat keisarin pukimia, ja kaikkien ihastellessa kukaan heistä ei 
kehtaa myöntää, ettei oikeasti näe vaatteita ollenkaan. lopulta väkijoukon kes-
keltä pieni tyttö, jota sosiaalinen varovaisuus ei ole vielä turmellut, huudahtaa 
havaintonsa: ”eihän keisarilla ole vaatteita ollenkaan!”

monet taidemaallikot sijoittavat aineiston kommenteissa itsensä tähän pikkuty-
tön asemaan nykytaidetta tarkastellessaan. Osa jopa viittaa Andersenin satuun 
suoraan, kuten seuraavan viestin kirjoittaja, joka on kyllästynyt taiteen käsit-
teellisyyteen ja relativistiseen määrittelyyn:
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Kirjoittajan mukaan taiteessa on mahdollista puhua ja perustella taidemaail-
man hyväksymin keinoin mikä tahansa asia taiteeksi, mikä sinänsä kuvaakin 
institutionaalisen taidemaailman toimintaa melko hyvin. Taide ei ole palau-
tettavissa taide-esineen fyysisiin ominaisuuksiin vaan on sosiaalinen sopimus. 
Kirjoittajan mukaan taidemaailmassa valttia ovat sivistyssanojen käyttö ja 
oikeanlainen koulutustausta, jotka ovat osa bourdieulaista tulkintaa kulttuu-
risesta pääomasta. Kommentissa olennaista on kokemus maallikkoudesta täl-
laisen taiteen rinnalla: taidemaallikko kokee paljastavansa, ettei nykytaiteessa 
kerta kaikkiaan ole järkeä, se on naurettavaa epämääräistä räpellystä, mutta 
hänen tekemänsä huomio vaiennetaan ja sitä paheksutaan sivistymättömänä.

maallikolla ei ole siis tällaisen kommentin mukaan valtaa vaikuttaa autono-
misen taidemaailman asettamiin arvostelukriteereihin, vaikka hän itse kokee 
ne vääränlaisiksi. Taidemaailma näyttäytyy elitistisenä sisäpiirinä, joka pyr-
kii takaamaan omat etunsa. esittämällä tätä elitismiä kritisoivia näkemyksiä 
ääneen voi hiljalleen saada kriittisyyden leviämään ja pyrkiä kohti taidevallan-
kumousta.

Kommentoija ei koe kulttuuridemokratian toteutuvan, joskaan ei myöskään 
itse kunnioittaisi näitä epämääräisiä räpellyksiä taiteena, vaikka niiden teki-
jät hänen taidenäkemystään alkaisivatkin kunnioittaa. Hän ei myöskään tohdi 
heittäytyä täysin piittaamattomaksi taidemaailman arvostuksista, ja tulee itse-
kin antaneeksi näin heille valtaa.

Keisarilla ei ole vaatteita -puheeseen sisältyy oletus siitä, että nykyisen taide-
maailman sisältä ei löydy tarpeeksi kritiikkiä ja kilpailua, joka haastaisi taitei-
lijoiden toimintaa ja edellyttäisi taiteilijoilta korkeaa tasoa. Pikemminkin tai-
dekriitikoiden ja muiden taiteen kentän toimijoiden nähdään edistävän omaa 
asemaansa puhumalla kaikesta taiteesta suopeasti. sosiaalinen sopimus, joka 
taiteen määrittelee, on vääristynyt. Kommentista välittyvä kritiikki kohdistuu-
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kin siis ihmisten liian hyvään kulttuuritahtoon eikä taiteeseen itseensä. Kysyt-
täessä, tarvitseeko taidetta tajuta, eräs kommentoija heittääkin vastahuomion:

Näistä taiteen tajuajista, joilla hyvää kulttuuritahtoa on ilmeisesti turhankin 
paljon, esitetään aineistossa monenlaisia kuvauksia. Heitä kutsutaan taidehör-
höiksi, taidehomoiksi, feministilesboiksi ja taidepöhinöissään oleviksi. erään kom-
mentoijan mukaan taiteesta on tullut hipsterien4 sosiaalinen jeejee-kokemus, johon 
osallistutaan trendikkäät muotoilijasilmälasit päässä, koska mukana oleminen 
koetaan yhteiskunnallisesti arvokkaaksi ja omaa statusta parantavaksi. sama 
kommentoijan mukaan hyvä kulttuuritahto on johtanut ympäripyöreään ja tyl-
sämieliseen taiteeseen, ikään kuin taiteen inflaatioon. Taidealan toimijoiden 
nähdään olevan hännystelijöitä, kuin lampaita, jotka seuraavat vaikutusvaltai-
simpia kentän toimijoita sokeasti heidän toimintaansa kyseenalaistamatta:

4 Hipstereistä on puhuttu paljon 2010-luvulla, kun on kuvattu nuoria urbaaneja aikuisia, 
jotka erottuvat kulutus- ja elämäntapavalinnoillaan valtavirrasta, tulkinnasta riippuen 
joko tarkoituksellisesti tai tarkoituksettomasti, mutta yleensä edukseen. sosiologisesta 
näkökulmasta hipsterit ovat kulttuurisen pääoman mestareita, jotka hallitsevat tyylipe-
lin niin tarkasti, että voivat pelata sitä kokonaan omilla säännöillään. Näin ollen hipste-
rit muodostavat kenties bourdieulaisen nykypäivän distinktiivisen kulttuuri-eliitin, jonka 
Kahma (2011) näki suomesta puuttuvan.

Tämän viestin kirjoittajalla on taiteensosiologinen termistö hallussa. Hän 
kiinnittää huomionsa legitiimiä arvostusta nauttiviin taiteilijoihin, ”huippu-
nimiin”. Useassa viestissä esitetään tai ihmetellään, miten kertaalleen asemansa 
kentällä vakiinnuttanut taiteilija, joka on tehnyt nimensä tunnetuksi, voi siitä 
eteenpäin tehdä kyseenalaistamattomasti mitä vain taiteena. Näen tällaisen 
ajattelun taustalla myös taidekasvatuskokemuksia: kuvataideopetuksessa har-
voin pohditaan, onko jonkun taiteilijan koko tuotanto taidetta, tai mitkä saman 
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tekijän teoksista ovat onnistuneempia kuin toiset. Tällainen keskustelu, siinä 
määrin kun sitä todella on, jää taidemaailman sisään, eivätkä maallikot ole sen 
olemassaolosta ilmeisesti tietoisia. Toisaalta kirjoittajan kritiikki kohdistuu Jeli-
nekin (2013) tavoin taidemaailman uusliberaaliin nykysuuntaan, jossa taiteen 
määrittely on siirtynyt taloudellisten intressien ohjaamaksi – taiteen kentästä 
on tullut niiden peliä, joilla on ennemmin taloudellista kuin kulttuurista pää-
omaa, kuten kirjoittaja vihjaa.

Keisarilla ei ole vaatteita -puhe tiivistyy yllä olevassa kysymyksessä, jossa itse 
asiassa kysytään, eikö voi olla myös taiteen itsensä vika, jos se ei aukea kat-
sojalle. Kommenteissa esitetään nykytaiteen vaikeaselkoisuuden olevan tabu, 
josta ei saa puhua ääneen, sillä se verhoutuu hyvän kulttuuritahdon varjele-
maksi salaisuudeksi. Jos taidekasvatuksessa tästä nykytaiteen vaikeaselkoisuu-
desta ei avoimesti puhuta, tabun voima kasvaa. monet eivät voi muodostaa 
omakohtaista suhdetta nykytaiteeseen, jos ainoa sallittu suhtautumistapa on 
sen arvostaminen.

Kuitenkin olisi silkkaa populismia väittää, että nykytaiteen vaikeaselkoisuus on 
aina taiteen itsensä vika. Joissain tapauksissa keisarilla tosiasiassa on vaatteet, 
mutta kansalta vain puuttuu kyky nähdä ne. se, mitä kommentoijat pitävät 
eliitin yrityksenä huijata heitä, voisikin osoittautua merkitykselliseksi taideko-
kemukseksi, jos taidemaallikoilla olisi vähän paremmat lähtökohdat teoksen 
tulkitsemiseen tai monipuoliseen tarkastelemiseen.5 Taidekasvatus on tasapai-
nottelua sen varassa, kuinka paljon maallikoille tulee tarjota (ja heiltä myös vaa-
tia) välineitä ja taitoja taiteen tarkasteluun ja missä vaiheessa on syytä todeta, 
että osa nykytaiteesta on niin hankalaa, ettei maallikon tarvitsekaan ymmär-
tää sitä sen kummemmin. Kuinka paljon kulttuurista pääomaa tarvitaan, jotta 
maallikoille avautuu tarpeeksi suuri ymmärrettävissä oleva taidetarjonta, josta 
sitten valita oma, itselle merkityksellinen taide? mononen (2014, 97) varoittaa, 
että elitismin pelossa yleisölle ollaan suuntaamassa nykyään niin helposti lähes-
tyttävää taidetta, että heiltä oikeastaan odotetaan kiinnostusta vajaaksi jäävään 
sisältöön. Tässä ei ole kyse hänen mukaansa tasa-arvoisesta yleisönäkökulmasta 
vaan populismista.

5 Nykytaiteen tarkastelussa hyviä työvälineitä ovat esimerkiksi teoksen yhteiskunnallisen 
kontekstin tarkasteleminen, joidenkin käsitteiden tuntemus (kuten vieraannuttaminen tai 
paikkasidonnaisuus) – sekä huumori ja leikki.
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Kommenteissa ei puhuta ollenkaan siitä, että taiteeseen suhtautuminen tosis-
saan ja kunnioittavasti olisi kommentoijille sosiaalisten paineiden takia kiu-
sallista tai noloa. Kuitenkin voidaan olettaa, että juuri sosiaaliset esteet ovat 
merkittäviä tekijöitä monen kommentoijan taidekielteisyyden tai -kriittisyyden 
selittäjiä. Bourdieun teorian läpi tarkasteltuna he halveksuvat hyvää kulttuuri-
tahtoa parantaakseen omaa asemaansa kulttuurisesti vähempiosaisina, esittä-
vät vähäpätöisenä sen mikä asettaa heidät itsensä huonoon valoon. suunnilleen 
neljä viidesosaa Docventuresin taidekeskusteluun osallistuneista on miehiä, 
mikä selittänee keskustelun sävyä jossain määrin, sillä hyvä kulttuuritahto ja 
aktiivinen kulttuurin kuluttaminen ovat suomessa tyypillisempiä naisille (ks. 
mm. sKR 2013). Analyysissäni esille nostamani ilmaisut, joilla aineiston kom-
menteissa kuvataan aktiivista taideyleisöä, ovat varsin halventavia ja vastaavat 
lindholmin (2011) tuloksia mielikuvista, joita museoiden vakiokävijöihin ei-
kävijät liittävät (ks. luvun 4 osio ”monenlaisia esteitä ja pyrkimyksiä saavutet-
tavuuteen”). Aineiston valossa näyttää siltä, että miesten aluille panemassa ja 
osallistujiltaan miesvaltaisessa taidekeskustelussa hyvän kulttuuritahdon osoit-
taminen on sosiaalisesti haastavaa ja riski omalle habitukselle.6 vaatii taitoa 
säilyttää miehekkyytensä ja osoittaa silti olevansa tosissaan kiinnostunut nyky-
taiteesta ja arvostavansa sitä.

Taiteen kanssa nauraminen

6 miehistä taidepuhetta voi tarkastella myös Docventuresin taidejakson televisioesittelyssä, 
joka näytettiin illan dokumenttielokuvan ja studiokeskustelun alustuksena. Yleiseltä ole-
mukseltaan varsin äijämäinen juontaja Rantala kertoo tutustumisesta japanilaiseen kado-
kukka-asetteluperinteeseen madventures-matkalla ja siitä miten hän yllättäen herkistyi 
nähdessään, miten raavaat miehet asettelivat kukkia ”diippeihin asentoihin”. Rantala 
siis periaatteessa sanallistaa rohkeasti, miten taide voi liikuttaa yllättävillä tavoilla ketä 
tahansa. Kuitenkin hän kertoo kado-kokemuksestaan hieman normaalista poikkeavalla 
äänensävyllä, liioitellen ironisesti ilmaisujaan (”ymmärsin, miten estetiikka, ihmisen kont-
rolloimattomuus ja luonto yhdistyy”) ja imitoiden näin tuttuja mielikuvia taidepuheesta. 
Hän ei siis puhu taidekohtaamisesta täysin omalla tyylillään äijäillen, vaan tulee vahvis-
taneeksi mielikuvaa taiteesta jonakin, joka ei sovi herkkyyttä pakenevaan normatiiviseen 
mieskuvaan.
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monet kirjoittajat viittasivat nykytaiteen olevan usein kuin lapsen tekemää, ja 
tällaisen esittäminen julkisesti taiteena oli suorastaan naurettavaa. Tässä mie-
lessä taidemaallikot ovat loppujen lopuksi varsin konservatiivista yleisöä, kuten 
saresma (2002, 158) myös esittää. Tämä kommentti tuo mieleen viime vuosi-
sadan jatkuvat taiteensisäiset vallankumoukset, jotka ismi ismiltä nostivat tai-
teena esille sellaista, mitä edellisen polven oli vaikeaa sulattaa. impressionismi 
haastoi realismin, kollaasi ja ready-made-teokset haastoivat kädentaidot, abst-
rakti taide haastoi esittävyyden...

Taidekasvattajan riemuksi osa aineiston viesteistä kertoi kuitenkin myös humo-
ristisesta suhtautumisesta nykytaiteeseen. Jos nykytaiteilijoiden nähdään siis 
tekevän ihan naurettavaa taidetta, miksei sille sitten naurettaisi? Niin tämä kir-
joittaja tekeekin:

Kirjoittaja on näyttelyssä huomioinut hyvää kulttuuritahtoa uhkuvat ”kukka-
hattutädit”, jotka syventyvät formalistiseen, teoksen muotoseikkoihin perustu-
vaan analyysiin Picasson piirroksesta. Kirjoittaja kokee, että Picasso onnistui 
suorastaan huijaamaan näitä naisia, sillä teos aukenikin ihan toisenlaisen tar-
kastelutavan kautta. Kirjoittaja itse havaitsi heti mistä on kysymys ja tunsi näin 
olevansa Picasson kanssa samalla puolella, vaikka itsekin olisi pitänyt teosta 
naurettavana – tai oikeastaan juuri siksi. eräs toinen kommentoija tekee tästä 
yleisön huijaamiseen perustuvasta ilkikurisesta mielihyvästä osuvan vertauk-
sen: taide on trollaamisen7 taitoa!

merkillepantavaa on, että kahdessa edellisessä kommentissa molemmissa kuva-
taan taiteen tarkastelijat tekemässä nimen omaan formalistisia tulkintoja teok-
sista, joihin ne eivät välttämättä ollenkaan sovi. Kirjoittajien käsityksen mukaan 
oikeaoppisena pidetty taideanalyysi on nimen omaan ”merkityksen hakemista 
jokaiselle silmukalle”, ”menneisyyden näkemistä tummassa pisteessä” tai 
7 Trollaaminen on nettikommunikoinnin yhteydessä syntynyt termi, jolla tarkoitetaan pyr-

kimystä provosoida ja synnyttää ihmisissä ennalta odotettuja, voimakkaita reaktioita ja 
kohua, joille trollaaja (trolli) voi sitten itsekseen naureskella. Trolli-ilmiötä analysoi tar-
kemmin internetin keskustelukulttuureihin perehtynyt Robert Arpo (2005, 166–171).
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”syvällisen sanoman etsimistä viivojen sommittelusta”. Tällainen tulkintatapa 
sopii parhaimmin sellaisen taiteen tarkasteluun, jossa taiteilija itsekin on teh-
nyt työnsä formalististen oppien tai tulkintojen mukaan. Nykytaiteessa näin ei 
juuri koskaan ole. siksi nykytaidetta ei ole mielekästäkään lähestyä formalisti-
sesti, vaikka maallikot ilmeisesti jossain määrin olettavatkin, että näin tehdään. 
On syytä huomioida, että koulujen kuvataideopetuksessa formalistisella kuvien 
tarkastelulla ja tekemisellä on pitkät perinteet, jotka elävät yhä postmodernis-
min pyyhkiydyttyä taidemaailmaan jo vuosikymmeniä sitten. ei ihmekään, 
että nykytaiteen tarkastelu näillä ”oikeaoppisilla keinoilla” ei tunnu taidemaal-
likoiden mielestä johtavan mihinkään.

Antitaide parodian keinona

Naureskelu nykytaiteen kanssa on ikään kuin nykytaiteen näkemistä anti-
taiteena, joka pyrkii tekemään yleisesti arvostetun taiteen tai sen arvostajat 
naurunalaisiksi. Aineistossani tämä näkyy myös kuvakommenteissa, joilla 
Docventuresin yleisö osallistui ohjelman järjestämään Arsventures-kilpailuun. 
Ohjelmantekijät kannustivat ”kaappitaiteilijoita” lähettämään omia taideteok-
siaan Facebookin kautta kilpailuun, jossa nykytaiteen museo Kiasman edus-
tajat valitsisivat teoksista omat suosikkinsa esiteltäväksi museon nettisivuilla. 
Näiden joukosta varsinainen Arsventures-voittaja ratkeaisi yleisön päätöksellä. 
Kilpailuun osallistuttiin yli 300 teoksella. Huomattavaa on, että vaikka muissa 
taideaiheisissa Docventures-viestiketjuissa vain noin joka viides viesti oli nai-
sen kirjoittama, Arsventures-taidekilpailuun osallistujista naisia oli kolmasosa. 
Tämä viittaa naisten haluun ja toisaalta myös mahdollisuuksiin tuoda itseään 
esiin taiteentekijöinä.

Kilpailuun lähetettiin useita satoja teoskuvia tai -videoita, joista suuri osa oli 
enemmän tai vähemmän taidokkaiden taideharrastajien maalauksia, usein sur-
realistissävytteisiä ekspressiivisiä fantasia-aiheita. Kuitenkin joukkoon mahtui 
selvästi myös teoksia, jotka välittivät tekijänsä ajattelevan nykytaiteen edellä 
kuvatuksi naurettavaksi antitaiteeksi. Näistä teoksista suuri osa oli miesten, 
mutta osa myös naisten tekemiä. Antitaideteoksia olivat esimerkiksi tussipiir-
tely pizzalaatikon pohjassa, valokuva ulosteesta vessanpöntössä tai seinään piir-
retty töhry tikku-ukoista yhdynnässä. Tikku-ukkokuvan lähettäjä kommentoi, 
että jos näin kauniilla kuvalla ei pääse Kiasmaan niin ei sitten millään. myös 
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tarkoituksellisen kömpelöitä digitaalisia piirroksia lähetettiin kilpailuun jon-
kun verran (”Teoksen nimi on Pöö. Tehty Paintilla tänään”). Antitaiteella kil-
pailuun osallistuminen oli varmasti ennemminkin huumoria kuin varsinaista 
kilpailuun mukaan lähtemistä. sillä voitiin osoittaa oma näkökulma taidekes-
kusteluun ja saada se näkyvästi esiin, jopa auktoriteetiksi nostetun Kiasman 
edustajien tarkasteltavaksi.

myös taidepuhetta parodioitiin kilpailussa enemmän tai vähemmän onnistu-
neesti. eräskin tekijä kuvaili kieli poskessa teostaan kirjoittamalla, miten tämän 
”suomalainen talvimaisema” -teoksen suunnitteluun ja toteutukseen oli kulu-
nut paljon aikaa, korostaen etualan mielenkiintoista kontrastia rankan lumisa-
teen vahvasti sävyttämiin vuoriin maiseman taustalla. itse kuva oli kokonaan 
valkoiseksi jätetty pinta. muutkin kommentoijat viittasivat mm. Heidegge-
riin, teoksiansa inspiroineisiin ilmestyskokemuksiin ja korkealle asetettuihin 
teoshintoihin. Teoskuvien perusteella oli ilmeistä, että tämä kaikki oli heidän 
omaa hassutteluaan ja taidepuheelle naureskelua.

Arsventures-kilpailun osana tällainen leikkimielinen, provosoiva antitaide kui-
tenkin jossain määrin onnistui riistämään normaalisti itsestään selvänä pidet-
tyä arvokkuutta joiltakin kilpailuun tosissaan tehdyiltä teoksilta. Hassuttelu-
teosten rinnalla esitettyjen teosideoiden täytyi todella onnistua välittämään, 
miksi ne olivat tasokkaita teoksia ja tekemisen arvoisia. Teoksilla oli selvästi 
edessään kriittinen Arsventures-yleisö, johon puri paremmin ovela huumori tai 
kiistaton taitavuus kuin esimerkiksi sen todistaminen, että teos oli ollut esillä 
galleriaympäristössä.

monet osallistujat olivat kuitenkin selkeästi omaksuneet taidemaailmalle tyy-
pilliset teosten esittämistavat, kuten teoksen nimen, materiaalin, tekniikan ja 
valmistumisvuoden mainitsemisen teoksen yhteydessä. Tällaisista institutio-
naalisista konventioista haluttiin selvästi pitää kiinni, ja erityisesti erityistaitoja 
vaativat kuvan tekemisen tekniikat (esimerkiksi serigrafia) haluttiin tyypillisesti 
mainita teoskuvan yhteydessä, vaikkei kilpailuun osallistuminen mitenkään 
niitä edellyttänytkään. suuri osa kilpailuun tosissaan osallistuvista henkilöistä 
siis vahvisti taidekäsitystä, jossa taidetta tehdään taiteelle ominaisin tekniikoin 
ja materiaalein. äärimmäisenä esimerkkinä taiteen esittämisestä taiteen kon-
ventioiden mukaan on seuraava mainio teos8, jossa laajasti levinneestä internet-
pilasta tuttu hahmo on maalattu öljyväritauluksi:

8 Olen jättänyt kommentoijan nimen näkyviin, koska esitän hänen tekemänsä teoksen esi-
merkkinä tutkimuksessani.
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maalauksen teho perustuu siihen, että se on laajalti levitetyn nettikuvan toi-
sinto. Nyt tämä hiirihahmo ilmestyy lukuisten foorumikeskusteluiden lisäksi 
ihan uudelle alustalle: perinteisesti arvostetulle kuvapohjalle, maalauskan-
kaalle. Netissä leviäviä meemejä9 voidaan hyvin pitää uutena nykykansantai-
teen muotona, sillä ne operoivat taiteelle tyypillisin keinoin, ottaen kuvallisesti, 
usein ironisesti tai absurdisti kantaa käsiteltäviin asioihin. Tämä Arsventures-
kilpailuun lähetetty teoskuva tuleekin kysyneeksi, onko nettimeemi ihmisten 
silmissä taidetta vasta, kun siitä tehdään öljyväreillä maalattu, jykevästi kehys-
tetty taulu.

Arsventures-kilpailun viidestätoista Kiasman valitsemasta finalistiteoksesta 
yksikään ei edustanut edellä kuvaamiani antitaideteoksia. Yleisö äänesti lopulta 
finalistien joukosta voittajaksi katutaideaktiivina tunnetun Jani Tolinin video-
teoksen Controlled Environment, joka dokumentoi Tolinin viikon kestänyttä 
seinämaalausprojektia. sattumaa tai ei, kilpailun voittaja oli näin ollen henkilö, 
joka oli jo aiemminkin saanut taidettaan esille Kiasmaan.

9 meemillä (engl. meme) tarkoitetaan internet-ilmiötä, jota käyttäjät innostuvat levittämään 
ja muokkaamaan eri tilanteisiin sopivaksi. meemit ovat usein humoristisia ja tarkoituksel-
lisen kömpelöitä kuvallisia tai kuvan ja lyhyen tekstin yhdistäviä viestejä.
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Kaanonin kaipuu

valtaosasta aineiston kommenteista välittyi relativistinen taiteen määrittely. 
Kiinnostavaa kyllä, tällainen laajamittainen ”kaikki käy” -suhtautuminen tun-
tui joistakin niin lavealta, että he ilmaisivat kaipaavansa selkeämpiä rajoja tai-
teen määrittelyyn. ei riittänyt, että he saivat määritellä ne itse, vaan määrittelyä 
kaivattiin ylemmältä taholta, auktoriteetilta.

Ylläoleva kommentti sisältää kaksi näkökulmaa taiteen rajaamiseen. ensin-
näkin siinä puhutaan tekotaiteesta, sellaisesta joka ei ole taidetta mutta joka 
kuitenkin esitetään taiteena. Tekotaide-käsitettä käytetäänkin aineiston kom-
menteissa jonkin verran, vaikka ammattilaisten taidepuheessa sitä ei käytetä 
juuri koskaan. Tekotaide-käsitettä voikin tarkastella maallikoiden työkaluna 
taiteen rajojen määrittelyyn. Käsitteen epämääräisyyttä kuvaa, että yleensä 
päädytään sen kysymyksen äärelle, että eikö kaikki taide ole tehtyä, ja sitten 
tekotaidetta. Ylläolevan kommentin kirjoittaja tulkitsee, että teos, joka tehdään 
taiteen vuoksi eikä katsojien toiveiden mukaan, on tekotaidetta. Toisessa kom-
mentissa julistetaan, että tekotaidetta on teos, joka esitetään taiteena mutta joka 
ei vaadi tekijältään taitavuutta. Yhteistä vaikuttaa olevan se, että tekotaide on 
aina jotain, joka tehdään esitettäväksi taiteena ja oletetaan samalla, että tämä 
taiteena esittäminen tuo teokselle lisäarvoa. Koska kyseessä on tekotaide, ei 
kyseinen teos kuitenkaan ole niin hyvä, että se oikeasti ansaitsisi tulla esitetyksi 
taiteena. Taiteellisuuteen liittyy maallikkopuheessa mielikuva itseilmaisun tar-
peesta, mutta tekotaiteellisuus on pikemminkin yleisten arvostusten pohjalta 
suunniteltua taidetta, joka ei kumpua tekijän itsensä luomisprosesseista vaan 
miellyttämisenhalusta. Joka tapauksessa käsitteen käyttö on konkreettinen esi-
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merkki maallikkotaidepuheen tarpeesta omista moninaisista taidekäsityksis-
tään lähtien rajata sitä mikä on taidetta ja mikä ei.10 

edellä esittämäni Facebook-kommentin toinen näkökulma taiteen rajaamiseen 
liittyen on toive siitä, että yhteiskunnassa olisi sittenkin joku vahva auktori-
teetti, joka määrittelisi taiteen rajat. Natsikortti-sanan käyttämisellä kommen-
toija ilmaisee tiedostavansa varsin hyvin, että tällainen taiteen määrittely on 
yleensä merkki totalitaristisesta yhteiskunnasta, kuten natsi-saksasta, jossa tai-
teen vapaus oli rajallista. Taidemaailma pitää yleensä taiteen vapautta kyseen-
alaistamattomana arvona, minkä takia tällainen maallikon kaipuu jonkin 
ylhäältäpäin määritellyn pariin onkin merkittävää. Kenties monet olisivatkin 
tyytyväisiä, jos suomeenkin määriteltäisiin taiteen kaanon, kuten esimerkiksi 
Tanskassa on 2000-luvulla tehty. Taiteen normittamisen jälkeen makuasioista 
ei tarvitsisi kiistellä, hyvän maun mukaiset säännöt olisi helppo oppia ja taiteen 
arvon määrittelyyn olisi kriteeristö. Tällaisen auktoriteetin korvaa aineiston 
kommenteissa esimerkiksi Wikipedia11, jonka määritelmä taiteesta nostetaan 
useamman kerran keskustelussa ikään kuin ratkaisemaan kysymys siitä, mitä 
taide on ja mitkä ovat sen tehtävät. Kaanonin voimaan luotetaan, kun tarvi-
taan kyseenalaistamattomia esimerkkejä arvokkaasta taiteesta – joskin Hitlerin 
nostaminen esimerkiksi ei ole lainkaan tyypillistä, vaikka hänet tässä listassa 
mainitaankin:

10 monosen (2014, 87) mukaan tekotaiteellinen on elitistisen käsitteellistä – siis niin käsitteel-
listä taidetta, että se on vain pienen joukon tulkittavissa. Tämän määritelmä vihjaa, että 
tekotaiteellisuus ei olisi tekijän kyvyttömyyttä, vaan yleisön ymmärryksen rajallisuutta. 
Kansanomaisessa puheessa tekotaide tulkitaan kuitenkin tyypillisesti tekijän kannalta 
epäedullisesti; noloksi pyrkimykseksi esittää olevansa enemmän kuin todellisuudessa on.

11 Helena sederholm (2013) on kirjoittanut artenoux-blogissaan Wikipedian taidemääritel-
mästä ja todennut sen ongelmaksi pyrkimyksen häivyttää taiteelle ominainen moninaisuus 
ja ristiriitaisuus.

Kaanonin valta herättää hämmennystä siitä, miten taiteen tunnettuus vaikut-
taa sen arvostamiseen. mitä oikein olemme tottuneet arvostamaan ja miksi?
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Rohkenisin veikata, että usein tutut taiteilijanimet nostetaan jalustalle juuri 
yleisen arvostuksensa vuoksi, ei puhujan oman taidekokemuksen perusteella. 
Kaanonin arvostukset on sisäistetty, koulutuksen välittämä yleissivistys on 
omaksuttu, taiteen suurmiehiä on totuttu pitämään taiteen suurmiehinä. Konk-
reettisen esimerkin instituution asemasta taiteen määrittelijänä esittää toinen 
kommentoija, joka on mitä ilmeisimmin tutustunut Kiasmassa vuonna 2012 
toteutettuihin taikinamuotokuviin:

Kommentissa viitataan rivien välissä siihen, että vaikka arjessaan kuinka leik-
kisi ja toteuttaisi taiteellisia tapoja tutkia maailmaa, tätä taiteellista toimintaa 
on vaikeaa mieltää taiteeksi ilman instituution antamia raameja. Näkökulma 
kääntyykin taiteen rajojen kaipauksessa usein kysymykseen taiteilijuudesta. 
muutamissa aineiston kommenteissa pohditaan omia mahdollisuuksia toimia 
taiteilijana. eräs kommentoija ilmoitti, että lopetti aikanaan taideharrastuk-
sensa, koska hänen omat tavoitteensa eivät vastanneet sitä jatkuvaa omaperäi-
syyttä, jonka hän koki taidemaailman asettamaksi vaatimukseksi taiteen teke-
miseen. Toinen taideharrastaja pohtii näin:

Kirjoittaja pohtii omia mahdollisuuksiaan toimia taiteilijana ja hakee ratkai-
sulleen hyväksyntää. Tarvitseeko hän instituution antaman pätevyyden (kou-
lutuksen), vai voiko hän toimia itseoppineena (kuten michelangelo)? Joidenkin 
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kommentoijien mielestä taiteilijan työtä ei ole oikeutta pitää ammattina. Ylei-
sesti ottaen monet maallikot tuntuvat ajattelevan, että taiteen tekeminen on 
henkilökohtainen prosessi, oman itsensä ylittämistä, mahdollisesti myös tera-
peuttinen mahdollisuus tunteiden käsittelyyn – siis aivan kuten lingon (1998a, 
1998b) ja saresman (2002) tutkimukset ovat tuoneet esiin (ks. luku 3). Taidetta 
toteutetaan siis omista lähtökohdista, toisin kuin ammattia, jota ohjaa ihmisen 
toimintaa kohti yhteisön etua. Jos taide on ammatti, saako sitä toteuttaa kuka 
vaan, vai pitäisikö yhteisen edun toteutuminen jotenkin taata?

Toisen näkökulman mukaan vastaanottajien ehtoja ei tarvitse huomioida vaan 
ammattimaisia taiteilijoita todella tarvitaan toteuttamaan taidetta sen itsensä 
vuoksi:

Taiteen rajojen kaipaus voi olla yksi osa kaikkia elämänalueita läpäisevää rea-
goimista postmodernismiin ja siihen, että kaikesta on tullut suhteellista. Arvo-
valinnat ovat jääneet yksilön itsensä vastuulle. ehkä taidemaallikoiden kaa-
nonin kaipuu on osoitus uuskonservatiivisuudesta. elämää on helpompaa 
elää oikein ja hyvin, kun on olemassa ohjenuora, joka kertoo miten sitä tulee 
elää. Taidekokemuksetkin ovat parempia, kun ne ovat laatutarkkailtuja ja par-
haaksi katsotun maun mukaisia. voiko tilannetta tulkita niin, että taidemaa-
ilman auktoriteettiasema taiteen määrittelijänä on romahtanut (tai se on kaa-
pattu), mutta nyt tuolle tyhjälle valtaistuimelle kaivataankin uutta tahoa, jota 
maallikot voisivat seurata ja ihannoida? Taidekasvatuksen on myös määritel-
tävä paikkansa suhteessa kasvatettaviin, jotka kaanonia kaipaavat. Opettajan 
oikeintietämisen paikalta on houkuttelevaa tarjota oikean tietämisen ja taiteen 
arvostamisen malleja, etenkin jos niitä ollaan halukkaita vastaanottamaan. 
mutta olisiko syytä vältellä tällaista oikein tietämistä ja jättää kasvatettavien 
ainoaksi vaihtoehdoksi rakentaa itse oma taidesuhteensa? Ja kuinka itse he sil-
loinkaan sitä rakentaisivat – omaksuisivatko vain ihanteensa taideopetuksen 
vaikutusten sijaan esimerkiksi mediasta ja omilta viiteryhmiltään sosiaalisten 
normien ohjailemana?
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mielikuvia taiteilijoiden taloudellisesta vallasta

Kuten aiemmin on todettu, aineiston kommenteissa on usein turhauduttu sel-
laisen nykytaiteen esittämiseen, jota pidetään yleisön huijaamisena. Taiteili-
joiden toiminta nähdään röyhkeytenä odottaa arvostusta jollekin täysin nau-
rettavana pidettävälle tai vähintäänkin vaikeaselkoiselle. seuraava kommentti 
toistaa kaiken tämän, mutta merkillepantavaa on kommentissa ilmenevä käsi-
tys taiteilijoiden taloudellisesta vallasta:

Kommentissa visioidaan tilanne, jossa jo julkisuutta saanut taiteilija voi vaikka 
oksentaa maalauspohjalle ja saada tämän teoksensa tuosta vain myytyä eteen-
päin tuhansilla euroilla. eräs toinen kommentoija esittää realistisena myös ske-
naarion, jossa maksetaan ”pari miljoonaa 5x5 metriä taulusta jossa on vaan 
yhdellä värillä maalattu koko kangas”. Kommentoijat pitävätkin käsitetaidetta 
(jossa tarkastelun kohteena on tekijän esittämä ajatus, eikä tarvita välttämättä 
vaivalloisesti tehtyä ja kauneudellaan vaikuttavaa teosta) lähinnä tarkoituksel-
lisena provokaationa taiteilijalta. mielikuvissa oletetaan, että kun taiteilija on 
tarpeeksi kuuluisa, hänen jokainen tällainen ajatuksensa ja päähänpistonsa on 
automaattisesti kiinnostava kuuluisan ihmisen ajatus ja siksi haluttu sijoitus-
kohde. Näin taiteilijan ei tarvitse enää osoittaa oikeaa lahjakkuutta, hän voi 
vain rahastaa omalla julkisuudellaan käytännössä minkä tahansa tuottamansa 
artefaktin kautta, sillä rahakkaat ihmiset ”taidepöhinöissään” ovat aina val-
miita hamstraamaan näitä tuotoksia itselleen statussymboleiksi. Taiteilijoilla 
oletetaan olevan taidemarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan langat kädessään. 
Taidetta ostavienkaan ei siis oleteta osoittavan suurta mielenkiintoa teoksen 
varsinaiseen sisältöön vaan teoksen laatuun lähinnä rahallisen arvon kautta 
mitattuna. seuraava kommentoija viittaa mitä ilmeisimmin 1960-luvulla teh-
tyyn kuuluisaksi nousseeseen taideteokseen, taiteilija Piero manzonin purkit-
tamaan ulosteeseen, jonka Docventures esitteli erään kommenttiketjun aloi-
tusviestissä:
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Uutisointi ennätyskorkeista taideteosten huutokauppahinnoista vaikuttaa täl-
laisten käsitysten muodostumiseen. mutta ylipäätään kulttuuri (tai taideope-
tus), jossa taiteilijoista puhuttaessa käsitellään etupäässä kaanonin supernimiä, 
ruokkii käsitystä siitä, että taiteilijoiden teokset ovat aina mittaamattoman 
arvokkaita ja tavoiteltuja sijoituskohteita – jos eivät taiteilijan itsensä elinaikana 
niin ainakin seuraavien sukupolvien löytäessä teokset uudestaan. sellaisten tai-
teilijoiden, jotka eivät ole koskaan lyöneet läpi tai tulleet jonkun löytämiksi, 
tarinoita tunnetaan paljon huonommin. Taiteilijuutta opitaan pitämään merk-
kinä menestystarinasta ja erilaiset taiteilijamyytit12 vahvistuvat entisestään.

Kun Docventures-ohjelman tekijät kehottivat katsojiaan lähettämään mieltään 
askarruttavia taideaiheisia kysymyksiä, taidekasvattajan näkökulmasta yllät-
tävän monessa kysymyksessä suhtauduttiin taiteeseen juuri sijoituskohteena. 
Aineiston avulla olisi mahdollista paneutua tarkastelemaan taiteen ja kaupalli-
suuden suhdetta maallikoiden käsityksissä tarkemminkin, mutta se ei ole oman 
analyysini kannalta olennaista. Huomioitavaa on lähinnä se, että kun taitei-
lijoiden valta suhteessa taidemarkkinoihin nähdään korostuneemmaksi kuin 
mitä se todellisuudessa on13, ei ole mikään ihme että aineistosta löytyy näke-
myksiä, joiden mukaan julkisen tuen osoittaminen taiteilijoille on vähintään-
kin kyseenalaista. Apurahat on erään kommentin mukaan tapana suunnata 
niille taiteilijoille, jotka ovat ensin epäonnistuneet saavuttamaan kaupallista 
menestystä. Tämä henkii 1970-lukulaista taiteen ja kaupallisuuden vastakkain-
asettelua kulttuuripolitiikassa. Jotkut kommentoijat suuntaisivat taideapurahat 
mieluummin terveyspalveluiden kehittämiseen ja jättäisivät taiteen elättämään 
itse itsensä.14 siinä määrin kun taiteen tukemisesta aineistossa keskustellaan, 

12 vappu lepistö (1992, erit. 65) on typologisoinut erilaisia taiteilijamyyttejä teoksessaan 
Kuvataiteilija taidemaailmassa.

13 Taiteilijoiden epävakaasta taloudellisesta tilanteesta esim. Holmberg & Kokkonen 2014, 
18.

14 suomalaisten näkökulmia taiteen tukemisesta verovaroin on kartoitettu tarkemmin tut-
kimuksessa Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2013 (sKR 2013). Tutkimuksen mukaan 
68 % kannattaa taiteen tukemista verovaroin, jotta vähävaraisillakin olisi mahdollisuus 
nauttia taiteesta. Kuitenkin passiivisista kulttuurin kuluttajista yli kaksi viidestä torjuu 
taiteen rahoittamisen verovaroilla.
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olisivat maallikot mielellään siis käyttämässä valtaa rahoituspäätösten suhteen15. 
Kaikki eivät toki kannata taiteen julkisen tukemisen vähentämistä, sillä taiteen 
tuotteistamisen ja kaupallisen menestyksen tavoittelemisen nähdään monesti 
heikentävän taiteen laatua.

Kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokratian pyrkimykset tuotta-
vat maallikoille erilaista mielikuvaa siitä, minkälainen kulttuuri on arvokasta, 
mutta myös siitä, millaiset edellytykset taiteilijoilla on ansaita menestystä 
omalla taiteellaan. Kulttuuridemokratia paljastaa kulttuurin demokratisoi-
mista paremmin sen, että taiteen tekeminen on monelle kaikkea muuta kuin 
tuottoisa elinkeino.

15 Aineistossa puututaan taiteen rajojen määrittelyyn myös silloin, kun taiteen nimissä riko-
taan eettisiä rajoja, esimerkiksi eläinten oikeuksia. vaikka hyvä kulttuuritahtoa kuvataan 
kommenteissa usein liialliseksi, taidemaallikot nostavat johdonmukaisesti ja välillä hyvin 
tuohtuneestikin esiin menneiden vuosien taidekohuja esimerkiksi koiran näännyttämi-
sestä galleriassa (Guillermo ”Habacuc” vargasin teoksesta 2008) tai kissan tappamisesta 
taiteen nimissä (Teemu mäen videoteoksesta alunperin vuodelta 1988). Yleisö pitää itsel-
lään vallan määritellä, että nämä epäeettiset teokset eivät ole taidetta.
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PääTelmäT6 

Tässä opinnäytetyöni päätösluvussa tiivistän analyysini tulokset ja ruodin nii-
den avulla taidekasvattajan asemaa taidemaailman ja muun maailman välissä. 
Pohdin erityisesti hyvän kulttuuritahdon osoittamista ja siihen liittyviä sosi-
aalisia merkityksiä sekä indoktrinaatiota ja emansipaatiota kasvatuksen tavoit-
teina. lisäksi arvioin tutkimukseni luotettavuutta ja pätevyyttä sekä työni mer-
kityksellisyyttä kontekstissaan. lopuksi esitän aiheita jatkotutkimukselle.

Analyysin yhteenvetoa

Tässä taiteen maisterin opinnäytetyössäni olen ottanut tehtäväkseni lähestyä 
taidemaallikoiden näkemyksiä taiteen määrittelystä ja suhteesta taidemaail-
maan. Näen oman paikkani taidekasvattajana taidemaallikoiden ja taidemaa-
ilman välissä, ja siksi näiden molempien kenttien tuntemus ja ymmärtäminen 
on minulle ammatillisesti tärkeää. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muo-
dostuu taidemaallikkouden ja taidemaailman välisen paikan tarkastelemisesta 
kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokratian käsittein. Aineistonani 
olen käyttänyt sosiaalisessa mediassa Docventures-ohjelman aloitteesta syn-
tynyttä taidepuhetta, jossa suomalaisista pääosin nuorista aikuisista koostuva 
miesvoittoinen yleisö kommentoi Facebookissa nykytaiteen merkityksellisyyttä 
ja määrittelemisen mahdollisuuksia. Tutkin tätä aineistoa laadullisen, teoriasi-
donnaisen, diskursiivisellä otteella maustetun sisällönanalyysin keinoin. Tulki-
tessani aineistoa kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuridemokratian käsit-
teet teoreettisina työkaluinani olen löytänyt aineistosta sellaisia näkökulmia, 
joita en uskoisi tavoittaneeni ilman näitä käsitteitä, pelkän aineistolähtöisen 
menetelmän kautta.

suuri osa analysoimastani aineistosta edustaa kriittistä, joskaan ei välttämättä 
aina kovin huolellisesti perusteltua suhtautumista taiteeseen. Analyysini osoit-
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taa, että taidemaallikoiden taidepuheessa on tarve käsitellä sellaisiakin kriittisiä 
taiteeseen liittyviä näkökulmia, joiden käsittelemiseen lähtökohtaisesti varsin 
provokatiivinen Docventuresin konteksti rohkaisi. Toisaalta ohjelmantekijöi-
den oma puhetapa ja näkökulma myös oletettavasti värittivät Facebook-kom-
mentteja tähän suuntaan.

Docventuresin taidejakson yhteydessä esitetyistä yleisökommenteista välittyy 
kulttuuridemokratian toteutuminen suomalaisten arjessa siinä määrin, että 
harva kokee paineita osata tarkastella, arvostaa tai tuottaa taidetta oikeaop-
pisesti. sen sijaan maallikot katsovat oikeudekseen ilmaista henkilökohtai-
sen näkemyksensä siitä, miten he määrittelevät taiteen. Tällöin kommenttien 
perusteella taiteen mittariksi muodostuu usein taidekokemuksen välitön mer-
kityksellisyyden tuntu. mitäänsanomattoman taiteen tarkastelu on liian tylsää; 
se vaatisi hidasta vastaanottoa, johon harva elämyskulttuurin kasvatti malttaa 
keskittyä.

Kun taiteen määrittely yhteiskunnassa on kulttuuridemokratian ihanteen 
mukaisesti moniäänistä, ilmenee eri taidekäsitysten välillä ristiriitoja. Tutki-
mukseni aineistosta välittyy selvästi, että toiset ovat valmiimpia suvaitsemaan 
erilaisia taidemieltymyksiä, toiset julistavat omaa näkemystään yleisenä totuu-
tena.

Tarkastelemieni kommenttien mukaan taidemaailman ammattilaisten koetaan 
usein toimivan sellaisen taidekäsityksen pohjalta, jolle maallikko ei näe perus-
teluja. siksi hän kokee tulevansa huijatuksi – tai sitten puolustautuu tuomitse-
malla naurettavaksi sen, mikä liiallisen hyvän kulttuuritahdon takia taidepii-
reissä taiteeksi hyväksytään. Jotkin kommentit osoittavat, että maallikko voi 
kuitenkin myös postmodernin ironian keinoin nauraa naurettavan nykytaiteen 
kanssa ja huvittaa sillä itseään. Tämä konkretisoituu Arsventures-kilpailuun 
lähetettyinä taidetta parodioivina antitaideteoksina.

Toisaalta – ja yllättäenkin – aineistossa on havaittavissa myös kulttuuridemo-
kratiaan kuuluvaan relativismiin kyllästyminen: se, että taiteena voidaan pitää 
mitä tahansa, saa maallikot kaipaamaan taiteen auktoriteetteja ja valmiiksi 
määriteltyä kaanonia: normatiivistä kultturia. Aineistossa esiintyy komment-
teja, joissa toivotaan, että hyvän ja huonon taiteen sekä taiteen ammatillisuuden 
määrittely olisi nykyistä selkeämpää.
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monilla taidemaallikoilla vaikuttaa myös olevan vinoutunut käsitys taiteili-
joiden taloudellisesta vallasta. Käsitys perustunee suurilta osin uutisointeihin 
kalliista taidekaupoista. Julkisuutta saaneiden taiteilijoiden oletetaan voivan 
rikastua teoksillaan helposti, jolloin rikkaat tavoittelevat mitä tahansa heidän 
tekemäänsä statussymboleikseen. Tällainen ajattelu lienee osittain seurausta 
sellaisesta kulttuurin demokratisoimisesta, joka korostaa tiettyjen menestynei-
den taiteilijoiden asemaa entisestään. vinoutunut käsitys taiteilijoiden talou-
dellisesta vallasta myös johtaa osaltaan siihen, ettei taiteilijoiden työskentelyä 
haluta tukea julkisin varoin.

Kaiken kaikkiaan sekä kulttuurin demokratisoimisen että kulttuuridemokra-
tian pyrkimysten toteutuminen näkyy 2010-luvun taidemaallikkopuheessa toi-
siinsa kietoutuneena. Näen kulttuurin demokratisoimisen ikään kuin aineis-
tossa taustalla vallitseva lähtökohtana ja siksi se artikuloituu analyysissäni 
kulttuuridemokratiaa vähemmän. Kulttuuridemokratia on sen sijaan analyy-
sissäni ikään kuin poikkeavuutta tästä normatiivisesta kulttuurikäsityksestä, 
ja poikkeavuutena tulee myös tarkemmin artikuloiduksi. Analysoimaani kom-
mentoijien taidepuhetta leimaavat taiteen moniäänisyyden hyväksyminen ja 
oikeaoppisen taiteentulkinnan mahdottomuus – kulttuuridemokratian pyrki-
mysten voidaan nähdä tässä mielessä toteutuneen. Toisaalta samalla hyvän kult-
tuuritahdon osoittaminen ns. vaikean taiteen kohdalla on asetettu arvostelun 
kohteeksi, eli monenlaisen taiteen arvostamisen sijaan taiteen arvon mittariksi 
näyttää muodostuvan välittömän merkityksellisyyden tuntu. legitiimi, kaano-
niksi muodostunut kulttuuri on onnistuttu demokratisoimaan koko kansalle 
siinä määrin, että kommentoijat viittaavat yleisesti tunnettuihin taidehistorian 
merkkihenkilöihin määritellessään taidetta ja että esimerkiksi oma taiteellinen 
työskentely halutaan toteuttaa institutionaalisesti arvostetussa muodossa.

Taidekasvattajan hyvä kulttuuritahto ja kritiikin 
mahdollisuudet

Pidän Docventuresin taidejakson yhteydessä toteutettua yleisön kannustamista 
kommentointiin merkittävänä taidekasvatustekona. Docventuresin tapa luoda 
keskustelua on taidemaallikkolähtöistä ja tapahtuu taidemaailman ulkopuo-
lella, sen otteesta vapaana. Taidemaailmaa edustava henkilö tai taidekasvattaja 
ei ehkä olisi voinut saada vastaavaa keskustelua aikaan tai samoja kommentoijia 
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lähtemään mukaan, sillä luultavasti osallistujien oletukset keskustelun arvoläh-
tökohdista olisivat olleet erilaiset. Olisiko esimerkiksi kouluympäristössä vas-
taavaan keskusteluun pesiytynyt automaattisesti oletus oikeiden ja väärien vas-
tausten olemassaolosta? Tai olisiko tietoisuus arvioinnin kohteena olemisesta 
rajoittanut kriittisyyttä? vaikka kommentoijat toimivatkin Facebookissa pää-
osin omilla nimillään, verkkokeskustelussa on helpompi sanoa ääneen sellaista, 
mitä suomalaisessa keskustelukulttuurissa ei kenties muuten ole sopivaa sanoa 
(Korhonen 2012, 59).

Toisaalta taidekasvattajan itsensäkin mielipiteen mahdollisuudet ovat oman 
ammatillisuuden rajaamat. Näen, että taidekasvattajalle on asetettu institu-
tionaalinen paikka kulttuurin puolestapuhujana, eikä tuolta paikalta voi noin 
vain yhtyä taidetta väheksyvään kriitikkokuoroon. instituution osana taidekas-
vattaja ei voi myöskään omia itselleen oikeutta määritellä minkä opettaminen 
on tärkeää ja minkä ei. Katariina Hakala (2007) on tarkastellut tätä paikkaa 
erityisesti peruskoulun opettajan osalta. Opettajan tila on hänen mukaansa 
muodostunut ylhäältä käsin määritellyn opetussuunnitelman toteuttajan pai-
kaksi, jossa epävarmuus ei ole suotavaa. Tiedon käyttöarvon määrittely ei ole 
opettajan itsensä vallassa vaan se määrittyy nykyään pikemminkin työn, toi-
meentulon ja kansainvälisen kilpailukyvyn markkinoilla. Opettajan tulee 
suodattaa siis oma ajattelunsa muualla määriteltyjen arvojen ja tiedon kautta. 
Tämä nykyäänkin vahva asetelma hankaloittaa opettajan toimimista kriittisen 
pedagogiikan ihanteiden mukaisena intellektuellina, joka kasvattaa moraalis-
ten pyrkimysten kautta kohti hyvää elämää. (Hakala 2007, 52.)

Hyvän kulttuuritahdon käsite nousikin maallikkotaidepuheen tulkinnassa kes-
keisempään asemaan kuin osasin ennalta kuvitella. Opettajan hartioille laskeu-
tuu historiallis-kulttuurinen odotus toimimisesta mallikansalaisena (Hakala 
2007, 59), ja taidekasvattajan kohdalla tämä mallikansalaisuus tarkoittaa esi-
merkillisen kulttuuritahdon osoittamista. Tässä mielessä aineistoni on taide-
kasvattajalle vähintäänkin villi kurkistus hyvän kulttuuritahdon tuolle puolen; 
asenneilmapiiriin, joka on itselle vieras. Jääkö taidekasvattajan ainoaksi salli-
tuksi mahdollisuudeksi tulkita taiteen väheksyminen osoitukseksi kulttuurisen 
pääoman puutteesta? ”Jos he tietäisivät paremmin, he kyllä ymmärtäisivät”.

Tutkimukseni myötä olen kuitenkin entistä vakuuttuneempi siitä, että taide-
kriittisyys on monen taidemaallikon taidesuhteen kiistaton lähtökohta, ja hei-
dän syitään siihen ei tule väheksyä. Taidekasvattajan tehtävään kuuluu innos-
taa ja rohkaista lähestymään vieraita, haastaviakin taidemuotoja. en silti halua 
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huomata tuomitsevani ihmisiä, jotka vähättelevät taidetta, vaan pikemminkin 
ymmärtää heidän lähtökohtansa jotta taidesuhteeseen vaikuttava taidekasvatus 
olisi mahdollista. Taidekasvattajan ei pidä Rossi-Horton (2009, 87) näkemystä 
mukaillen sensuroida tai kaunistella taiteen katsojassa herättämiä turhautumia 
tai kriittisiäkään ajatuksia yleisesti hyväksyttyyn suuntaan esimerkiksi arvot-
tamalla taidetta ylimaallisen korkealle. Uskon, että haastavan taiteen lähesty-
minen kriittisen mahdollisuuden sallien tekee taidekasvattajan toiminnasta 
entistä relevantimpaa, mielekkäämpää kaikkien kannalta.

Olen halunnut antaa aineistolle mahdollisuuden vaikuttaa omaan ajatteluuni: 
antaa esiin nousevalle kritiikille mahdollisuuden saada minut kyseenalaistamaan 
omaa hyvää kulttuuritahtoani, jota pidän tavallaan itsestään selvänä. Kuulunko 
niihin, joita on helppo huijata ja vetää perässään nimeämällä mikä tahansa asia 
taiteeksi? Onko taide minullekin erästä kommentoijaa mukaillen vain ”sosiaa-
linen jee-jee-kokemus”, jonka pariin hakeudun ennemminkin oman asemani 
takia kuin siksi että se jaksaisi minua joka kerralla aidosti kiehtoa? Toisaalta, jos 
taidekasvattajuuteni perustuu ajastaan jälkeen jääneeseen näkemykseen taiteen 
kentästä enkä tunnista itsekään uusliberaalin taidepelin sääntöjä, kuinka voisin 

Kuva 3: Kiasman takaseinään ilmestyi tämän opinnäytetyön viimeis-
telyvaiheessa suurikokoinen teksti, joka peräänkuulutti kulttuurista 
pääomaa. Teos on osa Alfredo Jaarin näyttelyä ja samalla kantaaottava 
viesti taidemaailmalta ulkomaailmalle: taiteen viestitään olevan mer-
kityksellistä ja taide-elämä yhteiskunnallisesti tärkeää. 
(Kuva: Asta Nykänen)
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myöskään kohdata taidemaallikoiden taiteen nykytilaan liittyvää kriittisyyttä? 
Tämän kriittisen näkökulman kautta tulkitsen uudestaan paikkaani taidemaa-
ilman ja taidemaallikoiden välissä. Olen edelleen taidemaailman lähettiläs, 
mutta samalla minulla on vapaus positioni ansiosta tarkkailla taidemaailmaa 
myös ulkopuolelta, kansantajuisesti, kuplan ulkopuolelta. Paikkani mahdollis-
taa minullekin kriittisen suhtautumisen, jos ei sentään taidetta itseään kohtaan 
niin ainakin taidemaailman toimintamekanismeja kohtaan. Pyrin tuntemaan 
taidekentän toimintaa ja ylläpitämään kulttuurista pääomaani, mutta minun ei 
tarvitse välttämättä ottaa annettuina taidemaailmassa vallitsevia pelisääntöjä. 
Pelkkä taidemaailman pillin mukaan tanssiminen ei määritä taidekasvattajan 
paikkaa, myös toiminnan mielekkyys suhteessa taidemaallikoihin määrittää 
sitä. Taidekasvattajana olen taiteen popularisoija, vaikka taidemaailmasta käsin 
tämä toiminta näyttäytyykin joskus vulgaarin yksinkertaistavana.

Kuka kiinnostuu taiteesta?

Tutkimusprosessi on saanut minut pohtimaan taiteen arvostamiseen liittyviä 
sosiaalisia merkityksiä entistä laajakatseisemmin. Kuten olen todennut, taide-
kasvattajalta odotetaan laaja-alaista ja ennakkoluulotonta kiinnostusta taidetta 
kohtaan – hyvää kulttuuritahtoa. monelle muulle oma viiteryhmä (laajimmil-
laan esimerkiksi sukupuoli1, kapea-alaisemmin esimerkiksi oma kaveriporukka) 
voi kuitenkin asettaa ihan erilaisia ennakko-oletuksia: tietynlaisesta taiteesta 
pitäminen voi olla suorastaan noloa tai vähintäänkin osoitus poikkeavuudesta, 
toisaalta toisenlaisesta, viiteryhmän arvostamasta taide- tai kulttuurimuodosta 
täytyy olla hyvinkin tarkasti perillä (vrt. saresma 2002, 155). Taidekasvat-
tajana en ole tähän mennessä juurikaan osannut kiinnittää huomiota näihin 
sosiaalisiin syihin, jotka rajaavat tai suuntaavat taideaktiivisuutta. Tutkimus-
prosessi on kuitenkin herättänyt intoa jopa niiden yhteiseen käsittelemiseen tai-
dekasvatustilanteissa. Tunnistavatkohan esimerkiksi peruskoululaiset tällaisia 
sosiaalisia paineita itsessään? Kertoisivatko he avoimesti kuvataideopettajalle, 
jos ajattelisivat taiteen olevan ”taidehomojen ja kukkahattutätien puuhastelua”? 
Taidekasvattajat varmasti ovat itse kokeneet, miten hyvinkin erilaiset ihmiset 
voivat löytää omia, itselleen sopivia (ja mikäli olennaista, myös oman viiteryh-

1 miesten kulttuurinen aktiivisuus on suomessa merkittävästi naisia alhaisempaa, joskin 
tätä aktiivisuutta on tapana mitata aina suhteessa tietynlaiseen kulttuuriin. Ks. luvun 4 
osio ”monenlaisia esteitä ja pyrkimyksiä saavutettavuuteen”.
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mänsä hyväksymiä) tapoja taiteelliseen toimintaan. mutta miten osoittaa nämä 
taiteen mahdollisuudet ulospäin – eli miten taidekasvattaja voi tehdä taiteesta 
sosiaalisesti saavutettavampaa?

Olen tutkimukseni johdannossa kysynyt, miten taidekasvattajana voin tietää, 
millaiseen taiteeseen tutustuttaminen luo kasvatettavalle mahdollisimman 
hyvän henkilökohtaisen taidesuhteen. Ajattelen nyt, että jotta taidesuhde voisi 
muodostua kasvatettavalle itselleen mahdollisimman antoisaksi, olisi taidekas-
vatuksen pystyttävä tarjoamaan keinoja ja välineitä monenlaisen taiteen mie-
lekkääseen tarkasteluun kasvatettavan omista lähtökohdista. Näillä välineillä 
taiteen tarkastelusta ja myös itse tekemisestä tehdään merkityksellistä. Kuten 
Rossi-Horto (2009, 84) toteaa, taiteen kohtaaminen ei tyydytä eikä ilmaisu 
aukene, jos taiteen maailma on jäänyt vieraaksi. Kun maallikolla on näitä kei-
noja käytössään, kasvaa sen taiteen määrä, mitä hän voi pitää omasta mieles-
tään hyvänä taiteena. Taidekasvatuksen paikaksi muodostuu taiteen merkityk-
sellistäminen.

en kuitenkaan oleta, että taidekasvatuksenkaan pitäisi saada kuka tahansa kiin-
nostumaan mistä tahansa taiteesta. maallikot kaipaavat tutkimukseni tulosten 
mukaan merkityksellistä taidetta, ja esimerkiksi tutustuttamisessa hitaasti ja 
vaikeasti lähestyttävään taiteeseen en itse asettaisi tavoitteeksi vaikeaa prosessia 
itsessään, vaan niitä oivalluksia ja uusia ajatuskulkuja, joita vain tämän itsensä 
ylittämistä vaativan syventymisen kautta voidaan saavuttaa. Taidemaallikoilla 
on myös oikeus olla kiinnostumatta, ja taidekasvattajan lienee hyvä tämä tun-
nustaa, joskaan ei antaa sen lannistaa. Oman kokemukseni perusteella uskon 
nykytaiteen kentän olevan niin laaja, että ties minkälaisten ihmisten on mah-
dollista löytää itseään kiinnostavaa taidetta. Nykytaiteella on joka tapauksessa 
kiistattomia yhtymäkohtia arkeen ja aikamme ilmiöihin.2

myös yleisö voi tuottaa elitismiä

Analyysini jälkeen on todettava, että taiteen elitismi voi olla myös yleisön 
itsensä harjoittamaa. Tiedosta kieltäytymiseen perustuva elitismi on näkymä-

2 Kärjistäen voidaankin kysyä, että jos taidekasvatus keskittyy tutustuttamaan perinteisiin, 
jopa ajastaan jälkeenjääneisiin menetelmiin ja taidemuotoihin, luodaanko silloin taidesuh-
detta johonkin, jota ei enää ole olemassa taidekasvatuksen ulkopuolella?
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töntä: siinä yleisö kieltäytyy kaikille tarjolla olevasta tiedosta tehdessään arvi-
oita taiteesta. Tätä sini mononen (2014, 91) kuvaa demokratian karikatyy-
riksi. siinä vedotaan omiin oikeuksiin (”olen veronmaksaja eli taiteen tukija, 
joten mielipiteelläni on merkitystä”) mutta unohdetaan velvollisuudet perehtyä 
toisten toiminnan perusteisiin ennen kuin lähdetään tekemään siitä tuomioita. 
elitistimaallikko ei ole valmis hyväksymään toiseutta, itselleen vierasta, vaan 
väittää vaikeaa taidetta elitistiseksi. Aineistossani pilkahteleekin käytäntö, jossa 
jokainen saa jakaa tuomioita ilman asiantuntijuutta. monosen näkemyksen 
mukaan maallikoiden elitismi on juuri tätä aineistossani esiintyvää toisten tai-
teellisen toiminnan väheksymistä vajain perustein. (mononen 2014, 92.)

maallikoiden tekemät taidetuomiot ovat elitismiä kuitenkin mielestäni lähinnä 
silloin, kun niillä rajataan muiden toimintamahdollisuuksia. sorrunko toteut-
tamaan demokratian karikatyyriä, jos taidekasvattajana haluan tarjota turval-
lisen foorumin tällaisillekin taidetta väheksyville näkemyksille? eihän tällöin 
tehdä päättäjätason kulttuuripolitiikkaa vaan kyse on oman henkilökohtaisen 
taidesuhteen rakentamisesta rehellisistä lähtökohdista. Kai mielipiteensä saa 
esittää silloinkin, kun ei ole vielä perehtynyt johonkin asiaan – ainakin jos 
samalla tunnistaa oman perehtyneisyytensä rajallisuuden ja sen myötä mieli-
piteensä mahdollisen muuttumisen, mikäli lähtisi perehtymään asiaan syvem-
min?

indoktrinaation uhka ja emansipaation mahdollisuus

Tutkimustulokseni nostavat taidekasvatuksen tärkeäksi tavoitteeksi kulttuuri-
sen suvaitsevaisuuden edistämisen. Kun kommentoijat kokevat olevansa vapaita 
luomaan oman taidekäsityksensä, heitä tulisi samalla kasvattaa kunnioittamaan 
myös muunlaisia käsityksiä, sallien silti terveen kriittisyyden.

Osa kommentoijista kaipaa taiteen kaanonia ja kriteereitä ammattitaidon ja 
hyvän taiteen määrittelyyn. Tähän pyyntöön olisi houkuttelevaa vastata legi-
tiimin taiteen arvoa vahvistavalla, siis kulttuurin demokratisoimiseen perus-
tuvalla taidekasvatuksella. Toisaalta tässä kohtaa on syytä pohtia, mitkä ovat 
kasvatuksen perustavanlaatuiset tavoitteet. Kasvatusfilosofi Tapio Puolimatka 
(1997) on vertaillut kasvatusta ja indoktrinaatiota ja esittää, että kasvatuksessa 
on kyse ohjaamisesta kohti itsenäistä ja vastuullista suhdetta tietoon. Jos kasva-
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tus ohjaa kohti tietyn väittämän (esimerkiksi taidekäsityksen) pitämistä totuu-
tena siten, että ei anneta mahdollisuuksia tai välineitä väittämän pätevyyden 
arvioimiseen, alkaa olla kyse pikemminkin indoktrinaatiosta. indoktrinaatio 
kieltää oppilaan älyn ja ohjaa vallitsevien mielipiteiden hyväksymiseen kyseen-
alaistamatta. se tuottaa siis oppilaita, joilla ei ole valmiuksia tiedon kriittiseen 
arviointiin. Tätä on kuitenkin Puolimatkan mukaan pidetty pitkään kasvatuk-
sessa suorastaan toivottavana. Kiinnostavaa onkin, että indoktrinaation käsite 
on saanut kielteisen sävyn vasta vähitellen, sitä mukaa kun älyllisen vapauden 
ihanne on noussut kasvatuksessa sivistävää kasvatusta keskeisemmäksi tavoit-
teeksi – demokraattinen kasvatusnäkemys on haastanut aristokraattisen kasva-
tusnäkemyksen. (Puolimatka 1997, 44–49.)

Ajattelen, että taidekasvatuksen tehtävänä on ennemmin ohjata yksilöä arvioi-
maan itse hyvän taiteen kriteereitä kuin saada häntä sisäistämään valmiina tar-
jottu kaanon, vaikka tällaista kaanonia kaivattaisiinkin. Puolimatka huomaut-
taa, että soveltaakseen omaa ajatteluaan kriittisesti ja luovasti yksilö tarvitsee 
kuitenkin järjestelmällistä perehtymistä olemassa olevaan tietoon ja kulttuu-
riin. Näin kasvatuksella on initaatiotehtävä: se on johdattamista kulttuurit-
radition pariin. (mt., 20, 49.) itsenäiseen ajatteluun ja arviointiin muodostuu 
pohja, kun oma kulttuuri tehdään tutuksi.

Kulttuurin demokratisoimista tavoitteleva taidekasvatus voi siis pitkälle vietynä 
kääntyä indoktrinaatioksi. Kulttuuridemokratiakaan ei kuitenkaan tarkoita, 
että kasvattajan tulisi pidättäytyä arvottavasta kasvatuksesta. Kasvatuksen teh-
tävänä voidaan nähdä yhteiselämän mahdollistavien puitteiden asettamisen ja 
sellaisten lähtökohtien tarjoamisen yksilölle, jotka mahdollistavat emansipaa-
tion, omaksi itsenäiseksi itsekseen kasvamisen. Tutkimusaineistossa ilmenikin 
riemastuttavia merkkejä maallikoiden omaehtoisesta suhtautumisesta taitee-
seen. Taiteelle on löydetty luontevia omaa arkea rikastuttavia paikkoja ja toi-
saalta silloinkin, kun taide koetaan naurettavaksi, sen annetaan pikemminkin 
naurattaa ja yllyttää leikkiin kuin provosoida ja vihastuttaa. emansipaatioksi 
voi kuitenkin tulkita myös legitiimin maun epäkohtien osoittamisen (keisarilla 
ei ole vaatteita -puhe) ja taiteen määrittelyvallan kumoamisen. Juhliiko taide-
kasvattaja tällaisen emansipaation kohdalla yksilön voimautumista vai voivot-
teleeko kulttuuritahdon puuttumista?

Taidekasvattajan suhdetta taidemaallikkouteen voi pohtia tabula rasa -ajatuk-
sen kautta. Ajatellaanko kasvatettavan olevan tyhjä taulu, johon kasvatuksen 
tehtävä on juurruttaa hyvät lähtökohdat hyvään elämään? vai ajatellaanko sen 
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sijaan, että taulu ei ole tyhjä: siinä on jo olemassa kasvatettavan omien lähtö-
kohtien muodostama viidakko. Tyypillisesti lasten ja nuorten ajatellaan olevan 
”tyhjempiä tauluja” kuin aikuisten. siksi heille voidaan tarjota suorempaa ja 
voimakkaampaa kasvatusta kuin aikuisiin. Tutkimusprosessini myötä olen kui-
tenkin alkanut entistä enemmän ajatella, että kasvatettavan omien lähtökohtien 
olemassaolo on tunnustettava iästä riippumatta. Taidekasvatuksen tehtävänä 
ei ole luoda taidesuhdetta, ikään kuin taidesuhteen olemassaolo olisi jotenkin 
taidekasvatuksesta riippuvainen. Taidesuhde on olemassa, ja taidekasvatuksen 
tehtävä on ennemminkin tehdä sitä kasvatettavalle tietoisemmaksi, merkittä-
vämmäksi, antoisammaksi ja laajemmaksi – yhdessä kasvatettavan kanssa.

Tutkimuksen arviointia

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimista reliabiliteetin ja validi-
teetin kriteerein on kyseenalaistettu (Tuomi & sarajärvi 2002, 133), joskin 
omassa työssäni pidän tärkeänä sen arvioimista, olenko tosiasiassa tutkinut sitä 
mitä lähdin tutkimaan. Tutkimukseni luotettavuuteen vaikuttavat ennen kaik-
kea kykyni tunnistaa omien ennakkokäsitysteni vaikutus tutkimuskohteen 
tulkitsemisessa, argumentointini perusteellisuus sekä raportointini selkeys ja 
seurattavuus.

Taidekasvattajan paikan tarkasteleminen taidemaailman ja taidemaallikoiden 
välillä on antanut tutkimiselle monia mahdollisuuksia, joten tutkimustani on 
ollut välttämätöntä rajata. Ylipäätään olen tutkinut taidekasvattajuutta suo-
malaisessa kontekstissa, toisaalta en kuitenkaan ole rajannut sitä esimerkiksi 
museoissa tai kouluissa tapahtuvaan taidekasvatukseen enkä myöskään tietyn 
ikäluokan parissa toimimiseen.

Jo tutkimuskysymystäni (miten aineistossa ilmenee taidemaallikoiden näke-
mys taiteen määrittelyoikeudesta taidemaailman ja taidemaallikkojen välillä?) 
muotoillessani jouduin miettimään, onko vaarana se, että tulen tutkimuksel-
lani vain kasvattaneeksi taidemaailman ja siitä ulkopuolisten välistä raja-aitaa. 
Tutkimuskysymyksen valinta on eettinen kysymys (Tuomi & sarajärvi 2002, 
126). Tarkoitukseni ei ole ollut vahvistaa näkemystä taiteen asiantuntijuudesta 
vain harvojen ja valittujen saavutettavana, eliitin merkkinä. en ole halunnut 
tutkimukseni halventavan taidemaallikkoja, vaikka toisaalta koinkin oman 
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suhtautumistapani taiteeseen kehittyneemmäksi ja etenkin tutkimusprosessin 
alussa myös paremmaksi. Tavoitteekseni muodostui kuitenkin ymmärtää tai-
demaallikkoutta paremmin, minkä myötä tämä ylemmyydentunto on myös 
kyseenalaistunut. Kuten olen jo taidemaallikkoutta määritellessäni todennut, 
kaikkien ei tarvitse olla taiteen ammattilaisia. Pidän itseäni edelleen taidemaal-
likoita ammattitaitoisempana, mutta näen oman taidekäsitykseni ja makuni 
olevan tämän ammatillisuuden tulosta, eikä samoja käsityksiä tai makua ole 
noin vain tarpeen edellyttää heiltä, joilta ammatillisuuttakaan ei edellytetä.

Olen valinnut käyttööni olemassa olevan aineiston ja fokusoinut tutkimukseni 
käyttämällä valitsemiani käsitteitä analyysin työkaluina. Tutkimuskysymyk-
seni viittaa vallankäyttöön, ja teoreettinen viitekehys olisi ollut mahdollista 
rakentaa myös erilaisten valtaan liittyvien teorioiden kautta. Nyt olen jättänyt 
viittaukset esimerkiksi focault’laiseen teoriaan vallasta rivien väliin ja vaikut-
tamaan käyttämieni kirjoittajien ajattelun taustalla3. Työssäni olen tarkastellut 
vallankäyttöä melko konkreettisesti suhteessa taidekasvatuskäytäntöihin: val-
tasuhteet ovat tiiviisti sidoksissa kulttuurin demokratisoimisen ja kulttuuride-
mokratian käsitteisiin, toisaalta myös käyttämääni bourdieulaiseen näkemyk-
seen kulttuurivalinnoilla erottautumisesta.

Analyysini muotona on ollut laadullinen teoriasidonnainen sisällönanalyysi 
höystettynä diskursiivisella otteella. Toisenlaisilla työkaluilla ja menetelmällä, 
esimerkiksi puhdasoppisemmalla diskurssianalyysillä, samasta aineistosta olisi 
löytynyt oletettavasti toisenlaisiakin tuloksia. sisällönanalyysillä olen pureutu-
nut siihen, mitä kommentoijat sanovat, sen sijaan että olisin keskittynyt pelkäs-
tään heidän tapaansa sanoa sanottavansa. Analyysissäni olen keskittynyt lähilu-
kemaan tutkimuskysymykseni kannalta keskeisimpiä kommenttiketjuja, joskin 
analyysini on tukeutunut tarvittaessa myös Docventuresin taideteeman myötä 
syntyneeseen materiaaliin kokonaisuudessaan. Aineisto tuntui kyllääntyvän 
lähilukemieni kommenttiketjujen sisällä niin, etten usko muiden Docventure-
sin kommenttiketjujen lähilukemisenlukemisen tuottaneen enää merkittävissä 
määrin uusia näkökulmia. eri asia olisi ollut hakea toisenlaisia taidemaallik-
konäkökulmia vertailukohteeksi jostain toisesta kontekstista, mikä olisi kiin-
nostavasti voinut laajentaa syntynyttä näkökulmaa taidemaallikkouteen, mutta 
sellainen ei olisi mahtunut tämän opinnäytetyön rajallisiin mittoihin.

3 Ainakin Jelinek, Hakala ja Puolimatka nojaavat Focault’n teoriaan vallan rakenteellisuu-
desta.
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Docventures-ohjelman taideteemaan tuotetussa materiaalissa olisi myös ainek-
sia toisenlaiseenkin tutkimukseen. esimerkiksi ohjelman vieraina olleiden 
asiantuntijoiden taidepuhetta voisi tutkia suhteessa yleisön puheeseen. Tässä 
tutkimuksessa en ole keskittynyt esittämään kuvausta taidemaallikoiden taide-
käsityksistä, vaikka kommentoijat tuovatkin omaa taidekäsitystään julki. myös 
Arsventures-taidekilpailuun osallistuneita teoksia olisi kiinnostavaa analysoida 
paljon omaa tutkimustani tarkemmin esimerkkinä nykyhetken harrastajatai-
teesta.

voinko sanoa saaneeni tietoa taidemaallikoiden näkemyksistä tutkittuani 
Docventuresin aikaansaamaa taideaiheista kommentointia? Kyllä ja en. Olen 
määritellyt taidemaallikkouden taiteen ei-asiantuntijuudeksi samalla huomioi-
den, että selkeää rajaa tällaiselle asiantuntijuudelle on ylipäätään vaikeaa määri-
tellä. Kommentoijien joukkoon on vaikuttanut mahtuvan monenlaisia tapauk-
sia tällä vaihteluvälillä taidemaallikkouden ja taiteen asiantuntijuuden välillä. 
Kommentointi on kuitenkin poikennut taidepuheeltaan selkeästi taidemaa-
ilman sisäisen taidepuheen muodoista ja sisällöistä, ja siksi koen sen mielek-
kääksi taidemaallikkouden tarkastelukanavaksi – olen siis tulkinnut aineiston 
taidemaallikkopainotteiseksi taidepuheeksi näillä perusteilla. Docventuresin 
ohjelmantekijät ovat myös suunnanneet ohjelman sosiaalisessa mediassa käy-
dyn keskustelun selkeästi ”ihan tavallisille ihmisille”, ja ammattilaisten ääni 
ollaan pikemminkin haluttu eristää osaksi tv- ja radiolähetyksiä. silti käyttä-
mäni aineisto painottuu kuvaamaan ennen kaikkea sitä taidemaallikkouden 
ääripäätä, joka suhtautuu taiteeseen kriittisesti ja monosta (2014, 90) mukail-
len harjoittaa itse taiteen elitisoimista vaikutusvaltaisen tietämättömyyden 
muodossa. Konteksti vaikuttaa: tällaisten tuomitsevien mielipiteiden esittämi-
nen ilman asiantuntemusta aiheesta on erityisen tyypillistä internetissä (mt., 
91). Tässä mielessä otteeni taidemaallikkouteen ei ole edustava, sillä hyvää kult-
tuuritahtoa edustava ääripää jää tutkimuksessani aliedustetuksi. Toisaalta olen 
nostanut esiin ääniä, jotka eivät kuuluneet saresman (2002) ja lingon (1998a) 
tutkimusaineistossa, joissa tämä taiteeseen myönteisemmin suhtautuva ääripää 
kertoi taide-elämäkertojaan.

Tulokset kertovat siis tiettyjen nuorten aikuisten suhtautumistavoista taitee-
seen. Niiden ei voi olettaa toteutuvan esimerkiksi lasten ajattelussa. Jos olisin 
valmiiksi olemassa olevan aineiston tarkastelun sijaan kerännyt aineiston itse, 
olisi aineistonkeruun kohdentaminen taidemaallikoille määräytynyt luultavasti 
koulutuksen ja taideharrastusten mukaan. Tällöinkin se olisi jäänyt häilyväksi 
tulkinnaksi todellisesta asiantuntijuuden määrästä. Tutkittavien tietoisuus hei-
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dän tutkimisestaan juuri maallikkouden näkökulmasta olisi voinut myös vai-
kuttaa saatavaan tietoon.

Tutkimukseni tulokset ovat laadullisen tutkimuksen tuloksina esimerkkejä 
yleisestä, eivät siis yleistettävissä kaikkiin taidemaallikkoihin. silti taidekas-
vattajalle näistä tuloksista on hyötyä: kriittisen maallikkoääripään tarkastelu 
tarjoaa mielestäni tutkimuksellista haastetta ja oman toiminnan arvioinnin 
paikkoja taidekasvattajalle; jopa enemmän kuin taidemyönteisen ääripään tar-
kastelu. Tulokset auttavat sijoittamaan taidekasvatusta paikalleen moniarvoi-
sessa yhteiskunnassa – ei pelkästään suhteessa taidemaailmaan vaan myös siitä 
ulkopuoliseen sosiaaliseen todellisuuteen.

Tutkimusprosessin avaamia ovia

Opinnäytetyöni loppumetreillä olen välillä pysähtynyt tyrmistyneenä kysy-
mään itseltäni, olenko tullut problematisoineeksi ihan itsestään selvää asiaa. 
Henkilökohtaisen taidesuhteen mahdollisuudesta, kasvatettavan elämismaa-
ilman huomioimisesta opetuksen lähtökohtana ja monikulttuuriseen maail-
maan avoimesti suhtautumisesta on loppujen lopuksi puhuttu läpi opintojeni, 
ja ne lausutaan julki opetussuunnitelmatasollakin. Tutkimukseni lähti kuiten-
kin aidosta hämmennyksestä ja sen kysymisestä, antaako taidekasvatus oikeasti 
mahdollisuuksia henkilökohtaisen taidesuhteen luomiseen. Nämä asiat eivät 
siis olleetkaan minulle itsestään selviä, joten tutkimusprosessin läpikäyminen 
tuntuu nyt tärkeältä. Tutkimukseni on merkki näiden näkökulmien käsittele-
misen tärkeydestä edelleen. Ammatissani aloittelevana taidekasvattajana myös 
jossain määrin koen, että minuun kohdistuu odotuksia toimia työssäni odotus-
ten mukaisesti. Tällöin olen voinut sortua olettamaan taidekasvatukselle ase-
tettujen tavoitteiden olevan omien mielikuvieni mukaisia, omilta kouluajoiltani 
juurtuneita ja sellaisinaan vanhentuneita. ehkä puhe 2000-luvun taidekasva-
tuksen tavoitteista ei olekaan juurtunut oman toimintani lähtökohdiksi niin 
tiukasti kuin voisi kuvitella. Taidekasvattajuuden tutkiminen työssäni on teh-
nyt minut tietoisemmaksi siitä, että taidekasvattajana minulle asetettujen odo-
tusten ja omien tavoitteitteni välillä piilee ristiriitaisuuksia. luultavasti joudun 
ammatissani joustamaan molempiin suuntiin.
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Taiteen maisteriksi valmistuessani vakiinnutan entisestään asemaani taiteen 
ammattilaisena. Opinnäytetyöprosessi on auttanut minua selkiyttämään paik-
kaani taidemaallikoiden ja taidemaailman välissä, joskin ymmärrykseni lisään-
tyessä se on herättänyt myös paljon uusia kysymyksiä. Tutkimus on auttanut 
saamaan paremmin kiinni ajankohtaisista yhteiskuntaa läpäisevistä ilmiöistä 
– kuten populismi ja uusliberalismi – ja opettanut tunnistamaan niiden pureu-
tumisen myös taidekasvatuksen rakenteisiin ja käytänteisiin. Tutkimusprosessi 
liukuu lopulta osaksi taidekasvatuksen perustelemiseen liittyvää keskustelua. 
mikä taidekasvatuksessa, joka on oppivelvollisuuskoulussa pakollista kaikille, 
on tärkeää heillekin jotka eivät ole siitä kiinnostuneita? en ole tutkimuksel-
lani pyrkinytkään antamaan tähän aukotonta vastausta, mutta uskon jatkossa 
tämän kysymyksen haastavan jatkuvasti ajatuksiani taidekasvattajana ja kuva-
taideopettajana toimiessani. voin myös käyttää kulttuurin demokratisoimisen 
ja kulttuuridemokratian käsitteitä työkaluina jatkossakin – oikeastaan aina, 
kun tarkastelen taidetta taidemaallikoiden kanssa.

Tutkimuksessani nousi kiinnostavasti esiin taiteen arvon tarkasteleminen 
hyötynäkökulmasta, ei taiteen itsensä kautta. minut yllätti sekä teoriaan että 
aineistooni perehtyessä se, miten paljon taidetta nykyään tarkastellaan talou-
teen ja kaupallisuuteen liittyvistä näkökulmista, esimerkiksi taidekaupan kan-
nalta. Nämä näkökulmat ovat jääneet hyvin vähäiselle huomiolle opinnoissani, 
ja niiden ja taidekasvatuksen suhteessa olisi aihetta jatkotutkimuksiin. Taiteen 
ja kaupallisuuden suhdetta pidetään tyypillisesti problemaattisena, mutta uus-
liberaalissa taidemaailmassa kaupallisuus ja taide vaikuttavat kulkevan jo use-
ammin käsi kädessä kuin sulkevan toisensa pois. Onko taidekasvattaja tämän 
kehityksen skeptinen kriitikko, tilanteeseen sopeutuja vai utelias hyödyntäjä? 
Haluaisin itse muodostaa näkökulmani perustellusti ja nykyhetkeä ymmär-
täen, ilman taidekasvatuspuheeseen pesiytyneitä vuosikymmenten takaisia 
ennakkoluuloja taiteen ja kaupallisuuden ehdottomasta vastakkainasettelusta. 
Näistä ennakkoluuloista on yllättävän vaikeaa pyristellä vapaaksi.

Kulttuurin demokratisoinnin ja kulttuuridemokratian käsitteisiin syventymi-
nen on auttanut huomaamaan niiden osittain ongelmallista päällekkäisyyttä 
taidekasvatuksen käytännöissä ja omassa koulutuksessani. myös tähän päällek-
käisyyteen voisi jatkotutkimuksessa syventyä tarkemmin. esimerkiksi Kuvatai-
deopettajat ry:n ylläpitämällä kuvataideopettajien sähköpostilistalla ollaan tut-
kimusjaksoni aikana käyty vilkasta keskustelua taidekasvatuksen tärkeydestä. 
Perusteluissa ovat eläneet rinnakkain niin kuvallisen kulttuurin yleissivistys 
kuin taiteen käyttäminen tiedonhankintatapana. Kuinka tarkasti kuvataiteen 
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osaaminen halutaan määritellä? Kuinka laaja on se kaanon, joka taidekasvat-
tajan tulee itse omaksua? Antavatko taiteen ammattilaiset (taidekasvattajat tai 
muu taidemaailma) taidemaallikoille samanlaisen oikeuden taiteen omaehtoi-
seen tarkastelemiseen kuin mitä monet taidemaallikot itselleen tämän tutki-
muksen perusteella oikeuttavat?

Työni ajoittuu taitekohtaan, jossa peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmia 
ollaan uudistamassa. en ole kokenut mielekkääksi sisällyttää pian poistuvia 
opetussuunnitelmia työni rajaukseen. silti koulutukseni on ollut toki sidok-
sissa juuri näihin pian poistuviin opetussuunnitelmiin, enkä voi vielä arvioida 
saamiani valmiuksia uusien, julkaisemattomien opetussuunnitelmien vaati-
muksiin. Kuten työssäni olen osoittanut, kehityskulku näyttää lipuvan moder-
nistisesta kaanoniin kasvattamisesta kohti postmodernille ajalle tyypillistä rela-
tivistista suhtautumista taiteeseen ja myös taiteen hyödyntämisen korostumista 
entisestään. Uusien kuvataiteen opetussuunnitelmien tarkastelu kulttuurin 
demokratisoimisen, kulttuuridemokratian ja kulttuurin hyödyntämisen kautta 
tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen mahdollisuus.
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liite 1: 
Docventuresin viikkokysymys Facebookissa: Onko nykytaide paskaa? 
Ohjelman Facebook-sivulla oli tämän viestin lisäksi varsinainen gallup-äänes-
tyssovellus, jonka kautta äänestettiin yli 1500 kertaa. vastausvaihtoehdot  
olivat ON, ei sekä ONPA PAsKA KYsYmYs. 
Gallupin tuloksena 34 % vastasi ON, 21 % vastasi ei ja 45 % vastasi ONPA 
PAsKA KYsYmYs.
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liite 2: 
Docventures kysyy Facebookissa: Tarviiko taidetta tajuta? 
viestin yhteyteen on linkitetty vice-lehden artikkeli keväältä 2011, jossa toi-
mittaja Glen Coco purki vitsikkäästi turhautumistaan nykytaiteen teennäi-
syyteen Tracey eminin näyttelyn avajaisten jälkeen.
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liite 3: 
Docventures kerää Facebook-viestillä yleisöltä taiteeseen liittyviä kysymyksiä. 
Kysymyksiä käsiteltiin sekä ohjelman varsinaisessa tv-lähetyksessä että taitei-
lija Jani leinosen vetämässä Docventuresin live-chatissa.
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liite 4: 
Docventures julisti Facebookissa kolme päivää kestäneen Ars ventures -taide-
kilpailun. Katsojia pyydettiin lähettämään omia taideteoksiaan, joista Kias-
man edustajat valitsisivat 15 suosikkiaan yleisöäänestykseen. viestissä näkyvä 
kuva on tosiasiassa video, jossa juontaja Rantala kertoi kilpailusta.








